مرفق رقم  :2مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة باعالن ومنهاج عمل بيجين
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منهاج عمل بيجين
مؤشرات التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة
يجمع ااين ي نم ااا ا ااانوا

 1.1.1نسا ا اااة الس ا ا ااوان ال ا ا ااذ ن اعيش ا ا ااون دون ا ا ا ا الفق ا ا اار

مستوى يوع  -غير متوفر

ألف -عبء الفقر الادامم

 1.1القض اااى عل ااا الفق اار الما اادلن للن ااا

باليااا بعاادد األش ا ال الااذ ن

الا اادولي ،م ا اانفين بحس ا اال نا ااور الج ا اان  ،والف ا ااة العمر ا ااة،

الحاسمة)
والمتزايااد الواق ا

عل ا

المرأة
ألف -عبء الفقر الادامم
والمتزايااد الواق ا

عل ا

المرأة

بحلااوع عااام  ،2030وهااو ساقااا
اعيشون بألل من  1.25دوالر في اليوم.

والوضن الوظيفي ،والمولن الجغرافي (بضري/ر في).

.1ب 1.وض اان يط اار يياي اااتية ي االيمة عل ااا اال م اان ال ااعيد

(ب) نس ا اااة اانفا ا ااام الحوا ا ااومي المتك ا اارر وال يريا ا اامالي إلا ا ااا

الااوطني وااللليم ااي وال اادولي ،ايااتنادا إل ااا اي ااتراتيجيان إنما ي ااة

القطاعا ا ااان الت ا ا ااي اس ا ا ااتفيد منه ا ا ااا النس ا ا اااى والف ا ا ااان الفقيا ا ا ارة

مراعيااة لم ااالا الفقاراى ومراعيااة للمنجااور الجنساااني ،ماان يجاال

والضعيفة بشول غير متنايل

مستوى ثالث

تسر ن وتيرة االيتثمار في االجراىان الرامياة إلاا القضااى علاا
الفقر.
ألف -عبء الفقر الادامم
والمتزايااد الواق ا

عل ا

المرأة

 2.1ت فا ا ااي

نسا ا اااة الرجا ا اااع والنسا ا اااى واالطفا ا اااع ما ا اان جميا ا اان

األعما ااار الا ااذ ن اعا ااانون الفق ا اار بجميا اان يبعا ااادت وفقا ااا للتع ا ااار

 1.2.1نسا ا اااة الس ا ا ااوان ال ا ا ااذ ن اعيش ا ا ااون دون ا ا ا ا الفق ا ا اار
الوطني ،م نفين بحسل نور الجن

مستوى يوع  -غير متوفر

والف ة العمر ة

الوطنية بمقدار الن ف علا األلل بحلوع عام 2030
 2.2.1نسااة الرجااع والنساااى واألطفااع ماان جميان األعمااار
الذ ن اعانون الفقر بجمين يبعادت وفقا للتعار

الوطنية.

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 3.1ايا ااتحدا

نجا ااد وتا اادابير بمااا ااة اجتماعيا ااة مال ما ااة علا ااا

 1.3.1النساااة الم و ااة ماان الس ااوان الااذ ن تشااملهد الح اادود

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ال عيد الوطني للجمين ووضان بادود دنياا لهاا ،وتحقيا تغطياة

ال ا ا اادنيا/النجد ال اصا ا ا ااة بالحماا ا ا ااة االجتماعيا ا ا ااة ،م ا ا ا اانفين

المرأة

صحية وايعة

جيم  -المرأة والصحة

للفقراى والضعفاى بحلوع عام 2030.

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 4.1ضا اامان تمت ا ان جميا اان الرجا اااع والنسا اااى ،وال يا اايما الفق ا اراى

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

والض ااعفاى ما اانهد ،با اانف

مستوى ثاني
مستوى يوع  -غير متوفر
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بحساال ن ااور الجاان  ،م اان التميي اال بااين األطف اااع والع اااطلين

عا ا ا ا ا ا اان العما ا ا ا ا ا اال والمسا ا ا ا ا ا اانين واألش ا ا ا ا ا ا ا ال ذوي ااعالا ا ا ا ا ا ااة

