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  )١(المرفق رقم 
  منھجية إعداد التقرير

نGة لغايات متابعة مدى التقدم على الصعيد الوطني بخصوص تنفيذ إع<ن ومنھاج عمل بيجين، ومتابعة سير البرامج والمشاريع التي تطبقھGا اللج
GGاة كافGGا5ت الحيGGي مجGGة فGGاركتھا الفاعلGGز مشGGة وتعزيGGردني�ة، الوطنيGGة ا�ردنيGGة لشGGؤون المGGرأة والھادفGGة بمجملھGGا إلGGى ا5رتقGGاء بوضGGع المGGرأة ا
Gا بالتعGة لھGول الناجعGاد الحلGى إيجGل علGة، والعمGرامج المختلفGاون وبغرض تعّرف مدى التقدم، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ الب

، الGذي يوضGح مGاذا )٢٠+بيجGين (مع المؤسسات الوطنية المعنية الرسمية وا�ھلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي إعGداد التقريGر الGوطني 
  :                              ، فقد تم اعتماد منھجية العمل اxتية في إعداده)٢٠١٤-٢٠٠٩(أنجز ا�ردن خ<ل الفترة 

ل متابعة وحصر المبادرات والخطب والكلمات والتوجيھات الملكية السامية لج<لة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم، وبخاصة ما يتص -
مكين المرأة وا5رتقاء بواقعھا فGي مختلGف المجGا5ت، وحمايتھGا وحمايGة أطفالھGا وأسGرتھا مGن التعGرض �ي شGكل مGن منھا بالحرص على ت

  . أشكال العنف واMساءة
مراجعة واستعراض ا5ستراتيجيات الوطنيGة، والخطGط ا5سGتراتيجية وأطGر العمGل الوطنيGة ذات الع<قGة بمجGا5ت ا5ھتمGام الحاسGمة لمنھGاج  -

  .استراتيجية وطنية وخطة استراتيجية وإطاراً وطنياً تناولت موضوعات ذات ع<قة) ٤٣(؛ فقد تم حصر أكثر من عمل بيجين
قطاعGاً اقتصGادياً واجتماعيGاً ) ٢٣(؛ الGذي تضGمن الخطGط والبGرامج لGـِ )٢٠١٦-٢٠١٣(مراجعة واستعراض برنامج عمل الحكومGة ل}عGوام  -

Gاركي سGنھج تشGياغته بGم صGذي تGدمياً، والGةوخGات ذات الع<قGع الجھGه جميGة . اھمت فيGGة القابلGراءات التنفيذيGجMة اGتعراض جملGم اسGا تGكم
  .للتطبيق، التي تضمنھا البرنامج والتي لھا ع<قة مباشرة بتمكين المرأة

صادية وا5جتماعية استعراض خارطة الطريق التي تم وضعھا لتحسين بيئة ا�عمال وا5ستثمار وموقع ا�ردن في التقارير والمؤشرات ا5قت -
  .  الدولية

مراجعة الوثائق والمرجعيات والتقارير المتصلة بإعداد التقارير الوطنية والعربية بشGأن متابعGة منھGاج عمGل بيجGين، والصGادرة عGن اللجنGة  -
ورشGة العمGل لGدعم إعGداد "، إضافة إلى مراجعة العروض التقديمية التGي قGدمھا الخبGراء فGي )اMسكوا(ا5قتصادية وا5جتماعية لغربي آسيا 

/ شGباط/ ٢٨ – ٢٧(؛ التي ُعقGدت خG<ل الفتGرة "ا5ستعراضات الوطنيّة للتقدم المحرز في تنفيذ إع<ن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 
  .ا�ردن/ في عمان) ٢٠١٤

  :، والتي شملت)٢٠١٧-٢٠١٣(مراجعة مجموعة الوثائق والمطبوعات التي انبثقت عن ا5ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية  -
السياسGGية، : لتشGGخيص واقGGع قطGGاع المGGرأة، الGGذي اشGGتمل علGGى تحليGGل التGGأثيرات التاليGGة) Analysis PESTEL(تحليGGل البيئGGة الكليGGة  •

لواقGع قطGاع المGرأة، الGذي اشGتمل علGى ) (SWOTإضGافة إلGى تحليGل . وا5قتصادية، وا5جتماعية، والتكنولوجية، والبيئية، والقانونيGة
التھديGدات السGائدة فGي البيئGة الخارجيGة، إضGافة إلGى تعGّرف / لخيص نقGاط القGوة ونقGاط الضGعف فGي البيئGة الداخليGة، وتحديGد التحGدياتت

 .الفرص المتاحة في البيئة الخارجية 5ستثمارھا في تحويل نقاط الضعف والتحديات والتھديدات إلى نقاط قوٍة والبناء عليھا
لحGGوار حGGول وضGGع المGGرأة وأولوياتھGGا فGGي محافظGGات المملكGGة؛ والتGGي تضGGمنت تنظGGيم سلسGGلة مGGن ا5جتماعGGات نتاجGGات الحملGGة الوطنيGGة ل •

لقاًء ُعقGدت فGي إطGار المشGاورات وا5ستشGارات MعGداد ا5سGتراتيجية الوطنيGة ) ٢٥(واللقاءات وورش العصف الذھني التي بلغ عددھا 
<لھGا تفعيGل النقGاش والحGوار مGع مختلGف ھيئGات المجتمGع وقطاعاتGه المختلفGة ، والتGي تGم خ)٢٠١٧ -٢٠١٣(للمرأة ا�ردنيGة ل}عGوام 

رجGGا5ً ونسGGاًء، وذلGGك انط<قGGاً مGGن ا5ھتمGGام بأولويGGات المGGرأة ومتطلباتھGGا فGGي مختلGGف محافظGGات المملكGGة، وإيمانGGاً بضGGرورة البنGGاء علGGى 
  .نيةالخبرات التراكمية والدروس المتعلمة لنسائنا الرائدات ولمؤسساتنا الوط

بما تضGمنته مGن محGاور ومجGا5ت، وأھGداف عامGة، وفئGات مسGتھدفة وفقGاً لكGل ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ا5ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية  •
لGديھا احتيGاج مGا أو فجGوة نGوع اجتمGاعي أو (فرعية تمت صGياغتھا تلبيGة 5حتياجGات كGل فئGة مسGتھدفة / محور ومجال، وأھداف خاصة

  ).   تعاني من تمييز معين
التGي انبثقGت عGن ا5سGتراتيجية، والتGي تضGمنت ا�ھGداف ا5سGتراتيجية ) ٢٠١٥-٢٠١٣(خطة ا5ستراتيجية لتمكين المرأة في ا�ردن ال •

النتاجات والمخرجات، والمؤشGرات مGع الجھGات : المؤسسية ومقابل كل منھا/ لھا، وا�ھداف الفرعية) Impact(ومقابل كل منھا ا�ثر 
كل منھا، والمصادر المعنية بتزويد البيانات المتصGلة بھGا؛ والتGي تشGمل المؤسسGات الحكوميGة والخاصGة  المسؤولة عن مستوى تحقيق

  . ومنظمات المجتمع المدني المعنية والقطاعين ا�كاديمي واMع<مي
�ھGGداف الفرعيGGةا: مجموعGGة الخطGGط التنفيذيGGة للمحGGاور والمجGGا5ت المختلفGGة والتGGي انبثقGGت عGGن الخطGGة ا5سGGتراتيجية، والتGGي تضGGمنت • /

، إضGافة إلGى ا�نشGطة الرئيسGة )٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣(المؤسسية، ومؤشرات ا�داء، وقيمھا لسGنة ا�سGاس وللسGنوات المسGتھدفة 
مؤسسGي ومسGؤولية التنفيGذ مقابGل كGل نشGاط، ومؤشGر أداء ا�نشGطة والقGيم المسGتھدفة لكGل مؤشGر / المقترحة لتحقيق كل ھدف فرعGي

  .نشاط
مشGGروعاً، والتGGي تGGم ) ٣٨(ريع التجديديGGة التGGي انبثقGGت عGGن الخطGGة ا5سGGتراتيجية والخطGGط التنفيذيGGة، التGGي بلGGغ عGGددھا مجموعGGة المشGGا •

  .صياغتھا وفقاً لكل محور ومجال، وبمنحى تشاركي مع مختلف ا�طراف المعنية



٤ 
 

عنيGGة؛ سGGواء التGGي أُعGGدت فGGي مGGا يتعلGGق بGGالمرأة مراجعGGة التقGGارير الوطنيGGة الصGGادرة عGGن ا�ردن والمرسGGلة للمنظمGGات اMقليميGGة والدوليGGة الم -
نGي وقضاياھا وإنجازاتھا بعامة، أو التقارير التي أُعدت في إطار متابعة منھاج عمل بيجين ورصد إنجازات ا�ردن في ما يتصل بالمحاور اMث

  . عشر التي تُشكل مجا5ت ا5ھتمام الحاسمة لمنھاج عمل بيجين بخاصة
عمل والتقارير السنوية والمطبوعGات والمطويGات الصGادرة عGن المؤسسGات الوطنيGة الرسGمية ومنظمGات المجتمGع مراجعة الخطط وبرامج ال -

  . المدني ذات الع<قة بمحاور منھاج عمل بيجين، مع مراعاة الرجوع إلى التقارير المعتمدة والمنشورة رسمياً 
لرسمية والمؤسسات ا�ھلية ومنظمات المجتمع المدني والشGبكات المعنيGة الدخول إلى المواقع اMلكترونية للوزارات والمؤسسات والدوائر ا -

  .بتنفيذ منھاج عمل بيجين، وا5ط<ع على رؤيتھا ورسالتھا وخططھا وبرامجھا ومشاريعھا التنفيذية
  .   مرأةمتابعة ومراجعة الصحف الرسمية اليومية، وا5ط<ع على تغطيتھا للفعاليات والنشاطات والمناسبات المعنية بال -
، والتGGي تناولGت قضGGايا متصGلة بGGالمرأة ا�ردنيGة، أو ُعنيGGت بإزالGGة )٢٠١٤ - ٢٠٠٩(مراجعGة التعGGدي<ت التشGريعية التGGي تمGت خGG<ل الفتGرة  -

وقد تGم . أشكال التمييز ضدھا، سواء أكانت قوانين أو أنظمة جديدة صدرت، أو تشريعات تم تعديلھا وفق المستجدات المتصلة بشؤون المرأة
كمGا تGم التواصGل مGع فريGق العمGل القGانوني المتعGاون مGع . لرجوع إليھا من خ<ل الجريدة الرسمية على الموقع اMلكتروني لرئاسة الوزراءا

اللجنGGة بخصGGوص ھGGذا الجGGزء المتعلGGق بGGالتطورات التشGGريعية الرئيسGGة؛ الدسGGتورية والقانونيGGة التGGي طGGرأت فGGي مجGGال تعزيGGز المسGGاواة بGGين 
  .المرأة الجنسين وتمكين

اعتمGاد نتGGائج المسGGوحات واMحصGGاءات الصGادرة والمنشGGورة مGGن قبGGل دائGرة اMحصGGاءات العامGGة، سGGواء أكانGت مطبوعGGة ورقيGGاً أو منشGGورة  -
إلكترونيGGاً علGGى الموقGGع اMلكترونGGي للGGدائرة، بصGGفتھا تُعGGد الجھGGة المرجعيGGة والمعتمGGدة لnحصGGاءات الوطنيGGة بعامGGة، وMحصGGاءات النGGوع 

وا5ط<ع بشكل خاص على المجموعة ا�ساسية من المؤشرات الوطنية التي تم وضعھا لرصد التقدم المحرز في تحقيGق . بخاصةا5جتماعي 
، ومطالعGة إحصGاءات المGرأة علGى مسGتوى )٥المرفGق رقGم (قطاعGاً ) ١٧(المساواة بين الجنسين موزعة حسب القطاعات المختلفة وعددھا 

كما تم إعداد جداول مقارنة لمتابعة تطور مؤشرات المرأة ا�ردنية على مستوى المملكGة باسGتخدام ). ١٦ المرفق رقم( ٢٠١٣المملكة للعام 
/ ، وفقاً للبيانات الصادرة عن قسGم إحصGاءات النGوع ا5جتمGاعي)١٧المرفق رقم ( ٢٠١٢، ٢٠٠٩خ<ل العامين ) منظور النوع ا5جتماعي(

  .  دائرة اMحصاءات العامة
قGانون الموازنGة العامGة / ٢٠١٤لسGنة ) ٥(بعامGة وقGانون رقGم ) ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١(موازنة العامGة للسGنوات الماليGة مطالعة قانون ال -

بخاصة، والصادرة عGن دائGرة الموازنGة العامGة، للتعGّرف علGى الحصGة التقريبيGة مGن الموازنGة العامGة فGي ا�ردن التGي  ٢٠١٤للسنة المالية 
 .الجنسين وتمكين المرأة حسب السنواتتُستثمر في تعزيز المساواة بين 

التواصل مGع الفGرق واللجGان والشGبكات العاملGة تحGت مظلGة اللجنGة الوطنيGة ا�ردنيGة لشGؤون المGرأة، وذلGك مGن خG<ل مخاطبGة المؤسسGات  -
وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية؛ ومخاطبGة منظمGات المجتمGع ) ٤٣(؛ وعددھا "شبكة ا5تصال مع المؤسسات الحكومية"الرسمية أعضاء 

بكتGاب رسGمي، لتزويGد اللجنGة الوطنيGة ) ٣المرفق رقGم (منظمة ) ٣٩(وعددھا " نسيقية للمنظمات غير الحكوميةاللجنة الت"المدني أعضاء 
والمبGGادرات والمشGGاريع ) الكميGGة والنوعيGGة(ا�ردنيGGة لشGGؤون المGGرأة بتقريGGر ملخGGص حGGول أبGGرز ا5سGGتراتيجيات والسياسGGات واMنجGGازات 

منظمات المجتمع المدني علGى الصGعيد الGوطني فGي مGا يتعلGق بمجGا5ت / الدوائر الحكومية/ تالمؤسسا/ وا�نشطة التي نفذتھا ھذه الوزارات
المGرأة والفقGر، تعلGيم المGرأة وتGدريبھا، المGرأة والصGحة، العنGف ضGد : (العمل الحاسمة لمنھاج عمل بيجGين والمعنيGة بGالمرأة، والتGي تشGمل

المرأة في مواقع القGوة واتخGاذ القGرار، الحقGوق اMنسGانية والمGرأة، المGرأة واMعG<م،  المرأة، المرأة والنزاعات المسلحة، المرأة وا5قتصاد،
، مGع )٢٠١٤-٢٠٠٩(والتركيGز بشGكل خGاص علGى الفتGرة ا�خيGرة ). المرأة والبيئGة، الطفلGة ا�نثGى، واxليGات المؤسسGية للنھGوض بGالمرأة

  . والتوصيات المقترحة لتذليلھاإبراز التحديات التي واجھتھا ھذه المؤسسات ضمن ھذا اMطار 
حصر البرامج والمشاريع واMنجازات الخاصة باللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة ومشGاريعھا التGي نفGذتھا بمنھجيGة تشGاركية بالتعGاون  -

  . مع الفرق واللجان والشبكات العاملة معھا وتحت مظلتھا
لمرأة ا�ردنية في مجا5ت الحقوق السياسية وا5قتصادية وا5جتماعيGة والثقافيGة؛ والتGي مراجعة التقارير الوطنية الدورية التي ترصد تقدم ا -

باشGGرت اللجنGGة الوطنيGGة ا�ردنيGGة لشGGؤون المGGرأة بإعGGدادھا وإط<قھGGا لتوثGGق مسGGيرة تقGGدم المGGرأة ا�ردنيGGة فGGي مختلGGف المجGGا5ت، وترصGGد 
. وتوصي باMجراءات، وتقيس مدى التقدم في تنفيGذ الخطGط وا5سGتراتيجياتاMنجازات وتؤشر على الفجوات واMخفاقات، وتحلل المؤشرات 

، والتقريGر "٢٠١١- ٢٠١٠نحGو العدالGة والمشGاركة والمسGاواة للفتGرة : تقGدم المGرأة ا�ردنيGة"التقرير الGوطني ا�ول : وھذه التقارير، ھي
-٢٠١٢في مجا5ت الحقوق ا5قتصادية وا5جتماعية والثقافية للفتGرة  نحو الوقاية والحماية والتمكين: تقدم المرأة ا�ردنية"الوطني الثاني 

٢٠١٣."  
القيGام فGGي ضGGوء ا5طGG<ع علGى الوثGGائق والتقGGارير المرجعيGGة وبنGGاء علGى التغذيGGة الراجعGGة مGGن المؤسسGات المعنيGGة، بعGGرض أبGGرز اMنجGGازات  -

ن المرأة منذ اعتماد إع<ن ومنھاج عمل بيجين، ومن ثم استعراض الرئيسة التي حققھا ا�ردن في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكي
، وذلك وفقا لـِ "استراتيجيات أم سياسات أم إحصاءات أم مبادرات ومشاريع ناجحة"اMنجازات وفق محاور ا5ھتمام الحاسمة، سواء أكانت 

�ن التقريGر 5 يمكGن أن يتسGع MنجGازات المؤسسGات (لحصGر مجا5ً، مع مراعاة التركيز على اMنجازات البGارزة علGى سGبيل المثGال 5 ا) ١٢(
، وإنما تم ذكر إنجازات مميزة ومتنوعة وممثلة �نشطة العديد من المؤسسات الشبيھة، مع ا�خذ با5عتبار شمول اMنجازات وتغطيتھا )كلھا

، وتلGك التGي )١٥+بيجGين (إليھGا التقريGر السGابق لمؤسسات رسمية وأھلية ومنظمات مجتمع مدني، والتركيز على اMنجازات التGي لGم يُشGر 
كما روعي التركيز على اMنجازات التGي تجGاوزت البعGد النظGري إلGى العملGي، وعكسGت تطبيقGاً إجرائيGاً ). ٢٠١٤-٢٠٠٩(حدثت خ<ل الفترة 

نبغGي اMشGارة إلGى أنGه قGد تGم إبGراز كمGا ي. للخطط وا5ستراتيجيات والسياسات على أرض الواقع، مع مراعاة عدم التكGرار  والGدمج مGا أمكGن
كافيGة،  اMنجازات أو المراكز الريادية التي حققتھا المرأة في مشاركتھا السياسية، �نھا تُمثل ع<مات بGارزة، مGع قناعتنGا بأنھGا 5 تGزال غيGر

  . وأننا ينبغي أن نفّعل العمل المشترك لتعظيم ھذه اMنجازات ومضاعفتھا
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التي صادفھا ا�ردن في إطار تحقيق المساواة بGين الجنسGين وتمكGين المGرأة؛ والتGي بGرزت أثنGاء تحليGل واقGع قطGاع  إبراز التحديات الرئيسة -
والخطط المنبثقة عنھا، ووصGف ھGذه ا5سGتراتيجية والخطGط التGي ) ٢٠١٧-٢٠١٣(المرأة قبيل إعداد ا5ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية 

ا5نتكاسات التي شوھدت في إطGار إحGراز التقGدم نحGو تحقيGق المسGاواة بGين الجنسGين /لك إبراز النكساتوضعت للتصدي لھذه التحديات، وكذ
 .وتمكين المرأة

وبيGان أوجGه التعGاون الرئيسGة التGي . استعراض اxليات المؤسسية التي تُنفGذ مGن أجGل إجGراء حGوار منGتظم بGين الحكومGة والمجتمGع المGدني -
  .المعارف والخبرات في رصد وتنفيذ إع<ن ومنھاج عمل بيجينيشترك فيھا ا�ردن لدعم تبادل 

، )النGوع ا5جتمGاعي(بيان كيف أدت ا�ھداف اMنمائية ل}لفية بصورة عامة، وعلى وجGه الخصGوص ا�ھGداف المتصGلة بالمسGائل الجنسGانية  -
  .إلى تيسير أو تعزيز تنفيذ إع<ن ومنھاج عمل بيجين

فقد تم التركيز بداية على إبراز ا�ولويات وا�ھداف العامة وفق المحاور والمجا5ت الرئيسة ل<سGتراتيجية  في ما يتعلق با�ولويات الناشئة؛ -
لقGGاًء ُعقGGدت فGGي إطGGار المشGGاورات ) ٢٥(؛ والتGGي تGGم استخ<صGGھا والتوصGGل إليھGGا مGGن خGG<ل )٢٠١٧-٢٠١٣(الوطنيGGة للمGGرأة ا�ردنيGGة 

بينما تم التركيز ثانياً علGى إبGراز التوصGيات الرئيسGة ). ٢٠١٧ -٢٠١٣(مرأة ا�ردنية ل}عوام وا5ستشارات Mعداد ا5ستراتيجية الوطنية لل
؛ والتGي نُفGذت ٢٠١٥حسب المحاور التنموية ذات ا�ولوية؛ وفقاً لما تم تناوله في اللقاءات التشاورية الوطنية �جنGدة التنميGة لمGا بعGد عGام 

  .في أقاليم المملكة الث<ثة
م عقد ث<ث ورش في أقاليم المملكGة الث<ثGة، لغايGات اسGتعراض ومناقشGة ا5سGتعراض الGوطنّي للتقGدم المحGرز فGي تنفيGذ إعG<ن وأخيراً؛ سيت -

كمGا سGيتم ترجمGة التقريGر، وتلخيصGه، . ؛ ومناقشGة مضGامينه مGع القطاعGات والجھGات المعنيGة كافGة"ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عامGاً 
  .اMنجليزية، ونشره وتوزيعه على الجھات المعنية كافةوطباعته باللغتين العربية و
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  )٢(المرفق رقم 

  ٢٠١٠ منذ عام/ أعضاء اللجنة الوطنية ا"ردنية لشؤون المرأة

  العضو  لرقم ا

١.   
  معالي وزير الشؤون البرلمانية

٢.   
  معالي وزير العدل

٣.   
    معالي السيدة سھير العلي

٤.   
 ا5جتماعيةمعالي وزير التنمية 

٥.   
  معالي وزير التنمية السياسية

٦.   
  معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي

٧.   
 معالي وزير العمل

٨.   
  معالي رئيس المجلس ا5قتصادي وا5جتماعي

٩.   
 عطوفة المفوض العام لحقوق اMنسان

١٠.   
  عطوفة أمين عام رئاسة الوزراء

١١.   
  عطوفة مدير ا�من العام

١٢.   
  عام المجلس ا�على للسكان عطوفة أمين

١٣.   
  رئيس اللجنة القانونية في مجلس ا�عيان

١٤.   
  رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب

١٥.   
  عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان ا5جتماعي

١٦.   
  سعادة مدير معھد الملكة زين الشرف التنموي

١٧.   
  سعادة مديرة الصندوق ا�ردني الھاشمي للتنمية البشرية

١٨.   
  سعادة مدير مؤسسة نھر ا�ردن

١٩.   
  سعادة رئيسة اتحاد المرأة ا�ردنية

٢٠.   
  سعادة رئيسة ا5تحاد النسائي ا�ردني العام

٢١.   
  سعادة أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني

٢٢.   
  معالي ا�مينة العامة للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة
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  )٣(المرفق رقم 

  اللجان والشبكات العاملة تحت مظلة اللجنة الوطنية ا"ردنية لشؤون المرأة

  شبكة ا9تصال مع المؤسسات الحكومية) ١(

  الدائرة/ المؤسسة/ الوزارة  الرقم 

١.   
 وزارة العدل

٢.   
 وزارة الثقافة

٣.   
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

٤.   
 وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية

٥.   
 التعليم العالي وزارة

٦.   
 وزارة الخارجية

٧.   
 وزارة الصحة

٨.   
 وزارة العمل

٩.   
 وزارة الصناعة والتجارة

١٠.   
 وزارة الداخلية

١١.   
 وزارة الشؤون البلدية

١٢.   
 وزارة الزراعة

١٣.   
 وزارة السياحة واxثار

١٤.   
 وزارة المالية

١٥.   
 وزارة البيئة

١٦.   
 وزارة التربية والتعليم

١٧.   
 وزارة التنمية ا5جتماعية

١٨.   
 تطوير القطاع العام وزارة

١٩.   
 وزارة ا�وقاف والشؤون والمقدسات اMس<مية

٢٠.   
 المؤسسة العامة للضمان ا5جتماعي

٢١.   
 المؤسسة العامة لnسكان والتطوير الحضري

٢٢.   
 مؤسسة التدريب المھني

٢٣.   
 مؤسسة اMقراض الزراعي
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  شبكة ا9تصال مع المؤسسات الحكومية) ١(

  الدائرة/ المؤسسة/ الوزارة  الرقم 

٢٤.   
 مؤسسة اMذاعة والتلفزيون

٢٥.   
 دائرة اMحصاءات العامة

٢٦.   
 والمساحةدائرة ا�راضي 

٢٧.   
 دائرة ا�حوال المدنية والجوازات

٢٨.   
  دائرة الجمارك

٢٩.   
  دائرة اMفتاء

٣٠.   
 ديوان الخدمة المدنية

٣١.   
 ديوان المظالم

٣٢.   
 القوات المسلحة ا�ردنية

٣٣.   
 ا�من العام –إدارة حماية ا�سرة 

٣٤.   
 مديرية ا�من العام

٣٥.   
 المديرية العامة للدفاع المدني

٣٦.   
 المجلس ا�على للشباب

٣٧.   
  المجلس القضائي

٣٨.   
  صندوق المعونة الوطنية

٣٩.   
  صندوق التنمية والتشغيل

٤٠.   
  ھيئة اMع<م المرئي والمسموع

٤١.   
  بنك تنمية المدن والقرى

٤٢.   
  مركز دراسات المرأة –الجامعة ا�ردنية 

٤٣.   
  الجامعة الھاشمية
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  اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية) ٢(

  المنظمة  الرقم 

١.   
 ا�ردني الھاشمي للتنمية البشريةالصندوق 

٢.   
 تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني

٣.   
 ا5تحاد النسائي ا�ردني العام

٤.   
 المجلس الوطني لشؤون ا�سرة

٥.   
 المجلس ا�على للسكان

٦.   
 المركز الوطني لحقوق اMنسان

٧.   
  المجلس ا5قتصادي وا5جتماعي

٨.   
  معھد الملكة زين الشرف التنموي

٩.   
  التوعية واMرشاد ا�سري مركز

١٠.   
  مركز اMع<ميات العربيات

١١.   
  نادي خريجات وقدامى المدرسة ا�ھلية للبنات

١٢.   
  اتحاد المرأة ا�ردنية

١٣.   
  ا5تحاد العام لجمعيات الشابات المسيحية في ا�ردن

١٤.   
 الملتقى اMنساني لحقوق المرأة

١٥.   
 ملتقى سيدات ا�عمال والمھن ا�ردني

١٦.   
 العالميملتقى النساء 

١٧.   
 جمعية التمكين للنساء الجامعيات في ا�ردن

١٨.   
 جمعية النساء العربيات في ا�ردن

١٩.   
 جمعية تنمية وتأھيل المرأة الريفية

٢٠.   
 الفرع النسائي –الجمعية الخيرية الشركسية 

٢١.   
 جمعية معھد تضامن النساء ا�ردني

٢٢.   
 جمعية ا�لفية الثالثة للسيدات

٢٣.   
 النفسي الجمعية ا�ردنية للتأھيل

٢٤.   
 جمعية ا�قصى الخيرية

٢٥.   
 جمعية فتيات البادية للتنمية والتدريب الخيرية
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  اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية) ٢(

  المنظمة  الرقم 

٢٦.   
 جمعية حرائر ا�ردن

٢٧.   
 جمعية ملتقى سيدات الشيخ حسين الثقافي

٢٨.   
 شبكة ا�ردن –جمعية المرأة لدعم المرأة 

٢٩.   
 جمعية المنظمة العربية للتمكين

٣٠.   
 صندوق إقراض المرأة

٣١.   
 الصندوق الھاشمي لتنمية البادية ا�ردنية 

٣٢.   
 ميزان

٣٣.   
  لجنة المرأة -حزب حشد 

٣٤.   
  حزب ا5تحاد الوطني ا�ردني

٣٥.   
 الشبكة اMقليمية العربية للمرأة في اMدارة المحلية الجيدة

٣٦.   
 الشبكة العربية للنساء القانونيات

٣٧.   
  نقابة الصحفيين

٣٨.   
 لجنة المرأة - ا5تحاد العام لنقابات العمال في ا�ردن 

٣٩.   
 ا5تحاد النسائي للس<م العالمي الدولي
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  )٤(المرفق رقم 

  أعضاء ا9ئتBف الوطني لدعم المرأة في ا9نتخابات 

  الجھة  الرقم 

  وزارة الداخلية   .١

  وزارة البلديات    .٢

  وزارة التنمية السياسية   .٣

  الھيئة المستقلة ل<نتخابات    .٤

  المركز الوطني لحقوق اMنسان    .٥

  المجلس ا�على للشباب    .٦

  مركز دراسات المرأة / الجامعة ا�ردنية   .٧

  مركز ا�ميرة بسمة لدراسات المرأة ا�ردنية/ جامعة اليرموك   .٨

  تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني    .٩

  ا5تحاد النسائي ا�ردني العام    .١٠

  اتحاد المرأة ا�ردنية    .١١

  جمعية النساء العربيات    .١٢

  السيدة فخر عبندة    .١٣

  سعادة السيدة عبلة أبو علبة     .١٤

  ا�ستاذة نور اMمام   .١٥

  المجلس الوطني لشؤون ا�سرة   .١٦

  المجلس ا�على لشؤون ا�شخاص المعوقين   .١٧

  شبكة المرأة لدعم المرأة    .١٨

  ھيئة شباب كلنا ا�ردن    .١٩
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  )٥(المرفق رقم 

  ١سب القطاعات ا"ساسيةح مجموعة المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين موزعة

  
  المؤشرات السكانية المراعية للنوع ا9جتماعي: ١جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 عدد السكان حسب الجنس  �

  عدد السكان في ا�عمار اMفرادية حسب الجنس  �

 سنة حسب الجنس  ١٥عدد السكان دون العمر  �

 حسب الجنس ) سنة ٦٤-١٥(عدد السكان في ا�عمار المنتجة  �

 حسب الجنس ) سنة فأكثر ٦٥(عدد السكان في ا�عمار المتقدمة  �

  عدد السكان حسب الحالة الزواجية والجنس �

  حسب الجنسعدد السكان غير ا�ردنيين  �

  توزيع السكان في الحضر والريف حسب الجنس �

 توزيع السكان في المحافظات حسب الجنس �

، ١٩٥٢التعدادات العامة للسGكان والمسGاكن  •

٢٠٠٤، ١٩٩٤، ١٩٧٩، ١٩٦١  

يGGتم تGGوفير المؤشGGرات مGGا بGGين التعGGدادين مGGن  •

  .خ<ل التقديرات السكانية لكل عام

  

  

  

  المؤشرات الخاصة با"سرة المراعية للنوع ا9جتماعي: ٢جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 توزيع ا�سر حسب جنس رب ا�سرة  �

  :توزيع ا�سر وأفرادھا حسب جنس رب ا�سرة وخصائصه التالية �

المحافظGGة، الفئGGات العمريGGة، الجنسGGية، الحالGGة الزواجيGGة، المسGGتوى التعليمGGي، (    

المھنة الرئيسGة، النشGاط ا5قتصGادي، قطGاع العمGل، حجGم ا�سGرة، نGوع حيGازة 

المسكن، المصدر الGرئيس لميGاه الشGرب، المصGدر الGرئيس لnضGاءة، المصGدر 

 )الرئيس للتدفئة، المصدر الرئيس للصرف الصحي

 وجنس رب ا�سرة  اMعانةتوزيع أفراد ا�سرة حسب مصدر  �

 توزيع ا�سر حسب توافر السلع المعمرة وجنس رب ا�سرة  �

   ١٩٧٩التعداد العام للسكان والمساكن منذ عام  •

  كما يتم توفيره كل عامين من مسح نفقات ودخل ا�سرة •

  
                                                           

 دائ��رة ا-جتم��اعي، الن��وع إحص��اءات قس��م ،)٢٠+ بيج��ين/ ال��وطني التقري��ر لغاي��ات" (الم��رأة وتمك��ين الجنس��ين ب��ين بالمس��اواة المتعلق��ة وا�حص��اءات البيان��ات" ح��ول تقري��ر ١
 .٢٦/٣/٢٠١٤ العامة، ا�حصاءات
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  المراعية للنوع ا9جتماعيالمؤشرات ا9جتماعية : ٣جدول 

  

  

  

  

توافر المؤشر حسب السنة   المؤشر

  والمصدر

 نسبة الجنس  �

 المواليد ا�حياء المسجلون حسب الجنس والمحافظة  �

 الوفيات المسجلون حسب الجنس والمحافظة �

 عقود الزواج المسجلة حسب المحافظة  �

  :عقود الزواج المسجلة حسب الجنس والخصائص المختارة التالية �

 )الديانة، الحالة الزواجية السابقة، مكان  اMقامة ، العمر، الحالة التعليمية، والجنسية( 

 :عقود الزواج المسجلة حسب المحافظة والخصائص المختارة للزوج �

الجنسGGية، الديانGGة، الحالGGة الزواجيGGة السGGابقة، مكGGان اMقامGGة ، العمGGر، الحالGGة التعليميGGة، والمھنGGة ( 

  )الرئيسة

 :اج المسجلة حسب المحافظة والخصائص المختارة للزوجةعقود الزو �

  )الجنسية، الديانة، الحالة الزواجية السابقة، مكان  اMقامة ، العمر، والحالة التعليمية( 

 من السكان ١٠٠٠معدل الزواج الخام لكل  �

 :وقوعات الط<ق المسجلة حسب المحافظة و الجنس والخصائص المختارة التالية �

 )لعمر، الحالة التعليمية، والجنسيةالديانة، ا( 

  من السكان ١٠٠٠معدل الط<ق الخام لكل  �

من النشرة اMحصGائية  ١٩٨٠منذ عام  •
  السنوية

  تكرار ا�سماء للمواليد حسب الجنس �
الكتGGGاب اMحصGGGائي السGGGنوي منGGGذ عGGGام  •

٢٠١٠  

 متوسط العمر وقت الزواج ا�ول حسب الجنس والمحافظة  �
التعGGGدادات العامGGGة للسGGGكان والمسGGGاكن  •

٢٠٠٤، ١٩٩٤، ١٩٧٩  
مؤشGGGرات المGGGرأة ا�ردنيGGGة منGGGذ عGGGام  •

٢٠٠٧   
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  المؤشرات التعليمية المراعية للنوع ا9جتماعي: ٤جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 الجنس والمحافظة سنة فأكثر حسب ١٥نسبة السكان المتعلمين في ا�عمار  �

 سنة فأكثر حسب الجنس والمحافظة ١٥نسبة السكان ا�ميين في ا�عمار  �

  التعدادات العامة للسكان والمساكن  •
  ) التقرير السنوي(مسوح العمالة والبطالة  •

 نسبة ا5لتحاق في مرحلة رياض ا�طفال  حسب الجنس والمحافظة �

 الجنس والمحافظة نسبة ا5لتحاق في المرحلة ا�ساسية حسب �

 نسبة ا5لتحاق في المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظة �

 حسب الجنس والمحافظة) الصناعي(نسبة ا5لتحاق في التعليم المھني  �

 حسب الجنس والمحافظة) الزراعي(نسبة ا5لتحاق في التعليم المھني  �

 نسبة الط<ب المتسربين حسب المرحلة التعليمية والجنس �

 المدارس في المرحلة ا�ساسية حسب الجنس والمحافظة نسبة مدرسي �

 نسبة مدرسي المدارس في المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظة �

 نسبة مدراء المدارس في المرحلة ا�ساسية حسب الجنس والمحافظة �

 نسبة مدراء المدارس في المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظة �

التربية  والتعليم منذ التقارير السنوية لوزارة  •
  ١٩٩٠عام 

  

  
  المراعية للنوع ا9جتماعي مؤشرات التعليم العالي :٥جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 نسبة ا5لتحاق في التعليم الجامعي حسب الجنس  �

 نسبة ا5لتحاق في الكليات العلمية حسب الجنس �

 نسبة ا5لتحاق في الكليات النظرية حسب الجنس �

 نسبة ا5لتحاق في الكليات العلمية حسب التخصص والجنس �

 نسبة ا5لتحاق في الدراسات العليا حسب الجنس �

 نسبة الخريجين في بعض التخصصات التعليمية المختارة حسب الجنس �

 ھيئة التدريس حسب المستويات اMدارية والجنس نسبة أعضاء �

 الكليات العلمية حسب الجنس ھيئة التدريس في عضاءنسبة أ �

 الكليات النظرية حسب الجنس ھيئة التدريس في نسبة أعضاء �

التقGGGGارير السGGGGنوية لGGGGوزارة التعلGGGGيم العGGGGالي  •
  ١٩٩٠والبحث العلمي منذ عام 
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  المؤشرات الصحية المراعية للنوع ا9جتماعي: ٦جدول 