والحوامل/األطفاااع بااد ثي ال اوالدة وضااحااا إصااابان العماال
والفقراى والضعفاى.
الحقا ااوم فا ااي الح ا ااوع علا ااا الم ا اوارد

 1.4.1نس اااة الس ااوان ال ااذ ن اعيش ااون ف ااي يي اار ل ااد ها

مستوى ثالث

إموانية الوصوع إلا ال دمان األيايية

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

ب ملكية االراضي والت ار فيهاا وغيارت مان الحقاوم المتعلقاة

 2.4.1نساااة إجماالي السااوان الااالغين الااذ ن لاد هد بقااوم

نسا ا ا اااة ما ا ا اان امتل ا ا ا ا من ا ا ا الال لوبا ا ا اادهد/ن ( )49_15و/يو

ملكيااة لأل ارضااي ،ماان وثااا

باالشتراك من ش ص آ ر

وتدريبها

بأشااواع الملكيااة األ اارى ،وبااالمي ار  ،وبالح ااوع علااا الم اوارد

ملكيتهد لهذت االراضي آمنة  ،بسل الجن

المرأة

واو  -المرأة وا قتصاد
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

االلت ااداة ،و اذل ب ااولهد علاا ال اادمان االياياية ،وعلااا

معتاار بهااا لانوني اا و اارون ان
ونور الحيازة

الطايعي ااة ،والتكنولوجي ااا الجد اادة المال م ااة ،وال اادمان الماليا ااة،

ذ ور %25

بما في ذل التمو ل المتناهي ال غر ،بحلوع عام 2030

نس اااة م اان تمتلا ا يرضا ااا لوب اادهد/ن و/يو باالش ااتراك ما اان
ش صآ ر

للمرأة

٪8

 -الطفلة

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم
والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا
المرأة
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انا

%11

%11

 2.2وض اان نهااا ااة لجميا اان يشا ااواع يا ااوى التغذاا ااة ،بحلا ااوع عا ااام

 1.2.2معاادع انتشااار تولااف النمااو (الطااوع بالنساااة للعماار

المتف ا ا عليها ااا دوليا ااا

المعي اااري ع اان متويا ا مع ااا ير

 ،2030بما ااا فا ااي ذل ا ا تحقي ا ا األها اادا

بشااأن تول اف النمااو والها الاع لاادى األطفاااع دون ياان ال امس ااة،

الجدوع اعرض المؤشران المتوفرة من المستوى األوع بحسل تعر

المؤشران بحسل الت نيف العالمي لمؤشران يهدا

فر

< 2-نقط ااة م اان االنحا ا ار

مستوى يوع  -غير متوفر بسل االب اىان العامة

نم ااو الطف اال لمنجم ااة ال ااحة العالمي ااة) ب ااين األطف اااع دون

ال اراى المشترك بين الو االن المعني بمؤشران يهدا

التنمية المستدامة ( https://bit.ly/2ZlAEkd ،)2016وت نيفان مستو ان

التنمية المستدامة (ياار https://bit.ly/2zKmJcr ،)2018؛ بيث ت نف المؤشران الاواردة في المقترح الحالي الا ثالثة مساتو ان م تلفة اياتنادا إلا مستواها من

بيث التطور المنهجي وتوافر الايانان ب فة عامة ،وهي (ا) مستوى يوع توجد في منهجية لا مة بالفعل وتتاوافر لها بياناان علا نطام واين(المستوى األوع)( ،ب) مستوى ثاني وضعت له منهجية ولكن الايانان الالزمة
لها ال تتاوافر بساهولة(المستوى الثاني) ،مستوى ثالث لد توضن له بعد منهجية متف عليها دوليا(المستوى الثالث).
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في باع عدم توفر مؤشر بحسل المطلوب ،تد عرض المعلومان المتوفرة بوع الموضور ليد السؤاع لالطالر والفا دة 90 :الف ايرة تلقت من برنامج المعونة النقداة المتكررة بتا نهااة العام  / 2016ثلث المنتفعين

منه ،هد من ف ة اار السن ،وتالغ نسل العا الن التي ترييها امرية والمنتفعة من ال ندوم نحو  ،%58بااضافة إلا ين المؤيسة العامة للضمان ااجتماعي يمحت لربان الايون بااشتراك اا تياري
المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
جيم  -المرأة والصحة
 -الطفلة

ومعالج ا ااة االبتياج ا ااان التغذو ا ااة للمراهق ا ااان والنس ا اااى الحوام ا اال
والمرضعان و اار السن بحلوع عام 2025

ين ال امسة.

 2.2.2معاادع انتشااار يااوى التغذاااة (الااوزن بالنساااة للطااوع
> 2+يو < 2-نقطااة ماان االنح ا ار

المعياااري عاان متوي ا

مستوى يوع  -غير متوفر بسل االب اىان العامة

معاا ير نمااو الطفاال لمنجمااة ال احة العالميااة) بااين األطفاااع
دو ي اان ال امسا ااة ،م ا اانفين بس اال النا ااور (اله ا الاع وز ا ااادة
الوزن).
جيم  -المرأة والصحة

 1.3فا

النسااة العالمياة للوفياان النفاياية إلاا يلال مان 70

 1.1.3الوفيان النفايية لكل  100000مولود بي.

بالة وفاة لكل  100 000مولود بي بحلوع عام .2030

معاادع وفيااان المواليااد( :عاادد الوفيااان لكاال  1000مولااود
بي في فترة السنوان ال م

السابقة للمسا):92

ذ ور 13
8

انا

المجمور 11
ا ا ااا يون

%99.7

 7.3ضا اامان ب ا ااوع الجمي ا اان علا ااا ا اادمان رعاا ا ااة ال ا ااحة

 1.7.3النسا اااة الم و ا ااة للنسا اااى فا ااي يا اان اانجا اااب (الف ا ااة

%56.7

اادمان ومعلوم ااان تنج اايد

العمر ااة  39-15ي اانة) الالت ااي سلاي اات ب اااجتهن إل ااا تنج اايد

 1.4ضاامان ين تمت ان جمياان الانااان والانااين والفتيااان والفتيااان

1.1.4النسا اااة الم و ا ااة لألطفاع/الشا ااااب( :ي) فا ااي ال ا ااف

 2.1.3نسا ا اااة ال ا ا اوالدان التا ا ااي اشا ا اار عليها ا ااا ي
صحيون مهرة.

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها

الجنس ااية واالنجابي ااة ،بم ااا ف ااي ذلا ا

جيم  -المرأة والصحة

األيا ارة والتوعيا ااة ال اص ااة با ااه ،وصدما اااج ال ااحة االنجابيا ااة فا ااي

 الطفلةباااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها
 -الطفلة
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األيرة بطرم بد ثة.

االيتراتيجيان والارامج الوطنية بحلوع عام 2030
بتعلاايد ابتاادا ي وثااانوي مجاااني ومن ااف وجيااد ،ممااا ااؤدي إلااا
تحقي نتا ج تعليمية مال مة وفعالة بحلوع عام 2030

الثااني الثالااث؛ (ب) فااي نهااااة المربلااة االبتدا يااة؛ (ج) فااي

مستوى ثاني وثالث

نسااة طاالب ال اف الثااني والثالاث الاذ ن اجيادون القاراىة

نهاا ااة المربل ااة األول ااا م اان التعل اايد الث ااانوي ال ااذ ن احققا ااون

بإيتيعاب (في المدار الحوومية)

عل ا ااا األل ا اال الح ا ااد األدن ا ااا م ا اان مس ا ااتوى الكف ا اااىة ف ا ااي ’’1

ذ ور %18,2

القراىة ’2’ ،الر اضيان .الت نيفان بحسال :ناور الجان ،

%22,7

والمولا اان ،والثا ااروة (وت ا اانيفان ي ا اارى بيثما ااا تت ا اوافر عنها ااا
بيانان)

إنا

95

مجمور %20,6

نساااة طااالب ال ااف الثاااني والثالااث الااذ ن اجياادون إجاراى
العمليان الحسابية بفهد (في المدار

الحوومية)
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ذ ور %16,5
إنا

%15,2

مجمور % 15,8
باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 2.4ض اامان ين تت اااح لجمي اان الان ااان والان ااين ف اارل الح ااوع

 1.2.4النسا ا ا اااة الم و ا ا ا ااة لألطفا ا ا اااع دون ال امسا ا ا ااة الا ا ا ااذ ن
اس ا اايرون علا ا ااا المسا ا ااار ال ا ا ااحيا م ا اان بيا ا ااث النما ا ااو فا ا ااي