  المؤشر حسب السنة والمصدرتوافر  المؤشر

 حسب الجنس) مولود حي ١،٠٠٠لكل (معدل وفيات ا�طفال الرضع  �

 حسب الجنس) مولود حي ١،٠٠٠لكل (معدل وفيات ا�طفال دون الخامسة  �

 )مولود حي ١٠٠،٠٠٠لكل (معدل وفيات ا�مھات  �

 نسبة الو5دات التي تخضع لnشراف الطبي �

شGGGھراً والGGGذين تGGGم تحصGGGينھم ضGGGد أمGGGراض معينGGGة ) ٢٣-١٢(نسGGبة ا�طفGGGال الGGGذين أعمGGGارھم  �

 حسب الجنس) كالدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والحصبة وشلل ا�طفال والسل(

 معدل الخصوبة الكلي  �

 سنة) ١٩-١٥(معدل خصوبة المراھقات  �

 سنة) ٤٩-١٥(نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم ا�سرة  �

� � ولمتوسط العمر وقت إنجاب المولود ا

 نسبة ا�طفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية  �

 )الطول بالنسبة للعمر(نسبة ا�طفال دون سن الخامسة المتقزمين  �

 )الوزن بالنسبة للطول(نسبة ا�طفال دون سن الخامسة النحيلين  �

 )الوزن بالنسبة للعمر(نسبة ا�طفال دون سن الخامسة ناقصي وزن  �

 شھراً ولديھم فقر دم) ٥٩-٦(نسبة ا�طفال الذين أعمارھم  �

 سنة ولديھن فقر دم) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي أعمارھن  �

كGGGل  ١٩٧٦منGGGذ عGGGام  المؤشGGGراتتتGGGوافر  •
خمGس سGGنوات مGن مسGGح السGكان والصGGحة 

  ا�سرية 

  العمر المتوقع وقت الو5دة حسب الجنس �
    ١٩٧٦جداول الحياة منذ عام  •

 نسبة ا�طباء حسب الجنس �

 حسب الجنسنسبة أطباء ا�سنان  �

 نسبة الصيادلة حسب الجنس �

 نسبة الممرضين حسب الجنس �

منGGGGذ عGGGGام ) النقابGGGGات(السGGGGج<ت اMداريGGGGة  •
١٩٩٠   
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  مؤشرات التأمين الصحي المراعية للنوع ا9جتماعي: ٧جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 صحياً حسب الجنس ونوع التأمينالتوزيع النسبي ل}فراد المؤمنين  �

 نسبة المؤمنين صحياً حسب الحالة الزواجية والجنس �

 نسبة غير المؤمنين صحياً حسب الحالة الزواجية والجنس  �

 نسبة المؤمنين صحياً حسب حالة النشاط ا5قتصادي والجنس والمحافظات   �

 حالة النشاط ا5قتصادي والجنس والمحافظات نسبة غير المؤمنين صحياً حسب �

توزيGGGع السGGGكان المGGGؤمنين صGGGحياً حسGGGب الجنسGGGية والجGGGنس ونGGGوع التGGGأمين الصGGGحي  �

 والمحافظات

توزيGGGع السGGGكان المGGGؤمنين صGGGحياً حسGGGب الجنسGGGية والجGGGنس وحالGGGة التGGGأمين الصGGGحي  �

  والمحافظات والحضر والريف

العGGGام للسGGGكان والمسGGGاكن فGGGي عGGGام التعGGGداد  •
٢٠٠٤  

التأمين الصGحي واMنفGاق علGى الصGحة مسح  •
  ٢٠١٠في ا�ردن عام 

  

  

  مؤشرات المشاركة ا9قتصادية المراعية للنوع ا9جتماعي: ٨جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

سGGنة فGأكثر،  حسGب الجGGنس والمتغيGرات المختلفGGة  ١٥النشGاط ا5قتصGGادي للسGكان  معGدل �

  :التالية

المحافظGGة، التعلGGيم، الحالGGة الزواجيGGة، الحالGGة العمليGGة، الفئGGات العمريGGة العريضGGة، المھنGGة ( 

 )الحالية، النشاط الرئيس، فئات الدخل الشھري، قطاع العمل

 الجنس والمحافظة سنة فأكثر، حسب ١٥معدل البطالة للسكان  �

 سنة، حسب الجنس والمحافظة ) ٢٤-١٥(معدل النشاط ا5قتصادي بين الشباب  �

  سنة، حسب الجنس والمحافظة) ٢٤-١٥(معدل البطالة بين الشباب  �

  حسب الجنس) الزراعي والخدمات والصناعة(نسبة العاملين في القطاع  �

الصGGحة والقGGوى البشGGرية والفقGGر منGGذ مسGGح  •
   ١٩٨٧عام 

 ١٩٩١مسGGGح العمالGGGة والبطالGGGة منGGGذ عGGGام   •
  )التقرير السنوي(

  

  

  

  

  



١٧ 
 

  مؤشرات التمكين ا9قتصادي المراعية للنوع ا9جتماعي: ٩جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 ملكية ا�راضي حسب الجنس والمحافظة  �

 ملكية الشقق حسب الجنس والمحافظة  �

 والقيمة اMجمالية لھا حسب الجنس والمحافظة  ) الميكروية(نسبة القروض الممنوحة  �

 والقيمة اMجمالية لھا حسب الجنس) أسھم(نسبة مالكي ا�وراق المالية  �

 نسبة العاملين ا�ردنيين المؤمن عليھم في الضمان ا5جتماعي حسب الجنس �

دائGGGرة ا�راضGGGي : مثGGGل(السGGGج<ت اMداريGGGة  •
منGGGذ ....) ھيئGGGة ا�وراق الماليGGGة، والمسGGGاحة،

   ٢٠٠٨عام 

النشGGاط : (متوسGGط ا�جGGر للعامGGل الواحGGد فGGي السGGاعة حسGGب الجGGنس والخصGGائص التاليGGة �

  )ا5قتصادي، المھنة الرئيسة، المستوى التعليمي، قطاع العمل

النشGGاط : (حسGGب الجGGنس والخصGGائص التاليGGة متوسGGط ا�جGGر الشGGھري للعامGGل الواحGGد �

  )ا5قتصادي، المھنة الرئيسة، المستوى التعليمي، قطاع العمل

  )التقرير السنوي(مسح ا5ستخدام  •

  
  

  مؤشرات اتخاذ القرار المراعية للنوع ا9جتماعي: ١٠جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

  العاملون في سلك القضاء حسب الجنس �

  العاملون في سلك المحاماة حسب الجنس �

  العاملون في السلك الوزاري حسب الجنس  �

 العاملون في السلك الدبلوماسي حسب الجنس �

  السفراء حسب الجنس �

  نسبة ا�عضاء في ا�حزاب السياسية حسب الجنس  �

  نسبة المقيدين في الجداول ا5نتخابية حسب الجنس  �

 حسب الجنس) ا�عيان(ة المشاركة في المجلس التشريعي ا�ول نسب �

  حسب الجنس) النواب(نسبة المشاركة في المجلس التشريعي الثاني  �

  حسب الجنس) البلديات(نسبة المشاركة في المجالس المحلية  �

  نسبة ا�عضاء في النقابات المھنية حسب الجنس �

  ة حسب الجنسنسبة ا�عضاء في مجالس إدارات النقابات المھني �

  ١٩٩٠سج<ت إدارية منذ عام  •
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  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 نسبة ا�عضاء في النقابات العمالية حسب الجنس �

 نسبة ا�عضاء في غرفة الصناعة حسب الجنس �

  نسبة ا�عضاء في غرفة التجارة حسب الجنس �

سنة وال<تي تلقين مكتسGبات نقديGة ) ٤٩-١٥(السيدات المتزوجات حاليا وأعمارھن  توزيع �

 :مقابل عملھن حسب الشخص الذي يقرر كيفية إنفاق المردود النقدي للزوجة ھل ھو

 )الزوجة وحدھا، الزوج والزوجة معاً، الزوج وحده(    

منGGذ عGGام  مسGGح السGGكان والصGGحة ا�سGGرية •
   ٢٠١٢وحتى عام  ١٩٩٠

حسGب الشGخص الGذي يتخGذ عGادة ) ٤٩-١٥(توزيGع السGيدات المتزوجGات حاليGاً وأعمGارھن  �

 :القرار النھائي حول القضايا التالية

العناية بصحة السيدة، شراء مشتريات كبيرة ل}سGرة، شGراء ا5حتياجGات اليوميGة ل}سGرة، (    

 :ھل ھو. الزيارات للعائلة أو ا5قارب

  )الزوجة وحدھا، الزوج والزوجة معاً، الزوج وحده، شخص اخر(   

 
  

  مؤشرات الھجرة المراعية للنوع ا9جتماعي: ١١جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

 التوزيع النسبي للمھاجرين الداخلين والخارجين حسب المحافظة  �

  والخارجين وصافي الھجرة حسب المحافظة والجنسعدد المھاجرين الداخلين  �

  معدل الھجرة الداخلية حسب مكان اMقامة والجنس والمحافظة  �

  صافي الھجرة الداخلية حسب مكان الو5دة والجنس والمحافظة �

  معد5ت الھجرة الداخلية حسب مكان اMقامة السابق والحالي والجنس والمحافظة �

  اMقامة السابق والحالي والجنس والمحافظةصافي الھجرة الداخلية حسب مكان  �

  توزيع السكان غير ا�ردنيين الموجودين في ا�ردن حسب الجنس �

 توزيع ا�ردنيين في الخارج حسب الجنس وسبب اMقامة في الخارج  �

  التعدادات العامة للسكان والمساكن •
  ٢٠٠٣مسح ا�سرة متعدد ا�ھداف  •
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  مؤشرات العنف ضد المرأة: ١٢جدول 

  المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

  والمصدر

سنة وتعرضGن للعنGف الجسGدي منGذ ) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

   :حسب الخصائص ا�ساسية التالية سنة ١٥العمر 

العمر، الحالة الزواجيGة، عGدد ا�طفGال ا�حيGاء، مكGان اMقامGة، المحافظGات، اMقلGيم، منطقGة الباديGة، ( 

  )المستوى التعليمي، شرائح الرفاه

مسGGGGح السGGGGGكان والصGGGGحة ا�سGGGGGرية، 
  ٢٠١٢و ٢٠٠٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وتعرضن للعنف الجسدي غالباً سنة ) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

   :شھراً الماضية حسب الخصائص ا�ساسية التالية ١٢خ<ل الـ 

العمر، الحالة الزواجية، عدد ا�طفGال ا�حيGاء، مكGان اMقامGة ، المحافظGات، اMقلGيم، منطقGة الباديGة، ( 

  )المستوى التعليمي، شرائح الرفاه

سGGنة وتعرضGGن للعنGGف الجسGGدي ) ٤٩-١٥(ھن نسGGبة السGGيدات ال<تGGي سGGبق لھGGن الGGزواج وأعمGGار �

  : شھراً الماضية حسب الخصائص ا�ساسية التالية ١٢بعض ا�حيان خ<ل الـ 

العمر، الحالة الزواجيGة، عGدد ا�طفGال ا�حيGاء، مكGان اMقامGة، المحافظGات، اMقلGيم، منطقGة الباديGة، ( 

  )المستوى التعليمي، شرائح الرفاه 

سنة وتعرضن للعنف الجسدي علGى ) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

  : شھراً الماضية حسب الخصائص ا�ساسية التالية ١٢ا�قل مرة واحدة خ<ل الـ 

العمر، الحالة الزواجيGة، عGدد ا�طفGال ا�حيGاء، مكGان اMقامGة، المحافظGات، اMقلGيم، منطقGة الباديGة، ( 

  )التعليمي، شرائح الرفاه المستوى

سنة وتعرضن للعنGف الجسGدي منGذ ) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

  سنة، وال<تي ذكرن الشخص الذي ارتكب العنف حسب الحالة الزواجية للسيدة ١٥العمر 

سنة وتعرضن للعنف الجسدي أثناء  )٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

  : الحمل حسب الخصائص ا�ساسية التالية

العمر، الحالة الزواجية، عدد ا�طفال ا�حياء، مكان اMقامة، المحافظات، اMقليم، منطقGة الباديGة، (

 )المستوى التعليمي، شرائح الرفاه

 ٢٠٠٧مسح السكان والصحة ا�سGرية، 

  ٢٠١٢و

سنة وتعرضن أو سبق وتعرضGن �ي  ٤٩-١٥نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

 :نوع من أنواع العنف التالية من قبل  الزوج
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  المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

  والمصدر

الجنسGGي، العنGGف العGGاطفي، /العنGGف العGGاطفي، العنGGف الجسGGدي، العنGGف الجنسGGي، العنGGف الجسGGدي(

 ) جسدي أو جنسي

سGGنة وتعرضGGن أو سGGبق وتعرضGGن  ٤٩-١٥وأعمGGارھن نسGGبة السGGيدات ال<تGGي سGGبق لھGGن الGGزواج  �

  :ثني عشر شھراً السابقة للمسح من قبل  الزوجFغالباً �ي نوع من أنواع العنف التالية خ<ل ا

الجنسGGي، العنGGف العGGاطفي، /العنGGف العGGاطفي، العنGGف الجسGGدي، العنGGف الجنسGGي، العنGGف الجسGGدي(

 )جسدي أو جنسي

سGGنة وتعرضGGن أو سGGبق وتعرضGGن  ٤٩-١٥نسGGبة السGGيدات ال<تGGي سGGبق لھGGن الGGزواج وأعمGGارھن  �

عشGر شGھراً السGابقة للمسGح مGن قبGل   اMثنGيبعض ا�حيان �ي نوع من أنواع العنف التالية خ<ل 

 :الزوج

الجنسGGي، العنGGف العGGاطفي، /العنGGف العGGاطفي، العنGGف الجسGGدي، العنGGف الجنسGGي، العنGGف الجسGGدي(

 )جنسي جسدي أو

سنة وتعرضن أو سبق وتعرضن على  ٤٩-١٥نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمارھن  �

عشر شھراً السابقة للمسح من قبل   اMثنيا�قل مرة واحدة �ي نوع من أنواع العنف التالية خ<ل 

  :الزوج

الجنسGGي، العنGGف العGGاطفي، /العGGاطفي، العنGGف الجسGGدي، العنGGف الجنسGGي، العنGGف الجسGGدي العنGGف(

  )جسدي أو جنسي

سGGنة وسGGبق وأن تعرضGGھن للعنGGف  ٤٩-١٥نسGGبة السGGيدات ال<تGGي سGGبق لھGGن الGGزواج وأعمGGارھن  �

  :العاطفي، الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجھن حسب الخصائص ا�ساسية التالية

العمر، الحالة الزواجيGة، عGدد ا�طفGال ا�حيGاء، مكGان اMقامGة، المحافظGات، اMقلGيم، منطقGة الباديGة، ( 

 ٢٠٠٧مسح السكان والصحة ا�سGرية،   )المستوى التعليمي، شرائح الرفاه

سGGنة وسGGبق وأن تعرضGGھن للعنGGف  ٤٩-١٥نسGGبة السGGيدات ال<تGGي سGGبق لھGGن الGGزواج وأعمGGارھن  �  ٢٠١٢و

شGھراً السGابقة حسGب الخصGائص  ١٢الجسGدي أو الجنسGي مGن قبGل أزواجھGن خG<ل الGـ العاطفي، 

  :ا�ساسية التالية

العمر، الحالة الزواجية، عدد ا�طفGال  ا�حيGاء، مكGان اMقامGة، المحافظGات، اMقلGيم، منطقGة الباديGة، ( 
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  المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

  والمصدر

  )المستوى التعليمي، شرائح الرفاه

سGنة وسGبق وأن تعرضGن للعنGف ) ٤٩-١٥(نسبة السGيدات ال<تGي سGبق لھGن الGزواج وأعمGارھن  �

العGGGاطفي، الجسGGGدي أو الجنسGGGي مGGGن قبGGGل أزواجھGGGن حسGGGب الخصGGGائص ا�ساسGGGية والخصGGGائص 

  : الزواجية ومؤشرات التمكين التالية

د القGرارات التGي تعليم الزوج، ا5خت<ف فGي عمGر القGرين، ا5خGت<ف فGي مسGتوى تعلGيم القGرين، عGد( 

تشارك فيھا المرأة، ا�سباب التي أعطيت لرفض المعاشGرة الزوجيGة مGع الGزوج، ا�سGباب التGي تGدعو 

  )إلى ضرب الزوجة

سGنة وسGبق وأن تعرضGن خG<ل الGـ ) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي سبق لھن الزواج وأعمGارھن  �

شGGھراً السGGابقة للعنGGف العGGاطفي، الجسGGدي أو الجنسGGي مGGن قبGGل أزواجھGGن حسGGب الخصGGائص  ١٢

  : ا�ساسية والخصائص الزواجية ومؤشرات التمكين التالية

ن، ا5خGGت<ف فGGي مسGGتوى تعلGGيم القGGرين، عGGدد المسGGتوى التعليمGGي للGGزوج، ا5خGGت<ف فGGي عمGGر القGGري( 

القرارات التي تشارك فيھGا المGرأة، ا�سGباب التGي أعطيGت لGرفض المعاشGرة الزوجيGة مGع الGزوج، 

  )ا�سباب التي تدعو إلى ضرب الزوجة

سنة سبق وأن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسGي مGن ) ٤٩-١٥(نسبة السيدات ال<تي أعمارھن  �

اMثني عشر شGھراً السGابقة للمسGح وال<تGي طلGبن المسGاعدة لحمGايتھن لوقGف قبل أزواجھن خ<ل 

 العنف حسب الشخص الذي طلب منه تقديم المساعدة وحسب عدد مرات التعرض للعنف

  
  
  

  مؤشرات الدخل والفقر المراعية للنوع ا9جتماعي: ١٣جدول 

  توافر المؤشر حسب المصدر  المؤشر

  مسح دخل ونفقات ا�سرة متوسط الدخل السنوي ل}سر حسب جنس رب ا�سرة ومصدر الدخل �

 متوسط اMنفاق السنوي ل}سر حسب جنس رب ا�سرة ومصدر اMنفاق �   

  نسبة الفقر ل}سر حسب جنس رب ا�سرة �
  تقرير حالة الفقر في ا�ردن

 شدة الفقر ل}سر حسب جنس رب ا�سرة �

 حسب جنس رب ا�سرةفجوة فقر ا�سر  �

  نسبة الفقر ل}فراد حسب الجنس �

 متوسط أوزان ا�ردنيين حسب العمر والجنس �
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  توافر المؤشر حسب المصدر  المؤشر

  احتياجات ا�ردنيين اليومية من السعرات الحرارية حسب العمر والجنس �

  التوزيع النسبي ل}فراد حسب الجنس وخميسات اMنفاق �

  جنس رب ا�سرة حسب الخميسات  �

  حسب الجنس والمرحلة التعليمية وخميسات اMنفاق) سنه فأكثر ١٥(ل}فراد التوزيع النسبي  �

  نسبة النساء ال<تي يرأسن أُسرھن بين الفقراء وغير الفقراء �

  نسبة الفقر بين ا�سر حسب جنس رب ا�سرة والحالة الزواجية �

  الفقراء وغير الفقراء  معدل المشاركة ا5قتصادية ومعدل البطالة حسب الجنس بين �

  

  

  المؤشرات الزراعية المراعية للنوع ا9جتماعي: ١٤جدول 

  المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

  والمصدر
٢٠٠٧  ١٩٩٧  

التعGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGداد  •  التوزيع النسبي للحائزين الزراعيين حسب الجنس �
  الزراعي

التعGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGداد  •
  الزراعي

 الحيازات الزراعية حسب جنس الحائز والمحافظةالتوزيع النسبي لعدد  �

 التوزيع النسبي للحائزين حسب فئة مساحة الحيازة وجنس الحائز �

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب مساحة الحيازة وجنس الحائز واMقليم �

  غير متوفر

  

 الحائزالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب أسلوب إدارة الحيازة وجنس  �

 التوزيع النسبي للحيازات حسب نظام حيازة ا�رض وجنس الحائز �

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب الفئات العمرية للحائز وجنس الحائز �

 التوزيع النسبي للحائزين حسب المستوى التعليمي وجنس الحائز �

 الحائزالتوزيع النسبي للحائزين حسب المھنة الرئيسة وجنس  �

 التوزيع النسبي للحائزين حسب جنس الحائز وعدد أفراد ا�سرة �

 التوزيع النسبي للحائزين حسب مصدر الدخل وجنس الحائز �

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب الغرض من اMنتاج وجنس الحائز �

 التوزيع النسبي للحيازات حسب جنس الحائز ومصادر التمويل �

 التوزيع النسبي للحيازات حسب جنس الحائز ومصادر اMرشاد الزراعي �

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب جنس الحائز ونوع الحيازة �

  التوزيع النسبي للعمالة ا�ردنية من أسرة الحائز والعمالة الدائمة المستأجرة حسب الجنس �

 حسب استخدام ا�رض وجنس الحائز التوزيع النسبي لمساحات الحيازات الزراعية �

 التوزيع النسبي لمساحات أجزاء الحيازات النباتية حسب مصدر الري وجنس الحائز �
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  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات المراعية للنوع ا9جتماعي: ١٥جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

سGGGنوات فGGGأكثر حسGGGب اسGGGتخدام الحاسGGGوب والجGGGنس  ٥أعمGGGارھم نسGGGبة ا�فGGGراد الGGGذين  �

 :والخصائص التالية

مسGGGح اسGGGتخدام تكنولوجيGGGا المعلومGGGات فGGGي  •
  ) سنوياً ( ٢٠٠٧المنازل منذ عام 

الفئات العمرية، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، حالة النشاط ا5قتصادي، عدد أفراد (   

 )ا�سرة الذين يستخدمون الحاسوب، وسبب عدم ا5ستخدام

سGGGنة فGGGأكثر حسGGGب اسGGGتخدام اMنترنGGGت والجGGGنس  ١٥نسGGGبة ا�فGGGراد الGGGذين أعمGGGارھم  �

 :والخصائص التالية

الفئGGات العمريGGة، المسGGتوى التعليمGGي، الحالGGة الزواجيGGة، حالGGة النشGGاط ا5قتصGGادي، طGGرق (   

 )ا5ستخدام، مدة ا5ستخدام، عدد مرات ا5ستخدام، وأماكن ا5ستخدام

  

  

  مؤشرات فرص العمل المستحدثة المراعية للنوع ا9جتماعي: ١٦جدول 

  حسب السنة والمصدرتوافر المؤشر   المؤشر

صGافي / تركGوا العمGل/ سنة فأكثر وحصGلوا علGى عمGل جديGد ١٥توزيع ا�فراد الذين أعمارھم  �
 :عدد الوظائف حسب الجنس والخصائص التالية

مسGGح فGGرص العمGGل المسGGتحدثة منGGذ عGGام  •
  ) سنوياً ( ٢٠٠٦

الفئGGات العمريGGة، المسGGتوى التعليمGGي، الحالGGة الزواجيGGة، حالGGة النشGGاط ا5قتصGGادي، المھنGGة (    
 )الرئيسة، الحالة العملية، قطاع العمل، والجنسية

سGGنة فGGأكثر وغيGGروا العمGGل حسGGب الجGGنس والخصGGائص  ١٥توزيGGع ا�فGGراد الGGذين أعمGGارھم  �
 :التالية

توزيGع ا�عمGال التGي تُركGت  النشاط ا5قتصادي، المھنGة الرئيسGة، قطGاع العمGل، مكGان العمGل،(    
 )حسب سبب الترك، والجنس

    

  

  مؤشرات ذوي ا9حتياجات الخاصة المراعية للنوع ا9جتماعي: ١٧جدول 

  توافر المؤشر حسب السنة والمصدر  المؤشر

ت والخصGGGGGائص لمحافظاوالجنس واFعاقة ع الخاصة حسب نوت ا5حتياجااد ذوي اIفرايع زتو �
  :  التالية

 )ةIسرب العMقة برالصحي، العمر، والتأمين الجنسية، حالة ا(

التعدادات العامة للسكان والمساكن منGذ  •
   ١٩٩٤تعداد عام 

فGGGGGGGأكثر سنة  ١٥م رهعماألذين ا�ردن اين في دلموجوالخاصة ت ا5حتياجااد ذوي اIفرايع زتو �
  : ت والخصائص التاليةلمحافظاوالجنس واFعاقة ع احسب نو

 )، الحالة الزواجية، وحالة النشاط ا5قتصاديلتعليميى المستوالجنسية، ا(   
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  )٦(المرفق رقم 
والورش التوعوية التي تم تنظيمھا في إطار المشاورات والحوار المنتظم بخصوص ا9جتماعات وورش العصف الذھني 

  )٢٠١٧-٢٠١٣(ا^عداد والتطوير لBستراتيجية الوطنية للمرأة ا"ردنية 

  اجتماعات اللجنة التوجيھية العليا ^عداد وتطوير - ١
  ا9ستراتيجية الوطنية للمرأة ا"ردنية

  تاريخ انعقاد ا9جتماع

  ٢٧/٣/٢٠١١  ا�ول ا5جتماع -

  ١٨/٨/٢٠١١  ا5جتماع الثاني -

  ١٩/٢/٢٠١٢  ا5جتماع الثالث -

  

  تاريخ انعقاد الورشة  ورش العصف الذھني التي نُفذت في محافظات المملكة -٢ 

  ٦/٤/٢٠١١  ورشة محافظة العقبة  -

  ٧/٤/٢٠١١  ورشة محافظة  الكرك -

  ١١/٤/٢٠١١  ورشة محافظة عجلون -

  ١٢/٤/٢٠١١  إربد  ورشة محافظة -

  ١٣/٤/٢٠١١  ورشة محافظة مادبا -

  ١٤/٤/٢٠١١  ورشة محافظة المفرق -

: ات اللجGان والشGبكات والفGرق المتعاونGة مGع اللجنGة الوطنيGة/�عضاء وممثلي)/ ١(ورشة محافظة العاصمة  -
ارتبGGاط النGGوع  ضGGباط/ اللجنGGة التنسGGيقية للمنظمGGات غيGGر الحكوميGGة، شGGبكة ا5تصGGال مGGع المؤسسGGات الحكوميGGة

شGمعة، الفريGق اMع<مGي، فريGق العمGل القGانوني، لجنGة ا�حGزاب / ا5جتماعي، شبكة مناھضة العنف ضد المرأة
  السياسية والمرأة

١٠/٥/٢٠١١  

ات في صناعة القرار في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية /للمساھمين)/ ٢(ورشة محافظة العاصمة  -
  )ات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية/ا5ستراتيجي والسياسات ومديروات التخطيط /مديرو(

١٤/٨/٢٠١١  

  

ات المنظمGات /ات مؤسسات وشركات القطاع الخاص والبنوك، وممثلGي/لممثلي)/ ٣(ورشة محافظة العاصمة  -
  الدولية والھيئات المانحة

١٥/٨/٢٠١١  

  ٢٠/٦/٢٠١١  منطقة ًالريشة / نمواً وا�كثر احتياجا للمرأة والمجتمع في المناطق ا�قل) ١(ورشة  -

  ٢١/٦/٢٠١١  لواء القويرة / للمرأة والمجتمع في المناطق ا�قل نمواً وا�كثر احتياجاً ) ٢(ورشة  -

  ٢٢/٦/٢٠١١  منطقة الحميمة / للمرأة والمجتمع في المناطق ا�قل نمواً وا�كثر احتياجاً ) ٣(ورشة  -

  ٢٢/٦/٢٠١١  منطقة دبة حانوت/ للمرأة والمجتمع في المناطق ا�قل نمواً وا�كثر احتياجاً ) ٤(ورشة  -
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ات بصياغة الخطط /الخبيرات المعنيين/ات التي نُفذت للخبراء/ورش تدريب المدربين - ٣
  التنفيذية للمحاور والمجا9ت والمشاريع المنبثقة عنھا 

  تاريخ انعقاد الورشة

التعريف باMطار المرجعي ومنھجية العمل والنماذج المعتمدة من قبGل اللجنGة الوطنيGة ا�ردنيGة لشGؤون ورشة  -
  المرأة لغايات بناء ا5ستراتيجية الوطنية للمرأة في ا�ردن والخطط والمشاريع المنبثقة عنھا

٣١/١٠/٢٠١١  

  ١٦/١١/٢٠١١  ورشة كيفية قياس مؤشرات ا�داء -

 

ات بصياغة الخطط /الخبيرات المعنيون/التي نُفذھا الخبراء/ ورش مجموعات التركيز - ٤
  التنفيذية للمحاور والمجا9ت والمشاريع المنبثقة عنھا 

  تاريخ انعقاد الورشة

  ٢٠/١١/٢٠١١  ورشة مجال المرأة والبيئة والتغير المناخي -

  )١١- ٩(الساعة 

  ٢٠/١١/٢٠١١  )المرأة المعوقة، المرأة كبيرة السن(الخاصة ورشة مجال المرأة ذات التحديات  -

  )١:٣٠- ١١:٣٠(الساعة 

  ٢٢/١١/٢٠١١  )ا�من الغذائي، المأوى واMسكان(المرأة ذات الحاجات ا�ساسية ورشة مجال  -

  )١:٣٠- ١١:٣٠(الساعة 

  ٢٣/١١/٢٠١١  العنف ضد المرأة ورشة مجال -

  )١١- ٩(الساعة 

  ٢٣/١١/٢٠١١   والتعليمالمرأة ورشة مجال  -

  )١:٣٠- ١١:٣٠(الساعة 

  ٢٤/١١/٢٠١١  ورشة محور اMع<م وتكنولوجيا المعلومات وا5تصا5ت -

  )١:٣٠- ١١:٣٠(الساعة 

  ٢٨/١١/٢٠١١  ورشة محور دمج النوع ا5جتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية -

  )١:٣٠- ١١:٣٠(الساعة 
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  )٧(المرفق رقم 
  وكلفتھا المقدرة بالدينار ا"ردني ) ٢٠١٧-٢٠١٣(قائمة المشاريع المنبثقة عن ا9ستراتيجية الوطنية للمرأة ا"ردنية 

  ٢حسب المحاور والمجا9ت

                                                           
٢
 .٢٠١٣/، اللجنة الوطنية ا;ردنية لشؤون المرأة، أيار)"٢٠١٧- ٢٠١٣(ا-ستراتيجية الوطنية للمرأة ا;ردنية "المشاريع التجديدية المنبثقة عن  

الكلفة المقّدرة  المشاريع التجديدية  المجال/المحور
  بالدينار

�ور���������): ١( مح
�اني ��ن ا$نس�ا&م
�ة ����������������والحماي
�ة �����������ا+جتماعي

�ين (�����������������التمك
  ).ا+جتماعي

المرأة والتعليم : مجال -١
مdddا قبdddل التعلdddيم العdddالي، (

والتعليم العالي، والتدريب 
  ).المھني

محو ا�مية الوظيفية والقانونية في صفوف العام<ت في  .١
  .وزارة التربية والتعليم

٢٠٠٠٠  

التربيGGة والتعلGGيم للمGGرأة  ات فGGي وزارة/تقبGGل المرؤوسGGين .٢
  .الرئيس

١٧٠٠٠  

  ٤٧٠٠٠  .نشر ثقافة التعليم العلمي بين الفتيات .٣

المdddddddddddرأة : مجdddddddddddال -٢
 . والصحة

  

تفعيGGل دور المراكGGز الصGGحية الفرعيGGة فGGي مجGGال الصGGحة  .١
  .تنظيم ا�سرة/ اMنجابية

١٦٠٠٠٠  

تعزيز خدمات عيGادة الطفGل السGليم والكشGف المبكGر عGن  .٢
  .النمائي واMعاقةالتأخر 

١١٥٠٠٠  

  ٨٠٠٠٠  .تمكين وتنمية المرأة في القرى الصحية .٣

  ٢٢٦٠٠٠  .الصحة المتكاملة للمرأة .٤

مجdddddال العنdddddف ضdddddد  -٣
  .المرأة

/ التعقGGGيم القسGGGري"حمايGGGة ا�نثGGGى المعاقGGGة مGGGن العنGGGف  .١
  ".استئصال ا�رحام

٢٤٠٠٠٠  

  ١٢٠٠٠٠  .الحماية القانونية وا5جتماعية للنساء ضحايا العنف .٢

  ٣٣٠٠٠  .حماية وإنصاف= بيئة تشريعية عادلة  .٣
المdرأة والبيئdة : مجال -٤

  .والتغيّر المناخي
 Environmental(نشGGGGGGGGGGGGر المعرفGGGGGGGGGGGGة البيئيGGGGGGGGGGGGة  .١

Knowledge.(  
١٥٣٠٠٠  

  ٢٧٨٠٠٠  .التكيّف مع ظاھرة التغير المناخي في المناطق الريفية .٢

  ١١٨٠٠٠  .قوس قزح  للتدوير .٣

المdddddرأة ذات : مجdddddال -٥
الحاجdddddddddات ا"ساسdddddddddية 

  .والتحديات الخاصة

ات /بناء قاعدة معلومات كمية حول ا�شGخاص المعGوقين .١
  .مصنفة حسب النوع ا5جتماعي

٢٠٠٠٠  

إعGGGداد البحGGGوث النوعيGGGة المتخصصGGGة حGGGول ا�شGGGخاص  .٢
ات؛ للكشف عن المھارات والخبGرات المتGوفرة /المعوقين

  .ن/لديھم

٢٠٠٠٠  

  ٩٣٠٠٠  .التأھيل والتمكين المھني لتسويق منتجات كبيرات السن .٣

�ور ���رأة ): ٢(مح���ي للم���ين السياس��التمك
  .والمشاركة في الحياة العامة

  ٩٠٠٠٠  .دعم وتمكين النساء أعضاء المجالس البلدية المنتخبات .١

  ١٠٥٠٠٠  ".  نساء قياديات"أو " تدريب نساء نحو القمة" .٢

  ٤٠٠٠٠  ".السياسيةنساء في ا�حزاب " .٣

  .التمكين ا+قتصادي للمرأة): ٣(محور 
  

  ٣٢٢٠٠٠  .المركز الوطني لبناء قدرات الفتيات ا�ردنيات .١
تمكين المGرأة فGي قطGاع العمGل غيGر المGنظم ودمجھGا فGي  .٢

  .ا5قتصاد الوطني
١٤٠٠٠٠  

تمكGGين المGGرأة مGGن إدارة المشGGاريع الخاصGGة بھGGا وريGGادة  .٣
  .ا�عمال

١٦٠٠٠٠  

  ٢٠٠٠٠٠  .وتأھيل المرأة في الريف والباديةتنمية  .٤
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    :المحاور المستعرضة

�ور ��ة ): ١(مح��ة الداعم��ة المجتمعي�الثقاف
  .لتمكين المرأة

التوعيGGGة القانونيGGGة لمختلGGGف فئGGGات المجتمGGGع وخاصGGGة  .١
  .النساء والشباب

٩٢٠٠٠  

المبGGادرات الشGGبابية لنشGGر الثقافGGة المجتمعيGGة المناھضGGة  .٢
 .للعنف ضد النساء

٥٠٠٠٠  

إعGGداد مسGGرحية اجتماعيGGة تثقيفيGGة حGGول حقGGوق المGGرأة  .٣
  .ا5قتصادية

٤٧٠٠٠  

�ور ���������ا ): ٢(مح���������9م وتكنولوجي��������ا$ع
  .المعلومات وا+تصا+ت

الحملة اMع<مية للتعريف با5ستراتيجية الوطنية للمGرأة  .١
  ).٢٠١٧-٢٠١٣(ا�ردنية 

٦٥٠٠٠  

 مركGGز لتأھيGGل المGGرأة القياديGGة فGGي قطGGاع/ إنشGGاء معھGGد .٢
  .اMع<م

٤٠٠٠٠٠  

�ور ��ي ): ٣(مح��اعي؛ ف��وع ا+جتم��ج الن�دم
التشريعات والسياسات والخطط والبرامج 

  .الوطنية

  ١٢٠٠٠٠  ).ليش تحرمني... هللا وّرثني(الميراث  .١

  ١٠٠٠٠  .نصف المجتمع يريد خمس البرلمان .٢
  ١٠٠٠٠  .حقنا في حماية دستورنا .٣

اسGGتخدام القاضGGيات مGGن /ات والقضGGاة/تمكGGين المحGGامين .٤
 .سيداو واتفاقية حقوق الطفل في المحاكم

٩٥٠٠٠  

  ٤٠٠٠٠ .تستدعي تكافؤ فرص العمل.. المشاركة في الحياة  .٥

  ٧٠٠٠٠ .مرصد حقي .٦
  ٥٠٠٠٠ .عمل صديق للمرأة .٧

�ور ���������ي ): ٤(مح���������وير المؤسس��������التط
  . للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة

إعGGGGداد معGGGGايير الجGGGGودة والتميGGGGّز المؤسسGGGGي لمنظمGGGGات  .١
المجتمع المدني العاملGة فGي إطGار تمكGين المGرأة اعتمGاداً 

  .EFQMعلى نموذج التميّز المؤسسي 

٥٥٠٠٠  

بنGGاء القGGدرات المؤسسGGية للمنظمGGات العاملGGة فGGي إطGGار  .٢
  .تمكين المرأة

٤٥٠٠٠  

للجنGة تطوير الكفاءة الفردية والمؤسسية ل}مانة العامGة  .٣
  .الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة

١٩٤٠٠٠  

  ٤١٤٠٠٠٠      إجمالي الكلفة المقّدرة بالدينار ا"ردني
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  )٨(المرفق رقم 
  )٢٠١٥-٢٠١٣(قائمة مؤشرات الخطة ا9ستراتيجية لتمكين المرأة في ا"ردن 

  ٣حسب المحاور والمجا9ت

 المحور المجال المؤشر
  .مؤسسات التعليم العام وضبطھا تم تشكيله مجلس اعتماد جودة -
معGGGايير الجGGGودة للنظGGGام التربGGGوي تGGGم تطويرھGGGا واعتمادھGGGا علGGGى  -

  .المستوى الوطني
نظGGGام ضGGGمان (نسGGGبة إدارات مركGGGز الGGGوزارة التGGGي طبقGGGت منحGGGى  -

  ).الجودة
نظGام ضGGمان (نسGبة مGديريات التربيGة والتعلGيم التGي طبقGت منحGى  -

  ).الجودة
  ).نظام ضمان الجودة(مملكة التي طبقت منحى نسبة مدارس ال -
ترتيGGGب وزارة التربيGGGة والتعلGGGيم ضGGGمن قائمGGGة الGGGوزارات الفGGGائزة  -

  .بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز ا�داء الحكومي والشفافية
  .ھيكل تنظيمي ُمطور يعزز التوجه نحو ال<مركزية -
المركGGGز  /نسGGبة الصGGG<حيات التGGGي تGGم تفويضGGGھا Mدارات الGGGوزارة -

  .وللميدان التربوي بما في ذلك مديريات التربية والتعليم والمدارس
  .خطط محلية ُمعدة وُمقرة وُمنفذة في الميدان التربوي -
اMدارة المبنيGGة علGGى مسGGتوى "نسGGبة المGGدارس المطبقGGة لمنحGGى  -

  ".المدرسة
أسGGGس ومعGGGايير تقGGGويم أداء فGGGردي ومؤسسGGGي ُمطGGGورة وُمعتمGGGدة  -

  .ومطبقة
  .ة مقاييس ا�داء المعتمدة في النظام التربوينسب -
  .نسبة تنفيذ برامج التقويم التطويرية -
ات فGGي امتحGGان شGGھادة /النسGGبة العامGGة  للنجGGاح للطلبGGة النظGGامين -

  .الدراسة الثانوية العامة
نسGب النجGGاح فGGي امتحGان شGGھادة الدراسGGة الثانويGة العامGGة حسGGب  -

  .الفرع والجنس
/ فGGGي الدراسGGGة الدوليGGGة للرياضGGGيات والعلGGGوم نتGGGائج طلبGGGة ا�ردن -

TIMSS.  
  .PISAنتائج طلبة ا�ردن في ا5متحان الدولي  -
متوسGGط أداء الطلبGGة فGGي ا5ختبGGار الGGوطني لضGGبط نوعيGGة التعلGGيم  -

  .الرابع والثامن والعاشر: للصفوف
ريGاض ا�طفGGال الحكوميGة التGGي تGم اسGGتحداثھا فGي محافظGGات  عGدد -

  .المملكة وبخاصة في المناطق الفقيرة والنائية
  ).الحكومية والخاصة(نسبة ا5لتحاق العامة برياض ا�طفال  -
نسGبة ا5لتحGاق بريGاض ا�طفGال الحكوميGة وبخاصGة فGي المنGاطق  -

  ).احتياجاً  ا�قل نمواً وا�كثر(الريفية والفقيرة والنائية 
  .نسبة ا5لتحاق اMجمالي للطلبة بالتعليم ا�ساسي حسب الجنس -
  .نسبة ا5لتحاق اMجمالي للطلبة بالتعليم الثانوي حسب الجنس -
نسGGGبة البGGGرامج الماليGGGة المعتِمGGGدة  للموازنGGGة الموجھGGGة بالنتGGGائج  -

  .وMطار اMنفاق متوسط المدى
  .ا�داء المالي آليات معّدة ومعتمدة لتقييم ومساءلة -
قيمGGGة المخصصGGGات الماليGGGة المقGGGدرة لnنGGGاث فGGGي  موازنGGGة وزارة  -

  . التربية والتعليم

مdا (المرأة والتعلdيم ): ١(مجال 
قبdddل التعلdddيم العdddالي، والتعلdddيم 

 )العالي، والتدريب المھني

ا"مdddن ا^نسdddاني ): ١(محdddور 
التمكdين (والحماية ا9جتماعيdة 

 )ا9جتماعي

                                                           
 .٢٠١٣. ةالمرأ لشؤون ا;ردنية الوطنية اللجنة). ٢٠١٥- ٢٠١٣( ا;ردن في المرأة لتمكين ا-ستراتيجية الخطة ٣



٢٩ 
 

 المحور المجال المؤشر
  .آليات تحفيز التمويل ُمعدة وُمعتمدة -
ات /ات مGGGGGGن بGGGGGGرامج المتفGGGGGGوقين/نسGGGGGGبة الطلبGGGGGGة المسGGGGGGتفيدين -

  .ات/والموھوبين
ات مGGGن برامـــــــGGGـج وخدمـــــــGGGـات  /نسGGGبة الطلبGGGة المسGGGتفيدين -
  ).ات، وذوي صعوبات التعلم وبطء التعلم/المعوقين(
نسGبة المنGGاھج والكتGGب المدرسGGية وا�دلGة التGGي تGGم تطويرھGGا وفقGGاً  -

  .لمنظور النوع ا5جتماعي
نسبة مشاركة المGرأة فGي القيGادة وفGرق العمGل فGي وزارة التربيGة  -

  .والتعليم
  .عدد النساء مديرات اMدارة في مركز الوزارة ونسبتھن -
عGGدد النسGGاء مGGديرات التربيGGة والتعلGGيم فGGي المحافظGGات وا�لويGGة  -

  .ونسبتھن
عGGدد النسGGاء المشGGرفات التربويGGات فGGي مGGديريات التربيGGة والتعلGGيم  -

  .ونسبتھن
  .نسبة التحاق اMناث ببرامج البكالوريوس في الكليات العلمية -
  .نسبة الخريجات في التخصصات التطبيقية من الجامعات ا�ردنية -
  .نسبة التحاق اMناث ببرامج الماجستير المختلفة -
  .نسبة التحاق اMناث ببرامج الدكتوراه المختلفة -
/ نسGبة تمثيGل النسGاء فGي ھيئGات التGدريس فGي الجامعGات ا�ردنيGGة -

  .الكليات النظرية
/ نسGبة تمثيGل النسGاء فGي ھيئGات التGدريس فGي الجامعGات ا�ردنيGGة -

  .الكليات العلمية
تمثيل النساء في مجالس أمناء الجامعGات ومجGالس العمGداء نسبة  -

  .ورؤساء ا�قسام
  .نسبة مشاركة النساء في مشاريع البحث العلمي المدعوم -
نسGGبة التحGGاق اMنGGاث ببGGرامج التعلGGيم والتGGدريب والتأھيGGل المھنGGي  -

  .والتقني
نسبة برامج التعلGيم والتGدريب المھنGي والتقنGي وتخصصGاته التGي  -

يرھGGGا بمراعGGGاة النGGGوع ا5جتمGGGاعي وتمكGGGين الشGGGباب وفقGGGاً تGGGم تطو
  .لمتطلبات سوق العمل والمستجدات التقنية

كتGGب المباحGGث الدراسGGية فGGي التعلGGيم المھنGGي التGGي يGGتم اسGGتكمال  -
  .مراجعتھا بھدف مراعاة النوع ا5جتماعي

ات مGGدارس التعلGGيم والتGGدريب المھنGGي /التوزيGGع النسGGبي لمGGديري -
  .حسب الجنس

وزارة التربيGة / داد القيGادات النسGائية فGي إدارة التعلGيم المھنGيأع -
  .والتعليم

عGGدد ونسGGبة رؤسGGاء أقسGGام التعلGGيم المھنGGي فGGي مGGديريات التربيGGة  -
  .والتعليم من اMناث

أعGGداد القيGGادات النسGGائية فGGي مؤسسGGة التGGدريب المھنGGي والمراكGGز  -
  .والمعاھد التابعة لھا

جGان والھيئGات المعنيGة برسGم السياسGات نسبة تمثيل المرأة في الل -
وصGGناعة القGGرارات المتصGGلة بGGالتعليم والتGGدريب والتأھيGGل المھنGGي 

  .والتقني
عGGدد البGGرامج الوطنيGGة  المعتمGGدة والمطبقGGة بالتعGGاون مGGع القطGGاع  -

وزارة / الخGGGاص ومنظمGGGات المجتمGGGع المGGGدني والمنظمGGGات الدوليGGGة
  .العمل

سGنة  ١٥ات الGذين أعمGارھم /ننسبة ا�مية لGدى السGكان ا�ردنيGي -
  .فأكثر حسب الجنس

ات بھGGا /عGGدد مراكGGز تعلGGيم الكبGGار ومحGGو ا�ميGGة وعGGـدد الملتحقGGين -
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  .حسب الجنس

  .نسبة اMناث الملتحقات ببرنامج تعليم الكبار ومحو ا�مية -
ا�بجديGة، والوظيفيGة والحاسGوبية : عدد ونوع برامج محو ا�ميGة -

  .والقانونية
الفتيGGGات المتسGGGربات مGGGن التعلGGGيم النظGGGامي الملتحقGGGات فGGGي عGGGدد  -

 .ات/البرامج التعويضية للمتسربين
حسGGب ) مولGGود حGGي ١٠٠٠لكGGل (الرضGGع معGGدل وفيGGات ا�طفGGال  -

  .الجنس
) مولGGود حGGي ١٠٠٠لكGGل (معGGدل وفيGGات ا�طفGGال دون الخامسGGة  -

  .حسب الجنس
  .عدد مراكز ا�مومة والطفولة -
  .ات في أمراض ا�طفال/عدد ا�طباء المتخصصين -
  .نسبة انتشار فقر الدم بين ا�طفال -
 ٩من عمGر " أ"ين نسبة ا�طفال الذين تم إعطاؤھم كبسولة فيتام -

  .شھور
  .نسبة انتشار سوء التغذية بين ا�طفال من اMناث -
عGدد المGGدارس التGGي تGGم زيارتھGGا ضGGمن برنGGامج الخGGدمات الشGGاملة  -

  .للصحة المدرسية
  .عدد الطالبات المفحوصات -
  ).١٩-١٥(معدل إنجاب المراھقات  -
  ).و5دة ١٠٠٠٠٠لكل (معدل وفيات ا�مھات  -
  .سوء التغذية بين النساء نسبة انتشار -
نسGGب السGGيدات ال<تGGي يعGGانين مGGن فقGGر الGGدم فGGي ا�ردن، حسGGب  -

  .ا�قاليم
  .معد5ت اMصابة با�مراض المزمنة لدى النساء -
  .عدد ونوع الخدمات الصحية المقدمة للمرأة -
  .نسبة انتشار  التدخين حسب الجنس -
  .من خدمات الكشف المبكر للسرطان نسبة النساء المنتفعات -
  .توقع الحياة وقت الو5دة حسب الجنس -
  .نسبة المنتفعات من الخدمات الصحة المقدمة للمسنات -
  .نسبة المصابات بھشاشة العظام -
  ).لك< الجنسين(ات صحياً /النسبة المئويـة للسكـان المؤمنين -
  .اMنجاب الكلي/ معدل الخصوبة -
- �  ).فرد ١٠٠٠٠٠لكل (مومة والطفولة عدد مراكز ا
عGGGدد الحوامGGGل : رعايGGGة الحامGGGل/ خGGGدمات صGGGحة المGGGرأة والطفGGGل -

  .المراجعات الجدد
  .عدد المراجعات: رعاية النفاس/ خدمات صحة المرأة والطفل -
عGGGدد ا�طفGGGال : رعايGGGة الطفGGGل/ خGGGدمات صGGGحة المGGGرأة والطفGGGل -

  .المراجعين
  ).5دةو ١٠٠٠٠٠لكل (معدل وفيات ا�مھات  -
  .عدد الورش التوعوية بقضايا الصحة اMنجابية التي تم تنفيذھا -
الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -

التي تم إعدادھا ونشرھا للتوعية وكسب التأييد حGول ) واMلكترونية
  .تنظيم ا�سرة/ القضايا المتصلة بالصحة اMنجابية

اMذاعيGGة والتلفزيونيGGة التGGي تGGم إعGGدادھا عGGدد البGGرامج  والرسGGائل  -
وبثھGGGا للتوعيGGGة وكسGGGب التأييGGGد حGGGول القضGGGايا المتصGGGلة بالصGGGحة 

  .تنظيم ا�سرة/ اMنجابية
  .نسبة النساء اللواتي يطبقن المباعدة بين الو5دات -

 المرأة والصحة): ٢(مجال 
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نسGGبة الطلGGب الكلGGي علGGى خGGدمات تنظGGيم ا�سGGرة ونسGGبة الطلGGب  -

  .الُملبى
  .لnشراف الطبينسبة الو5دات الخاضعة  -
نسGGبة النسGGاء المتزوجGGات حسGGب وسGGيلة منGGع الحمGGل المسGGتخدمة  -
  ).تقليدية، حديثة(
تنظGيم ا�سGرة التGي / عدد ونوع برامج ومشاريع الصحة اMنجابية -

  .تم تبنيھا وتطبيقھا بمنحى تشاركي
عدد ونوع المنھجيات الجديدة التي تم تطويرھا فGي مجGال الصGحة  -

  .ا�سرةتنظيم / اMنجابية
نسبة المناھج والكتGب الدراسGية التGي تGم تضGمين مفGاھيم الصGحة  -

  .اMنجابية فيھا
: عدد الورش التوعويGة التGي تGم تنظيمھGا حGول الفرصGة السGكانية -

  .مفھومھا والتأثيرات المتوقعة لھا وسبل استثمارھا
عGGGدد المطبوعGGGات التGGGي تGGGم إعGGGدادھا وتوزيعھGGGا حGGGول الفرصGGGة  -

  .ا والتأثيرات المتوقعة لھا وسبل استثمارھامفھومھ: السكانية
عدد البرامج اMع<ميGة اMذاعيGة والتلفزيونيGة التGي تGم بثھGا حGول  -

مفھومھGGGا والتGGGأثيرات المتوقعGGGة لھGGGا وسGGGبل : الفرصGGGة السGGGكانية 
  .استثمارھا

سياسGGات تحقيGGق واسGGتثمار الفرصGGة السGGكانية التGGي تGGم تطويرھGGا  -
  :واعتمادھا في المحاور التالية

ا5سGGGراع بGGGالتحول الGGGديموغرافي والوصGGGول إلGGGى فتGGGرة الفرصGGGة •
  .السكانية

  .ا5ستفادة من عوائد الفرصة السكانية•
  .الحماية ا5جتماعية واMعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية•
" منظمات المجتمع المدني العاملGة فGي إطGار تمكGين المGرأة"عدد  -

  .تبنيھا للقضايا السكانية المتعلقة بالفرصة السكانية التي تم
عدد ونGوع الخطGط التنفيذيGة وبGرامج العمGل التGي تGم إعGدادھا مGن  -

" منظمGGات المجتمGGع المGGدني العاملGGة فGGي إطGGار تمكGGين المGGرأة"قبGGل 
  .5ستثمار الفرصة السكانية

سGGنة  ١٥معGGدل المشGGاركة ا5قتصGGادية المGGنقح للسGGكان ا�ردنيGGين  -
  .ر حسب الجنسفأكث

نسبة المناھج الدراسية التي تم إدماج المفاھيم المتعلقة بالفرصGة  -
 .السكانية وآثارھا وكيفية استثمارھا فيھا

نسGGGبة حGGGا5ت العنGGGف ا�سGGGري المعالجGGGة مGGGن إجمGGGالي الحGGGا5ت  -
  .وزارة التنمية ا5جتماعية/ المسجلة

والخGGGدمات المقدمGGGة لحGGGا5ت العنGGGف  عGGGدد الدراسGGGات ا5جتماعيGGGة -
ا�سGGري مGGن مكاتGGب الخدمGGة ا5جتماعيGGة فGGي إدارة حمايGGة ا�سGGرة 

  .وأقسامھا
  .عدد الورش التوعوية التي تم تنظيمھا حول اMساءة ل}طفال -
  .عدد المطبوعات التي تم إعدادھا وتوزيعھا حول اMساءة ل}طفال -
زيونيGة التGي تGم بثھGا حGول عدد البرامج اMع<ميGة اMذاعيGة والتلف -

  .اMساءة ل}طفال
البGرامج والمشGGاريع التGGي تGم تنفيGGذھا للوقايGGة مGن حGGا5ت اMسGGاءة  -

  .ل}طفال بمنحى مؤسسي تشاركي
عGدد الجھGGات التGGي تقGGدم بGGرامج وخGGدمات عامGGة متعلقGGة بمناھضGGة  -

  .العنف ضد المرأة
والخGدمات عدد النساء المراجعات للجھات للحصول على البGرامج  -

  .العامة المتعلقة بالعنف ضد المرأة

 العنف ضد المرأة): ٣(مجال 
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نظGGام اعتمGGاد وضGGبط الجGGودة للمؤسسGGات والشGGبكات العاملGGة فGGي  -

  .إطار مكافحة العنف تم بناؤه وتطبيقه
قاعGGدة بيانGGات السGGجل الGGوطني لمكتGGب شGGكاوي المGGرأة والجھGGات  -

الشGGريكة مGGع اللجنGGة الوطنيGGة ا�ردنيGGة لشGGؤون المGGرأة تGGم بناؤھGGا 
في إعداد المؤشرات والتقارير  الوطنية حول العنGف ضGد وتوظيفھا 

  .المرأة
تGGم تعديلGGه وفGGق  ٢٠٠٨قGGانون الحمايGGة مGGن العنGGف ا�سGGري لعGGام  -

  .المستجدات
عGGدد المؤسسGGات الوطنيGGة التGGي انضGGمت لعضGGوية شGGبكة مناھضGGة  -

  ".شمعة"العنف ضد المرأة  
المؤسسGية عدد البGرامج التدريبيGة التGي تGم تنفيGذھا لرفGع الكفGاءة  -

والفرديGGة للمؤسسGGات والشGGبكات العاملGGة فGGي إطGGار مناھضGGة العنGGف 
  .ضد المرأة

عدد ونوع المنھجيات الجديدة لمجابھة العنف ضد المرأة التGي تGم  -
  .تنفيذھا بمنحى مؤسسي تشاركي

عGGدد مGGذكرات التفGGاھم وا5تفاقيGGات التGGي تGGم توقيعھGGا مGGع صGGانعي  -
ذيGة والتشGريعية والقضGائية فGي التنفي: القرار في السلطات الرسمية

  .إطار مناھضة العنف ضد المرأة
قواعGGد البيانGGات المتعلقGGة بالتشGGريعات وا5سGGتراتيجيات والخطGGط  -

والسياسGGات واMحصGGاءات والبGGرامج والمبGGادرات الوطنيGGة الھادفGGة 
  .للحد من العنف الموجه ضد المرأة تم بناؤھا

أشGGكال العنGGف ضGGد صGGدور ا5سGGتراتيجية الوطنيGGة لمكافحGGة كافGGة  -
 .المرأة

عGGGدد المنGGGاھج والبGGGرامج التدريبيGGGة والمشGGGاريع التGGGي تGGGم إدمGGGاج  -
  .المفاھيم والممارسات المتصلة بالتربية البيئية فيھا

عGGدد النGGوادي واللجGGان المدرسGGية البيئيGGة التGGي تُعنGGى بالمشGGك<ت  -
  .البيئية المعاصرة والحفاظ على البيئة

ات للنGوادي واللجGان المدرسGية /الطالبات المنتسGبين/ عدد الط<ب -
  .البيئية

عدد الجامعات التGي تتGوافر فيھGا التخصصGات العلميGة ذات الصGلة  -
  .بالبيئة وحمايتھا واMدارة المستدامة للموارد

ات بالتخصصGات العلميGة ذات الصGلة /التوزيع النسGبي  للملتحقGين -
واMدارة المستدامة للموارد في الجامعات ا�ردنيGة بالبيئة وحمايتھا 

  .حسب الجنس
عGGدد السياسGGات المتعلقGGة بحمايGGة البيئGGة التGGي تGGم تفعيGGل  العمGGل  -

  .بموجبھا
نسGGGبة تمثيGGGل المGGGرأة فGGGي الجمعيGGGات والنGGGوادي البيئيGGGة بمختلGGGف  -

  .مجا5تھا واھتماماتھا
دام عGGدد الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا حGGول كيفيGGة اسGGتخ -

  .المواد الكيماوية الضارة بصحة المرأة والبيئة
عدد المطبوعات التي تGم إعGدادھا وتوزيعھGا حGول كيفيGة اسGتخدام  -

  .المواد الكيماوية الضارة بصحة المرأة والبيئة والتلوث البيئي
عدد البرامج اMع<ميGة اMذاعيGة والتلفزيونيGة التGي تGم بثھGا حGول  -

ماويGGة الضGGارة بصGGحة المGGرأة والبيئGGة كيفيGGة اسGGتخدام المGGواد الكي
  .والتلوث البيئي

عGGدد الGGورش التوعويGGGة التGGي تGGGم تنظيمھGGا حGGGول التلGGوث البيئGGGي  -
  .بمختلف أشكاله وكيفية تجنب مخاطره

عGGدد المشGGاركات فGGي الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا حGGول  -

المdddddرأة والبيئdddddة ): ٤(مجdddddال 
 والتغيّر المناخي
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التلوث البيئي بمختلف أشكاله وكيفية تجنب مخاطره، ونسبتھن من 

  . ات/ي المشاركينإجمال
عGGGGدد الGGGGورش التدريبيGGGGة التGGGGي تGGGGم تنظيمھGGGGا لتعزيGGGGز المعGGGGارف  -

 .والمھارات والتقنيات البيئية
عGGدد المشGGاركات فGGي الGGورش مGGن العGGام<ت فGGي مجGGا5ت الزراعGGة  -

 .والعلوم والصناعة واMنتاج الحيواني
عدد الورش التدريبية التي تم تنظيمھا لتعزيز دور المGرأة العاملGة  -

 .مجال ا5ستخدام الفاعل واMدارة المستدامة للموارد في
عدد المشاركات في الورش التي نظمت لتعزيز دور المرأة العاملة  -

  .في مجال ا5ستخدام الفاعل واMدارة المستدامة للموارد
إعادة التGدوير التGي / عدد ونوع مشاريع تصنيع المواد المستھلكة -

  .تم تنفيذھا
الزراعية ذات القيادة النسوية الفاعلة فGي اسGتثمار عدد الجمعيات  -

  .المصادر البيئية بالطريقة المثلى
ات فGGي قطGGاع البيئGGة بمختلGGف مجا5تGGه /التوزيGGع النسGGبي للعGGاملين -

  .وتخصصاته حسب الجنس
نسبة مشاركة المرأة في اللجان المعنيGة برسGم السياسGات ووضGع  -

  .ا5ستراتيجيات وصناعة القرارات البيئية
: نسبة مشاركة المرأة فGي الGورش والنGدوات والمGؤتمرات البيئيGة -

  .محلياً وإقليمياً ودولياً 
التدريبيGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا حGGول التغيGGر / عGGدد الGGورش التوعويGGة -

  .المناخي
  .عدد المطبوعات التي تم إعدادھا وتوزيعھا حول التغير المناخي -
ونيGة التGي تGم بثھGا حGول عدد البرامج اMع<ميGة اMذاعيGة والتلفزي -

  .التغير المناخي
تجارب ناجحة للنساء تم استعراضھا وأخذ العبGرة منھGا فGي مجGال  -

  .التكيّف والحد من اxثار السلبية للتغير المناخي
نسبة السيدات في مواقع صنع القرار اللواتي تبنين قضايا متصGلة  -

  .بالتغير المناخي
واللجGGان الرسGGمية التGGي  نسGGبة مشGGاركة النسGGاء فGGي فGGرق العمGGل -

: تشارك في النقاشات التي تتناول القضايا المتصلة بGالتغيّر المنGاخي
 .محلياً، ووطنياً، وإقليمياً ودولياً 

عGGدد الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا حGGول دور المGGرأة فGGي  -
  .ا�سري والمجتمعيتحقيق ا�من الغذائي على المستوى 

عدد المطبوعات التي تم إعGدادھا وتوزيعھGا حGول دور المGرأة فGي  -
  .تحقيق ا�من الغذائي على المستوى ا�سري والمجتمعي

عدد البرامج اMع<ميGة اMذاعيGة والتلفزيونيGة التGي تGم بثھGا حGول  -
دور المGGGرأة فGGGي تحقيGGGق ا�مGGGن الغGGGذائي علGGGى المسGGGتوى ا�سGGGري 

  .والمجتمعي
نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسGات واتخGاذ القGرارات  -

  .المتعلقة با�من الغذائي
  .عدد الورش التوعوية التي تم تنظيمھا حول ا�من الغذائي -
  .عدد المطبوعات التي تم إعدادھا وتوزيعھا حول ا�من الغذائي -
حGول  عدد البرامج اMع<ميGة اMذاعيGة والتلفزيونيGة التGي تGم بثھGا -

  .ا�من الغذائي
ات ببرنGامج التغذيGة المدرسGية /الطالبات المشGمولين/ عدد الط<ب -

  .في المناطق النائية والفقيرة
عدد المحاضرات التGي تGم تنفيGذھا فGي مجGال التثقيGف الصGحي فGي  -

المdddddddddddرأة ذات  ):٥(مجdddddddddddال 
الحاجddات ا"ساسddية والتحddديات 

 الخاصة
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  .المدارس

  .عدد ا�ف<م المعروضة في مجال التثقيف الصحي في المدارس -
  .تي تم إعدادھا وتوزيعھا في المدارسعدد النشرات الصحية ال -
  .عدد الملصقات الصحية التي تم إعدادھا ونشرھا في المدارس -
عGGGدد ا5جتماعGGGات التGGGي تGGGم تنظيمھGGGا مGGGع اللجGGGان الصGGGحية فGGGي  -

  .المدارس
نسبة المGدارس المشGاركة فGي البGرامج الصGحية التGي يGتم تنفيGذھا  -

طالبات المدارس وبنGاء / ل<رتقاء بالوضع الصحي والتغذوي لط<ب
  .ن/نمط الحياة الصحية السليم لديھم

  .عدد المنتفعات من المشاريع اMسكانية والمكرمات الملكية -
نسGGبة النسGGاء المسGGتفيدات مGGن المشGGاريع اMسGGكانية والمكرمGGات  -

  .ات/الملكية من إجمالي عدد المستفيدين
لم<ئGم عدد الحاص<ت على قGروض لغايGات تمويGل تGوفير السGكن ا -

  .لھن و�سرھن
نسبة النساء الحاص<ت على قروض لغايات تمويGل تGوفير السGكن  -

  .ات على القروض/الم<ئم من إجمالي عدد الحاصلين
نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسGات واتخGاذ القGرارات  -

  .المتعلقة ببرامج اMسكان والتطوير الحضري
نسGGبة المسGGاكن المخدومGGة بخGGدمات الميGGاه والكھربGGاء والصGGرف  -

  .الصحي
  .عدد ا�سر الفقيرة المنتفعة من مشروع مساكن ا�سر الفقيرة -
  .نسبة الفتاة المعوقة التي تم إدماجھا في برامج التعليم -
النسGGGGبة المئويGGGGة  للسGGGGكان ذوي اMعاقGGGGة حسGGGGب نGGGGوع اMعاقGGGGة  -

  .والجنس
سGGنة  ١٥لسGGكان ذوي اMعاقGGة الGGذين أعمGGارھم التوزيGGع النسGGبي ل -

  .فأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس
  .نسبة المرأة المعوقة التي تم إدماجھا في سوق العمل -
ا5عتمGGGاد للمؤسسGGGات المقدمGGGة للخدمGGGة / تطGGGوير معGGGايير الجGGGودة -

  .للمرأة المعوقة بمختلف مجا5ت إعاقتھا، واعتمادھا، وتطبيقھا
والبرامج المقدمة للخدمات للمرأة المعوقة وفقGاً  نسبة المؤسسات -

  .ا5عتماد/ لمعايير الجودة
نسGGGGبة السGGGGيدات المعوقGGGGات المسGGGGتفيدات مGGGGن بGGGGرامج الرعايGGGGة  -

  .والخدمات الصحية
  .ن مھنياً لسوق العمل/عدد ا�شخاص المعاقين الذين تم تأھيلھم -
نسGGGبة تشGGGغيل ا�شGGGخاص ذوي اMعاقGGGة مGGGن إجمGGGالي الGGGذين تGGGم  -
  .ن مھنياً /دريبھمت
عGGGدد البGGGرامج التثقيفيGGGة الھادفGGGة إلGGGى زيGGGادة التوعيGGGة والتثقيGGGف  -

  .بشؤون ا�شخاص ذوي اMعاقة
عدد ا5ستراتيجيات والسياسGات والخطGط والبGرامج الوطنيGة التGي  -

  .تم إدراج قضايا المرأة كبيرة السن فيھا
عGGدد النسGGاء كبيGGرات السGGن الحاصGG<ت علGGى الجGGوائز والGGدروع  -
شھادات التقدير تكريماً لھن على إنجGازاتھن المتميGزة فGي مختلGف و

  .المجا5ت
عدد المؤسسات التي تعمل على استثمار خبGرات وتجGارب النسGاء  -

  .المتقاعدات منھا في تمكين القيادات الرديفة
ات /نسGGGبة النسGGGاء كبيGGGرات السGGGن مGGGن إجمGGGالي عGGGدد المنتسGGGبين -

  .لمنظمات المجتمع المدني
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  .نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب -
  .نسبة تمثيل المرأة في مجلس ا�عيان -
نسبة مشاركة المرأة في اللجان المعنيGة برسGم السياسGات ووضGع  -

  .التشريعات واتخاذ القرارات المتعلقة باMص<ح السياسي
التدريبية المعنية بتمكين المرأة وبناء قGدراتھا عدد ونوع البرامج  -

لضمان مشاركتھا الفاعلة في الحيGاة الحزبيGة واMصG<ح السياسGي، 
  .ات فيھا/وعدد المشاركين

عGGدد ونGGوع الحمGG<ت الوطنيGGة التGGي تGGم تنفيGGذھا لGGدعم المGGرأة فGGي  -
  .ا5نتخابات النيابية

  .نسبة مشاركة المرأة في ا�حزاب السياسية -
  .تمثيل المرأة في السلطة القضائية نسبة -
  .نسبة النساء المحاميات من إجمالي عدد المحامين والمحاميات -
ديGوان التشGريع : نسبة تمثيل المرأة فGي المھGن القانونيGة ا�خGرى -

  ....والرأي، رئاسة المحاكم، اMدعاء العام
عGGدد ونGGوع الGGورش التدريبيGGة التGGي تGGم تنفيGGذھا لتطGGوير قGGدرات  -

  .ء العام<ت في مجال المھن القانونيةالنسا
نسGGبة المشGGاركات فGGي الGGورش التدريبيGGة مGGن العGGام<ت فGGي مجGGال  -

  .ات/المھن القانونية إلى إجمالي المشاركين
  .عدد النساء اللواتي يمتلكن مكاتب محاماة خاصة بھن -
ات حسGGGGب /ات بنقابGGGGة المحGGGGامين/التوزيGGGGع  النسGGGGبي للملتحقGGGGين -

  .الجنس
  .الشبكات الخاصة بالمھن القانونيةعدد ونوع  -
  .نسبة تمثيل المرأة في السلك الوزاري -
  أمين عام وزارة"نسبة اMناث الشاغ<ت لوظيفة  -
  .نسبة تمثيل المرأة في وظائف الفئة العليا -
شGGاغ<ت الوظGGائف اMداريGGة / نسGGبة النسGGاء مGGن إجمGGالي شGGاغلي -

  .العليا في السلطة التنفيذية
شGGاغ<ت الوظGGائف اMداريGGة / مGGن إجمGGالي شGGاغلي نسGGبة النسGGاء -

  .الوسطى في السلطة التنفيذية
شGGاغ<ت الوظGGائف القياديGGة / نسGGبة النسGGاء مGGن إجمGGالي شGGاغلي -
  .في السلطة التنفيذية) بشكل عام(
تمثيل المرأة في مواقع رسGم السياسGات وصGناعة القGرارات  نسبة -

فGGي الGGوزارات والمؤسسGGات التGGي تتجGGاوز (وفGGي المجGGالس واللجGGان 
  ).نسبة المرأة فيھا نسبة الرجل

نسGGGبة تمثيGGGل المGGGرأة فGGGي الوظGGGائف القياديGGGة وغيGGGر القياديGGGة فGGGي   -
  .التربية والتعليم، والصحة، والتنمية ا5جتماعية: وزارات

  ).قي المستويات كافة(تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي  نسبة -
معGGايير موضGGوعية ل<ختيGGار لشGGغل المواقGGع القياديGGة فGGي السGGلطة  -

  .التنفيذية بمراعاة تكافؤ الفرص تم تطويرھا واعتمادھا وتطبيقھا
  .نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجالس البلدية -
التGGي تGGم تنفيGGذھا لGGدعم  عGGدد ونGGوع الحمGG<ت اMع<ميGGة الوطنيGGة -

  .المرأة في ا5نتخابات البلدية
عGGGدد ونGGGوع ا�دلGGGة العمليGGGة التGGGي تGGGم إعGGGدادھا لمسGGGاعدة النسGGGاء  -

  .عضوات المجالس البلدية في تفعيل أدوارھن
نسبة تمثيل النساء في مجالس اMدارة والمناصب القيادية وكوادر  -

  .مؤسسات القطاع الخاص
  .رف التجارةنسبة تمثيل المرأة في غ -
  .نسبة تمثيل المرأة في غرف الصناعة -
  .نسبة تمثيل المرأة في النقابات العمالية -

التمكdين السياسdي ): ٢(محور  
كة فddي الحيddاة للمddرأة والمشddار
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  .نسبة تمثيل المرأة في مجالس النقابات -
  .نسبة تمثيل المرأة في النقابات المھنية -
 .تم تعديله ٢٠٠٨لسنة  ٥١قانون الجمعيات رقم  -
سGGنة  ١٥(معGGدل المشGGاركة ا5قتصGGادية المGGنقّح للسGGكان ا�ردنيGGين  -

  .حسب الجنس) فأكثر
حسGب ) سGنة فGأكثر ١٥(ات ا�ردنيين /التوزيع النسبي للمشتغلين -

  .قطاع العمل والجنس
حسGب ) سGنة فGأكثر ١٥(ات ا�ردنيين /التوزيع النسبي للمشتغلين -

  .الحالي والجنسالنشاط ا5قتصادي 
  .حسب الجنس) سنة فأكثر ١٥(معدل البطالة للسكان ا�ردنيين  -
  .نسبة الخريجات في التخصصات التطبيقية من الجامعات ا�ردنية -
عدد اMنGاث الحاصG<ت علGى مؤھGل علمGي جGامعي أو متوسGط فGي  -

  .التخصصات الراكدة
- M اؤھاGل عدد المراكز التدريبية المتخصصة التي تم إنشGادة تأھيGع

  .وتدريب الفتيات
عGGGدد دورات إعGGGادة التأھيGGGل والتGGGدريب التGGGي تGGGم تنفيGGGذھا للمGGGرأة  -

الحاصGGلة علGGى مؤھGGل علمGGي جGGامعي أو متوسGGط فGGي التخصصGGات 
  .الراكدة

ونوع البGرامج الوطنيGة التGي تسGتھدف إعGادة تأھيGل وتGدريب  عدد -
 -برنامج المرأة والتكنولوجيGا: المرأة للحصول على عمل 5ئق، مثل

طموح ب< حGدود، وبرنGامج تGدريب وتشGغيل الخGريجين والخريجGات 
الجGGGدد فGGGي قطGGGاع تكنولوجيGGGا المعلومGGGات وا5تصGGGا5ت، وبرنGGGامج 

  ......توظيف وتدريب العمالة الزراعية
  .عدد ونسبة المؤسسات التي تمتلك الحضانات الم<ئمة -
  .نسبة المؤسسات التي باشرت بتطبيق فكرة الدوام المرن -
عGGGGدد ونسGGGGبة المؤسسGGGGات التGGGGي تطبGGGGق سGGGGاعة اMرضGGGGاع لGGGG}م  -

  .المرضعة
عGGGدد ورش العمGGGل التGGGي تGGGم تنفيGGGذھا لتوعيGGGة المGGGرأة وأسGGGرتھا  -

  .كامل للرجل ومجتمعھا بأھمية دورھا ا5قتصادي كشريك
اللجنGة الوطنيGة لnنصGاف فGي ا�جGر تGم تشGكيلھا بمنحGى تشGGاركي  -

  .حسب الھيكلية المعتمدة
اللجان الفرعية المنبثقة عGن اللجنGة الوطنيGة لnنصGاف فGي ا�جGر  -

  .تم تشكيلھا بمنحى تشاركي حسب الھيكلية المعتمدة
  .الخطة الوطنية لnنصاف في ا�جر تم إعدادھا -
  .إعادة ھيكلة رواتب موظفي الدولة تم إط<قهبرنامج  -
  .سياسات وتشريعات عمل صديقة للمرأة تم إقرارھا واعتمادھا -
ات بGGGأجر فGGGي منشGGGآت القطGGGاع العGGGام حسGGGب /توزيGGGع المشGGGتغلين -

  .المجموعات الرئيسة للمھن والجنس
ات بGGأجر فGGي منشGGآت القطGGاع الخGGاص حسGGب /توزيGGع المشGGتغلين -

  .ھن والجنسالمجموعات الرئيسة للم
ن بالضGGGمان /ات المGGGؤمن علGGGيھم/ات ا�ردنيGGGين/توزيGGGع العGGGاملين -

  .ا5جتماعي حسب الجنس
عدد حا5ت ا5ستغ<ل والتحرش الجنسي في مكGان العمGل التGي تGم  -

  .اMفصاح عنھا والتعامل معھا
اللGواتي يمGGتلكن مؤسسGات خاصGGة / نسGبة النسGGاء سGيدات ا�عمGGال -

  .بھن
ة التي تGم تنفيGذھا فGي مجGال تطGوير الكفايGات عدد الورش التدريبي -

  .اMدارية والقيادية والمھنية للمرأة

التمكddddddddddddddين ): ٣(محddddddddddddddور  
 ا9قتصادي للمرأة
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  .عدد سيدات ا�عمال المنتسبات لنوادي أو جمعيات خاصة بھن -
التشريعات والسياسات والبرامج تم تطويرھا لتمكين القطGاع غيGر  -

  .المنظم من ا5ندماج في القطاع ا5قتصادي الرسمي
  .عمل داخل قطاع العمل غير المنظم تم تطويرھاشروط وظروف ال -
عدد ونوع الورش التدريبية التي تم تنظيمھGا لبنGاء قGدرات المGرأة  -

  .العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم
عGدد النسGاء اللGGواتي الGتحقن بGGالورش التدريبيGة التGGي تGم تنظيمھGGا  -

  .غير المنظم لبناء قدرات المرأة العاملة من المنزل أو في العمل
المسوحات التي تGم إجراؤھGا لغايGات تعGّرف / عدد ونوع الدراسات -

نسGGGبة مشGGGاركة المGGGرأة فGGGي قطGGGاع العمGGGل غيGGGر المGGGنظم وتوزيعھGGGا 
  .الجغرافي

متوسGGط إنفGGاق ا�سGGرة السGGنوي علGGى مجمGGوع السGGلع والخGGدمات  -
  .حسب جنس رب ا�سرة

التدريبيGGة التGGي تGGم تنفيGGذھا لتمكGGين للمGGرأة  عGGدد ونGGوع  الGGورش -
  .الفقيرة وبخاصة في الريف والبادية ومناطق جيوب الفقر

) نسGGبة الفقGGر، فجGGوة الفقGGر، شGGدة الفقGGر(مؤشGGرات الفقGGر ل}سGGر  -
  .حسب جنس رب ا�سرة

  .متوسط الدخل السنوي ل}سرة حسب جنس رب ا�سرة -
- Gى قGلن علGواتي حصGّولن عدد النساء الفقيرات اللGرة مGروض ميس

  .بھا أنشطتھن وبخاصة في الريف والبادية ومناطق جيوب الفقر
  .نسبة الفقر ل}سر حسب جنس رب ا�سرة والحالة الزواجية -

عدد ونوع  الورش التدريبية التي تم تنفيذھا لتمكين فئGات النسGاء  -
  .ا�كثر احتياجا

  .التوزيع النسبي �رباب ا�سر حسب الجنس -
السياسGGات واMجGGراءات المعنيGGة بGGالمرأة المعيلGGة ل}سGGرة التGGي تGGم  -

  .تفعيلھا وتوعية المرأة بھا
عدد النساء المعي<ت ل}سر اللGواتي حصGلن علGى قGروض ميسGرة  -

  .مّولن بھا مشروعاً إنتاجياً أو سكناً لھن و�بنائھن
عGGGدد ونGGGوع الدراسGGGات واMحصGGGاءات التGGGي تGGGم تنفيGGGذھا لتحليGGGل  -

المتصGGلة بالنسGGاء المعGGي<ت �سGGرھن ولخصGGائص ھGGذه المؤشGGرات 
  .الفئة وأوضاعھا

عدد ونوع البرامج والخطط التي تم تنفيذھا لدعم النساء المعي<ت  -
�سرھن.  

عدد دورات إعادة التأھيGل والتGدريب للمGرأة المعيلGة ل}سGرة التGي  -
 .تم تنفيذھا

  رضةالمحاور المستع
عدد ونوع الورش التدريبية التي تم تنظيمھا للتوعية بالتشGريعات  -

  .الوطنية المرجعية وا5تفاقيات الدولية المصادق عليھا
ات بGالورش التدريبيGة التGي تGم تنظيمھGا للتوعيGة /عدد المشGاركين -

  .بالتشريعات الوطنية المرجعية وا5تفاقيات الدولية المصادق عليھا
المطبوعGGGGات والمنشGGGGورات والمقGGGGا5ت الصGGGGحفية عGGGGدد ونGGGGوع  -
التGGGGي تGGGGم إعGGGGدادھا ونشGGGGرھا للتوعيGGGGة ) الورقيGGGGة واMلكترونيGGGGة(

  .بالتشريعات الوطنية المرجعية وا5تفاقيات الدولية المصادق عليھا
عدد الورش التدريبية التGي تGم تنظيمھGا للتوعيGة بحقGوق اMنسGان  -

  .بعامة وحقوق المرأة بخاصة
ات بGالورش التدريبيGة التGي تGم تنظيمھGا للتوعيGة /نعدد المشGاركي -

  .بحقوق اMنسان بعامة وحقوق المرأة بخاصة
عGGGGدد ونGGGGوع المطبوعGGGGات والمنشGGGGورات والمقGGGGا5ت الصGGGGحفية  -

الثقافdة المجتمعيdة ): ١(محور  
 الداعمة لتمكين المرأة
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التGي تGم إعGدادھا ونشGرھا للتوعيGة بحقGوق ) الورقية واMلكترونيGة(

  .اMنسان بعامة وحقوق المرأة بخاصة
تGGي تGGم تضGGمين مبGGادئ علGGم القGGانون نسGGبة المنGGاھج الدراسGGية ال -

وحقGGGوق اMنسGGGان وحقGGGوق المGGGرأة والطفGGGل فيھGGGا حسGGGب المراحGGGل 
  .الدراسية

عدد ونوع المشاريع التGي تGم فيھGا توظيGف تكنولوجيGا المعلومGات  -
  .وا5تصا5ت لنشر الثقافة الحقوقية والقانونية

عGGدد ونGGوع الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا للتوعيGGة بحقGGوق  -
  .ة المكتسبة أو الموروثة في ا�رض والسكنالمرأ

الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -
التGGي تGGم إعGGدادھا ونشGGرھا للتوعيGGة بحقGGوق المGGرأة ) واMلكترونيGGة

  .المكتسبة أو الموروثة في ا�رض والسكن
عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادھا وبثھا للتوعية  -

  .بحقوق المرأة المكتسبة أو الموروثة في ا�رض والسكن
عGGGدد ونGGGوع الخطGGGب الدينيGGGة وخطGGGب الجمعGGGة وحلقGGGات الGGGوعظ  -

واMرشاد الديني التGي تGم فيھGا تنGاول قضGايا الميGراث بGالتركيز علGى 
  .حقوق المرأة المكتسبة أو الموروثة في ا�رض والسكن

لتوعيGGة بأھميGGة عGGدد ونGGوع الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا ل -
اسGGتق<ل المGGرأة ا5قتصGGادي وحريتھGGا فGGي اتخGGاذ القGGرارات المتعلقGGة 

  .بالموارد والملكية
الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -

التGGي تGGم إعGGدادھا ونشGGرھا للتوعيGGة بأھميGGة اسGGتق<ل ) واMلكترونيGGة
قGGة بGGالموارد المGGرأة ا5قتصGGادي وحريتھGGا فGGي اتخGGاذ القGGرارات المتعل

  .والملكية
عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادھا وبثھا للتوعية  -

بأھميGGة اسGGتق<ل المGGرأة ا5قتصGGادي وحريتھGGا فGGي اتخGGاذ القGGرارات 
  .المتعلقة بالموارد والملكية

عGGGدد ونGGGوع الخطGGGب الدينيGGGة وخطGGGب الجمعGGGة وحلقGGGات الGGGوعظ  -
ول أھميGGGة اسGGGتق<ل المGGGرأة واMرشGGGاد الGGGديني التGGGي تGGGم فيھGGGا تنGGGا

ا5قتصادي وحريتھا في اتخاذ القرارات المتعلقGة بGالموارد والملكيGة 
  .وربطھا بدعوة اMس<م لضرورة الذمة المالية المستقلة للمرأة

  .ة/التوزيع النسبي لملكية ا�راضي حسب جنس المالك -
  .ة/التوزيع النسبي لملكية الشقق حسب جنس المالك -
ا�سGھم والسGندات حسGب / نسبي لملكية ا�وراق الماليGةالتوزيع ال -

  .ة/جنس المالك
الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -

التGGي تGGم إعGGدادھا ونشGGرھا للتوعيGGة بأھميGGة وصGGول ) واMلكترونيGGة
المGGرأة للمواقGGع القياديGGة ومشGGاركتھا الفاعلGGة فGGي رسGGم السياسGGات 

  .وصناعة القرارات
لبرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادھا وبثھا للتوعية عدد ا -

بأھمية وصول المرأة للمواقع القيادية ومشاركتھا الفاعلة فGي رسGم 
  .السياسات وصناعة القرارات

عدد البرامج التدريبية التي نفذتھا المؤسسGات المختلفGة وبخاصGة  -
المGGGرأة لnGGدارة العليGGا والوسGGطى وتGGم فيھGGGا إدمGGاج أھميGGة وصGGول 

للمواقع القيادية ومشGاركتھا الفاعلGة فGي رسGم السياسGات وصGناعة 
  .القرارات

نسGGبة النسGGاء فGGي مواقGGع رسGGم السياسGGات وصGGنع القGGرارات وفGGي  -
  .اللجان والھيئات الوطنية في مختلف القطاعات

عGGدد ونGGوع الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا للتوعيGGة بأحقيGGة  -
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اديGGة وفقGGاً لكفاءتھGGا واسGGتعداداتھا المGGرأة فGGي تGGولي المناصGGب القي

  .وقدراتھا، وأھمية دعم ا�سرة لھا في تحقيق ذلك
الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -

التي تم إعGدادھا ونشGرھا للتوعيGة بأحقيGة المGرأة فGي ) واMلكترونية
تGGGولي المناصGGGب القياديGGGة وفقGGGاً لكفاءتھGGGا واسGGGتعداداتھا وقGGGدراتھا، 

  .أھمية دعم ا�سرة لھا في تحقيق ذلكو
عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادھا وبثھا للتوعية  -

بأحقيGGGGة المGGGGرأة فGGGGي تGGGGولي المناصGGGGب القياديGGGGة وفقGGGGاً لكفاءتھGGGGا 
  .واستعداداتھا وقدراتھا، وأھمية دعم ا�سرة لھا في تحقيق ذلك

للتوعيGGة بأھميGGة عGGدد ونGGوع الGGورش التوعويGGة التGGي تGGم تنظيمھGGا  -
  .دور المرأة ا5قتصادي كشريك كامل للرجل

الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -
التي تم إعدادھا ونشرھا للتوعيGة بأھميGة دور المGرأة ) واMلكترونية

  .ا5قتصادي كشريك كامل للرجل
للتوعية  عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادھا وبثھا -

  .بأھمية دور المرأة ا5قتصادي كشريك كامل للرجل
عGGدد المطبوعGGات والمنشGGورات والمقGGا5ت والتحقيقGGات الصGGحفية  -

التي تم إعدادھا ونشرھا MبGراز دور المGرأة بصGفتھا شGريكاً متكافئGاً 
  .في المجا5ت كافة

ز عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تGم إعGدادھا وبثھGا MبGرا -
  .دور المرأة بصفتھا شريكاً متكافئاً في المجا5ت كافة

عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونيGة التGي تGم تنفيGذھا حGول النسGاء  -
الرياديات اللواتي أسھمن في كسر الحاجز الذكوري المحGيط بGبعض 

  .المھن في المجتمع
التGي تGم تكريمھGا ) الورقيGة واMلكترونيGة(عدد المقا5ت الصGحفية  -
F لوبGرھا بأسGبرازھا المرأة المبدعة والخ<قة والمنفتحة على عص

  .متميز
عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تGم إعGدادھا وبثھGا MبGراز  -

  .المرأة المبدعة والخ<قة والمنفتحة على عصرھا
عGGGدد البGGGرامج والمشGGGاريع التGGGي تGGGم تنفيGGGذھا فGGGي مجGGGال تغييGGGر  -

للعنف بعامة وللعنف ضد المرأة بخاصGة ا5تجاھات السلبية المعززة 
  .ونُفذت بمنحى مؤسسي تشاركي

شGبكة مناھضGة "عدد المؤسسات الوطنية التي انضGمت لعضGوية  -
  ".العنف ضد المرأة

التفGGاھم وا5تفاقيGGات التGGي تGGم توقيعھGGا مGGع  عGGدد ونGGوع  مGGذكرات -
التنفيذيGGGة والتشGGGريعية : صGGGانعي القGGGرار فGGGي السGGGلطات الرسGGGمية

  .والقضائية في إطار مناھضة العنف ضد المرأة
عGدد البGرامج التوعويGة التGي تGم تنفيGذھا لنشGر الثقافGة المجتمعيGة  -

المناھضة للعنف بGين فئGة الGذكور بخاصGة ونُفGذت بمنحGى مؤسسGي 
  .ركيتشا

الورقيGGGة (عGGGدد المطبوعGGGات والمنشGGGورات والمقGGGا5ت الصGGGحفية  -
التGGي تGGم إعGGدادھا ونشGGرھا للتوعيGGة بمفھGGوم اMسGGاءة ) واMلكترونيGGة

ل}طفال والنسGاء والممارسGات المرتبطGة بGه وآثGاره المتنوعGة علGى 
  .ة وعلى المرأة/الطفل

للتوعية  عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادھا وبثھا -
بمفھوم اMساءة ل}طفال والنساء والممارسات المرتبطGة بGه وآثGاره 

  .ة وعلى المرأة/المتنوعة على الطفل
عGGدد البGGرامج التوعويGGة التGGي تGGم تنفيGGذھا لتمكGGين المGGرأة مGGن نيGGل  -

  .حقوقھا وحماية نفسھا من العنف الممارس ضدھا
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ي تم تنظيمھGا التوعوية الت/ ات بالورش التدريبية/عدد المشاركين -

لتثقيف المرأة لتمكينھا مGن نيGل حقوقھGا وحمايGة نفسGھا مGن العنGف 
  .الممارس ضدھا

 . نسبة المدارس التي نُفذت فيھا برامج لحماية الطفل من اMساءة -
اMذاعية والتلفزيونية التي 5 تزال تعكس  نسبة المقا5ت والبرامج -

  .الصورة النمطية لدور المرأة
جGائزة اMعG<م "حصGلن علGى / ات الذين  حصGلوا/عدد اMع<ميين -

ونGGوع وموضGوع المGGادة ) أو أيGة جGGوائز مشGابھة" (المسGاند للمGGرأة
  .اMع<مية الفائزة

ية عGGدد المطبوعGGات والمنشGGورات والمقGGا5ت والتحقيقGGات الصGGحف -
التي تم إعدادھا ونشرھا MبGراز دور المGرأة بصGفتھا شGريكاً متكافئGاً 

  .في المجا5ت كافة
عدد البرامج اMذاعية والتلفزيونية التي تGم إعGدادھا وبثھGا MبGراز  -

  .دور المرأة بصفتھا شريكاً متكافئاً في المجا5ت كافة
ة عGGدد المطبوعGGات والمنشGGورات والمقGGا5ت والتحقيقGGات الصGGحفي -
التي تGم إعGدادھا ونشGرھا للتعريGف بالنسGاء ) الورقية واMلكترونية(

المبGGGGGدعات بمختلGGGGGف المجGGGGGا5ت وتوثيGGGGGق إبGGGGGداعاتھن وإبرازھGGGGGا 
  .وتكريمھن

عGGGدد البGGGرامج اMذاعيGGGة والتلفزيونيGGGة التGGGي تGGGم إعGGGدادھا وبثھGGGا  -
للتعريGGف بالنسGGاء المبGGدعات بمختلGGف المجGGا5ت وتوثيGGق إبGGداعاتھن 

  .ھنوإبرازھا وتكريم
ات فGي قطGاع اMعG<م بمختلGف وسGائطه /التوزيع النسبي للعGاملين -

  .حسب الجنس
ات /عGGGدد الGGGدورات التدريبيGGGة التGGGي اسGGGتھدفت تأھيGGGل اMع<ميGGGين -

  .ن/وتحقيق النمو المھني المستدام لديھم
عGGدد المشGGاركات فGGي الGGدورات التدريبيGGة التGGي اسGGتھدفت تأھيGGل  -

  .ن/ني المستدام لديھمات وتحقيق النمو المھ/اMع<ميين
/ نGGدوات/ عGGدد النسGGاء اMع<ميGGات اللGGواتي شGGاركن فGGي مGGؤتمرات -

  .ورش عمل إع<مية في داخل ا�ردن وخارجه
نسGGبة تمثيGGل المGGرأة فGGي مواقGGع رسGGم السياسGGات واتخGGاذ القGGرارات  -

  .بشكل عام/ اMع<مية
الورقيGGGGة (عGGGGدد النسGGGGاء رئيسGGGGات تحريGGGGر الصGGGGحف والمجGGGG<ت  -

  ).يةواMلكترون
  .ات/نسبة النساء العضوات في نقابة الصحفيين -
  .ات/نسبة النساء العضوات في مجلس نقابة الصحفيين -
الھندسGGGGGة : ات فGGGGGي تخصصGGGGGات/التوزيGGGGGع النسGGGGGبي للخGGGGGريجين -

  .وا5تصا5ت والحاسوب من الجامعات ا�ردنية حسب الجنس
) Intel(وشGھادة ) ICDL(نسبة اMناث الحاص<ت علGى شGھادة  -

التعليم للمستقبل  وبخاصة في القطاعات التي يتواجGدن فيھGا بنسGبة 
  .أعلى من الذكور كالتعليم

حسب استخدام اMنترنGت ) سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي ل}فراد  -
  .والجنس

حسب استخدام اMنترنGت ) سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي ل}فراد  -
  .وحالة النشاط ا5قتصادي

- Gراد التوزيع النسGأكثر ١٥(بي ل}فGنة فGتخدام ) سGاكن اسGب أمGحس
  .اMنترنت

نسGGبة المؤسسGGات العامGGة والخاصGGة ومنظمGGات المجتمGGع المGGدني  -
  .المستخدمة لوسائط تكنولوجيا المعلومات وا5تصا5ت

ا^عBddddddddddddddم ): ٢(محddddddddddddddور  
وجيdddddddddddا المعلومdddddddddddات وتكنول

 وا9تصا9ت
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ات فGGGي قطGGGاع تكنولوجيGGGا المعلومGGGات /التوزيGGGع النسGGGبي للعGGGاملين -

والتخصصGGات الوظيفيGGة وا5تصGGا5ت بمختلGGف المسGGتويات اMداريGGة 
  .حسب الجنس

نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسGات واتخGاذ القGرارات  -
واللجGGGGGان والھيئGGGGGات المتصGGGGGلة بقطGGGGGاع تكنولوجيGGGGGا المعلومGGGGGات 

  .وا5تصا5ت
عدد المواقع اMلكترونية التي أنشأتھا المؤسسات الوطنية المعنية  -

  .بشؤون المرأة
الخطGGGGGط والبGGGGGرامج والتقGGGGGارير عGGGGGدد ونGGGGGوع ا5سGGGGGتراتيجيات و -

والدراسGGGGات واMحصGGGGاءات الوطنيGGGGة المعنيGGGGة بGGGGالمرأة والتGGGGي تGGGGم 
  .تضمينھا ضمن الموقع اMلكتروني

  .اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة/ نساء ا�ردن -
  .عدد زوار الموقع اMلكتروني -
  .ات الموقع اMلكتروني/عدد مشتركي -
مGن خG<ل  -ة ا�ردنية لشGؤون المGرأة اللجنة الوطني/ نساء ا�ردن -

  .القائمة البريدية
عGGدد ونGGوع قواعGGد البيانGGات الخاصGGة بGGالمرأة التGGي تGGم إنشGGاؤھا  -

  .وتفعيلھا
عدد النساء اللواتي تم تضمين سيرھن الذاتية ضمن قاعدة بيانات  -
 .في اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون للمرأة"/ من ھي؟"
التشريعات النافذة التي تم حصGر المGواد المميGزة ضGد المGرأة فيھGا  -

  .وتم اقتراح تعدي<تھا
  .المحكمة الدستورية تم إنشاؤھا -
ات علGGGى كيفيGGGة اعتمGGGاد /ات والقضGGGاة المتGGGدربين/عGGGدد المحGGGامين -

أثنGاء كمرجعيGة قانونيGة " حقوق الطفل"واتفاقية " سيداو"اتفاقية 
  .المرافعة في المحاكم

" سGGGيداو"نسGGGبة القضGGGايا التGGGي تGGGم فيھGGGا ا5سGGGتناد إلGGGى  اتفاقيGGGة  -
كمرجعيGGة قانونيGGة أثنGGاء المرافعGGة فGGي " حقGGوق الطفGGل"واتفاقيGGة 

  .المحاكم وأمام القضاء
السياسGGGات والتGGGدابير والبGGGرامج واMجGGGراءات الم<ئمGGGة التGGGي تGGGم  -

واحتياجGات الفئGات الخاصGة اعتمادھا وتطبيقھا في لمراعاة مصالح 
  .من الفتيات والنساء

  .قانون حماية الحق في تكافؤ الفرص تم إقراره -
  .آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات تم اعتمادھا -
  .آليات تطبيق التشريعات والسياسات على أرض الواقع -
  .نسبة المحاكم التي تم تطبيق قواعد البيانات المحوسبة فيھا -
نسبة القضايا التي ُعرضت على المحاكم وتم فيھGا توظيGف قواعGد  -

  .البيانات المحوسبة
التوزيع النسبي للرجال والنسGاء فGي المجGالس والھيئGات واللجGان  -

  .الرسمية في سلطات الدولة وقطاعاتھا المختلفة
سياسGGGات التشGGGغيل الصديقGGGـة ل}سGGGرة والGGGـمرأة التGGGي تGGGم تبنيھGGGا  -

  .التي طبقتھامصنفة حسب المؤسسات 
عدد ونوع السياسات والبGرامج والموازنGات  والمشGاريع التGي تGم  -

  .مراجعتھا وتحليلھا من منظور النوع ا5جتماعي
تGGم اعتمادھGGا " سياسGGة تGGدقيق واقGGع إدمGGاج النGGوع ا5جتمGGاعي" -

  .وتطبيقھا
الGGدليل العملGGي لتGGدقيق واقGGع إدمGGاج النGGوع ا5جتمGGاعي تGGم إعGGداده  -

  .ات عليه/وتدريب المعنيين

دمdddddddج النdddddddوع ): ٣(محdddddddور  
ا9جتمdddddاعي فdddddي التشdddddريعات 
والسياسات والخطdط والبdرامج 

 والموازنات الوطنية



٤٢ 
 

 المحور المجال المؤشر
عGGدد ونGGوع القطاعGGات التGGي شGGملتھا عمليGGات تGGدقيق واقGGع إدمGGاج  -

  .النوع ا5جتماعي
عدد ونوع المؤسسات التي تم تطبيق عمليات تGدقيق واقGع إدمGاج  -

  .النوع ا5جتماعي عليھا مصنفة وفق القطاعات
الGدوائر الحكوميGة التGي تGم اسGتحداث / المؤسسات/ عدد الوزارات -

  .لفرص أو النوع ا5جتماعي أو المرأة فيھاوحدات لتكافؤ ا
وصف مھام وحدات تكافؤ الفرص أو النGوع ا5جتمGاعي أو المGرأة  -

فGGي الGGوزارات والGGدوائر والمؤسسGGات الحكوميGGة تGGم مراجعتGGه بنGGاء 
علGGى المسGGتجدات واعتمGGاده وفGGق منحGGى تشGGاركي وتعميمGGه والعمGGل 

  .بموجبه
يGGGة التGGGي شGGGملھا عGGGدد الGGGوزارات والمؤسسGGGات والGGGدوائر الحكوم -

  .مشروع الموازنة المستجيبة للنوع ا5جتماعي
عGGدد مؤسسGGات القطGGاع الخGGاص ومنظمGGات المجتمGGع المGGدني التGGي  -

  .شملھا مشروع الموازنة المستجيبة للنوع ا5جتماعي
المخصصات الماليGة التGي تGم رصGدھا فGي قGانون الموازنGة العامGة  -

وفGGGق الGGGوزارات لتلبيGGGة احتياجGGGات النسGGGاء بشGGGكل عGGGام، ومصGGGنفة 
بخاصGGة التGGي شGGاركت فGGي مشGGروع الموازنGGة المسGGتجيبة (المختلفGGة 

  .وحسب السنوات) للنوع ا5جتماعي
قيمة المبGالغ الماليGة التGي تGم تخصيصGھا لتنفيGذ بGرامج ومشGاريع  -

اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، والمنبثقة عن ا5ستراتيجية 
 .واتالوطنية للمرأة في ا�ردن حسب السن

معGGايير وطنيGGة �داء منظمGGات المجتمGGع المGGدني العاملGGة فGGي إطGGار  -
  .تمكين المرأة فيھا تم إقرارھا واعتمادھا وفق منحى تشاركي

ات فGGي /العGGاملينمعGGايير وطنيGGة 5سGGتقطاب واختيGGار وقيGGاس أداء  -
منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين المGرأة تGم إقرارھGا 

  .واعتمادھا وفق منحى تشاركي
التGGي ) القGGوانين وا�نظمGGة والقGGرارات(مجموعGGة مGGن التشGGريعات  -

تھGGGدف إلGGGى تحقيGGGق الجGGGودة والتميGGGز فGGGي ا�داء وا5عتماديGGGة تGGGم 
  .تطويرھا واعتمادھا

تدريبية التي تم تنفيذھا لبناء قدرات وتجديGد عدد ونوع الدورات ال -
ات في منظمات المجتمGع المGدني /معارف وخبرات وكفايات العاملين

  .العاملة في إطار تمكين المرأة
ات فGي الGدورات التدريبيGة التGي تGم تنفيGذھا لبنGاء /عدد المشاركين -

ات فGي منظمGات /قدرات وتجديد معارف وخبGرات وكفايGات العGاملين
  .المدني العاملة في إطار تمكين المرأة المجتمع

عدد ونوع الشGراكات ا5سGتراتيجية التGي تGم بناؤھGا بGين منظمGات  -
المجتمGGع المGGدني العاملGGة فGGي إطGGار تمكGGين المGGرأة لتبGGادل المعGGارف 

  .والتجارب والخبرات وأفضل الممارسات
عGGدد ونGGوع الدراسGGات التGGي ُعنيGGت بحصGGر المنظمGGات والھيئGGات  -

  .عربية والدولية التي تھتم بقضايا المرأة وتمكينھاالمحلية وال
عدد ونوع قواعد البيانات التي ُعنيت بحصGر المنظمGات والھيئGات  -

  .المحلية والعربية والدولية التي تھتم بقضايا المرأة وتمكينھا
عدد الموسوعات التGي ُعنيGت بحصGر قصGص النجGاح واMنجGازات  -

المتميGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGزة لنسGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGاء أردنيGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGات وعربيGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGات   
  .تميزن في مختلف المجا5ت

عدد النساء اللواتي تم تضمين سGيرھن الذاتيGة وقصGص نجGاحھن  -
في اللجنة الوطنية ا�ردنية لشGؤون / "ضمن قاعدة بيانات من ھي؟

  .للمرأة

التطdddddddddddddوير ): ٤( محdddddddddddddور 
المؤسسdddي للمنظمdddات العاملdddة 

 في إطار تمكين المرأة
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ات فGي منظمGات المجتمGع المGدني العاملGة فGي إطGار /عدد العGاملين -

الجامعGGGة / تمكGGGين المGGGرأة الGGGذين التحقGGGوا ببرنGGGامج دراسGGGات المGGGرأة
  .ا�ردنية للحصول على شھادة الماجستير

تGي عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين المGرأة ال -
  .حصلت على جوائز أو دروع وتم تكريمھا �دائھا المتميز

  .نسبة امت<ك منظمات المجتمع المدني �جھزة الحاسوب -
  .مدى توافر خدمة اMنترنت في منظمات المجتمع المدني -
عدد ونGوع قواعGد البيانGات التGي تGم إنشGاؤھا وتضGمينھا التجGارب  -

مارسGGات واMحصGGاءات والخبGGرات والمبGGادرات الرياديGGة وأفضGGل الم
  .المستجيبة للنوع ا5جتماعي

نسبة نجاح منظمGات المجتمGع المGدني فGي التGرويج للمسGاواة بGين  -
  .الجنسين وتمكين المرأة في الواقع

  .نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل -
عGGدد ونGGوع الدراسGGات التقويميGGة التGGي تGGم تنفيGGذھا لقيGGاس مGGدى  -

لعاملGGة فGGي إطGGار تمكGGين المGGرأة تحقيGGق منظمGGات المجتمGGع المGGدني ا
�ھدافھا الرئيسة.  

  .نتائج الدراسات التقويمية وتوصياتھا تم استعراضھا وتوظيفھا -
عدد ونوع الدراسات المقارنة التي تم تنفيGذھا فGي ضGوء المعGايير  -

الوطنية المعتمGدة �داء منظمGات المجتمGع المGدني العاملGة فGي إطGار 
  .تمكين المرأة

وأسGئلة أساسGية لتقGدير المسGاواة بGين الجنسGين  مؤشرات محGددة -
وتمكGGين المGGرأة تGGم تطويرھGGا واعتمادھGGا ضGGمن معGGايير تقيGGيم ا�داء 

  .المؤسسي للمؤسسات والبرامج والمشاريع
سياسGGات مؤسسGGية  للمسGGاواة بGGين الجنسGGين وتمكGGين المGGرأة تGGم  -

تطويرھGGا واعتمادھGGا وبخاصGGة ضGGمن معGGايير جGGائزة الملGGك عبGGدهللا 
  .لتميز ا�داء الحكومي والشفافية الثاني

عدد ونوع الشراكات التي تم بناؤھا مع منظمات المجتمGع المGدني  -
  .العاملة في إطار تمكين المرأة

عGGGدد ونGGGوع الشGGGبكات التGGGي تGGGم إنشGGGاؤھا لGGGدعم قضGGGايا المGGGرأة  -
وتمكينھGGا، وعGGدد المؤسسGGات ومنظمGGات المجتمGGع المGGدني المنتسGGبة 

  .لكل منھا
جان وفرق العمل والھيئات والشGبكات التGي تنضGوي عدد ونوع الل -

ضمن تحGت  مظلGة اللجنGة الوطنيGة ا�ردنيGة لشGؤون المGرأة، وعGدد 
  .المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المنتسبة لكل منھا

أو مGذكرات التفGاھم التGي تGم توقيعھGا بGين /عدد ونوع ا5تفاقيGات و -
  .الجھات الوطنية المعنية بشؤون المرأة

نسGGبة نجGGاح منظمGGات المجتمGGع المGGدني العاملGGة فGGي إطGGار تمكGGين  -
  .المرأة في تحقيق أھدافھا ا5قتصادية وا5جتماعية

نسGGبة نجGGاح منظمGGات المجتمGGع المGGدني العاملGGة فGGي إطGGار تمكGGين  -
 .المرأة في حشد التمويل المستدام والمتناسب مع احتياجاتھا
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  )٩(المرفق رقم 
  ومنظمات المجتمع المدني بخصوص الكتاب الرسمي الذي تم توجيھه للوزارات والمؤسسات الحكومية

  )٢٠+بيجين (إعداد التقرير الوطني 

  

  ٢/١١/٢/٦٢: الرقم
   ٣٠/٣/٢٠١٤: التاريخ

  

  .........................سعادة/ عطوفة/ معالي
  

  ) ٢٠+بيجين (9ستعراض وتقييم تنفيذ إعBن ومنھاج عمل / إعداد التقرير الوطني: الموضوع
  

  الس!م عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

قانوني$$اً : الم$$رأةيُس$عدني بداي$$ة أن أتوج$$ه بالش$$كر لك$م عل$$ى جھ$$ودكم الوطني$$ة المبذول$$ة ف$ي مج$$ا,ت تحقي$$ق المس$$اواة ب$ين الجنس$$ين وتمك$$ين 

  .   واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً 

جھ$ات وانط!قاً من الشراكة الفاعلة التي تم بناؤھا عبر السنوات بين اللجنة الوطنية اFردنية لشؤون المرأة باعتبارھا المرجع لدى جميع ال

منظم$$تكم الم$$وقرة، ونظ$$راً لتكلي$$ف ال$$دكتورة من$$ى / دائ$$رتكم/ مؤسس$$تكم/ الرس$$مية فيم$$ا يتعل$$ق باFنش$$طة النس$$ائية وش$$ؤون الم$$رأة، وب$$ين وزارتك$$م

,س$تعراض وتقي$يم تنفي$ذ /اFمينة العامة المساعدة ومستشارة التخطيط ا,ستراتيجي والمشاريع للجنة الوطنية كخبيرة Oعداد التقري$ر ال$وطني/مؤتمن

منظمتكم في مجال تمك$ين الم$رأة وOب$رازه بش$كل / تقوم به مؤسستكم ؛ وFھمية الجھد الوطني متعدد اFبعاد الذي)٢٠+بيجين (إع!ن ومنھاج عمل 

منظم$تكم، بتزوي$دنا بتقري$ر / دائ$رتكم/ مؤسس$تكم/ مميز في التقرير الوطني المنوي إعداده؛ يرجى التكرم والتلط$ف باOيع$از لم$ن يل$زم ف$ي وزارتك$م

والمبادرات والمشاريع واFنشطة الت$ي نف$ذتھا مؤسس$تكم عل$ى الص$عيد ) ةالكمية والنوعي(ملخص حول أبرز ا,ستراتيجيات والسياسات واOنجازات 

الم$رأة والفق$ر، تعل$$يم وت$دريب الم$رأة، الم$$رأة : (ال$وطني ف$ي م$ا يتعل$$ق بمج$ا,ت العم$ل الحاس$$مة لمنھ$اج عم$ل بيج$$ين المعني$ة ب$المرأة، والت$ي تش$$مل

قتصاد، المرأة في مواقع القوة واتخاذ القرار، الحقوق اOنسانية والمرأة، الم$رأة والصحة، العنف ضد المرأة، المرأة والنزاعات المسلحة، المرأة وا,

، مع إب$راز التح$ديات الت$ي واجھ$تكم ف$ي ھ$ذا )٢٠١٤-٢٠٠٩(والتركيز بشكل خاص على الفترة اFخيرة ). واOع!م، المرأة والبيئة، والطفلة اFنثى

وس$يتم  -لض$رورة إنج$از التقري$ر ال$وطني بالس$رعة القص$وى -س$بوع م$ن تاريخ$ه كح$د أقص$ى اOطار والتوصيات المقترحة لتذليلھا، وذل$ك خ$!ل أ

، )Microsoft Wordأرج$و التك$رم بإرس$ال اOجاب$ات إلين$ا إلكتروني$اً بص$يغة مل$ف . (اOشارة إلى المصدر في متن التقرير وضمن قائمة المراجع