والتعلد ،والرفات النفسي وااجتماعي ،بحسل الجن
ذ ور %66.1

وتدريبها

علا ااا نوعيا ااة جي ا اادة ما اان النم ا اااى والرعااا ااة ف ا ااي مربلا ااة الطفول ا ااة

جيم  -المرأة والصحة

الماو ا ارة والتعلا اايد لاا اال االبتا اادا ي بتا ااا اوون ا اوا جا اااهل ن للتعلا اايد

مج ا ا اااالن ال ا ا ااحة وال ا ا ااتعلد والرف ا ا ااات النفس ا ا ااي .الت ا ا اانيفان

االبتدا ي بحلوع عام 2030

بحساال :نااور الجاان  ،والمولاان ،والثااروة (وت اانيفان ي اارى

 -الطفلة

نسا اااة األطفا اااع دون ال امسا ااة الا ااذ ن ها ااد ماضا ااون علا ااا
المسااار ال ااحيا ماان بيااث النمااو فااي مجاااالن ال ااحة،

بيثما تتوافر عنها بيانان).

انا

97

%75.9

مجمور %70.7
 2.2.4معدع المشاار ة فاي الاتعلد المانجد (لاال يانة وابادة
من عمر االلتحام الريمي بالتعليد االبتدا ي).

نس ا اااة األطفا ا اااع الا ا ااذ ن يعم ا ااارهد  59 - 36شا ا ااه ار مما ا اان

اعيشااون ماان األم وملتحقااين بارنااامج ماانجد للتعلاايد ااالع
مربلة الطفولة الماورة بسل ال

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 3.4ضاامان تكااافؤ فاارل جمياان النساااى والرجاااع فااي الح ااوع

 1.3.4معادع مشااار ة الشاااب والكاااار فاي التعلاايد الرياامي

وتدريبها

علااا التعل اايد المهنااي والتعل اايد الع ااالي الجي اد والميس ااور التكلف ااة،

وغير الريمي والتدر ل الع االثني عشر شه ار الماضية

92

دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017
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دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017

94
95

الم در الساب
و ازرة التربية والتعليد ( ،)2017/2016غير منشور

96

الم در الساب

97

دا رة االب اىان العامة ( ،)2019م سا السوان وال حة األير ة 2018-2017

98

دا رة االب اىان العامة ( ،)2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017

المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

ذر

%11.6

انثا

%14.1

مستوى ثاني

ا ص األيايية

98

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

الحاسمة)
جيم  -المرأة والصحة

بما في ذل التعليد الجامعي ،بحلوع عام 2030

 الطفلة 4.4الل اادة بنسااة ايارة فاي عادد الشااااب والكااار الاذ ن تتاوافر

 4.4.1النساة الم و ة للشااب والااالغين الاذ ن تتاوافر لاد هد

وتدريبها

ل ا ااد هد المه ا اااران المنايا ا ااة ،بما ا ااا ف ا ااي ذلا ا ا المه ا اااران التقنيا ا ااة

مها اااران تكنولوجيا ااا المعلوما ااان واالت ا اااالن بحسا اال ن ا ااور

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
واو  -المرأة وا قتصاد

والمهنية ،للعمل وشغل وظا ف الال قة ولمااشارة األعمااع الحارة

المهارة.

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

.4ب الل ااادة بنسا اااة ايا ارة فا ااي عا اادد الم اانا المدريا ااية المتابا ااة

.4ب 1.بجااد تاادفقان المساااعدة اانما يااة الرياامية لتقااداد

وتدريبها

للالادان النامياة علااا ال اعيد العاالمي للالاادان النامياة ،وب اصاة

المنا بحسل القطار ونور الدراية.

واو  -المرأة وا قتصاد

يلا اال الالا اادان نم ا اوا والا اادوع الجلر ا ااة ال ا ااغيرة الناميا ااة والال ا اادان

 -الطفلة

 -الطفلة

مستوى ثاني – غير متوفر

بحلوع عام 2030
مستوى يوع

االفر قية ،لاللتحام بالتعليد
العا ا ااالي ،بم ا ا ااا ف ا ا ااي ذلا ا ا ا ما ا اانا الت ا ا اادر ل المهن ا ا ااي وتكنولوجي ا ا ااا
المعلوم ااان واالت اااالن ،والاا ارامج التقني ااة والهندي ااية والعلمي ااة
في الالدان المتقدمة النماو والالادان النامياة اال ارى ،بحلاوع عاام
2030

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 5.4القضاااى علااا التفاااون بااين الجنسااين فااي التعلاايد وضاامان

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

تك ااافؤ ف اارل الوص ااوع إل ااا جمي اان مس ااتو ان التعل اايد والت اادر ل

المرأة

المهني للف ان الضاعيفة ،بماا فاي ذلا لألشا ال ذوي االعالاة

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

والشعوب األصلية

واو  -المرأة وا قتصاد

2030

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 6.4ض اامان ين ل ااد جمي اان الش ااااب ونس اااة ايا ارة م اان الكا ااار،

وتدريبها

واألطفاااع الااذ ن اعيشااون فااي ظ اال يوضااار هشااة ،بحلااوع ع ااام

 1.5.4بيانا ا ا ااان المس ا ا ا اااواة (ينثا/ذ ا ا ا اار ،ور في/بض ا ا ا ااري،
ومسااتوى الث اراى ماان القااار إلااا القمااة ومؤش اران ي اارى مثاال

مستوى أول/ثاني/ثالث
غير متوفر

بالااة ااعالااة ،والشااعوب األصاالية ،والمتضاارر ن ماان الن الار
مت ا ا ااا يص ا ا اااحت الايان ا ا ااان متا ا ا اوافرة) فيم ا ا ااا تعلا ا ا ا بجمي ا ا اان
المؤشران الواردة في هذت القا مة والتي امون ت نيفه

 الطفلةوتدريبها
 -الطفلة

رجاال ونساى علا باد ياواى ،باالقراىة والكتاباة والحسااب بحلاوع
عام 2030

 1.6.4النسااة الم و ااة للساوان فااي ف ااة عمر اة معينااة الااذ ن

نساااة االلم اام بااالقراىة والكتابااة للمتعلمااين اللااذ ن يعم ااارهد

وظيفي ا ا ااة تتن ا ا اااوع (ي) األمي ا ا ااة( ،ب) المه ا ا اااران الحسا ا ا ااابية.

 %96من السيدان

الت نيفان بحسل :نور الجن  ،والمولان ،والثاروة ومهااران

 %98من الرجاع

احققاون علاا األلال مساتوى ثابتااا مان الكفااىة فاي ت اانيفان

ي رى بيثما تتوافر عنها بيانان).

 49 - 15ينة:99

نسااة طاالب ال اف الثااني والثالاث الاذ ن اجيادون القاراىة

بإيتيعاب (في المدار الحوومية)

100

ذ ور %18,2
إنا

%22,7

مجمور %20,6

نساااة طااالب ال ااف الثاااني والثالااث الااذ ن اجياادون إجاراى
العمليان الحسابية بفهد (في المدار

الحوومية)

101

ذ ور %16,5
إنا

%15,2

مجمور % 15,8

مس ااتوى التعل اايد بس اال الج اان

فوم) لعام 2018
ذ ور 3.1
انا
باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 7.4ضاامان ين اوتساال جمياان المتعلمااين المعااار والمهاااران

 1.7.4ما اادى تعما اايد ( )1تعلا اايد المواطنا ااة العالميا ااة و ()2

وتدريبها

الالزمة لدعد التنمية المساتدامة ،بماا فاي ذلا بجملاة مان الساال

التعلاايد ماان يجاال التنميااة المسااتدامة  ،بمااا فااي ذلا المساااواة

اااااااء  -الماااااارأة والناااااازا
المسلح
 -الطفلة

ما اان بينها ااا التعل ا ايد لتحقي ا ا التنميا ااة المسا ااتدامة واتاا ااار ييا اااليل

ب ااين الجنس ااين وبقا ااوم اانس ااان  ،علا ااا جمي اان المسا ااتو ان

العاايل المسااتدامة ،وبقااوم اانسااان ،والمساااواة بااين الجنس ااين،

ف ااي( :ي) يياي ااان التعل اايد الوطني ااة ( ،ب) المن اااهج ( ،ج)

والت اارو ج لثقاف ااة الس ااالم والالعن ااف والمواطن ااة العالمي ااة وتق ااد ر

تعليد المعلمين و (د) تقييد الطالب

التنااور الثقااافي وتقااد ر مساااهمة الثقافااة فااي التنميااة المسااتدامة،
بحلوع عام 2030

99
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7.2

مستوى ثالث

102

(لألردني ااين  15ي اانة فم ااا

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 1.5ال قضاااى علااا جمياان يشااواع التميياال ضااد النساااى والفتيااان

 5.1.1م ااا إذا ان اات ثم ااة يط اار لانوني ااة لا م ااة ،يم ال ،م اان

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

في ل موان.