  ). muna@johud.org.jo(و) munamutaman@yahoo.com(على البريد اOلكتروني التالي 

سعادتكم على تعاونكم المتواصل وعلى عن$ايتكم بالمب$ادرات المعني$ة بتمك$ين الم$رأة والنھ$وض بھ$ا / عطوفتكم/ وأخيراً، كل الشكر لمعاليكم

ن ساھمة المرأة في إحداث التنمية المجتمعية المستدامة في وطننا الحبيب، تحت ظ$ل راي$ة قائ$د ال$وطن ج!ل$ة المل$ك عب$دهللا الث$اني ب$ن الحس$يودعم م

  .مع وافر التقدير وا,حترام .شاكرين لكم ُحسن تعاونكم الداعم معنا. المعظم حفظه هللا ورعاه

  اFمينة العامة 

  أسمى خضر



٤٥ 
 

  )١٠(المرفق رقم 

  لغايات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي ساھمت في إعداد تقارير فرعية الوزارات وقائمة بأسماء 

   ) ٢٠+بيجين (9ستعراض وتقييم تنفيذ إعBن ومنھاج عمل / إعداد التقرير الوطني

  المنظمة/ المؤسسة/ الوزارة  الرقم
  وزارة التربية والتعليم   .١
  وزارة الصحة   .٢
  وزارة العمل   .٣
  ديوان الخدمة المدنية   .٤
  مؤسسة التدريب المھني   .٥
  مؤسسة اMقراض الزراعي   .٦
  المؤسسة العامة للضمان ا5جتماعي   .٧
  المجلس ا�على للشباب   .٨
  المجلس ا�على للسكان   .٩

  المركز الوطني لحقوق اMنسان   .١٠
  صندوق المعونة الوطنية   .١١
  جمعية ا�سر التنموية   .١٢
  رعاية أسرة الجندي جمعية   .١٣
  تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني   .١٤
  الھيئة الوطنية Mزالة ا�لغام وإعادة التأھيل   .١٥
  وزارة الصناعة والتجارة/ المؤسسة ا�ردنية لتطوير المشاريع ا5قتصادية   .١٦
  الصندوق ا�ردني الھاشمي للتنمية البشرية"/ برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر"   .١٧
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  )١١(المرفق رقم 

  ^عBن ومنھاج عمل بيجينالحاسمة  ا9ھتمامالوطنية ذات العBقة بمجا9ت والخطط ا9ستراتيجيات 

  ا9ستراتيجية  الرقم
  www.women.jo) التوجھات والم<مح العامة، والوثيقة المرجعية) (٢٠١٧-٢٠١٣(ا5ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية    .١
  )٢٠٢٠-٢٠١١(الوطنيّة للتشغيل ل}عوام  ا5ستراتيجية   .٢
  )٢٠٢٠-٢٠١٣(الوطنيّة لمكافحة الفقر ل}عوام  ا5ستراتيجية   .٣
  www.ncfa.org.jo  )٢٠٠٥(ا5ستراتيجية الوطنية ل}سرة ا�ردنية    .٤
  www.ncfa.org.jo  )٢٠١٢-٢٠٠٩(المجلس الوطني لشؤون ا�سرة استراتيجية    .٥
   www.ncfa.org.jo )٢٠٠٩(ا5ستراتيجية الوطنية لnرشاد ا�سري في ا�ردن    .٦
  )٢٠١٢-٢٠٠٨(ا5ستراتيجية الصحية الوطنية    .٧
 )٢٠١٧-٢٠١٣(تنظيم ا�سرة ل}عوام /ا5ستراتيجية الوطنية للصحة اMنجابية   .٨
 )٢٠١٢-٢٠٠٨(استراتيجية وزارة الصحة    .٩

 ٢٠١١ا5ستراتيجية الوطنية للصحة النفسية،    .١٠
 )٢٠٢٠-٢٠٠٠(ا5ستراتيجية الوطنية للسكان    .١١
   )٢٠١٢-٢٠١١(ا5ستراتيجية الوطنية ل<تصال واMع<م الصحي    .١٢
 www.ncfa.org.jo ٢٠٠٨، )الوثيقة المرجعية(ا5ستراتيجية الوطنية ا�ردنية لكبار السن    .١٣
  )٢٠١٥-٢٠١٠(ا5ستراتيجية الوطنية ل}شخاص ذوي اMعاقة، خطط العمل للمرحلة الثانية    .١٤
      www.ncfa.org.jo  ٢٠٠٠ا5ستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة،    .١٥
  ٢٠٠٦ا5ستراتيجية الوطنية للحد من عمل ا�طفال،    .١٦
   )٢٠٠٩-٢٠٠٥(ا5ستراتيجية الوطنية ا�ردنية ا�ولى للشباب ل}عوام    .١٧
  www.moe.gov.jo ٢٠٠٦ا5ستراتيجية الوطنية للتعليم،    .١٨
  www.mohe.gov.jo )٢٠١٢-٢٠٠٧(ا5ستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للسنوات    .١٩
   www.moe.gov.jo ٢٠١٠ا5ستراتيجية الوطنية Mدماج النوع ا5جتماعي في وزارة التربية والتعليم،    .٢٠
  )٢٠١٥ – ٢٠١١(ا5ستراتيجية اMع<مية ا�ردنية    .٢١
  )٢٠١٧-٢٠١٤(استراتيجية ا5تصال الخاصة بالعنف المبني على النوع ا5جتماعي ل}عوام    .٢٢
  )٢٠١٧-٢٠١٣(استراتيجية ا5ئت<ف الوطني لدعم المرأة في ا5نتخابات   .٢٣
  www.ncfa.org.jo )٢٠١٣-٢٠٠٤(الخطة الوطنية ا�ردنية للطفولة ل}عوام    .٢٤
  www.ncfa.org.jo )٢٠٠٧-٢٠٠٣(الخطة الوطنية للطفولة المبكرة    .٢٥
  www.moe.gov.jo )٢٠١٣-٢٠٠٩(الخطة ا5ستراتيجية لوزارة التربية والتعليم    .٢٦
  ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(الخطة ا5ستراتيجية لوزارة الصحة    .٢٧
  )٢٠١٥-٢٠١١(الخطة ا5ستراتيجية لبرنامج القرى الصحية    .٢٨
  )٢٠١٦-٢٠١٢(الخطة ا5ستراتيجية الوطنية لمكافحة اMيدز    .٢٩
  )٢٠١٧-٢٠١٣(الخطة ا5ستراتيجية لتنظيم ا�سرة    .٣٠
  )٢٠١٣-٢٠١١(الخطة ا5ستراتيجية لصندوق المعونة الوطنية    .٣١
   www.nchr.org.jo  )٢٠١٢ – ٢٠١٠(الخطة ا5ستراتيجية للمركز الوطني لحقوق اMنسان    .٣٢
     www.hpc.org.jo   ٢٠١١الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية،    .٣٣
الصادر عن مجلGس ا�مGن الGدولي بموجGب الفصGل السGادس مGن ميثGاق ا�مGم ( ١٣٢٥الخطة الوطنية ا�ردنية لتفعيل القرار رقم    .٣٤

  )٢٠١٨ - ٢٠١٤(ل}عوام ) المتحدة
ا�ردن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعھGدات  /)٢٠١٧ – ٢٠١٣(الخطة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية وا5قتصادية للمرأة    .٣٥

  "مبادرة المستقبل"بموجب 
  )٢٠١٦ -٢٠١٤(و) ٢٠١١-٢٠٠٩(لعضوات المجالس البلدية ل}عوام " نشميات"الخطة ا5ستراتيجية لشبكة    .٣٦
  ٢٠١٢/٢٠١٣، "خطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في ا5نتخابات"   .٣٧
  )"٢٠١٦ -٢٠١٤(الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع ا5جتماعي في ا�ردن ل}عوام "عمل  خطة   .٣٨
  )٣٠/٥/٢٠١١(" خطة عمل النوع ا5جتماعي والتغيير المناخي في ا�ردن"   .٣٩
  )٢٠٢٠-٢٠١٣(سياسة التغير المناخي للمملكة ا�ردنية الھاشمية ل}عوام "   .٤٠
  www.ncfa.org.jo ٢٠٠٦ا�سرة من العنف، اMطار الوطني لحماية    .٤١



٤٧ 
 

  ا9ستراتيجية  الرقم
   ٢٠١١اMطار الوطني لمكافحة عمل ا�طفال،    .٤٢
  .٢٠٠٩، "وثيقة سياسات"الفرصة السكانية في ا�ردن    .٤٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

أعدتھا اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة والمتوافرة إلكترونياً على الموقع 
   ٤مطبوعات ومنشورات اللجنة 

 سنة ا+صدار الدراسة/ة المطبوعة

  ٢٠١٣تشرين ا�ول   منى مؤتمن

من��ى م��ؤتمن واللجن��ة الفني��ة 
  !عداد ا�ستراتيجية 

  ٢٠١٣الثاني  كانون

  ٢٠٠٩  منى مؤتمن 

  ٢٠٠٩  آمال حدادين 

  ٢٠٠٩  آمال حدادين 

  ٢٠١١  اللجنة الوطنية

 ٢٠١٤ اللجنة الوطنية

من����ى م����ؤتمن وفري����ق م����ن 
الخب��راء الع��رب وجامع��ة ال��دول 

  ٢٠١٤كانون الثاني 

  ٢٠١٠تشرين ا�ول   منى مؤتمن وآخرون 

  ٢٠١٠تشرين ا�ول   منى مؤتمن 

  ٢٠٠٩تشرين ا�ول   إيمان الحسين 

  ٢٠١١  خلود المراشدة 

  ٢٠١٠شباط   عبير دبابنة 

  عبير دبابنة 

  آمل العواودة

٢٠١٠  

اللجن��������ة الوطني��������ة ودائ��������رة 
  ا!حصاءات العامة

٢٠١٠  

  ٢٠٠٨اللجن��������ة الوطني��������ة ودائ��������رة 

ا1دلة التدريبية، : حو التالييتوافر على موقع اللجنة الوطنية أيضاً ضمن مكتبة الوثائق العديد من المواد المتصلة بقضايا المرأة والنوع ا�جتماعي، مصنفة على الن
ا:حصاءات، التقارير، الوثائق الدولية، ا�ستراتيجيات والخطط 

 .    الوطنية، البحوث والدراسات، سواء أكانت من إصدار اللجنة الوطنية أم من إصدار منظمات وطنية أو عربية أو دولية

٤٨ 

)١٢(المرفق رقم   

  

أعدتھا اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة والمتوافرة إلكترونياً على الموقع  الدراسات والمطبوعات التي
 - مكتبة الوثائق  -  www.women.jo  ا+لكتروني للجنة الوطنية

ة المطبوعة/ُمعد الدراسة/المطبوعة

منى مؤتمن. د  التعريف بالھوية المؤسسية للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة

  :٢٠١٧-٢٠١٣ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية 
 وثيقة التوجھات والمJمح العامة

  الوثيقة المرجعية 

من��ى م��ؤتمن واللجن��ة الفني��ة . د
!عداد ا�ستراتيجية 

منى مؤتمن . د    ١٥+ التقرير الوطني للمملكة ا�ردنية الھاشمية بيجين 
التقرير الدوري الرسمي الخ�امس للمملك�ة ا�ردني�ة الھاش�مية ح�ول 

  سيداو -تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

آمال حدادين 

ال��دوري الخ��امس �تفاقي��ة القض��اء عل��ى ملخ��ص التقري��ر ال��وطني 
  جميع أشكال التمييز ضد المرأة

آمال حدادين 

تق���دم الم���رأة ا�ردني���ة نح���و العدال���ة والمش���اركة : 
٢٠١١-٢٠١٠ (    

اللجنة الوطنية

تقدم الم�رأة ا�ردني�ة نح�و الوقاي�ة والحماي�ة : الوطني الثاني
-٢٠١٣( 

اللجنة الوطنية

مقارب�ة / خطة عمل مكافحة ا�مية بين النساء ف�ي المنطق�ة العربي�ة 
  تعريف موجز

من����ى م����ؤتمن وفري����ق م����ن . د
الخب��راء الع��رب وجامع��ة ال��دول 

  العربية 

/ ت�دقيق واق�ع إدم�اج الن�وع ا�جتم�اعي ف�ي القط�اع الع�ام ف��ي ا�ردن
  نوعية

منى مؤتمن وآخرون . د

ت�دقيق واق�ع إدم�اج الن�وع ا�جتم�اعي ف�ي القط�اع 
  

منى مؤتمن . د

إيمان الحسين . د  "أردنيات في المجالس البلدية
خلود المراشدة . د  "واقع مشاركة المرأة ا�ردنية في النقابات العمالية

عبير دبابنة . د  )وزارة العمل(دراسة تحليلية للنوع ا�جتماعي في القطاع العام 
نم���وذج (ا�جتم���اعي ف���ي القط���اع الخ���اص دراس���ة تحليلي���ة للن���وع 

  )مجموعة شركات نقل

عبير دبابنة . د
آمل العواودة. ود

اللجن��������ة الوطني��������ة ودائ��������رة   "أوضاع النساء الJتي يرأسن أسرھن
ا!حصاءات العامة

اللجن��������ة الوطني��������ة ودائ��������رة   "مشاركة المرأة في قطاع العمل غير المنظم

                                         
يتوافر على موقع اللجنة الوطنية أيضاً ضمن مكتبة الوثائق العديد من المواد المتصلة بقضايا المرأة والنوع ا�جتماعي، مصنفة على الن

ا:حصاءات، التقارير، الوثائق الدولية، ا�ستراتيجيات والخطط  ا�تفاقيات العربية والدولية، الوثائق الوطنية، القرارات، الدستور والتشريعات الوطنية، البيانات الصحفية،
الوطنية، البحوث والدراسات، سواء أكانت من إصدار اللجنة الوطنية أم من إصدار منظمات وطنية أو عربية أو دولية

 

الدراسات والمطبوعات التي
ا+لكتروني للجنة الوطنية

  

  الرقم

 
التعريف بالھوية المؤسسية للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة   .١

ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية    .٢
وثيقة التوجھات والمJمح العامة -
الوثيقة المرجعية  -

التقرير الوطني للمملكة ا�ردنية الھاشمية بيجين    .٣
التقرير الدوري الرسمي الخ�امس للمملك�ة ا�ردني�ة الھاش�مية ح�ول    .٤

تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
ملخ��ص التقري��ر ال��وطني    .٥

جميع أشكال التمييز ضد المرأة
: التقري���ر ال���وطني   .٦

٢٠١٠(والمساواة 
الوطني الثاني التقرير   .٧

-٢٠١٢(والتمكين 

خطة عمل مكافحة ا�مية بين النساء ف�ي المنطق�ة العربي�ة    .٨
تعريف موجز –تنموية 

ت�دقيق واق�ع إدم�اج الن�وع ا�جتم�اعي ف�ي القط�اع الع�ام ف��ي ا�ردن   .٩
نوعية - دراسة كمية

ت�دقيق واق�ع إدم�اج الن�وع ا�جتم�اعي ف�ي القط�اع " ملخص دراسة    .١٠
  "العام في ا�ردن

أردنيات في المجالس البلدية" دراسة   .١١
واقع مشاركة المرأة ا�ردنية في النقابات العمالية"دراسة    .١٢
دراسة تحليلية للنوع ا�جتماعي في القطاع العام    .١٣
دراس���ة تحليلي���ة للن���وع    .١٤

مجموعة شركات نقل
أوضاع النساء الJتي يرأسن أسرھن"دراسة    .١٥

مشاركة المرأة في قطاع العمل غير المنظم"دراسة    .١٦

                                                          
يتوافر على موقع اللجنة الوطنية أيضاً ضمن مكتبة الوثائق العديد من المواد المتصلة بقضايا المرأة والنوع ا�جتماعي، مصنفة على الن ٤

ا�تفاقيات العربية والدولية، الوثائق الوطنية، القرارات، الدستور والتشريعات الوطنية، البيانات الصحفية،
الوطنية، البحوث والدراسات، سواء أكانت من إصدار اللجنة الوطنية أم من إصدار منظمات وطنية أو عربية أو دولية



٤٩ 
 

  

  الرقم
 

 سنة ا^صدار الدراسة/ة المطبوعة/ُمعد الدراسة/المطبوعة

 العامةاMحصاءات 
دراسGGة تحليليGGة (مشGGاركة المGGرأة ا�ردنيGGة فGGي الحيGGاة السـيـاسيــGGـة    .١٧

٢٠٠٣�داء البرلمانيات في مجلس النواب الرابع عشـر لسنـة (  
 ٢٠٠٣  محمد المصالحة. د

  ٢٠١٠شباط   منى مؤتمن . د  )مبادرات مستقبلية.. تحديات .. إنجازات (كتاب المرأة ا�ردنية    .١٨
ا5سGGGتراتيجية لشGGGبكة المعرفGGة لعضGGGوات المجGGGالس البلديGGGة الخطGGة    .١٩

  )٢٠١١-٢٠٠٩(ل}عوام  نشميات
  ٢٠١١-٢٠٠٩  منى مؤتمن . د

  ٢٠١٠  خالد سليمان. د  دليل توجيھي Mدماج النوع ا5جتماعي في المؤسسات العامة   .٢٠
دليGGل ا�خصGGائيين النفسGGGيين والمرشGGدين فGGي التعامGGGل مGGع النسGGGاء    .٢١

  ضحايا العنف     
  ٢٠١٢  إلياس شواش. د

الدليل التعريفي بتطور اMدارة المحلية فGي بلGديات المملكGة ا�ردنيGة    .٢٢
  الھاشمية 

  ٢٠١٠  محمد المصالحة. د

حمGGGGGادة أبGGGGGو نجمGGGGGة واللجنGGGGGة   دليل حقوق المرأة العاملة في قانون العمل   .٢٣
  الوطنية 

  بدون تاريخ

  بدون تاريخ  الوطنية اللجنة  دليل حقوق المرأة العاملة في نظام الخدمة المدنية   .٢٤
  ٢٠١٠  محمود عبيدات . أ  "المرأة وحق الملكية والميراث"   .٢٥
اللجنGGGGGGGGة الوطنيGGGGGGGGة ودائGGGGGGGGرة   المرأة والرجل في ا�ردن في أرقام   .٢٦

  اMحصاءات العامة
٢٠١٠  

-٢٠٠٩التقريGGGر التحليلGGGي لقاعGGGدة بيانGGGات مكتGGGب شGGGكاوى المGGGرأة    .٢٧
٢٠١٢         

  ٢٠١٢  اللجنة الوطنية

5ئحة المطالب التشريعية النسائية المرفوعة لمجلس ا�مة السادس    .٢٨
  عشر 

اللجنGGGGGGGة الوطنيGGGGGGGة ا�ردنيGGGGGGGة 
  لشؤون المرأة 

٢٠١٠  

5ئحة المطالب التشريعية النسائية المرفوعة لمجلGس ا�مGة السGابع    .٢٩
  عشر 

اللجنGGGGGGGة الوطنيGGGGGGGة ا�ردنيGGGGGGGة 
  لشؤون المرأة 

٢٠١٣  

المسGتجيبة (للنGوع ا5جتمGاعي مطوية مشروع الموازنة المستجيبة    .٣٠
  )5حتياجات المرأة والرجل معاً 

  ٢٠١٠آذار   منى مؤتمن. د

م حتGGGى عGGGام ١٩٤٤تGGGاريخ الحركGGGة النسGGGائية ا�ردنيGGGة منGGGذ عGGGام     .٣١
  م٢٠٠٨

  ٢٠١١  سھير سلطي التل. د

  ٢٠١٢  اللجنة الوطنية  ٢٠١٢مسودة التعدي<ت على قانون ا5نتخاب لعام    .٣٢
  ٢٠١١، ٢٠١٠  رنا شاور  "أصايل"النشرة الدورية    .٣٣
  ٢٠١١  اللجنة الوطنية  ٢٠١١   يوماً لمناھضة العنف ضد المرأة لعام ١٦تقرير حملة ال    .٣٤
  ٢٠١١ اللجنة الوطنية  )سيداو(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    .٣٥
-٢٠٠٩(تقرير مكتب شكاوى المرأة مGن واقGع البيانGات المحوسGبة    .٣٦

٢٠١٢      (  
  ٢٠١٢ الوطنية اللجنة

  ٢٠١٣، ٢٠١٢ اللجنة الوطنية  )شمعة(منشور شبكة مناھضة العنف ضد المرأة    .٣٧
  ٢٠١٣ اللجنة الوطنية  منشور مكتب شكاوى المرأة         .٣٨
  ٢٠١٢ اللجنة الوطنية  دليل المنظمات والجھات الشريكة المعنية بالعنف ضد المرأة          .٣٩
  ٢٠١٢  اللجنة الوطنية  الميثاق ا�خ<قي لمقدمي الخدمات للنساء ضحايا العنف          .٤٠
  ٢٠١٤  اللجنة الوطنية  )الجامعات  لبةلط(كتيب العنف ضد المرأة    .٤١

  

  

  

  



٥٠ 
 

  )١٣(المرفق رقم 

  ٥القطاع الحكومي وفقاً لمستواھا التنظيميمؤسسات الوحدات المعنية بالنوع ا9جتماعي أو المرأة في 
  

  
  المستوى التنظيمي

  
  الوزارات والمؤسسات والجھات الحكومية

  
  العدد

وزارة الصGGGGGGحة، وزارة العGGGGGGدل، وزارة ا�وقGGGGGGاف والشGGGGGGؤون والمقدسGGGGGGات   مديرية  -١
ھيئGة / اMس<مية، وزارة العمGل، وزارة التنميGة ا5جتماعيGة، القGوات المسGلحة

  .ا�ركان

٦  

التنمية السياسية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، دائGرة اMحصGاءات  وزارة  قسم -٢
العامGGGة، مؤسسGGGة اMقGGGراض الزراعGGGي، المركGGGز الGGGوطني للبحGGGث واMرشGGGاد 

  .الزراعي

٥  

مھمGات / مھمات ملحقة بإدارة حقوق اMنسGان، قGوات الGدرك/ وزارة الخارجية  مھمات ملحقة بإدارات -٣
  .والضباطملحقة بإدارة شؤون ا�فراد 

٢  

فريGق عمGل، / وزارة الزراعة، ديوان الخدمة المدنيGة، وزارة التربيGة والتعلGيم  فريق عمل -٤
  .والعمل جاِرٍ◌ على تأسيس وحدة فيھا

٣  

  ٢  . لجنة اجتماعية/ لجنة، دائرة العطاءات الحكومية/ مؤسسة التدريب المھني  لجنة اجتماعية/ لجنة -٥
  ١٨  المجموع  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٢٠١٠نوعية، اللجنة الوطنية ا;ردنية لشؤون المرأة،  –ة كمية دراس"/ تدقيق واقع إدماج النوع ا-جتماعي في القطاع العام في ا;ردن"منى مؤتمن وآخرون،  ٥



  

  عة بين اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة والجھات ا�خرى

  المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  ).تنفيذ المشروع ا!قليمي لتمكين المرأة اقتصادياً 

تنفيذ أنش�طة الحمل�ة ا�نتخابي�ة للمرش�حات م�ن خ�Jل أعض�اء ا�ئ�تJف ال�وطني ل�دعم 

تنفي�ذ أنش�طة الحمل�ة ا�نتخابي�ة للمرش�حات م�ن خ�Jل أعض�اء ا�ئ�تJف ال�وطني 

إع��ادة تحري��ر وص��ياغة ودم��ج تقري��ر مس��يرة تق��دم الم��رأة ا�ردني��ة نح��و المش��اركة 

  )إعداد دراسة أسباب ضعف مشاركة المرأة في النقابات العمالية
  )بث ومضات إذاعية حول خط المساعدة المجاني والخدمات التي يقدمھا مكتب شكاوي المرأة

الت�دريب عل�ى مھ�ارات التخط�يط ا�س�تراتيجي وأس�اليب المتابع�ة والتقي�يم 

  )إعداد موسوعة المرأة ا�ردنية
  )تدريب مرشحات إقليم الوسط على إدارة الحمJت ا�نتخابية باحتراف

  )والتحرير اللغوي للنص المتعلق بالعرض التقديمي للھوية المؤسسية للجنة الوطنية
ت�دريب منس�قات اللجن�ة ف�ي المحافظ�ات عل�ى قاع�ة البيان�ات المتعلق�ة بمكت�ب 

Engendering the Public S(  
  )تدريب ممثJت اللجنة في المحافظات على مھارات الكمبيوتر وا!نترنت

  )طباعة كتيب ا�حوال الشخصية للمسيحيين لتوفيرھا الكترونياً 
اتفاقي�ة تص��ميم وتأس�يس نظ��ام للمتابع�ة والتقي��يم ف�ي اللجن��ة 

تفري�غ نت�ائج وعم�ل دراس�ة تحليلي�ة �س�تمارة مش�روع ورقت�ي، المتعلق�ة 
(  

  )إعداد وتصميم وتركيب وإخراج نشرة أصايل
  

Campaign(  

٥١ 

  )١٤(المرفق رقم 

  

عة بين اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة والجھات ا�خرىقّ ومذكرات التفاھم الموالتعاون 

المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

  مذكرة التفاھم/ اDتفاقية
تنفيذ المشروع ا!قليمي لتمكين المرأة اقتصادياً (تعاون مع الصندوق ا�ردني الھاشمي للتنمية البشرية 

تنفيذ أنش�طة الحمل�ة ا�نتخابي�ة للمرش�حات م�ن خ�Jل أعض�اء ا�ئ�تJف ال�وطني ل�دعم (اتفاقية مع ا�تحاد النسائي ا�ردني العام 
  )المرأة في ا�نتخابات

تنفي�ذ أنش�طة الحمل�ة ا�نتخابي�ة للمرش�حات م�ن خ�Jل أعض�اء ا�ئ�تJف ال�وطني (مع تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني 
  )لدعم المرأة في ا�نتخابات

إع��ادة تحري��ر وص��ياغة ودم��ج تقري��ر مس��يرة تق��دم الم��رأة ا�ردني��ة نح��و المش��اركة (اتفاقي��ة م��ع مرك��ز ا�ردن الجدي��د للدارس��ات 
(  

إعداد دراسة أسباب ضعف مشاركة المرأة في النقابات العمالية(اتفاقية مع مركز الفينيق للدراسات 
بث ومضات إذاعية حول خط المساعدة المجاني والخدمات التي يقدمھا مكتب شكاوي المرأة(اتفاقية مع إذاعة فرح الناس 

  )سائل توعويةبث ر(اتفاقية مع مؤسسة ا!ذاعة والتلفزيون 
  )بث ومضات إذاعية حول عمل مكتب شكاوي المرأة(اتفاقية مع راديو البلد 

  )طباعة وتركيب جداريات إعJنية(اتفاقية مع مؤسسة جدران ا�ردن للتسويق 
  )نشر إعJنات) (جريدة الغد(اتفاقية مع الشركة ا�ردنية المتحدة للصحافة 

  )ومضات إذاعية حول عمل مكتب شكاوي المرأةبث (اتفاقية مع راديو البلد 
  )إنتاج إعJن تلفزيوني(اتفاقية مع شركة ديار لyنتاج الفني وا!عJمي 

الت�دريب عل�ى مھ�ارات التخط�يط ا�س�تراتيجي وأس�اليب المتابع�ة والتقي�يم (اتفاقية مع مؤسس�ة الص�Jح لJستش�ارات والت�دريب 
  )يب القائمين عليهوتطوير نظام المتابعة والتقييم وتدر

إعداد موسوعة المرأة ا�ردنية(اتفاقية مع مؤسسة ا�قطار العربية لJستشارات والتدريب 
تدريب مرشحات إقليم الوسط على إدارة الحمJت ا�نتخابية باحتراف(اتفاقية مع شركة قدرات للريادة والتنمية البشرية 

والتحرير اللغوي للنص المتعلق بالعرض التقديمي للھوية المؤسسية للجنة الوطنيةالمراجعة (اتفاقية مع شركة راما فيجن 
ت�دريب منس�قات اللجن�ة ف�ي المحافظ�ات عل�ى قاع�ة البيان�ات المتعلق�ة بمكت�ب (اتفاقية مع الشركة العربية لتكنولوجيا المعلوم�ات 

Engendering the Public Sphere Project Nuqul Group(اتفاقية مع مھارة مشروع 

تدريب ممثJت اللجنة في المحافظات على مھارات الكمبيوتر وا!نترنت(اتفاقية مع المعھد الدولي لتضامن النساء 
طباعة كتيب ا�حوال الشخصية للمسيحيين لتوفيرھا الكترونياً (مركز تنمية الھاشمي / اتفاقية مع جمعية ا�سر التنموية

MMIS Management Consultants ) اتفاقي�ة تص��ميم وتأس�يس نظ��ام للمتابع�ة والتقي��يم ف�ي اللجن��ة
  )الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة

تفري�غ نت�ائج وعم�ل دراس�ة تحليلي�ة �س�تمارة مش�روع ورقت�ي، المتعلق�ة (الجامع�ة ا�ردني�ة  –اتفاقية مع مركز دراسات الم�رأة 
)ثر شيوعاً حول حقوق المرأة والطفل في التشريعات ا�ردنيةبتجميع ا�سئلة ا�ك

إعداد وتصميم وتركيب وإخراج نشرة أصايل(اتفاقية مع شركة الشعاع للدعاية وا!عJن 
  )ترخيص لبرنامج عدالة المحوسب(اتفاقية مع مركز عدالة للمعلومات القانونية 

Campaign to end violence against women(اتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسيف 

  )Who is Sheبناء الموقع ا!لكتروني ( KVINFOاتفاقية مع مؤسسة 

 

التعاون قائمة بأبرز اتفاقيات 

  الرقم
تعاون مع الصندوق ا�ردني الھاشمي للتنمية البشرية  اتفاقية   .١
اتفاقية مع ا�تحاد النسائي ا�ردني العام    .٢

المرأة في ا�نتخابات
مع تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني  اتفاقية   .٣

لدعم المرأة في ا�نتخابات
اتفاقي��ة م��ع مرك��ز ا�ردن الجدي��د للدارس��ات    .٤

)لمساواةوالعدالة وا
اتفاقية مع مركز الفينيق للدراسات    .٥
اتفاقية مع إذاعة فرح الناس    .٦
اتفاقية مع مؤسسة ا!ذاعة والتلفزيون    .٧
اتفاقية مع راديو البلد    .٨
اتفاقية مع مؤسسة جدران ا�ردن للتسويق    .٩

اتفاقية مع الشركة ا�ردنية المتحدة للصحافة    .١٠
اتفاقية مع راديو البلد    .١١
اتفاقية مع شركة ديار لyنتاج الفني وا!عJمي    .١٢
اتفاقية مع مؤسس�ة الص�Jح لJستش�ارات والت�دريب    .١٣

وتطوير نظام المتابعة والتقييم وتدر
اتفاقية مع مؤسسة ا�قطار العربية لJستشارات والتدريب    .١٤
اتفاقية مع شركة قدرات للريادة والتنمية البشرية    .١٥
اتفاقية مع شركة راما فيجن    .١٦
اتفاقية مع الشركة العربية لتكنولوجيا المعلوم�ات    .١٧

  )شكاوي المرأة
اتفاقية مع مھارة مشروع    .١٨
اتفاقية مع المعھد الدولي لتضامن النساء    .١٩
اتفاقية مع جمعية ا�سر التنموية   .٢٠
MMIS Management Consultantsم�ع ش��ركة  اتفاقي�ة   .٢١

الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة
اتفاقية مع مركز دراسات الم�رأة    .٢٢

ثر شيوعاً حول حقوق المرأة والطفل في التشريعات ا�ردنيةبتجميع ا�سئلة ا�ك
اتفاقية مع شركة الشعاع للدعاية وا!عJن    .٢٣
اتفاقية مع مركز عدالة للمعلومات القانونية    .٢٤
اتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسيف    .٢٥
اتفاقية مع مؤسسة    .٢٦



٥٢ 
 

  مذكرة التفاھم/ ا9تفاقية  الرقم
  )مشروع دمج النوع ا5جتماعي(اتفاقية مع معھد الملكة زين الشرف التنموي    .٢٧
  مذكرة تعاون مع اللجنة الحكومية ا�ذربيجانية لشؤون المرأة والطفل   .٢٨
لتحفيز دور الشGباب فGي تعزيGز التمكGين السياسGي (ھيئة شباب كلنا ا�ردن / الملك عبدهللا الثاني للتنميةمذكرة تفاھم مع صندوق    .٢٩

  )للمرأة
حGول (مذكرة تفاھم مع المركGز الGوطني لحقGوق ا5نسGان، ووزارة التنميGة ا5جتماعيGة، وإدارة حمايGة ا�سGرة، ووزارة الداخليGة    .٣٠

  )في ا�ردن التعاون في مجال حماية المرأة من العنف
  )التعاون في مجال تحقيق ا�ھداف المشتركة وخاصة ما يتعلق بشكاوي المرأة(مذكرة تفاھم مع ھيئة مكافحة الفساد    .٣١
التعاون في مجال تحقيق ا�ھداف المشتركة وخاصة ما يتعلق بشكاوي (مذكرة تفاھم مع الھيئة التنسيقية للتكافل ا5جتماعي    .٣٢

  )المرأة
  )التعاون في مجال ا�مور الثقافية والمعرفية والبحثية(تفاھم مع جامعة عمان ا�ھلية  مذكرة   .٣٣
  )التعاون في مجال شكاوي المرأة(مذكرة تفاھم مع ديوان المظالم    .٣٤
  )تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدتھا وخاصة بين النساء(مذكرة تفاھم وتعاون مع وزارة التنمية السياسية    .٣٥
  )مشروع دمج النوع ا5جتماعي في الحياة العامة(تفاھم مع وزارة العمل  مذكرة   .٣٦
  UNFPA )(16 Days Campaign to End Violence Against Women  مذكرة تفاھم مع   .٣٧
  )مشروع المنار(مذكرة تفاھم مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية    .٣٨
  اھضة العنف المجتمعيمذكرة تفاھم مع جمعية أبناء ا�ردن للتنمية ومن   .٣٩
إجGراء مسGح مشGاركة المGرأة فGي قطGاع العمGل غيGر المGنظم فGي منطقGة أمانGة عمGان (العقد الخاص مع دائرة اMحصاءات العامGة    .٤٠

  )الكبرى
  )Ministry of Labour Baseline Study(عقد مع مركز الشرق ا�وسط لتنمية الموارد البشرية    .٤١
  )World Bank Group )Operational Consulting Servicesعقد مع    .٤٢

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٣ 
 

  )١٥(المرفق رقم 

  المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تم توقيع مذكرات تفاھم معھا بخصوص التعاون