يج ا اال تعل ا اال وصنف ا اااذ ورص ا ااد المس ا اااواة وع ا اادم التميي ا اال عل ا ااا
ييا

المرأة

نور الجن .

مستوى ثاني

المااادة  6ماان الديااتور األردنااي تاانص علااا ان األردنيااون
العاارم يو

امااام القااانون ي اواى ال تميياال بياانهد علااا ييااا
الد ن يو األصل .

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها
جيم  -المرأة والصحة
واو  -المرأة وا قتصاد
زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا
السلطة وصن القرار
حاء  -ا لياات المؤسساية
للنهوض بالمرأة
طاااااء  -حقااااو ال نسااااان
للمرأة
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 2.5القض اااى عل ااا جمي اان يشا ااواع العن ااف ض ااد جمي اان النسا اااى

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

والفتيااان فااي المج ااالين العااام وال ااال ،بم ااا فااي ذل ا االتج ااار

المرأة

بالاشر وااليتغالع الجنسي وغير ذل من ينوار االيتغالع

 1.2.5نسا اااة النسا اااى المعاشا ا اران والفتيا ااان فا ااي ال امس ا ااة
عش ارة ومااا فااوم الالتااي تعرضاان لعنااف باادني يو جنسااي يو

ف ااوم ،الالت ااي تعرض اان لعن ااف ب اادني يو جنس ااي يو نفس ااي

نفسي من عشير بالي يو يااب  ،االع االثناي عشار شاه ار

م ا اان زوج ب ا ااالي يو ي ا اااب  ،ا ااالع ااثن ا ااي عش ا اار شا ا ااه ار

الماضية ،م نفة بحسل شول العنف والف ة العمر ة.

دال  -العنف ضد المرأة

نساة النساى المتلوجاان والفتياان فاي ال امساة عشارة وماا

السابقة ،م نفة بحسل شول العنف والعمر

103

:

العنف الجسدي %12.7

واو  -المرأة وا قتصاد

العنف الجنسي %3.3

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

العنف النفسي %16.1

للمرأة
 -الطفلة

 2.2.5نسا اااة النسا اااى المعاشا ا اران والفتيا ااان فا ااي ال امس ا ااة

نساااة الساايدان الالتااي يااا لهاان الاالواج ويعمااارهن -15

عش ارة ومااا فااوم الالتااي تعرضاان لعنااف باادني يو جنسااي يو

 49ي ا اانة الالت ا ااي نس ا اااة الالت ا ااي تعرض ا اان للعن ا ااف ا ااالع

نفسي من يش ال غير العشير ،االع االثناي عشار شاه ار

ااثنا ا ا ااي عشا ا ا اار شا ا ا ااه ار السا ا ا ااابقة للمسا ا ا ااا ،بسا ا ا اال الف ا ا ا ااة

الماضية ،بسل الف ة العمر ة وموان بدو

العنف.

العمر ة

104

19-15

%18.4

24-20

%12.1

29-25

%15.1

39-30

%14.9

49-40

%13.8

المجمور (%14.4 )49 – 15
 1.3.5نسااة النساااى الالتااي تتاراوح يعمااارهن بااين  20و24

نساة النساى الالتاي تتاراوح يعماارهن باين  20و  24يانة،

جيم  -المرأة والصحة

 3.5القضاااى علااا جمياان المماريااان الضااارة ،ماان لاياال زواج

دال  -العنف ضد المرأة

األطفاع

عامااا والالتااي تاالوجن يو ارت ااطن بقاار ن لااال ين ااالغن 15

والالتااي تاالوجن يو ارتاااطن بقاار ن لااال بلااو ياان ال امسااة

حاء  -ا لياات المؤسساية

والاالواج الماواار والاالواج القس ااري ،وتشااو ه األعضاااى التناي االية

عاما و 18عاما.