  ما يتعلق بمناھضة العنف ضد المرأة في مجال تحقيق ا"ھداف المشتركة في

  المنظمة/ المؤسسة/ اسم الجھة  المحافظة  الرقم

  وزارة العمل   العاصمةمحافظة    .١

  وزارة التنمية ا5جتماعية   .٢

  وزارة الصحة   .٣

  وزارة التربية والتعليم   .٤

  وزارة الداخلية   .٥

  وزارة الخارجية   .٦

  وزارة الشؤون البلدية   .٧

  ھيئة مكافحة الفساد   .٨

  دائرة الجوازات العامة وا�حوال المدنية   .٩

  ديوان الخدمة المدنية   .١٠

  دائرة قاضي القضاة   .١١

  مديرية الدفاع المدني   .١٢

  دائرة ضريبة الدخل   .١٣

  مركز التشغيل الوطني   .١٤

  إدارة مكافحة المخدرات   .١٥

  مديرية الطب الشرعي   .١٦

  صندوق المعونة الوطنية   .١٧

  مؤسسة التدريب المھني   .١٨

  نقابة المحاميين   .١٩

  وكالة الغوث الدولية -مركز البرامج النسائية   .٢٠

  الجمعية الشركسية الخيرية   .٢١



٥٤ 
 

  المنظمة/ المؤسسة/ اسم الجھة  المحافظة  الرقم

  الشبكة القانونية للنساء العربيات   .٢٢

  ا�ردني ملتقى سيدات ا�عمال والمھن   .٢٣

  معھد الملكة زين الشرف التنموي   .٢٤

  مركز التوعية واMرشاد ا�سري   .٢٥

  جمعية معھد تضامن النساء ا�ردني   .٢٦

  جمعية التمكين للنساء الجامعيات في ا�ردن   .٢٧

  فتيات البادية للتنمية والتدريب الخيريةجمعية    .٢٨

  )مجموعة القانون من أجل حقوق اMنسان(ميزان    .٢٩

  الجمعية ا�ردنية ل}خصائيين ا5جتماعيين   .٣٠

  مؤسسة نور الحسين   .٣١

  ديوان المظالم   .٣٢

  المركز الوطني لحقوق اMنسان   .٣٣

  جمعية ا�سر التنموية الخيرية   .٣٤

  للتنمية البشريةالصندوق ا�ردني الھاشمي    .٣٥

  تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني   .٣٦

  جمعية نادي صاحبات ا�عمال والمھن   .٣٧

  ا5تحاد النسائي ا�ردني العام   .٣٨

  جمعية حماية ضحايا العنف ا�سري الخيرية   .٣٩

  جمعية الشابات المسيحية   .٤٠

  اتحاد المرأة ا�ردنية   .٤١

  ا5قتصاديةالمؤسسة ا�ردنية لتطوير المشاريع    .٤٢

  مؤسسة الحسين لرعاية وتأھيل ذوي التحديات الحركية   .٤٣

  جمعية الصحة النفسية   .٤٤

  جمعية تنظيم وحماية ا�سرة   .٤٥

  جمعية تنمية وتأھيل المرأة الريفية   .٤٦



٥٥ 
 

  المنظمة/ المؤسسة/ اسم الجھة  المحافظة  الرقم

  الملتقى اMنساني لحقوق المرأة   .٤٧

  صندوق المرأة   .٤٨

  مركز تنمية المجتمع المحلي   .٤٩

  مركز تطوير ا�عمال   .٥٠

  جمعية الخبرات النسائية   .٥١

  مركز العدل للمساعدة القانونية    .٥٢

  مؤسسة العون القانوني    .٥٣

  مجوھرات إمسيح    .٥٤

  سلطة منطقة العقبة ا5قتصادية  محافظة العقبة   .٥٥

  مديرية أوقاف العقبة    .٥٦

  جمعية العقبة للثقافة والفنون والتراث    .٥٧

  ھيئة شباب كلنا ا�ردن    .٥٨

  ا�ردني الوطني تجمع لجان المرأة    .٥٩

  جمعية نساء العقبة الخيرية    .٦٠

  جمعية نساء الساحل    .٦١

  مؤسسة العناية بالشلل الدماغي    .٦٢

  مديرية صحة محافظة عجلون   محافظة عجلون   .٦٣

  اتحاد الجمعيات الخيرية   .٦٤

  جمعية سيدات عجلون الخيرية   .٦٥

  جمعية سيدات عبين الخيرية    .٦٦

  الخيرية لحماية ا�سرة والطفولة جمعية ا�ماني   .٦٧

  جمعية سيدات أم اللولو    .٦٨

  ا5تحاد النسائي ا�ردني العام    .٦٩

  جمعية سيدات صخرة الخيرية    .٧٠

  جمعية سيدات ح<وة الخيرية    .٧١



٥٦ 
 

  )١٦(المرفق رقم 

  ٢٠١٣٦للعام  على مستوى المملكة، إحصاءات المرأة
  
  

  سنة فأكثر حسب ١٥أعمارھن التوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي 
  2013الريف، / الحالة الزواجية والحضر

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above  
by Marital Status and Urban / Rural, (2013) 

  
  

  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
 ٢٠١٣حسب الحالة الزواجية والمستوى التعليمي،  سنة فأكثر١٥لتوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي أعمارھن ا

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Marital Status and Education 
Level, ٢٠١٣ 

 
 

  الحالة الزواجية

 المستوى التعليمي
Education Level  

Marital Status 
 أمي

Illiterate 

 أقل من ثانوي
Less than  
Secondary 

 ثانوي
Secondary 

دبلوم 
طمتوس  

Diploma 

بكالوريوس 
 فأعلى

B.A + 

 مملكة
kingdom 

 Never Married 33.4 36.8 20.7 50.0 34.1 7.6 أعزب
 Married 57.2 60.0 74.6 47.0 58.4 49.1  متزوج
 Divorced 1.2 1.2 ١٫٣ 8. 1.2 1.1  مطلق
 Widowed 8.2 2.0 3.4 2.1 6.2 42.2  أرمل

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

 

  
  
  
  
 

 

                                                           
٦
    www.dos.gov.jo: الرابط ا�لكتروني ،ا;ردن ،دائرة ا�حصاءات العامة ،٣٢٠١ ،إحصاءات المرأة 

  
  الحالة الزواجية

 

  حضر
Urban 

  ريف
Rural 

  المملكة
kingdom 

Marital Status 

 Never Married 33.4 35.8 32.9 أعزب
 Married 57.2 55.5 57.6 متزوج
 Divorced 1.2 1.0 1.2 مطلق
 Widowed 8.2 7.7 8.4 أرمل

 Total 100.0 100.0 100.0 المجموع
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  ٢٠١٣المستوى التعليمي والحضر والريف،  سنة فأكثر حسب ١٥التوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي أعمارھن 
Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Education Level and    Urban 

/ Rural, ٢٠١٣  
  

  المستوى التعليمي
 حضر

 Urban  
  ريف

Rural   
  المملكة

kingdom 
Education Level  

  Illiterate 10.1 16.0 8.8  أمي
  Literate 3.0 3.2 2.9  ملم

  Primary 8.8 8.8 8.8  ابتدائي
  Preparatory 15.7 13.7 16.1  إعدادي
 Basic 21.1 23.3 20.7  أساسي

  Vocational Apprenticeship ٠.0 ٠.0 ٠.0  تلمذه مھنية
  Secondary 17.8 14.9 18.4  ثانوي

  Intermediate Diploma 9.4 7.0 9.9  دبلوم متوسط
  B.A 13.3 12.4 13.5  بكالوريوس
  High Diploma ٠.2 ٠.4 ٠.2  دبلوم عالي

  Master ٠.5 ٠.3 ٠.6  ماجستير
  Doctorate ٠.1 ٠.1 ٠.1  دكتوراه

  Total 100.0 100.0 100.0  المجموع
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥٨ 
 

  
 ٢٠١٣، الريف/ والحضر  سنة فأكثر حسب النشاط ا5قتصادي ١٥التوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي أعمارھن 

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Economic Activity  
and Urban /Rural, ٢٠١٣ 

  

  النشاط ا5قتصادي 
 حضر

Urban 
 ريف

Rural  
  المملكة

Kingdom  
Economic Activity  

  Agriculture, forestry and fishing ٠.6 ٠.8 ٠.6  الزراعة والحراج وصيد ا9سماك
  Mining and quarrying ٠.2 ٠.3 ٠.2  التعدين واستغ>ل المحاجر 
  Manufacturing 6.2 6.0 6.3  الصناعات التحويلية 
الكھرب?اء والغ?از والبخ?ار وتكيي??ف  إم?دادات 

  الھواء
٠.2 ٠.2 ٠.2 

Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

إمدادات المياه والمج?اري وإدارة النفاي?ات،  
  ومعالجتھا

٠.1 ... ٠.1 
Water supply, sewerage, waste 
management and 
remediation activities  

  Construction ٠.8 ٠.2 1.0  التشييد 
تجارة الجملة والتجزئ?ة وإص?>ح المركب?ات  

  ذات المحركات والدراجات
6.3 2.6 5.6 

Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles   

  Transportation and storage 1.1 ٠.5 1.2  النقل والتخزين 

 ٠.9 ٠.3 1.0  أنشطة اJقامة والخدمات الغذائية 
Accommodation and food service 
activities  

  Information and communication 1.8 ٠.4 2.1  المعلومات وا5تصا5ت 
  Financial and insurance activities 3.1 ٠.5 3.7  أنشطة المالية والتأمين 
  Real estate activities ٠.4 ٠.0 ٠.4  ا9نشطة العقارية 

 3.2 ٠.7 3.7  المھنية والعلمية والتقنية ا9نشطة 
Professional, scientific and technical 
activities  

 ٠.9 ٠.6 1.0  أنشطة الخدمة اJدارية والدعم 
Administrative and support service 
activities  

اJدارة العامة والدفاع والضمان ا5جتماعي  
  اJجباري

12.9 19.4 14.1 
Public administration and defence; 
compulsory 
social security  

  Education 41.7 50.1 39.8  التعليم 
أنش???????طة الص???????حة البش???????رية والخدم???????ة  

  ا5جتماعية
14.4 15.6 14.6 

Human health and social work 
activities  

  Arts, entertainment and recreation ٠.2 ٠.1 ٠.3  أنشطة الفنون والترويح والترفيه 
  Other service activities 2.4 1.0 2.7  ا9نشطة الخدمية ا9خرى 

أنش???طة ا9س???ر المعيش???ية كص???احب عم???ل،  
  أنشطة ا9سر المعيشية Jنتاج

1.5 ٠.5 1.3 

Activities of households as 
employers; 
undifferentiated goods and services-
producing 
activities of households for own use  

أنش??طة المنظم??ات والھيئ??ات الخارج??ة ع??ن  
  نطاق الو5ية اJقليمية

٠.5 ٠.3 ٠.4 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies  

 Total 100.0 100.0 100.0  المجموع
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  ٢٠١٣الريف، /والحضر  حسب المھن الرئيسية سنة فأكثر ١٥أعمارھن  النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي التوزيع
Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Occupation and Urban / 

Rural, ٢٠١٣ 
  

  المھن الرئيسية 
 حضر

Urban  
 ريف

Rural  
 المملكة

Kingdom  
Main Occupation  

 Legislators, Senior Officials & Managers 1.6 2.4 1.4  وكبار الموظفين والمديرون المشرعون
 Professionals 57.4 55.5 57.8  ا5ختصاصيون

 Technicians and associate professionals 14.1 11.6 14.6  الفنيون ومساعدو ا5ختصاصيين
 Clerical support workers 8.4 11.6 7.7  الموظفون المكتبيون المساندون

 Service and sales workers 8.9 6.7 9.4  عاملو البيع والخدمات
العمال المھرة في الزراعة والغابات وصيد 

  ا9سماك
٠.3 ٠.6 ٠.4 

Skilled agricultural, forestry and fishery 
workers 

 Craft and related trades workers 3.3 4.2 3.1  الحرفيون والمھن المرتبطة بھم

 ٠.1 ٠.1 ٠.1  مشغلو المصانع وا]5ت وعمال التجميع
Plant and machine operators, and 
assemblers 

 Elementary occupations 5.9 7.3 5.6  العاملون في المھن ا9ولية
  Total 100.0 100.0 100.0  المجموع

  
  

  

 ٢٠١٣المستوى التعليمي للمملكة، و ا5قتصادي حالة النشاطسنة فأكثر حسب  ١٥التوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي أعمارھن 
Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Economic Activity Status 

 and Education Level for Kingdom, 2013 
  

  المستوى التعليمي

  حالة النشاط ا5قتصادي 
Economic Activity Status  

Educational 
Level  مشتغل 

Employed  
 متعطل

Unemployed  
 طالب

Student  
 ربة منزل

Housewife  

 دخل/ له ايراد
With 
Mean  

/ عاجز
 مريض

Disable  

 اخرى
Other  

  Illiterate ... 77.8 8.5 13.0 ... ... ٠.9 أمي
  Literate ... 7.0 2.9 4.1 ... ... ٠.6  ملم

  Primary 7.5 5.5 5.0 11.6 3.0 ٠.7 2.1  ابتدائي
  Preparatory ... 3.8 6.1 18.5 15.5 ٠.7 3.6  إعدادي
  Basic 87.3 1.9 ٠.9 20.5 37.8 4.3 6.2  أساسي

 ٠.0 ... ... ٠.0  ةتلمذه مھني
... ... ... Vocational 

Apprenticeship  
  Secondary ... 2.4 11.1 14.1 42.7 2.6 7.9  ثانوي

 1.0 33.0 9.4 ٠.1 19.5 21.9  دبلوم متوسط
... Intermediate 

Diploma  
  B.A 5.2 ٠.4 32.0 8.5 ٠.8 68.9 51.4  بكالوريوس
  High Diploma ... ... ٠.2 ٠.1 ٠.0 ٠.9 1.3  دبلوم عالي

  Master ... ... ٠.5 ٠.2 ٠.1 1.9 3.3  ماجستير
  PhD ... ... ... ٠.0 ... ٠.4 ٠.6  دكتوراه

  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع
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  ٢٠١٣ا5قتصادي الحالي والحالة الزواجية،  حالة النشاطسنة فأكثر حسب  ١٥التوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي أعمارھن 

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Economic 
 Activity Status and Marital Status, ٢٠١٣ 

  

  الحالة الزواجية

 ا5قتصادي الحالي النشاط
Economic Activity Status  

Marital Status  
 مشتغل

Employed  
 متعطل
Unemployed  

 طالب
Student  

 ربة منزل
Housewife  

 دخل/ له ايراد
With Mean  

 مريض/ عاجز
Disable  

 اخرى
Other  

 Never Married 100.0 28.6 15.0 15.4 97.7 66.8 38.7  أعزب
 Married … 11.5 61.1 72.9 2.1 31.5 57.2  متزوج
 Divorced … 0.6 ٢.٤ 1.3 0.2 1.4 2.٣  مطلق
 Widowed … 59.3 21.5 10.4 0.0 0.4 1.8  أرمل

 Total ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠  المجموع
  
 

  

  

 ٢٠١٣الريف، /حالة النشاط ا5قتصادي الحالي والحضر سنة فأكثر حسب  ١٥التوزيع النسبي لnناث ا�ردنيات ال<تي أعمارھن 
Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Economic Activity Status and 

Urban / Rural, ٢٠١٣  
  

/ الحضر 
 الريف

  

 ا5قتصادي الحالي النشاط
Economic Activity Status 

Urban / 
Rural  مشتغل 

Employed  

 متعطل
Unemploye

d  

 طالب
Student  

 ربة منزل
Housewife  

 دخل/ له ايراد
With 
Mean  

 مريض/ عاجز
Disable  

 أخرى
Other  

 Urban ٠.0 1.4 ٠.4 68.6 16.6 2.8 10.2 حضر

  Rural ٠.0 1.6 ٠.2 65.8 18.4 3.4 10.6 ريف

 Kingdom ٠.0 1.4 ٠.4 68.1 16.9 2.9 10.3  المملكة
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  )١٧(المرفق رقم 
  

  ، )منظور النوع ا9جتماعي( خدامباستعلى مستوى المملكة  مقارنة تطور مؤشرات المرأة ا"ردنية
    ٢٠١٢٧، ٢٠٠٩خBل العامين 

  
  

  مؤشرات السكان - ١
 

  التوزيع النسبي للسكان 
Percentage Distribution of Population 

  المؤشر

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 51.5 48.5  51.5  48.5  السكان
 
 

  (%)السكان حسب الفئات العمرية 
Population by Age Groups (%) 

  الفئة العمرية

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

٣٧٫٢ ٣٧٫٥ ١٤ – ٠ 37.5 37.1 
٥٩٫٦ ٥٩٫٢ ٦٤ – ١٥ 59.2 59.6 
٣٫٢ ٣٫٣ +٦٥ 3.4 3.3 

 

 

 المؤشرات ا9جتماعية  - ٢
 

  

  المؤشرات ا5جتماعية 
Social Indicators  

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 86.3 13.7 88.2 11.8 (%)رب ا�سرة  ا�سر حسب جنس

متوسGGGGGGط العمGGGGGGر وقGGGGGGت الGGGGGGزواج ا�ول 
 )سنوات(

26.1 29.6 25.9 30.0 

  

                                                           
٧
      www.dos.gov.jo : الرابط ا�لكتروني ،ا;ردن ،دائرة ا�حصاءات العامة ،٢٠١٢و٢٠٠٩جداول مؤشرات المرأة ا;ردنية باستخدام المنظور الجندري،  
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       (%) سنة فأكثر  ١٥الحالة الزواجية للسكان 
Marital Status of Population Age 15+ (%) 

  
 الحالة الزواجية

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male  

 أنثى
Female 

  ذكر
Male  

 44.8 34.6 45.8 35.7 أعزب

 53.9 56.6 53.1 55.6 متزوج

 0.5 1.1 0.4 1.3 مطلق

 0.8 7.7 0.8 7.3 أرمل 
  
  
  
 

  نسبة المشتغلين والمتعطلين ا"ردنيين من مجموع قوة العمل حسب الحالة الزواجية 
 

  )حالة النشاط ا9قتصادي(
  

  الحالة الزواجية

٢٠٠٩  
  مشتغلون

 

  
٢٠٠٩  

  متعطلون
  

٢٠١٢  
  مشتغلون

 

٢٠١٢  
  متعطلون

  
  

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

لGGGم يسGGGGبق ( أعGGGزب
 ) لھم الزواج 

67.3 80.4 32.7 19.6 69.8 78.7 30.2 21.3 

 4.1 11.4 95.9 88.6 4.7 15.8 95.3 84.2 متزوج 
 12.2 12.9 87.8 87.1 14.9 20.4 85.1 79.6 مطلق 
 1.6 6.6 98.4 93.4 1.3 5.5 98.7 94.5 أرامل 

 

  
  

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  
 ذكر

Male 
 

  أنثى
Female 

  
 ذكر

Male 
 

الGGGذين لGGGم يسGGGبق لھGGGم (السGGGكان العGGGزاب 
 (%)سنة فأكثر  ٣٥) الزواج

7.9 3.2 8.3 3.6 
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 وإنفاق ا"سرةمؤشرات دخل  - ٣
  

  

  )بالدينار ا5ردني(ا�سرة السنوي على مجموع السلع والخدمات حسب جنس رب ا�سرة، متوسط إنفاق 
Average Annual Household Expenditures on Groups of Commodities and Services by Sex of Household 

Head, (in JD) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  جنس ر ب ا�سرة

Sex of Household Head  

2012  
  جنس ر ب ا�سرة

Sex of Household Head 
  أنثى

Female 
  ذكر

Male 
  أنثى

Female 
  ذكر

Male 
 ٩٨٥١٫١ ٨١٧٤٫١ ٨،٦٩٥٫٧ ٧،١٣٧٫٩ نفاق ا�سرة السنويإمتوسط 

 ٧٠٣٨٫٤ ٦٠٢٦٫٥ ٦،٣٦٥٫٩ ٥،٤١٧٫٥  اMنفاق على السلع 
 3922.5 3120.0 ٣،٦٢٧٫٣ ٢،٩١٩٫٤ الغذائية  -
 3115.9 2906.5 2,738.6 2,498.1 غير غذائية  -

 ٢٦٣٠٫٥ ١٩٥٦٫٧ 2,200.8 1,569.1  اMنفاق على الخدمات
 1733.7 1111.3 ١،٥٠٩٫٨ ٩٨٩٫٨  النقل وا5تصا5ت-
 558.9 488.7 ٤٥٢٫٤ ٣٢٨٫٤  التعليم-
 205.3 262.0 ١٥٦٫٧ ٢٠١٫٠  الخدمات والرعاية الصحية-
 132.6 94.7 ٨٢٫٠ ٤٩٫٩  الثقافة والترفيه والرياضة-

 182.2 190.9 ١٢٩٫٠ ١٥١٫٣  النفقات ا5ستھ<كية ا�خرى
  
  
  
  
  

  الجاري ل}سرة السنوي حسب المصدر وجنس رب ا�سرة، بالدينار ا�ردنيمتوسط الدخل 
Average Annual Current Income of Household by Source & 

Sex of Household Head, (in JD)  

  المؤشر 

٢٠٠٩  
 جنس ر ب ا�سرة

Sex of Household Head 

٢٠١٢  
 جنس ر ب ا�سرة

Sex of Household Head 
  أنثى

Female 
  ذكر

Male 
  أنثى

Female 
  ذكر

Male 
 ٩٠٩٨٫٢ ٧١٠٥٫٩ 7,811.3 5,932.2  السنوي     متوسط دخل ا�سرة 
 4103.5 2209.3 3,708.2 2,181.8 الدخل من ا5ستخدام

 1506.0 312.9 1,330.6 193.0 الخاص وأرباب العملدخل العاملين لحسابھم 
 1565.5 1581.6 1,183.8 1,229.4 دخول اMيجارات

 167.2 120.9 87.1 25.8 دخول الملكية

 1755.7 2881.0 1,501.5 2,302.2 الدخول التحويلية

  

  
  
  
  



٦٤ 
 

 مؤشرات التعليم - ٤
  

  (%)التعليم 
Education (%)  

  المؤشر
٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 3.7 10.3 3.7 10.8  )سنة فأكثر ١٥لسكان ا(نسبة ا�مية 

 51.8 48.2 ا�طفال في مرحلة رياض ا�طفال
47.3 52.7 

 51.0 49.0 الط<ب في التعليم ا�ساسي
48.8 51.2 

 47.7 52.3 46.7 53.3  الط<ب في التعليم الثانوي العام

 98.3 1.7  98.4 1.6 )الصناعي(في التعليم المھني الط<ب 
 83.1 16.9  83.9 16.1 )الزراعي(الط<ب في التعليم المھني 

 

 

  الكادر التعليمي
  

  مدرسو المدارس
٢٠٠٩  
 

  
  مدراء المدارس

٢٠٠٩  
  

  مدرسو المدارس
٢٠١٢  
 

  مدراء المدارس
٢٠١٢  
  

  

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

التعليم ا�ساسي 
(%) 

66.7 33.3 60.1 39.9 66.4 33.6 74.2 25.8 

التعليم الثانوي 
(%) 

51.1 48.9 49.7 50.3 52.0 48.0 57.6 42.4 

 

  

 مؤشرات التعليم العالي - ٥
 

  (%)التعليم العالي 
Higher Education (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

 ذكر
Male 

  أنثى
Female 

 ذكر
Male 

 48.7 51.3 49.1 50.9 الط<ب في التعليم الجامعي
 51.5 48.5 53.4 46.6 الط<ب في الكليات العلمية
 46.4 53.6 45.8 54.2 الط<ب في الكليات النظرية
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  (%)أعضاء ھيئة التدريس في الجامعات ا�ردنية 
Academic Staff at the Jordanian Universities (%)  

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 54.3 45.7 51.6 48.4 مساعد بحث وتدريس/ معيد
 49.4 50.6    محاضر
 52.0 48.0 53.0 47.0 مدرس

 79.4 20.6 58.2 41.8  مدرس مساعد
 88.7 11.3 82.9 17.1  أستاذ مساعد
 93.7 6.3 91.4 8.6 أستاذ مشارك

 78.3  21.7    أستاذ
 76.0 24.0 80.2 19.8 أعضاء ھيئة التدريس في الكليات النظرية
 54.3 45.7 78.5 21.5  أعضاء ھيئة التدريس في الكليات العلمية

  
  

  (%)ا5لتحاق في الكليات العلمية 
Currently Enrolled in Science Colleges (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

الط<ب في كليات الطب والعلوم 
 41.4 58.6 52.1 47.9 الطبية وعلوم التأھيل

 31.7 68.3 40.1 59.9 الط<ب في كليات الصيدلة
 64.5 35.5 65.9 34.1 الط<ب في كليات الھندسة

 57.4 42.6 58.0 42.0 الحاسوبالط<ب في كليات علوم 
 40.7 59.3 39.6 60.4 الط<ب في كليات الزراعة

 35.3 64.7 33.9 66.1 الط<ب في كليات العلوم الطبيعية
  

  

  %)(ا5لتحاق بالدراسات العليا  
Currently Enrolled in Higher Studies (%) 

  المؤشر 
٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 28.4 71.6  39.1 60.9 الط<ب في الدبلوم العالي 
 54.7 45.3 53.9  46.1 الط<ب في الماجستير 

 63.4 36.6 68.1 31.9 الط<ب في الدكتوراه 
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  (%)في تخصصات الھندسة وا5تصا5ت وعلم الحاسوب الخريجون 
Graduates in Specialization for Engineering and Communication and Computer Science (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 62.5 37.5 67.7 32.3 الھندسة  
 64.4 35.6 79.6 20.4 ا5تصا5ت

 53.5 46.5 57.2 42.8 علوم الحاسوب

 

  

  

 مؤشرات الصحة - ٦
  

   الصحة
Health 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 72.4 76.7 ٧١٫٦ ٧٤٫٤ العمر المتوقع وقت المي<د 
  
  
  
  

   الصحة
Health 

  المؤشر
٢٠٠٩  
 القيمة

٢٠١٢  
  القيمة

 17.0 ٢٣٫٠ )مولود حي ١،٠٠٠لكل (معدل وفيات الرضع 
 21.0 ٢٨٫٠ )مولود حي ١،٠٠٠لكل (معدل وفيات ا�طفال دون الخامسة 

 19.0 ١٩٫٠ )مولود حي ١٠٠،٠٠٠لكل (وفيات ا�مھات معدل 
-١٥(نسGبة النسGاء المسGتخدمات حاليGاً لوسGائل تنظGيم ا�سGGرة 

 سنة) ٤٩
59.3 61.2 

 99.6 99.0  نسبة الو5دات التي خضعت لnشراف الطبي
 3.5 3.8 معدل الخصوبة الكلي

 0.026 ٠٫٠٣٢ سنة) ١٩-١٥(معدل خصوبة المراھقات 
 189.5 189.8 )فرد ١٠٠،٠٠٠لكل (  عدد ا�سرة في المستشفيات

 3.9 3.4 )فرد ١،٠٠٠لكل ( عدد ا�طباء
 23.7 24.7 )فرد ١٠٠،٠٠٠لكل ( الصحية عدد وحدات

 ٧٫٠ 7.2 )فرد ١٠٠،٠٠٠لكل (عدد مراكز ا�مومة والطفولة 
 ٢٣ - ١٢أعمGGارھم (نسGGبة ا�طفGGال المحصGGنين ضGGد الحصGGبة 

 )شھراً 
94.3 94.4 
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  (%) الصحة العاملون في قطاع

Employees in Health Sector (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 81.8 18.2 81.2 18.8 ا�طباء 
 63.7 36.3 65.7 34.3    أطباء ا�سنان

 34.8 ٦٥٫٢ 50.6 49.4  الممرضين 
 25.8 ٧٤٫٢ 54.4 45.6 الصيادلة

  

  
  
  

  التمكين السياسي/ مؤشرات السياسة - ٧
  
  
  (%) السياسة 

Politics (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 87.7 12.3 85.7 14.3 السلك الوزاري

 82.1 17.9 81.9 18.1 السلك الدبلوماسي في كافة المستويات
المشاركة في المجلس التشريعي ا�ول 

 )ا�عيان(
10.9 89.1  13.0     *  87.0 

المشاركة في المجلس التشريعي الثاني 
 )النواب(

6.4 93.6 12.0 88.0 

 75.2 * * 24.8 72.6  27.4 المجالس البلدية

 ٧٨٫٠ ٢٢٫٠ 78.0 22.0  النقابات العمالية

 92.6 ٧٫٤ 97.0 3.0 مجالس النقابات
 ٦٨٫٠ ٣٢٫٠ 70.9 29.1 ا�حزاب السياسية

 68.8 ٣١٫٢ 64.3 35.7  النقابات المھنية
 93.5 6.5 94.7 5.3  غرف الصناعة 

 98.9 1.1 98.9 1.1  غرف التجارة

  %).١٢( ٢٠١٣بلغت ھذه النسبة في عام * 

  %).٣٢٫٥( ٢٠١٣بلغت ھذه النسبة في عام * * 
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 مؤشرات القانون - ٨
  
  

  (%)القانون 
Law (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 84.5 15.5 93.8 6.2 القضاة 
 77.8 22.2 ٧٩٫٣ ٢٠٫٧  المحامون

  
  
  
  

 التمكين ا9قتصادي/ مؤشرات ا9قتصاد - ٩
  

  

  ا5قتصاد
Economy   

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

للسGكان (ا5قتصGادي   معدل النشGاط
 ) سنة فأكثر ١٥

14.9 64.8 14.1 61.3 

سGGGنة  ١٥للسGGGكان (بطالGGGة المعGGGدل 
 )فأكثر

24.1 10.3 19.9 10.4 

 25.2 48.8 22.6 45.9 )٢٤ - ١٥(معدل بطالة الشباب 
  
  
  

  ) (%)سنة فأكثر ١٥(الحالة العملية  حسب  السكان المشتغلون
Employed Population by Employment Status (Aged 15+) (%) 

  الحالة العملية وقطاع العمل

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

 ذكر
Male  

  أنثى
Female 

 ذكر
Male 

 81.7 95.9 81.3 94.7  مستخدم بأجر
 36.7 48.8  36.0 48.2 حكومي -
 38.7 45.3 38.0 44.3 خاص -

 7.1 1.6 7.7 2.2 صاحب عمل 
 10.7 2.0 10.4 2.4 يعمل لحسابه

 0.4 0.3 0.5 0.5 يعمل لدى ا�سرة بدون أجر
 0.1 0.2 0.1 0.3 يعمل دون أجر
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  ) (%)سنه فأكثر  ١٥(  الحالي الرئيسالسكان المشتغلون حسب النشاط ا5قتصادي 
Employed Population by Main Current Economic Activity (aged 15+) (%) 

  الحالي  الرئيس النشاط ا5قتصادي

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى 
Female    

  ذكر
 Male 

  أنثى 
Female    

  ذكر
 Male 

 10.4 6.4 11.1 7.9 صناعة
 2.3 0.9 3.0 1.9 زراعة

التعلGGGGGيم، الصGGGGGحة،البنوك، (خGGGGGدمات 
  ...)اتصا5ت

٦٦٫٣ 42.9 68.2 41.6 

 
  
 
 

   (%) التمكين ا5قتصادي
Economic Empowerment (%) 

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

  أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 35.1 9.2  83.0 17.0   مالكو ا�راضي 

 55.7    الملكية المشتركة ل}راضي

 56.5 19.5 77.9 22.1 مالكو الشقق 

 24.0    الملكية المشتركة للشقق

 22.0 78.0 50.5 49.5  ونا�فراد المقترض

 55.6 44.4 69.2 30.8 القيمة اMجمالية للقروض 

 56.6 43.4 56.8 43.2  )أسھم(مالكو ا�وراق المالية 
القيمة اMجمالية ل}وراق المالية 

  )أسھم(
21.1  78.9 21.8 78.2 

المؤمن عليھم  ردنيونا� العاملون
  بالضمان ا5جتماعي 

25.4 74.6 ٧٣٫٨ ٢٦٫٢ 

 
 
 
 

   )سنة فأكثر١٥(فرص العمل المستحدثة ل}فراد 
Jobs Created for Persons Aged (15+)  

  المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 35448.3 12620.9 49,714 26,602  فرص العمل المستحدثة
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  العمل   حسب قطاع) سنة فأكثر١٥( فرص العمل المستحدثة ل}فراد
Jobs Created for Persons Aged (15+) by Sector of Work  

 القطاع

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 12587.0 3584.4 19,911.0 6,850.0  القطاع العام
 22099.8 8656.2 29,662.0 19,506.0 الخاص القطاع

 761.5 379.3 141.0 247.0 أخرى

  

  

  مؤشرات تكنولوجيا المعلومات وا9تصا9ت -١٠
  
  

  (%)حسب استخدام ا5نترنت  )فأكثر ١٥(ا�فراد توزيع 
Distribution of Persons Aged (15+) by Using of Internet (%)  

 المؤشر 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male  

 أنثى
Female 

  ذكر
Male  

 56.6 43.4 34.5 25.0 يستخدم

 49.2 50.8 64.7 74.8  5 يستخدم

 68.4 31.6  0.7 0.2  5 اعرف

  

  
  

  (%)ات اMنترنت حسب حالة النشاط ا5قتصادي /مستخدمي) سنة فأكثر ١٥(ا�فراد توزيع 
  
  

حالGGGGGGGGGGة النشGGGGGGGGGGاط 
  ا5قتصادي

٢٠٠٩  
 يستخدم
Uses 

  
٢٠٠٩  
 5 يستخدم

Doesn’t Use 

٢٠١٢  
 يستخدم
Uses 

٢٠١٢  
 5 يستخدم

Doesn’t Use 
  

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 أنثى
Female 

  ذكر
Male 

 89.2 10.8  78.2 21.8 67.8 51.8 31.4 47.5 ة/مشتغل

 75.8 24.2 66.4 33.6 64.4 51.4 34.9 48.2  ة/متعطل
 52.6 47.4 53.8 46.2 33.3 40.1 66.1 59.3  ة/طالب

 1.1 98.9 0.6 99.4 100.0 89.9 0.0 10.1 مدبرو المنازل
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  (%)حسب أماكن استخدام اMنترنت ) سنة فأكثر ١٥(ا�فراد توزيع 
Distribution of Persons Aged (15+) by Place where Person Used Internet (%)  

 ا5ستخدام مكان 

٢٠٠٩  
  الجنس

٢٠١٢  
 الجنس

 أنثى
Female 

  ذكر
Male  

 أنثى
Female 

  ذكر
Male  

 56.4 43.6 53.4 57.3 في المنزل

 69.6 30.4 29.9 16.1  العمل

 86.6 13.4  25.6 8.8 مقھى اMنترنت

 51.8 48.2 16.7 22.8 المدارس 

 59.3 40.7 17.5 20.9  الجامعات
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  )١٨(رقم المرفق 

  في مجا9ت عمل بيجين يةالحاصBت على جوائز محلية وعربية ودولالمتميزات نخبة من النساء ا"ردنيات 

      )٢٠١٣-٢٠٠٤(للفترة 

  الرقم ا9سم الجائزة
  ).٢٠٠٤(جائزة ھشام أديب حجاوي للعلوم التطبيقية في عام 

  ).٢٠٠٧(جائزة مركز دراسات المرأة في الجامعة ا�ردنية لعام 
 ). ٢٠٠٨(جائزة صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية، �فضل تصميم آلي في عام 

عميGGد كليGGة / وجGGدان أبGGو الھيجGGاء. د
الملGGGك عبGGGدهللا الثGGGاني للھندسGGGة فGGGي 

 .جامعة ا�ميرة سمية للتكنولوجيا

١.  

محGو  للبحGوث فGي مجGال) اMيسيسGكو(جائزة المنظمة اMس<مية للتربيGة والعلGوم والثقافGة "
، عن الدراسGة التGي أعGدتھا كرئيسGة فريGق للدراسGة وباحثGة رئيسGة، ")٢٠٠٨(ا�مية لعام 

  ".الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو ا�مية في ا�ردن: "بعنوان

ا�مينGGGGGة العامGGGGGة / منGGGGGى مGGGGGؤتمن. د
المسGGGGGGاعدة ومستشGGGGGGارة التخطGGGGGGيط 
ا5سGGGGGGتراتيجي والمشGGGGGGاريع للجنGGGGGGة 

  .المرأةالوطنية ا�ردنية لشؤون 

٢.  

أسGGتاذة مشGGاركة فGGي  /رنGGا الGGدجاني. د ).٢٠٠٩(جائزة سينرجوس للمبدعين ا5جتماعية في العالم العربي 
علم ا�حياء الجزيئي فGي كليGة العلGوم 

 .في الجامعة الھاشمية

٣.  

  ).٢٠٠٩(جائزة معھد الملك الحسين للتكنولوجيا الحيوية عام 
  ).٢٠١١(العربية في مجال العلوم الحياتية اليونسكو للمرأة  -جائزة مؤسسة لولایر 

  ).٢٠١١(جائزة منظمة المرأة في مجال دعم العالمات العربيات في مجال العلوم عام 
 ).٢٠١٣(من جامعة و5ية كولورادو ا�مريكية عام / جائزة الخريج الدولي المتميز

أستاذة علم ا�حياء / لبنى تھتموني. د
ورئGGGيس قسGGGم العلGGGوم الحياتيGGGة فGGGي 

 .الجامعة الھاشمية

٤.  

  .٥  .القاضية تغريد حكمت ). ٢٠١٠(للمرأة المتميزة في القانون ) ساندرا أوكونور(جائزة 
  .٦ .ا�ميرة ريم علي ).٢٠١١(جائزة تكريمية من كلية الصحافة واMع<م بجامعة كولومبيا 

  .٧  .ا�ميرة وجدان الھاشمي ). ٢٠١١) (جيانا سبادا للشجاعة(جائزة 
  .٨  .رانيا الصرايرةالصحفية  ). ٢٠١١(الجائزة ا�ولى في المسابقة ا�وروبية  للتميّز الصحافي 

  .٩  .عبير قمصيةالسيدة  ). ٢٠١١(جائزة القيادة المھنية المتميزة لصاحبات ا�عمال 
  .١٠  .ميادة الحيالي. د ).٢٠١١(جائزة أفضل بحث في مجال التصاميم المعمارية الصديقة للبيئة 

  .١١  .سائدة عفانة.د ). ٢٠١١(جائزة التفوق العلمي في مجال البحث ا�ثري 
  .١٢  .رغدة الكردي. د ). ٢٠١٢(جائزة أفضل ريادية 

  .١٣  .سھير العليالسيدة معالي  ). ٢٠١٢(جائزة القيادة النسائية في القطاع العام 
  .١٤  .آمال زريقات. د ).  ٢٠١٢(العالمية ) نساء يصنعن فرقاً (جائزة 

تGGأثير "عGGن مشGGروع ) ات/المركGGز ا�ول علGGى جميGGع المشGGاركين(الجGGائزة الكبGGرى ا�ولGGى 
 -فGي مسGابقة إنتGل للعلGوم "  المستخلص الميثانولي لنبات الريحان على تسمم وتأكسد الكبد

، وحقGGق )١٩/١٢/٢٠١٢-١٦(العGGالم العربGGي، التGGي أقيمGGت فGGي مدينGGة دبGGي فGGي الفتGGرة مGGن 
طالبGاً ) ١٣٠(ات الGذين زادوا عGن /لنتGائج علGى جميGع المشGاركينطلبة الوفد ا�ردني أبGرز ا

 . دول عربية) ١٠(وطالبة مثلوا 

/ الطالبGGة شGGذى علGGي محمGGود السGGباح
مدرسGGGة جمانGGGة بنGGGت عبGGGد المطلGGGب 

مديريGGة تربيGGة لGGواء / الثانويGGة للبنGGات
 .الرمثا

١٥.  

  .١٦   .ھيا صالحالكاتبة   ).  ٢٠١٣(لnبداع ) ناجي نعمان(جائزة 
  .١٧   .سناء الشع<نا�ديبة الدكتورة   ).٢٠١٣(جائزة العنقاء الذھبية الدولية للتميّز والريادة واMبداع 

  .١٨   .السيدة ريم بدران  ).٢٠١٣(جائزة اMنجاز المتميز 
مدرسGة ا�ميGGرة / أميGرة رضGGاالطالبGة   . ، لفوزھا بالجائزة ا�ولى)٢٠١٣(جائزة اليونيسكو لترشيد المياه 

  .القويسمة/ شكافبةتغريد ا5ست
١٩.  

  .٢٠  .نورة سعدالسيدة   ).٢٠١٣(جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
  .٢١   .ليالي منصورالفنانة التشكيلية   ).٢٠١٣(جائزة المھرجان الدولي للمنمنمات والزخرفة 

  .٢٢   .أسل ابراھيمالمھندسة   ).٢٠١٣(جائزة المواھب الخضراء ا�لمانية 
، عGن )٢٠١٣(المركGز ا�ول فGي جGائزة مؤسسGة حمGد  الطبيGة فGي دولGة قطGر حاصلة علGى 

مGGGن الصGGGيادلة لمھنGGGة الصGGGيدلة /مGGGدى وعGGGي وخبGGGرة وتوقعGGGات ا�طبGGGاء"البحGGGث المعنGGGون 
 ".السريرية

أسGGتاذة مشGGاركة / ميGGادة الوظGGائفي. د
 .في كلية الصيدلة بالجامعة ا5ردنية

٢٣.  

الGذي تنفGذه وزارة الخارجيGة " ٢٠١٣نساء متميزات في العلوم للعام "فازت ضمن برنامج    .٢٤ .المھندسة الھام زيادات عرنكي



٧٣ 
 

  الرقم ا9سم الجائزة
سيدة متميزة في مجال العلوم المھنية تم اختيGارھن مGن ) ١٣(ا�مريكية، والذي تشارك فيه 

 .منطقة الشرق ا�وسط وشمال افريقيا
أستاذ مسGاعد فGي / علياء شطناوي. د ).٢٠١٣) (المرأة في العلم من أجل(اليونسكو  –جائزة لولایر 

قسGGGم علGGGم ا�دويGGGة فGGGي كليGGGة الطGGGب 
 .بالجامعة ا�ردنية

٢٥.  

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
ا�ولGGGGGى الGGGGGدورة / الفنGGGGGي المتميGGGGGز/جGGGGGائزة الموظGGGGGف اMداري: الفئGGGGGة الثانيGGGGGة /المتميGGGGGز

)٢٠٠٣/٢٠٠٤.(  

  .٢٦ .المھندسة ع< حرز هللا

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
الGGGدورة الثانيGGGGة / اMشGGGGرافي المتميGGGز/جGGGGائزة الموظGGGف القيGGGادي: الفئGGGة ا�ولGGGى/ المتميGGGز

)٢٠٠٤/٢٠٠٥.( 

  .٢٧ .الفاضلة ريما الزعمط

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
الGGGدورة الثانيGGGGة / اMشGGGGرافي المتميGGGز/جGGGGائزة الموظGGGف القيGGGادي: الفئGGGة ا�ولGGGى/ المتميGGGز

)٢٠٠٤/٢٠٠٥.( 

  .٢٨ .المھندسة ع< زواتي

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
الGGGGGدورة الثانيGGGGGة / الفنGGGGGي المتميGGGGGز/جGGGGGائزة الموظGGGGGف اMداري: الفئGGGGGة الثانيGGGGGة/ المتميGGGGGز

)٢٠٠٤/٢٠٠٥.( 

  .٢٩ .الوكيل كفاح الخ<يلة

موظGGف الحكGGومي جGGائزة ال/ جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
 ).٢٠٠٤/٢٠٠٥(الدورة الثانية / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٣٠ .الفاضلة ميسون حسونه

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
الGGGGدورة الثالثGGGGة / ميGGGGزاMشGGGرافي المت/جGGGائزة الموظGGGGف القيGGGGادي: الفئGGGGة ا�ولGGGGى /المتميGGGز

)٢٠٠٦/٢٠٠٧.( 

  .٣١ .الفاضلة نيللي بطشون

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
الGGGGدورة الثالثGGGGة / اMشGGGرافي المتميGGGGز/جGGGائزة الموظGGGGف القيGGGGادي: الفئGGGGة ا�ولGGGGى /المتميGGGز

)٢٠٠٦/٢٠٠٧ .( 

  .٣٢ .منى مؤتمن. د

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
الGGGGGدورة الثالثGGGGGة / الفنGGGGGي المتميGGGGGز/جGGGGGائزة الموظGGGGGف اMداري: الفئGGGGGة الثانيGGGGGة /المتميGGGGGز

)٢٠٠٦/٢٠٠٧.( 

  .٣٣ .الفاضلة ميساء سلمان

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
 ).٢٠٠٦/٢٠٠٧(الدورة الثالثة / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٣٤ .الرقيب خلود النعيمات

لحكGGومي جGGائزة الموظGGف ا/ جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
 ).٢٠٠٦/٢٠٠٧(الدورة الثالثة / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٣٥ .الفاضلة سمر الوبير

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
 ).٢٠٠٨/٢٠٠٩(الرابعة الدورة / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٣٦ .الرقيب 5را نائل الطوال

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
الGGGGدورة الخامسGGGGة / الفنGGGGي المتميGGGGز/ جGGGGائزة الموظGGGGف اMداري: الفئGGGGة الثانيGGGGة /المتميGGGGز

)٢٠١٠/٢٠١١  .( 

  .٣٧ .النقيب الطبيبة 5را أبو غزالة

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
الGGGGدورة الخامسGGGGة / الفنGGGGي المتميGGGGز/ جGGGGائزة الموظGGGGف اMداري: الفئGGGGة الثانيGGGGة /المتميGGGGز

)٢٠١٠/٢٠١١.( 

  .٣٨ .الصيد5نية خولة مّرار. د

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
الGGGGدورة الخامسGGGGة / الفنGGGGي المتميGGGGز/ جGGGGائزة الموظGGGGف اMداري: الفئGGGGة الثانيGGGGة /المتميGGGGز

)٢٠١٠/٢٠١١.( 

  .٣٩ .المھندسة لينا المبيضين

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
 ).٢٠١٠/٢٠١١(الدورة الخامسة / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٤٠ .الفاضلة ھند الطراونة

لحكGGومي جGGائزة الموظGGف ا/ جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
 ).٢٠١٠/٢٠١١(الدورة الخامسة / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٤١ .الوكيل منال المحاميد

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية   .٤٢ .المھندسة ھدى الشيشاني



٧٤ 
 

  الرقم ا9سم الجائزة
الGGGدورة السادسGGGة / اMشGGGرافي المتميGGGز/جGGGائزة الموظGGGف القيGGGادي: الفئGGGة ا�ولGGGى /المتميGGGز

)٢٠١٢/٢٠١٣.( 
جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية

الGGGدورة السادسGGGة / اMشGGGرافي المتميGGGز/جGGGائزة الموظGGGف القيGGGادي: الفئGGGة ا�ولGGGى /المتميGGGز
)٢٠١٢/٢٠١٣.( 

  .٤٣ .الصيد5نية مرام البسطي. د

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
الGGGدورة السادسGGGة / اMشGGGرافي المتميGGGز/جGGGائزة الموظGGGف القيGGGادي: الفئGGGة ا�ولGGGى /المتميGGGز

)٢٠١٢/٢٠١٣.( 

  .٤٤ .الفاضلة نجاح البريقي

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية جGGائزة
الGGGGدورة السادسGGGGة / الفنGGGGي المتميGGGGز/ جGGGGائزة الموظGGGGف اMداري: الفئGGGGة الثانيGGGGة /المتميGGGGز

)٢٠١٢/٢٠١٣.( 

  .٤٥ .الفاضلة ريما زريقات

موظGGف الحكGGومي جGGائزة ال/ جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
 ).٢٠١٢/٢٠١٣(الدورة السادسة / جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٤٦ .الرقيب جميلة صبّاح

جGGائزة الموظGGف الحكGGومي / جGGائزة الملGGك عبGGد هللا الثGGاني لتميGGز ا�داء الحكGGومي والشGGفافية
 ).٢٠١٢/٢٠١٣(رة السادسة الدو/ جائزة الموظف المساند المتميز: الفئة الثالثة /المتميز

  .٤٧ .م<زم ثاني سميرة الزيودي
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   )١٩(المرفق رقم 

  نماذج من النساء ا"ردنيات المبدعات اللواتي اخترقن الصورة النمطية لدور المرأة

 

ھي النجاحات التGي حققتھGا الكفGاءات النسGائية ا�ردنيGة فGي شGتى المجGا5ت؛ يثGابرن ويجتھGدن فGي مجGا5ت مھنيGة عديGدة، ويقGدمن صGورة  كثيرة
  .مميزة عن وطنھن، ونبرز ھنا نماذج متميزة منھن؛ على سبيل المثال فقط

  :9را الطوال
رقيبة سير في إدارة السير، تلقت العديد من الدورات التي تختص بالعمGل المGروري، وحصGلت علGى دورة التحقيGق فGي الحGوادث المروريGة كنGوع 

بنGوع مGن التحGدي للصGعوبات، " الكروكيGة"من التطور، وعملت في الميدان كمندوبة حوادث وأصبحت تكشGف علGى الحGوادث ونظGم المخططGات 
وسعت لتكون متميزة على مستوى الشGرق ا�وسGط كGأول مندوبGة حGوادث . المساواة بين المرأة والرجل في العمل الميدانيوالحرص على تحقيق 

، وذلGك انسGجاماً مGع مبGدأ التحGدي ومواجھGة الصGعوبات وحGب )كسGائقة ونGش(وسائقة إنقاذ، حيث أتيحت لھا فرصة ا5نضمام لGدورة فGي اMنقGاذ 
ونتيجGة لnصGرار وقGوة . فرق في العمGل بGين رجGل السGير والشGرطة النسGائية فGي إدارة السGير وفGي العمGل الميGدانيالمغامرة، ولكي تظھر بأنه 5 

  . اMرادة؛ تمكنت من الفوز بجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز عن فئة الموظف المتميز المساند

  : خالدة خريسات
بعد أن كادت أن تكون إحدى الفتيGات المGتعط<ت عGن العمGل؛ مGن اللGواتي ينتظGرن بعد أن تخرجت من إحدى كليات المجتمع تخصص المحاسبة، و

صGGناعة "دورھGGن للعمGGل فGGي الخدمGGة المدنيGGة، انتسGGبت إلGGى معھGGد السGGلط للحGGرف اليدويGGة التGGابع لمؤسسGGة التGGدريب المھنGGي، وتخرجGGت مGGن دورة 
وقامGت  .دم رغبتھGا فGي ا5نتظGار للحصGول علGى فرصGة عمGل، واختGارت أن تكGون ربGة عمGل وليسGت عاملGة فGي إحGدى المؤسسGات لعG"الخزفيات

، لتحفيز وتمكين النساء على كافة المسGتويات ليلعGبن دوراً محوريGاً فGي تGدعيم وترسGيخ )٢٠٠٩(بإنشاء مشغلھا الخاص في محافظة السلط عام 
وتوسGعت بالمشGروع حتGى . وغيرھGا.. قليديGةمفھوم حقGوق المGرأة، مGن خG<ل إقامGة مشGاريعھن الخاصGة فGي مجGال المھGن والحGرف اليدويGة والت

وتدعو خالدة الفتيات ل<لتحاق بأي تخصGص ضGمن التخصصGات . ألف  دينار أردني بما فيھا ا�دوات والماكنات" ١٥"أصبحت قيمته اxن تقدر بـ
لمھم ھو ا5ستفادة من المھنة التGي تGم وا.. العديدة التي توفرھا مراكز مؤسسة التدريب المھني، Mيجاد فرصة عمل سواء داخل المنزل أو خارجه

  .وان تعمل الفتاة على تطوير نفسھا ورفع كفاءتھا لتساھم في مصاريف الحياة الكريمة لھا ولعائلتھا.. التدّرب عليھا

  :أم قمر وأم بدر
بالصGحراء الشGرقية ا�ردنيGة قGرب الحGدود  منزل في القرى النائية)  ١٠٠(أثبتت أم قمر وأم بدر قدرتھما على التفوق والتميز بعد ما قامتا بإنارة 

أن أوفGدتا ا�ردنية العراقية، واستطاعت السيدتان ا�ميتان أن تستعينا بالطاقة الشمسية من أجل توليGد الطاقGة الكھربائيGة بفضGل مGا تعلمتGاه، بعGد 
  .ندإلى الھند لتعلم تقنيات توليد الطاقة من أشعة الشمس في كلية بيرفوت بالھ ٢٠١٢في العام 

صGة وشكل نجاح السيدتين من منطقة منشية الغياث في الصحراء ا�ردنية قصة نجاح لتبدأ عدد من الجمعيات الناشطة في العمل البيئGي بتبنGي الق
اون مع ووقعت جمعية أصدقاء البيئة ا�ردنية اتفاقية تع. وتعميمھا على عدد من قرى وبوادي ا�ردن، والتي تعاني من شح في الطاقة الكھربائية

مكتب ا�ردن، من أجل تقديم الھيئة للدعم المGالي لتنشGئ الجمعيGة مشGغ<ً ومركGزاً لتGدريب نسGاء الباديGة علGى تصGنيع  -ھيئة ا�مم المتحدة للمرأة 
ية ا�خرى فGي وسيقوم المشروع بمخاطبة المجتمعات البدو. أنظمة اMنارة من الطاقة الشمسية والقناديل الشمسية Mضاءة المنازل وبيوت الشعر

جنوب ا�ردن ووسطه وشماله 5ستقطاب المزيد مGن النسGاء والجGدات، ليGتم استضGافتھن فGي المركGز وتGدريبھن لمGدة 5 تقGل عGن شGھرين أيضGاً، 
  .  وليتم فتح مراكز ومشاغل أخرى في كافة نواحي البادية ا�ردنية

جGدات المجتمعGات ا�قGل حظGاً مGن الGدول العربيGة الشGقيقة والGدول اxسGيوية كما يتطلع المشروع أيضGاً فGي المسGتقبل القريGب؛ 5سGتقطاب نسGاء و
Gن اسGديل عGكنھا كبGاكن سGة بأمGة والنظيفGارة الرخيصGنMوفير اGفريقية لتعميم ھذه الفكرة لما لھا من فائدة تساعد ھذه المجتمعات على ت�تھ<ك وا

  .الكھرباء الحكومية الباھظة الثمن

  :أفنان علي
، وھGو عبGارة "مGدفأة بشGرية متنقلGة"نية أفنان علي، أن تضع بصمة أردنية خالصة، من خ<ل مشروعھا الذي أطلقته، بعنوان استطاعت العشري

و5 تقتصGر فائGدة الحGزام علGى تدفئGة الجسGم . عن صفائح رقيقة تُثبّت في أجزاء مختلفة من الجسم، على شكل حزام عGريض يوضGع علGى الخصGر
 .اً على تنشيط الدورة الدموية، وإرخاء العض<تفقط، وإنما يعمل الجھاز أيض

جGائزة الملكGة رانيGا للريGادة، وجGائزة ا5تحGاد ا�وروبGي، والجGائزة البرونزيGة فGي معGرض ا5ختراعGات : وقد حاز ا5ختراع على أربع جGوائز، ھGي
 .ربية لخطط ا�عمال التكنولوجيةبالكويت، حيث صنف من أفضل عشرة مشاريع على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى المسابقة الع

وقد شكل التمويل الذي حاز عليه المشروع من قبGل مركGز الملكGة رانيGا نقطGة . تم تطوير المنتج بعّمان، وألمانيا، وسيتم إط<قه في السوق قريباً "
 .ه من ا5تحاد ا�وروبيانط<ق حقيقية، وفتح آفاقاً لnبداع، ومثّل دعماً معنوياً ومادياً، إلى جانب الدعم الذي تم تلقي

فGي وتطمح أفنان �ن يكون ھناك استثمار حقيقي، من قبل رجال ا�عمال والشركات التكنولوجيGة الكبيGرة، لتشGجيع الشGباب علGى ا5بتكGار، وتأمGل 
 .أن تخصص الدولة جزءاً من الدخل القومي لتشجيع البحث العلمي، كما ھو الحال في الدول المتقدمة



٧٦ 
 

  )٢٠(المرفق رقم 

  )٢٠١٢-٢٠٠٣(أعداد الملتحقات ببرامج مؤسسة التدريب المھني خBل السنوات العشر 

  عدد الملتحقات  السنة
مجموع 
  ات/الملتحقين

نسبة ا^ناث من مجموع 
  %ات /الملتحقين

٣٢٫٣  ١٥٤٩٢  ٥٠١٠  ٢٠٠٣% 

٢٧٫٥  ١٤١٧٣  ٣٨٩٩  ٢٠٠٤%  

١٧٫٨  ١١٥٤٥  ٢٠٥٢  ٢٠٠٥%  

٢٤٫٩  ١١٤٩٨  ٢٨٥٩  ٢٠٠٦% 

٢٩٫٩  ١١٢٤٨  ٣٣٦٦  ٢٠٠٧% 

٤٠٫١  ٨٧٩٠  ٣٥٢٢  ٢٠٠٨%  

٣٢٫٠  ١٠٤٥٦  ٣٣٥١  ٢٠٠٩% 

٣٥٫١  ١٠٨٣٣  ٣٨٠٤  ٢٠١٠% 

٣٣٫٥  ١٠٠٨٧  ٣٣٧٨  ٢٠١١%  

٣٥٫٨  ١٠٦٩٣  ٣٨٢٥  ٢٠١٢%  

 %٣٠٫٥  ١١٤٨١٥  ٣٥٠٦٦  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٧ 
 

  )٢١(المرفق رقم 

 التخصصات التدريبية المتاحة لuناث في مؤسسة التدريب المھني

  :عمBً مھنياً ضمن مستويات العمل ا"ساسية وفقاً لما يأتي/ تخصصاً ) ٤٥(التدريب على حوالي  يتم

 برنامج التدريب لمستوى المھني .١
  

 التخصص الرقم

 مصمم صفحات إنترنت واستخدام الحاسوب الشخصي ١

 الخياطة وتصميم ا�زياء باستخدام الحاسوب وأدواته ٢

 ح<ق عام/ تجميل ٣

 سكرتارية تنفيذية ٤

 خزاف ونساج ٥

  داعم صيانة أجھزة الحاسوب وتمديد الشبكات  ٦

 

 برنامج التدريب لمستوى الماھر .٢
  

 التخصص الرقم

  مدخل بيانات -١

 وإكسسوارات مشكل مصوغات -٢

 )حلواني شرقي، غربي(حلويات ومعجنات  -٣

 نساج سجاد يدوي -٤

 )طاھي(إنتاج مأكو5ت  -٥



٧٨ 
 

  ح<ق نساء /تجميل  -٦

  نساج بسط وجداريات  -٧

  خياط نسائي  -٨

 

  برنامج التدريب لمستوى محدد المھارات .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 التخصص الرقم

  حاسوب  -١

  تشكيل الشمع   -٢

 تجميل  -٣

 )شك خرز(مطرز تقليدي يدوي  -٤

 مطرز باxلة -٥

 مشغل آلتي الدرزة والحبكة -٦

 إنتاج مكرميه+  نساج بسط -٧

 حلواني ومعجناتمساعد  -٨

  مساعد ح<ق  -٩

  مساعد مجمل  - ١٠

  مشكل مصوغات بواسطة صب الشمع  - ١١

  مركب أحجار كريمة  - ١٢



٧٩ 
 

  يتم اعتماد تخصصات أو تستحدث دورات تدريبية حسب متطلبات سوق العمل  •
  
  

  دورات التدريب المستمر
  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اسم الدورة الرقم

  تشكيل القش والخيزران   -١

    التصنيع الغذائي -٢

 تصنيع المعجنات والحلويات   -٣

 صانع إكسسوارات/ صياغة المجوھرات -٤

 صناعة الحقائب الجلدية -٥

 صيانة ا�جھزة الكھربائية -٦

 التمديدات الصحية  -٧

 تصنيع الصابون -٨

  حياكة الصوف  -٩

  نقاش نحاس  - ١٠

  مھارات فنادق   - ١١

  مھارات مطاعم  - ١٢



٨٠ 
 

  )٢٢(المرفق رقم 

  عدد الشكاوى وطلبات المساعدة المتعلقة بحقوق النساء التي استقبلھا وتابعھا المركز الوطني

  )٢٠١١- ٢٠٠٤(لحقوق ا^نسان مقارنة بإجمالي الشكاوي والطلبات خBل الفترة 

إجمالي عدد  لسنةا
 الشكاوى

الشكاوى المتعلقة 
 بحقوق المرأة

المئوية النسبة 
 لشكاوي النساء

إجمالي طلبات 
 المساعدة

طلبات المساعدة 
المقدمة من 

 النساء

النسبة المئوية 
 لطلبات النساء

٣٩ ٣٩ ١٠٠ %٣٧ ٨٥ ٢٢٧ ٢٠٠٤% 

٤٣ ٦٩ ١٥٩ %٤٢ ٨١ ١٩٢ ٢٠٠٥% 

٤٥ ٧٤ ١٦٢ %٥٢ ٧٧ ١٤٧ ٢٠٠٦% 

٤٣ ١٢٥ ٢٨٨ %٢٦ ١١٢ ٤٢٣ ٢٠٠٧% 

٥٥ ١٣٤ ٢٤٤ %٢٨ ١٠٥ ٣٧٣ ٢٠٠٨% 

٥٣ ١٦٠ ٣٠١ %٣٤ ١٩٤ ٥٧٣ ٢٠٠٩% 

٨٠ ١٧٨ ٢٢٢ %٢٩ ٢٢١ ٧٧٠ ٢٠١٠% 

٣٠ ٤٦ ١٥٦ %٣٦ ٢١٦ ٥٩٦ ٢٠١١% 

  %٤٥  ٧٢٥  ١٦٣٢  %٤١  ١٠٩١  ٢٦٧١  ا^جمالي
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨١ 
 

  )٢٣(المرفق رقم 

  قائمة بأسماء القرى التي تم زيارتھا من قبل الفريق الزائر من المركز الوطني لحقوق ا^نسان

  مصنفة حسب المحافظة

 القرى لمحافظةا

  أم الرصاص، ارميل  العاصمةمحافظة 

 الخشافية الشمالية، الخشافية الجنوبية

 فلحا، النھضة، الشقيق، الذھيبة الشرقية، الذھيبة الغربية مادبامحافظة 

 الكرامة، الجوفة البلقاءمحافظة 

  أم رمانة، القنية، رجم الشوك، قرى بني ھاشم  الزرقاءمحافظة 

 اللجون، جرما الكركمحافظة 

 جرف الدراويش، عيمة الطفيلةمحافظة 

 أبو العلق، المحطة، النقب معانمحافظة 

 الريشة، الرحمة، القويرة، الديسة العقبةمحافظة 

  المشارع، الشيخ حسين، المخيبة التحتا، عقربا  اربدمحافظة 

  العين، الدجنية، حيان، بلعما  المفرق محافظة 

  ، سوف، الھواية، المنصورة المجر  جرشمحافظة 

  )ستتم الزيارة 5حقاً (  محافظة عجلون 

  

  



٨٢ 
 

  )٢٤(المرفق رقم 

  ١٣٢٥قائمة الجھات أعضاء الھيئة الوطنية المعنية بتفعيل قرار مجلس ا"من رقم 

  

  الجھـة  الرقم
  ا�ردن –جمعية النساء العربيات    .١

  مركز اMع<ميات العربيات   .٢
  النسائي ا�ردني العام ا5تحاد   .٣
  ميزان/ مجموعة القانون من أجل حقوق اMنسان   .٤
  حزب حشد –رند / رابطة النساء الديمقراطيات   .٥
  الھيئة الوطنية Mزالة ا�لغام وإعادة التأھيل   .٦
  جمعية الناجين من ا�لغام   .٧
  تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني   .٨
  دائرة الشؤون الفلسطينية   .٩

  الوطني لحقوق اMنسانالمركز    .١٠
  المجلس الوطني لشؤون ا�سرة   .١١
  مديرية ا�من العام   .١٢
  برنامج اMغاثة والخدمات ا5جتماعية /وكالة الغوث الدولية   .١٣
  معھد الملكة زين الشرف التنموي   .١٤
  فريق العمل القانوني   .١٥
  جمعية معھد تضامن النساء ا�ردني   .١٦
  الشبكة اMقليمية العربية للمرأة في اMدارة المحلية الجيدة    .١٧
  وزارة الداخلية   .١٨
  وزارة الخارجية   .١٩
  وزارة التخطيط والتعاون الدولي   .٢٠
  ملتقى النساء العالمي   .٢١
  جمعية سيدات الفحيص   .٢٢
  القوات المسلحة ا�ردنية   .٢٣
  لجنة متابعة شؤون المجندات   .٢٤
  إدارة الشرطة النسائية   .٢٥

  الخيرية ا�ردنية الھاشمية الھيئة   .٢٦
 

     

  

  

  

  

  

  

  



٨٣ 
 

  )٢٥(المرفق رقم  

  على مستوى المحافظات تجمع لجان المرأة الوطني ا"ردنيوإنجازات أبرز مشاريع 

  ا^نجازات  المحافظة
  ).٢٠١٤-٢٠٠٩(تعزيز فرص الباحثات عن عمل  •  محافظة العاصمة -١

  . الممول من السفارة اليابانية" التجميل والخياطة" مشروع  •

، والGذي ٢٠١٠مشروع فنجان قھGوة؛ الGذي يعقGد بشGكل دوري فGي مقGر التجمGع أو الكافتيريGا مGن بدايGة عGام  •  محافظة البلقاء -٢
 .الخ... يعالج مختلف القضايا التي تخص المرأة ا�ردنية من قضايا اجتماعية، ثقافية، قانونية، صحية،

، ويخGGدم المجتمGGع المحلGGي مGGن داخGGل وخGGارج ٢٠١١مشGGروع كافتيريGGا متحGGف أبGGو جGGابر؛ بGGدأ فGGي شGGھر آب  •
 ).يوجد بازار دائم مصغر داخل الكافتيريا(سيدات  ١٠المحافظة، والمستفيدات حـوالي 

فGي مقGر التجمGع، لتGدريب المنتسGبات والعمGل جGار علGى  ٢٠١٢مشروع مشغل الخياطة؛ بدأ في شGھر شGباط  •
  .خط إنتاج مع جھات مختلفة فتح

   .والتعاون الدولي وزارة التخطيط"/ مصنع خياطة وتطريز"مشروع  •  محافظة مادبا -٣
  .الحصول على باص تبرع من ج<لة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم •
  .والتعليم دينار مقدم من وزارة التربية ٥٠٠٠صيانة مقر التجمع المتبرع به من مديرية تربية مادبا بقيمة  •
  .عمل مكتبة داخل المقر حيت تبرعت كل من مؤسسة عبد الحميد شومان وأمانة عمان بمجموعة من الكتب •

 .دينار شھري ٣٠٠بقيمة " للمطبخ ا5نتاجي" تجديد عقد الضمان  •  محافظة الزرقاء -٤
  .ترخيص المبنى وإيصال خدمة التيار الكھربائي والمياه للمقر •

  ".يع ا�عشاب الطبيةتصن" مشروع  •  محافظة اربد -٥
 .سيدة ١٠٠دينار استفادت منه  ١٥٠٠٠بمبلغ " القروض الدوارة"مشروع  •  محافظة جرش -٦

 .فرص عمل ٤حيث وفر " إنتاج المنظفات" مشروع  •
 .فرص عمل ٥في برما حيث وفر " الخياطة"مشروع  •
 .إلى وزارة العمل" مشروع الصناعات الغذائية"تقديم  •
لصاحب الج<لة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم Mقامة مقر للتجمGع مGع وزارة متابعة الرغبة الملكية  •

  .الداخلية وعطوفة محافظ جرش
تم تدريب مجموعة من الشابات ا�رامل وا�يتام لمGدة سGنة علGي كيفيGة إقامGة وإدارة المشGاريع وربطھGن مGع  •  محافظة عجلون -٧

  .تدربةم ١٦منظمات ممولة لتمويل مشاريعھن وعددھن 
 ).٢٠١٤ -٢٠١٠(تحسين الحياة في المشرفة  •  محافظة المفرق -٨

 . سيدة ٢٤دينار، حيث استفادت منه  ٣٠٠٠٠بمبلغ " القروض الدوارة"مشروع  •
  .دينار شھرياً  ٥٠٠تأجير قسم من المقر بقيمة  •

 .سيدة ١٢٠دينار استفادت منه  ١٥٠٠٠بقيمة " القروض الدوارة"مشروع  •  محافظة الكرك -٩
 .اعتماد نادي الطفل مركزاً Mعطاء دروس تقوية للمرحلة ا�ساسية ل<جئين السوريين •
 . اعتماد نادي الطفل مركزاً للرعاية الوالدية لتثقيف ا�م والطفل •
 .سيدة من دورة الحاسوب ١٢٠٠تخريج  •
ي تجمGع ألف دينار من شGركة البوتGاس وجھGات داعمGة، لتفعيGل مختبGر الحاسGوب فG ١٠تقديم مشروع بقيمة  •

 . وتعيين مدربة ومنسقة فرع الكرك، لعمل صيانة ل}جھزة،/ لجان المرأة
مشاركة أربعة عضوات من التجمع في دورة فGي بيGروت بالتعGاون مGع أمانGة السGر لتنفيGذ مشGروع المواطنGة  •

 .الفاعلة في لواء فقوع وقرى العمر
  .دينار من شركة البوتاس العربية ٥٠٠الحصول على تبرع بقيمة  •

  : دينار لكل سيدة موزع كاxتي ٢٥٠٠التشبيك مع مشروع ا�من الغذائي بتقديم منحة بقيمة  •  محافظة الطفيلة - ١٠
دينار لعمل حظيGرة  ٤٠٠باMضافة إلى . رؤوس أغنام مع موالدھم وأع<ف لمدة ستة أشھر ٥سيدة  ٢٠منح  •

  .وخزان ماء كبير ومعالف ومشارب
  .يتيم باMضافة الى تقديم م<بس وھدايا لھم ١٠٠م كفالة التشبيك مع جمعية رؤيانا، حيث تم تقدي •
  .مريول مدرسي+ حقيبة مدرسية   ٥٠٠توزيع  •
  .طفل من ذوي ا5حتياجات الخاصة ١٠٠كراسي متحركة لـ + توزيع بطاريات سمع  •



٨٤ 
 

  ا^نجازات  المحافظة
نحGة طالباً وطالبة مGن أبنGاء منتسGبات التجمGع م ٦٢منح : التشبيك مع مؤسسة رواد التنمية، وتم نتيجة لذلك •

 .دراسية لمدة أربع سنوات في الجامعات ا�ردنية
 Waterلتطبيق تقنيGة فGي مجGال ترشGيد اسGتھ<ك الميGاه ) المشروع ا�مريكي( التشبيك مع وزارة الزراعة  •

Box   صندوقاً  ٥٠حيث تم توزيع.  
لGGى دينGGار ع ١٥٠٠٠التشGGبيك مGGع برنGGامج ا5تحGGاد ا�وربGGي، حيGGث تGGم مGGنح قGGروض لسGGيدات التجمGGع بقيمGGة  •

  .التصنيع الغذائي وزراعة الفطر وصناعة الصابون
حقيبGGة مدرسGGية مGGع قرطاسGGية �بنGGاء منتسGGبات  ١٢٥التشGGبيك مGGع البنGGك الGGدولي للتمGGوين، حيGGث تGGم توزيGGع  •

  .التجمع
فGي توقيع اتفاقية تعاون بين التجمع وشركة تطوير العقبة بقيمة عشGرة آ5ف دينGار لتفعيGل المطGبخ اMنتGاجي  •  محافظة العقبة - ١١

  .مركز المرأة والطفل
دينGار مGن سGلطة منطقGة العقبGة ا5قتصGادية الخاصGة، وذلGك بGدل إيجGار مبنGى مركGز  ٥٠٠٠تقديم دعم بقيمGة  •

  .٢٠١٤المرأة والطفل لسنة 
دينGار لتGدريب السGيدات علGى سGتة دورات تدريبيGة فGي  ٣٣٠٠تقديم دعم من شركة واحة آيلة للتطوير بقيمة  •

  .مجال الحرف اليدوية
سGيدة   ٣٨سGيدة مGن لGواء الحسGينية،  ٣٦ألف دينار استفادت منھا  ٧٠بمبلغ " القروض الـدوارة"مشروع  •  افظة معانمح - ١٢

  .سيدة من لواء المريغة ٢٨من لواء الجفر، و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٥ 
 

  )٢٦(المرفق رقم 

  ھا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عليقائمة بأبرز التشريعات التي تم إدخال تعديBت 

  )النظام/ القانون(التشريع   الرقم
   ١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات ا�ردني وتعدي<ته رقم    .١
  ١٩٥٤لسنة ) ٦(قانون الجنسية وتعدي<ته رقم    .٢
   ٢٠٠٣لسنة ) ٥(قانون جوازات السفر وتعدي<ته رقم    .٣
   ٢٠١٠لسنة ) ٣٦(قانون ا�حوال الشخصية رقم    .٤
    ١٩٩٤لسنة ) ١١(قانون المالكين والمستأجرين وتعدي<ته رقم    .٥
   ٢٠٠٧لسنة ) ٣٠(قانون العمل وتعدي<ته رقم    .٦
  ٢٠١٠لسنة ) ٧(قانون الضمان ا5جتماعي المؤقت رقم    .٧
  ٢٠٠٨لسنة ) ٦(قانون الحماية من العنف ا�سري رقم    .٨
   ٢٠٠٩لسنة ) ٩(قانون منع ا5تجار بالبشر رقم    .٩

   ١٩٦١لسنة ) ٨(قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعدي<ته رقم    .١٠
  ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(قانون أصول المحاكمات المدنية رقم    .١١
  ١٩٥٤لسنة ) ٧(قانون منع الجرائم رقم    .١٢
  ٢٠١١نظام صندوق تسليف النفقة لسنة    .١٣
  ١٩٨٨لسنة ) ١(نظام الخدمة المدنية رقم    .١٤
  ١٩٤٨لسنة ) ١(نظام جوازات السفر رقم    .١٥
  ١٩٦٥ لسنة) ١٤(نظام دور الحضانة رقم    .١٦
من قGانون منGع ا5تجGار ) ٧(صادر بمقتضى المادة / نظام دور إيواء المجني عليھم والمتضررين من جرائم ا5تجار بالبشر   .١٧

  ٢٠٠٩لسنة ) ٩(بالبشر رقم 
مGGن قGGانون نقابGGة ) ١٦(صGGادر بمقتضGGى المGGادة / الممرضGGين والممرضGGات والقGGاب<ت القانونيGGاتالنظGGام الGGداخلي لنقابGGة    .١٨

  ١٩٧٢لسنة ) ١٨(الممرضين والممرضات والقاب<ت القانونيات رقم 
  ١٩٥٤لسنة ) ٦(من قانون الجنسية رقم ) ٢١(نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضى المادة    .١٩
مGن قGانون المGالكين والمسGتأجرين رقGم ) ٥(من المادة ) أ(صادر بمقتضى الفقرة / اMجارةنظام الزيادات النسبية على بدل    .٢٠

  ١٩٩٤لسنة ) ١١(
) ٣١(الشGرعية رقGم  مGن قGانون أصGول المحاكمGات) ١١(صGادر بمقتضGى المGادة / نظام مكاتب اMص<ح والتوفيق ا�سرى   .٢١

  ١٩٥٩لسنة 
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  )٢٧(المرفق رقم 

  أبرز التعديBت التي طرأت على مجموعة من القوانين لصالح المرأة

  أبرز التعديBت التي طرأت على القانون لصالح المرأة  القانون  الرقم  
سنة شمسية مع اMذن لمن أتمت سGن الخامسGة عشGر  ١٨إلى  ١٥سن الزواج من  رفع -  قانون ا�حوال الشخصية   .١

بGGالزواج، وذلGGGك بعGGGد موافقGGGة قاضGGGي القضGGاة إذا كGGGان فGGGي زواجھGGGا ضGGGرورة تقتضGGGيھا 
  . المصلحة

يحق للزوجة طلب التفريق ل<فتداء، ويكون بالتنازل عن كافة حقوقھا الزوجية من مھGر  -
  .معجل ومؤجل مقابل ط<قھا

علGGى تبسGGيط إجGGراءات إثبGGات دعGGاوى التفريGGق للشGGقاق والنGGزاع علGGى المGGرأة،  تGGم الGGنص -
بحيGGث أصGGبحت المحكمGGة تتحقGGق مGGن وجGGود الشGGقاق والنGGزاع بكافGGة الطGGرق التGGي تراھGGا 

  .مناسبة، وھذا يُعد تسھي<ً على المرأة
تم استحداث نص قانوني يجيز للمرأة طلب الط<ق بسبب عدم القGدرة علGى اMنجGاب مGن  -

زوج ضمن شروط محGددة منھGا؛ وجGود تقريGر طبGي يثبGت عGدم قGدرة الGزوج علGى قبل ال
عامGاً، مGع  ٥٠اMنجاب، مرور خمس سنوات على الزواج ، وأن 5 يتجاوز عمGر المGرأة 

  .ا5حتفاظ بكافة حقوقھا الزوجية
النص على تعويض الزوجة مبلغاً مالياً إذا تGم ط<قھGا بGدون سGبب مشGروع، ويGتم تقGدير  -

  .يث 5 يقل عن نفقة سنة و5 يزيد عن نفقة ث<ثة سنواتالمبلغ بح
تم رفع سن حضانة ا�م للصغير إلى الخامسة عشر سنة شمسية وإعطGاء حGق ا5ختيGار  -

للصغير بعد بلوغ سن الخامسة عشGر فGي البقGاء فGي يGد ا�م الحاضGنة حتGى بلوغGه سGن 
  ).الثامنة عشر شمسية(الرشد 

- Gغير بحيGم للص�ث يصGبح لھGا حGق الرؤيGة وا5سGتزارة وا5صGطحاب تم تعGديل مشGاھدة ا
مGGرة فGGي ا�سGGبوع وا5تصGGال بGGه عبGGر وسGGائل ا5تصGGال الحديثGGة المتGGوفرة، وذلGGك عنGGدما 
يكون الصغير المحضون فGي يGد والGده أو أي أحGد ممGن لGه حGق الحضGانة، كمGا يسGتطيع 

يGة يقGيم الصغير المبيت عند أحGد والديGه فGي حالGة كGان الصGغير أو طالGب الحGق فGي الرؤ
  . خارج الب<د لمدة يراعى فيھا مصلحة المحضون

غايتGGه تسGGليف النفقGGة ) صGGندوق تسGGليف النفقGGة(تGGم الGGنص علGGى إنشGGاء صGGندوق يسGGمى  -
  .المحكوم بھا وإدانتھا للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بھا

تشديد العقوبة على من واقع أنثى بغير رضاھا سواء بGاMكراه أو بالتھديGد أو بالحيلGة  تم -  قانون العقوبات    .٢
  .  أو بالخداع، وذلك با�شغال الشاقة المؤقتة مدة 5 تقل عن خمسة عشر سنة

تم تشديد العقوبة على من واقع أنثى 5 تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجGز جسGدي  -
  .الشاقة المؤقتة مدة 5 تقل عن خمسة عشر سنةأو نفسي أو عقلي، وذلك با�شغال 

تم تشديد العقوبة على من واقع أنثى أكملت الثانية عشر من عمرھا ولم تكمGل الخامسGة  -
عشر، فيكون الحد ا�دنGى للعقوبGة خمسGة عشGر سGنة، وكGذلك تشGديد العقوبGة علGى مGن 

  .واقع أنثى لم تكمل الثانية عشر من عمرھا بعقوبة اMعدام
العقوبة على من واقع أنثى أكملت الخامسة عشر من عمرھا ولم تكمل الثامنGة  تم تشديد -

عشGGر مGGن عمرھGGا، وكGGان الجGGاني أحGGد أصGGولھا سGGواء كGGان شGGرعياً أم غيGGر شGGرعي، أو 
واقعھGGا أحGGد محارمھGGا أو مGGن كGGان مGGوك<ً بتربيتھGGا أو رعايتھGGا أو لGGه سGGلطة شGGرعية أو 

  .ن عاماً قانونية عليھا، بعقوبة ا�شغال الشاقة عشرو
تم إضافة نص بحيث تستفيد من العذر المخفف الزوجة التي فوجئت بزوجھا حال تلبسه  -

بجريمة زنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلGت مGن 
يزني بھGا أو قتلتھمGا معGاً أو أعتGدت علGى أحGدھما أو كليھGا اعتGداء أفضGى إلGى جGرح أو 

  .أو موتإيذاء أو عاھة دائمة 
رفع نصيب الوالدة عن ابنھا المتGوفّى سGواء أكGان مؤمنGاً عليGه أو : نصيب ا�م من ابنھا -  قانون الضمان ا5جتماعي   .٣

 .متقاعداً من ثلث الراتب المستحق إلى ث<ثة أرباع الراتب
استحقاق ا�رملة كامل نصيبھا من زوجھا المتوفى سواء كانت تعمل أو : نصيب ا�رملة -

 .متقاعدة5 تعمل أو 
عامGاً حتGى ترتقGي فGي العمGل ) ٥٠(رفع سن التقاعGد المبكGر للمGرأة إلGى : التقاعد المبكر -
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  أبرز التعديBت التي طرأت على القانون لصالح المرأة  القانون  الرقم  
 .وتحصل على درجة متقدمة

إعطاء المرأة فرصة ا5شتراك ا5ختياري في الضGمان بGدون شGرط : ا5شتراك ا5ختياري -
 .العمل السابق، كي يفتح المجال أمام ربات البيوت

ب العمل بإشراك العام<ت في المكاتب والمؤسسGات الفرديGة فGي إلزام أربا: السكرتيرات -
 .الضمان ا5جتماعي

يدفع للمرأة كامل راتبھا من صندوق ا�مومة، مما يفتح المجال لتشGغيل : تأمين ا�مومة -
 .العام<ت المتزوجات

يسGتمر الضGGمان بGGدفع رواتGب مGGدة التعطGل فGGي حGGال تركGت المGGرأة العمGGل : تGأمين التعطGGل -
 .حصولھا على عمل جديدلحين 

يسGGمح للمGGرأة الجمGGع بGGين راتGGب التقاعGGد المبكGGر وراتGGب العمGGل : التقاعGGد المبكGGر والعمGGل -
  .الجديد بعد التقاعد

قبGل الوضGع ) ٤(أسGابيع تقسGم ) ١٠(تستحق المرأة إجازة وضع مدتھا : إجازة ا�مومة -  قانون العمل   .٤
  .أسابيع بعد الوضع، إن رغبت) ٦(و

تحق المرأة العاملة إجازة يومية لمدة سGاعة MرضGاع طفلھGا، وذلGك تس: إجازة اMرضاع -
  .خ<ل عام من الو5دة

  .تستحق المرأة إجازة لرعاية ا�طفال لمدة سنة وتجدد: إجازة لرعاية ا�طفال -
يستحق إي من الزوجين إجGازة لمرافقGة الطGرف ا�خGر، إذا عمGل : إجازة لمرافقة الزوج -

  .احدھما خارج الب<د
  .لزوج إجازة عند و5دة الزوجةيستحق ا -
  .يلتزم صاحب العمل بتوفير مكان آمن لرعاية أبناء العام<ت أثناء الدوام: الحضانات -
تشدد القانون في تجريم فعGل التحGرش الجنسGي فGي العمGل، : التحرش الجنسي في العمل -

  .وخصوصاً إذا كان الجاني ھو رب العمل
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  )٢٨(المرفق رقم 

؛ والتي تساھم في تعزيز حقوق ٢٠١٤لسنة ) ١(المزايا التي اشتمل عليھا قانون الضمان ا9جتماعي رقم  مجموعة
  المرأة وتشجيعھا على ا9نخراط في سوق العمل

  
علGGى مجموعGGة متميGGزة مGGن المزايGGا للمGGرأة، والتGGي تسGGاھم فGGي تعزيGGز حقGGوق المGGرأة  ٢٠١٤لسGGنة ) ١(قGGانون الضGGمان ا5جتمGGاعي رقGGم  اشGGتمل

  : وتشجيعھا على ا5نخراط في سوق العمل، وھي على النحو اxتي

سGوق العمGل، وتقGوم آليGة عمGل ھGذا يھدف إلى ضمان حق المرأة في الحصGول علGى إجGازة ا�مومGة وتعزيGز مشGاركتھا فGي : تأمين ا�مومة -
من إجمGالي أجGر العGاملين لGديھم ذكGوراً %) 075.(التأمين على أساس إلزام أصحاب العمل من القطاع الخاص بدفع اشتراكات شھرية تبلغ 

أسGابيع ولعGدد غيGر محGدد مGن حGا5ت ) ١٠(المقابل تتحمل المؤسسة دفع أجر المGرأة العاملGة أثنGاء إجGازة ا�مومGة لمGدة  وفي. كانوا أم إناثاً 
باMضGافة إلGى . اشGتراكات للفتGرة التGي تسGبق اسGتحقاقھا إجGازة ا�مومGة) ٦(الو5دة، شريطة أن 5 تقل مدة اشتراكاتھا في ھذا التأمين عGن 

وعليه، فإن ھذا التأمين يساھم في تقلGيص .  ا5جتماعية المطبقة ا�خرى في حال وجودھا في فترة إجازة ا�مومةضمان حقھا في التأمينات 
Gموم�ة الفجوة بين كلفة تشغيل الرجل والمرأة، وبالتالي زيادة إقبال أصحاب العمل على تشغيل اMناث، كما أن تكفل المؤسسGة ببGدل إجGازة ا

  . ي سوق العمل وزيادة نسبة مشاركتھن ا5قتصاديةسيحفز اMناث على ا5نخراط ف

تGوفير دخGل للمGؤمن عليھGا خG<ل فتGرة محGددة مGن التعطGل عGن العمGل يسGاعدھا علGى الوفGاء با5لتزامGات المترتبGة : تأمين التعطل عن العمل -
 . عليھا، فض<ً عن إعطائھا المجال للبحث عن فرصة عمل جديدة دون حصول أمر مفاجئ وانقطاع الدخل

أتGاح للمؤسسGة إمكانيGة شGمول فئGات جديGدة، وعلGى وجGه التحديGد : ليصبح الشخص الطبيعي بد5ً من العامGل" المؤمن عليه"تعديل مفھوم  -
 .  ربات المنازل بشكل اختياري

شGمولھن عمGال مGن خG<ل ) ٥(توفير الحماية ا5جتماعية للعGام<ت فGي المنشGآت الصGغيرة والتGي توظGف أقGل مGن : مشروع توسعة الشمول -
بمظلة الضمان ا5جتماعي، حيث أن معظم النساء يعملن في مثل ھذا النوع مGن المنشGآت الصGغيرة، وھGذا بالتGالي يسGاھم فGي شGمول المGرأة 

 . بالتأمينات ا5جتماعية المطبقة بموجب قانون الضمان ا5جتماعي من جھة، وتشجيعھا على دخول سوق العمل من جھة أخرى

اشتمل القانون الجديد للضمان ا5جتماعي علGى آليGة تحGدد ربGط الرواتGب التقاعديGة بمعGدل التضGخم للسGنة : ة بالتضخمربط الرواتب التقاعدي -
  . السابقة، وذلك للحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية للمتقاعدات

 .ربط سقف ا�جر الخاضع ل<قتطاع بالتضخم -

لتقاعدية من جھة، وبين الحصة من الراتب التقاعدي وا�جر مGن عمGل مGن جھGة أخGرى، منح المرأة حق الجمع بين الحصص من الرواتب ا -
 : كما يأتي

o نصبة المستحقة� .الجمع بين ا
o الجمع بين الراتب التقاعدي والنصيب المستحق . 
o ل}رملة حق الجمع بين نصيبھا من راتب تقاعد زوجھا المتوفى وأجرھا من عمل دون اشتراط سقف. 
o دة لنصيبھا دون أي شرط، ورفع نصيبھا من الثلث إلى ث<ثة أرباعاستحقاق الوال. 

ل سريان جواز الجمع ل}رملة بين راتبھا التقاعدي أو راتبھا بسبب ا5عت<ل أو أجرھا من العمل ونصيبھا من راتب التقاعد أو راتGب ا5عGت< -
Gرملة المستحقة لنصيبھا قب�ل سGريان أحكGام ھGذا القGانون الGدائم واعتبGاراً مGن تGاريخ نفGاذه، الذي يؤول إليھا من زوجھا، سريان ذلك على ا

  . ٢٠١٠لعام ) ٧(علماً بان ھذه المادة لم تكن تسري على من حصلت على حصة من زوجھا المتوفى قبل نفاذ أحكام القانون رقم 

 : استفادة المرأة مما يلي -

ذين لGم يشGملھم ا5سGتثناء مGن المشGتركين بخصGوص ھGذا التقاعGد، بحيGث إعادة العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد؛ وتعديله على ال .١
  : يمكنھم الحصول على التقاعد المبكر ضمن أحد شرطين

o  قل بالنسبة للذكر، و) ٢٥٢(أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله� .اشتراكاً فعلياً ل}نثى) ٢٢٨(اشتراكاً فعلياً على ا
o سنة) ٤٥(و5 يقل سنه عن  ،اشتراك فعلي) ٣٠٠(يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى  أن .  

اشGتراكاً ) ٦٠(اشGتراكاً منھGا ) ١٨٠(تمديد ا5ستثناء، بحيث يشمل كل مْن يكمل سن السGتين للGذكر وسGن الخامسGة والخمسGين ل}نثGى و .٢
) ١٨٠(اشGتراكاً للGذكر أو ) ٢١٦(ائم، وكذلك كل مْن يكمGل مGدة اشGتراك فعلGي فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الد

, عنGد تقدمGه بطلGب الحصGول علGى راتGب التقاعGد المبكGر) ٤٥(اشتراكاً ل}نثى قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يكون قGد أكمGل سGن أل 
Gاً الحسGاوي تقريبGد تسGى التقاعGوله علGم بحيث تكون حسبته التقاعدية عند حصGانون رقGى القGا علGول بھGة المعمGنة ) ١٩(بة التقاعديGلس

٢٠٠١ . 
وحتGى نفGاذ القGانون الGدائم ) ١/٥/٢٠١٠(إعادة احتساب رواتب الشGيخوخة والمبكGر والوفGاة الطبيعيGة، التGي تGم تخصيصGھا مGن تGاريخ  .٣

 .٢٠١٠لسنة ) ٧(القادم، وتحديداً لمن طبقت عليھم الحسبة التقاعدية حسب القانون المؤقت رقم 
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  )٢٩(المرفق رقم  

  )٢٠١٢ ،٢٠١١( عامينمؤشرات التقدم المحرز في الجانب الصحي لل

  ٢٠١٢  ٢٠١١  المؤشر
  ٣٫٥  )٢٠٠٩/( ٣٫٨     معدل الخصوبة الكلي 

  ٧١٫٦  ٧١٫٦  ذكور / العمر المتوقع عند الو5دة
  ٧٤٫٤  ٧٤٫٤  إناث / العمر المتوقع عند الو5دة

  ١٧٫٠  )٢٠٠٩/ (٢٣٫٠  ) شخص ١٠٠٠لكل (معدل الوفيات للرضع 
  ٢١٫٠  ٢١٫٠  ) شخص ١٠٠٠لكل ( معدل وفيات ا�طفال دون الخامسة 

  %٩٨  %٩٧  ) شھراً  ٢٣- ١٢(نسبة ا�طفال المحصنين ضد الحصبة 
  %٦١٫٢  ) ٢٠٠٩% (  ٥٩٫٣  ) سنة ٤٩-١٥من(نسبة المستخدمات لوسائل تنظيم ا�سرة 

  ٢٧٫١  ٢٥٫٥  ) ١٠٠٠٠لكل (عدد ا�طباء 
  ٤٦٫٦  ٤٣٫٧  )١٠٠٠٠لكل (معدل ممرض قانوني، قابلة، مساعد ممرض 

  ١٠٦  ١٠٦  مجموع المستشفيات الحكومية، الخاصة، التعليمية، الخدمات الطبية
  ٩٢  ٨٦  )صحة(عدد المراكز الصحية الشاملة 
  ٣٧٢  ٣٧١  )صحة(عدد المراكز الصحية ا�ولية 

  ٢١١  ٢٢٠  عدد المراكز الصحية الفرعية 
  ٤٤٤  ٤٣٥  عدد مراكز ا�مومة والطفولة 

  ٣٨٤  ٣٧٧  عدد عيادات ا�سنان 
  %٢٤  غير متوفر  نسبة استخدام وسائل تنظيم ا�سرة في فترة النفاس 

  ١٩  ١٩  و5دة حية  ١٠٠٫٠٠٠معدل وفيات ا�مھات لكل 
  %٦٫٣  %٦٫٣  ) من الموازنة العامة للدولة(موازنة وزارة الصحة 

  %٩٩٫٦  %٩٩٫١  الو5دات التي خضعت لnشراف الطبي 
  %٩٩  %٩٩  تلقي الرعاية الصحية أثناء الحمل من قبل كادر طبي 
  %٨٢  %٨٢  تلقي خدمات ما بعد الو5دة خ<ل يومين من الو5دة 

  %٩٩  %٩٩  الو5دات التي تمت بمؤسسات طبية 
  ٣٢٤٧٩  ٣٥٨٩١  أعداد الحاص<ت على رعاية ما بعد الو5دة 

  

  

  )٣٠(المرفق رقم  

  إحصاءات البرامج المتعلقة بالسرطانات

عدد السيدات   السنة
جرين أواتي لال

الفحص السريري 
  للثدي

واتي لعدد السيدات ال
تم تدريبھن على 

  الفحص الذاتي للثدي

عدد الندوات 
التثقيفية التي 

  عملت

ور ضعدد الح
  للندوات

عدد السيدات اللواتي 
تم تحويلھن لعمل 
  فحص ماموغرام

٤٥٧١  ٥٤١٤٥  ٥٦٠٢  ٥٠٩٢٦  ٥١٧٥٣  ٢٠١١  

٥٠٦٧  ٦١٣٥٩  ٦٤٣٥  ٥٩٩٥٧  ٥٧٧٥٦  ٢٠١٢  

٢٣٨٦  ٢٧١٥٤  ٢٤٢٢  ٢٦٠٨١  ٢٥١١٦  ٢٠١٣  

  

  



٩٠ 
 

  )٣١(المرفق رقم  

  والتي استھدفت المرأة/ والكتيبات والتقارير وملخصات السياسات التي أعدھا المجلس ا"على للسكان الدراسات

  )التقرير/ الدراسة/ الوثيقة(عنوان   الرقم
سياسة حول الزيارات المنزلية كوسيلة لتغيير السلوك المتعلق باستخدام وسائل تنظGيم ا�سGرة لGدى السGيدات فGي المجتمعGات  ملخص   .١

  .٢٠١١الريفية في ا�ردن، 
  .٢٠١١ملخص سياسة حول معالجة ثبات معدل استخدام تنظيم ا�سرة في ا�ردن من خ<ل التمكين الذاتي للمرأة،    .٢
  .٢٠١١معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم ا�سرة والحاجة غير الملباة لتنظيم ا�سرة،  ملخص سياسة تخفيض   .٣
  .٢٠١١ملخص سياسة تأثير توزيع خيارات وسائل تنظيم ا�سرة في بلوغ ا�ھداف الوطنية لمعدل اMنجاب الكلي،    .٤
  .٢٠١٣ملخص سياسة المباعدة الصحية بين الو5دات تساھم في خفض الوفيات،    .٥
  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧(الدراسة الوطنية لوفيات ا�مھات في ا�ردن    .٦
  ).٢٠٠٨ – ٢٠٠٦(دراسة مراضة ا�مھات    .٧
  .٢٠١٠دراسة الحاجات والمعيقات التي تواجه خدمات الصحة اMنجابية وتنظيم ا�سرة في ا�ردن،    .٨
  .٢٠١٠مشاركة والتزام ودعم القطاع الخاص لبرنامج تنظيم ا�سرة والصحة اMنجابية في ا�ردن،  دراسة   .٩

  .٢٠١٠دراسة البحث اMجرائي Mيجاد آلية لتوفير خدمات تنظيم ا�سرة من قبل طبيبات إناث في المناطق ا�قل حظاً،    .١٠
  .٢٠١٠ا�ردنية، دراسة قضايا السكان والصحة ا5نجابية في الصحف اليومية    .١١
تقرير حصر ومراجعGة التشGريعات الداعمGة لمفھGوم ا�سGرة الصGغيرة وتنظGيم ا�سGرة بالتعGاون مGع اللجنGة الوطنيGة ا�ردنيGة لشGؤون    .١٢

  .   ٢٠١٠المرأة، 
  .٢٠١٠ورقة عمل حول واقع العزوبية بين اMناث في ا�ردن،    .١٣
  .ةوالمتضمن قضايا المرأ ٢٠١٠تقرير حالة سكان ا�ردن    .١٤
  .٢٠١١تنظيم ا�سرة في ا�ردن، / دراسة تحليل واقع توفر خدمات تنظيم ا�سرة ومعلومات الصحة اMنجابية   .١٥
  .٢٠١١دراسة تأثير ا�زمة المالية العالمية على الصحة اMنجابية وصحة ا�م في ا�ردن،    .١٦
ا�سرة في المناطق التي تعاني من نقص في مقدمي الخدمGة تنظيم / دراسة تلبية احتياجات النساء من بعض خدمات الصحة ا5نجابية   .١٧

  .٢٠١١من ا�طباء ا5ناث في القطاع العام في ا�ردن، 
  ).٢٠١٣-٢٠١٢(ضمن عينة من الشباب في ا5قاليم الث<ثة " ا5ناث، الذكور"دراسة طرق ا5تصال مع الشباب    .١٨
 -١٩٩٤تقييم التقدم في تنفيذ برنامج عمGل المGؤتمر الGدولي للسGكان والتنميGة التقرير الوطني الثاني للمملكة ا�ردنية الھاشمية حول    .١٩

  .، باللغة العربية واللغة اMنجليزية، والمتضمن محاور متعلقة بقضايا المرأة٢٠١٤القاھرة، وما بعد عام 
-٢٠٠٨(لوطنيGة للصGحة ا5نجابيGة المرحلة الثانيGة مGن خطGة العمGل ا/ تقرير المؤشرات المستھدفة الخاصة باMنجاب وتنظيم ا�سرة   .٢٠

٢٠١٢.(  
، دراسة الجدوى ا5قتصادية من شمول وسائل تنظGيم ا�سGرة ضGمن بGرامج التGأمين الصGحي فGي مؤسسGات القطGاعين العGام والخGاص   .٢١

٢٠١٢.  
  .٢٠١٣ ،دراسة تحليلية -سوق العمل وأثرھا في خصوبتھا  يدراسة محددات مساھمة المرأة ف    .٢٢
بالتعGGاون بGGين  ،")٢٠٥٠-٢٠٠٧( ل}عGGوامردن IتقGGدير حجGGم بعGGض ا�مGGراض غيGGر السGGارية بGGين الشGGباب فGGي ا"اعGGداد ورقGGة عمGGل    .٢٣

،  ٢٠١٢المجلGGس وشGGبكة الصGGحة العامGGة لGGدول شGGرق المتوسGGط، وبتنسGGيق فنGGي مGGع الفريGGق الفنGGي لnسGGقاطات السGGكانية خGG<ل عGGام 
يGة، وعقGدت عGدة لقGGاءات لعGرض نتائجھGا، مGع الجھGGات ذات ورقGة العمGGل بGدعم مGن منظمGة الصGGحة العالم ،٢٠١٣وطبعGت فGي العGام 

الع<قة، حيث تم تضمين مجموعة من المؤشرات ذات الع<قة با�مراض غير السارية فGي الخطGة الوطنيGة لمتابعGة ورصGد التقGدم فGي 
  . تحقيق واستثمار سياسات الفرصة

5ع<ميGGات  لتمكيGGنھن مGGن تنGGاول  موضGGوعات السGGكان والصGGحة إعGGداد أدلGGة تدريبيGGة وعقGGد بGGرامج تدريبيGGة  للواعظGGات والمعلمGGات وا   .٢٤
  . اMنجابية في برامجھن

  . ٢٠١٠الدليل اMع<مي في مجال السكان والصحة ا5نجابية،    .٢٥
  .٢٠١٢الدليل التدريبي لتدريب المدربين في مجال القضايا السكانية والصحة اMنجابية،    .٢٦
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  )٣٢(المرفق رقم  

   بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوناقشت قضايا تتصل  ،شارك بھا المجلس ا"على للسكانالفعاليات التي 

  الفعالية  الرقم
تسريع وتيرة التقGدم المحGرز لبلGوغ الھGدفين : إنقاذ حياة ا�مھات وا�طفال"مشاركة المجلس في اجتماع رفيع المستوى حول    .١

  .٢٠١٣، والذي عقد في دبي عام "ل}لفية في إقليم شرق المتوسطھداف اMنمائية Iالرابع والخامس من ا
، فGGي إطGGار الجھGGود ٢٠١٣ماليزيGGا / فGGي كوا5لمبGGور" Women Deliver :مGGؤتمر النسGGاء ينجGGبن"المشGGاركة فGGي فعاليGGات    .٢

  .الدولية لتعزيز وتحسين صحة المرأة وخفض نسبة وفيات ا�مھات
مGGن الناحيGGة الشGGرعية " زواج مرتكGGب جGGرائم ا5عتGGداء علGGى العGGرض مGGن الضGGحية"فGGي النGGدوة الحواريGGة حGGول  المشGGاركة   .٣

  .٢٠١٣ ،والقانونية وا5جتماعية، والتي نفذھا المجلس الوطني لشؤون ا�سرة
  ).٢٠١٦-٢٠١٢(الخطة ا5ستراتيجية الوطنية لمكافحة اMيدز المشاركة في وضع    .٤
التGي نفGذھا المركGز  ،٢٠١١" العنGف ضGد المGرأة"المستديرة لمناقشGة مGدى الحاجGة إلGى اقتGراح قGانون المشاركة في المائدة    .٥

  .الوطني لحقوق اMنسان
بالتعGGاون مGGع المجلGGس ا5قتصGGادي وا5جتمGGاعي،  ،المشGGاركة فGGي اجتماعGGات لجنGGة تمكGGين المGGرأة ا5قتصGGادي وا5جتمGGاعي   .٦

  ).٢٠١٧-٢٠١٣(والمشاركة بإعداد خطة عمل قطرية لبرنامج ا�مم المتحدة اMنمائي ل}عوام 
 USAID/ والتي نفذھا مشروع تعزيز تنظيم ا�سGرة ،"استخدمي اللولب وريحي بالك"مشاركة المجلس في الحملة الوطنية    .٧

ل<جئGGGين الفلسGGGطينيين الدوليGGGة لغGGGوث البالتعGGGاون مGGGع وزارة الصGGGحة، والجمعيGGGة ا�ردنيGGGة لتنظGGGيم وحمايGGGة ا�سGGGرة، ووكالGGGة 
  ".ا�ونروا"

/ بالتعGاون مGع وزارة الصGحة ومشGGروع تعزيGز تنظGيم ا�سGGرة" صGحتنا وراحتنGا بتنظGيم أسGGرتنا"حملGGة فGي مشGاركة المجلGس    .٨
USAID سرة�  .٢٠١٣ ،والجمعية ا�ردنية لتنظيم وحماية ا

المشاركة في ورشة إط<ق التقرير الوطني التحليلي لمؤشرات المجتمGع المGدني فGي ا�ردن، التGي نفGذھا مركGز ا�ردن الجديGد    .٩
  .، حيث تم المشاركة ضمن مجموعة المجتمع المدني تحت محور تمكين المرأة والشباب٢٠١١للدراسات 
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  )٣٣(المرفق رقم  

  نجازھا في ما يتعلق بـرفع كفاءة وتمكين المرأة والمساھمة في الحدإأبرز النشاطات التي تم 

  وزارة الصحة/ من مشكلتي الفقر والبطالة، من خBل قسم القرى الصحية

  نسبة النساء  ات/عدد المشاركين  موضوع الدورة  الرقم

تخطيط، كسب التأييد المجتمعي، العمGل (مفاھيم تنموية    .١
 )التطوعي، إعداد مقترح مشروع

٤٠  ٨٩٤%  

  %٥٥  ٤٠٠  إدارة المشاريع الصغيرة والتسويق   .٢

  %٩٠  ٣٤٤  تمكين المرأة في مختلف المواضيع   .٣

  %٤٠  ٤٢٥  مھارات ا5تصال والتشبيك   .٤

  %٥٠  ٥٣٥  المدرسة المجتمعية   .٥

  %٩٠  ٢٠٠٠  حرفية ومھنية ومھارات إدارية  دورات   .٦
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  )٣٤( المرفق رقم 

  مشاريع التشغيل في وزارة العمل

              

  نموذج خطة مشروع

 .التدريب والتشغيل البرنامج

 ).مشروع التشغيل والتدريب سابقاً (التوسع في برامج التعليم والتدريب والتشغيل في مواقع العمل  المشروع

 .وحدة مشاريع التشغيل الوحدة المنفذة/ المديرية 

 .مازن كرايمة مدير المشروع

   

 

 النشاطات
المخرجات 

 المتوقعة

الوزن 

النسبي 

للمرحلة 

 ≥

١٠٠

% 

الوزن 

النسبي 

المتوقع 

 للربع

الوزن 

النسبي 

المتحقق 

 للربع

مؤشرات 

 ا+داء

 ا.طار الزمني

مصادر 

 التحقق
 المسؤولية

القيمة المتحققة 

 Q1 Q2 Q3 Q4 للعام الحالي

توس?????يع ): ١(الھ?????دف الفرع?????ي 

ب???رامج الت???دريب والتش???غيل ف???ي 

 .القطاعات ا5قتصادية المستھدفة

100% 27% 22%   

              

ت7777777777777777دريب  1

وتش7777777777777غيل 

الممرض77777ين 

 .الذكور

تش77777777777777777777غيل 

)٢٥٠ (

ممرض7777اً م7777ن 

 %12 %30 %20 .الذكور

عدد *

الملتحقين 

  .الجدد

عدد *

المنسحبين 

  .الجدد

عدد *

الخريجين 

  .الجدد

عدد *

الملتحقين 

  .ا.جمالي

75 50 50 75 

ملفات *

وحدة 

 مشاريع

  .التشغيل

كشوف *

التدفق 

 .النقدي

وحدة 

مشاريع 

 .التشغيل

30 

11 

52 

867 

334 

446 

ت7777777777777777دريب  2

وتش7777777777777غيل 

خريج7777777777777ي 

اIتص7777777اIت 

وتكنولوجي7777ا 

 .المعلومات

تش77777777777777777777غيل 

م7777777ن ) ٥٠٠(

خريج77777777777777777ي 

اIتص77777777777اIت 

وتكنولوجي7777777ا 

 .المعلومات

17% 25% 24% 

125 125 125 125 118 

0 

50 

2,102 

602 

989 



٩٤ 
 

ت7777777777777777دريب  3

وتش7777777777777غيل 

ا+ردني777777777ين 

ف777ي الف777روع 

 .ا.نتاجية

تش77777777777777777777غيل 

ف777ي ) ١١٠٠(

الف777777777777777777روع 

 %16 %25 %16 .ا.نتاجية

عدد *

المنسحبين 

  .اIجمالي

عدد *

الخريجين 

 .ا.جمالي

275 275 275 275 180 

76 

61 

4,481 

3,053 

1,025 

ت7777777777777777دريب  4

وتش7777777777777غيل 

ا+ردني777777777ين 

ف77777ي قط77777اع 

 .المحروقات

تش77777777777777777777غيل 

ف7777777ي ) ٢٠٠(

قط77777777777777777777777اع 

 .المحروقات
16% 25% 57% 

50 50 50 50 113 

97 

0 

989 

669 

0 

ت7777777777777777دريب  5

وتش7777777777777غيل 

ا+ردني777777777ين 

ف77777ي قط77777اع 

 .المطاعم

تش77777777777777777777غيل 

ف7777777ي ) ٢٥٠(

قط77777777777777777777777اع 

 .المطاعم
16% 30% 0% 

75 50 50 75 0 

0 

0 

530 

197 

0 

ت7777777777777777دريب  6

اIن77777777777777777اث 

لغاي7777777777777777ات 

التش7777777777777غيل 

 .الذاتي

ت77777777777777777777دريب 

فت77777اة ) ٥٠٠(

ف77777777777777777777777777777ي 

المحافظ777777777ات 

المختلف777ة م777ن 

 .المملكة

15% 25% 29% 

125 125 125 125 143 

0 

0 

0 

0 

0 
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  )٣٥(المرفق رقم 

  وزارة العمل)/ البرامج المھنية وا^نتاجية(المھن المستھدفة في مشروع التشغيل الذاتي           
  

  المھنة  الرقم

  .الخياطة المنزلية والتراثية وصناعة الحقائب القماشية وصناعة الدمى القماشية وصبغ ا9قمشة   .١

  .التطريز، والتطريز التراثي   .٢

  ...).ا9حزمة، ا9غلفة،(والب>ستيكية، والجلديات المتنوعة صناعة الحقائب الجلدية    .٣

  . صناعة الخزف والفخاريات   .٤

  .ا9لبان وا9جبان، المخل>ت، المربيات، الفواكه المجففة، تجفيف ا9عشاب الطبية، المعجنات والحلويات: إعداد ا9طعمة   .٥

  .الزجاج، الحفر على المعدن، حفر الخشب، القشيات، وا9دوات الموسيقية التقليديةالفضيات، التحف، الرسم على : الحرف اليدوية والتقليدية   .٦

  .صناعة الشموع وتشكيلھا، وشموع الزينة   .٧

  . ا9حجار الكريمة، الصدف، المعدن، الزجاج، السيراميك: صناعة إكسسوارات الزينة   .٨

  .تجفيف ا9زھار وتشكيل الباقات   .٩

  .الشوكو5، علب ا9فراح، الزھور، المفارش، والتزيين: بالمناسباتتجھيز اJكسسوارات الخاصة    .١٠

  .أقمشة، ورق وكرتون، مخلفات ا9شجار: إعادة التدوير   .١١

  .ا9عشاب العطرية والطبية، شتل صباريات الزينة، شتل نباتات الزينة الداخلية: الزراعة المنزلية المجزية اقتصادياً    .١٢

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



٩٦ 
 

  )٣٦(المرفق رقم 
  

  ،المرحلة الثالثة -الصندوق ا"ردني الھاشمي للتنمية البشرية "/ برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر"ملخص محاور 
 في ما يتعلق بتمكين المرأة

 

 المنطقة  المحافظة  الرقم

عدد المشاريع 
  اMنتاجية

+ أسر منتجة (
 )جمعيات مشرفة

فرص 
 العمل

عدد 
المحافظ 

 اMقراضية 

عدد 
 ات/المقترضين

فرص 
 العمل

مشاريع 
البنية 

 التحتية 

فرص 
 العمل 

برامج 
 التدريب

منح شبابية 
 ونسوية
 وھمة

فرص 
 العمل

 ٦٤ 29 ٤٠ 2 ٥٠ ٣٧ 5 ١٣٠ 65 أم الجمال المفرق .١

 ٦١ 39 ٣٥ 3 ٨٠ ٤٥ ٣ ١٠٠ 58 الخالدية المفرق .٢

الصالحية  المفرق .٣
 ونايفة

62 ٧٤ ٤٣ ٤ ١٢٠ 2 ٢ 28 ٦٦ 

دير  المفرق .٤
 الكھف

67 ٥٢ ٤١ ٤ ١١٠ 3 ٣ 37 ٦٤ 

 ٦٣ 36 ١٨ 1 ٦٠ ٤٠ ٥ ٩٨ 62 إرحاب المفرق .٥

 البلقاء .٦
الشونة 
 الجنوبية

٩٩ ٥٠ ٥ ٢٠٠ ٧٠ 1 ١ 58 ٨٥ 

 الكرك .٧
غور 
 الصافي

٨٧ ٣١ ٤ ١٨٠ ٧٠ 3 ٣ 27 ٦٧ 

  470 254  ١٠٢ ١٥  ٥٠٢  ٢٨٧  ٣٠  ٩٣٨  ٤٥٤  المجموع 

 

 

 