للنهوض بالمرأة

لإلنا

لال العمر  15ينة %1.5

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

( تان االنا )

لال العمر  18ينة %9.7

عشرة ولال بلو ين الثامنة عشرة

للمرأة
 -الطفلة

 2.3.5النسا ا اااة الم و ا ا ااة للفتيا ا ااان والنسا ا اااى الالتا ا ااي تت ا ا اراوح

غير متوفر

يعما ا ااارهن ب ا ا ااين  15و 49عام ا ا ااا الالت ا ا ااي ض ا ا ااعن لعملي ا ا ااة
ت شو ه/بتر األعضاى التنايلية ،بحسل الف ة العمر ة.
واو  -المرأة وا قتصاد

ار
 4.5االعت ا ا

دال  -العنف ضد المرأة

المنللا ااي وتقا ااد رها ما اان ا ااالع تا ااوفير ال ا اادمان العاما ااة والانا ااا

المنرليااة ويعماااع الرعااااة غياار مدفوعااة األجاار ،بحساال نااور

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

التحتي ااة ووض اان ييايا ااان الحماا ااة االجتماعيا ااة وتعل اال تقايا ااد

الجن  ،والف ة العمر ة ،والمولن.

للمرأة

بأعم اااع الرعاا ااة غي اار مدفوع ااة األج اار والعما اال

المسااؤولية دا اال األي ارة المعيشااية والعا لااة ،بساااما اوااون ذل ا

 1.4.5النسا اااة الم و ا ااة ما اان الولا اات الم

مناياا علا ال عيد الوطني

103
104
105
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ا ااص لألعما اااع

مستوى ثاني  -غير متوفر

105

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
الارلمان %15.3

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 5.5فالة مشار ة المرية مشاار ة املاة وفعالاة وتكاافؤ الفارل

 1.5.5نساااة المقاعااد التااي تشااغلها النساااى فااي الارلمانااان

وتدريبها

المتابااة لهااا للقيااادة علااا لاادم المساااواة ماان الرجاال علااا جمياان

الوطنية والحوومان المحلية.

المجال

زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا

مستو ان صنن القرار في الحياة السيايية وااللت اداة والعامة

 2.5.5نساة النساى في المناصل اادار ة

مجال

106

الالداة %32

107

المحافجان %36

108

مستوى يوع – غير متوفر

السلطة وصن القرار

فاي وظاا ف الف اة العليا/المجموعاة الثانياة

حاااااااااااااااااء  -اآلليااااااااااااااااات

نساة االنا

المؤسسااااااااية للنهااااااااوض

والوظا ف القياداة واالشرافية في القطار العام

109

110

(بدون ال حة والتعليد)

بالمرأة

وظا ف الف ة العليا %7.38
وظا ف لياداة %12.6
وظا ف اشرافية %23.8

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 6.5ض اامان ب ااوع الجمي اان عل ااا اادمان ال ااحة الجنس ااية
واالنجابيااة وعلااا الحقااوم االنجابي ااة ،علااا النحااو المتف ا علي ااه

ت ااذن بأنفس ااهن ل ا ارران مس ااتنيرة بشااأن العالل ااان الجنس ااية

جيم  -المرأة والصحة

وفق ااا لارنا اامج عم اال الم ااؤتمر ال اادولي للس ااوان والتنمي ااة ومنه اااج

واي اات دام وي ااا ل من اان الحم اال والرعاا ااة ال اص ااة بال ااحة

وتدريبها
 -الطفلة

عمل بيجين والوثا

ال تامية لمؤتمران ايتعراضهما.

 1.6.5نس اااة النس اااى م اان ي اان  15إل ااا  49عام ااا الالت ااي

نس اااة النس اااى الالت ااي ف ااي ي اان اانج اااب ( 49-15ي اانة)

والالتي سلايت باجتسهن إلا تنجيد األيرة بطرم بد ثة

%56.7

اانجابية
 2.6.5عا ا اادد الالا ا اادان التا ا ااي لا ا ااد ها ل ا ا اوانين وينجما ا ااة تكفا ا اال

مستوى ثالث  -احتسل عالميا

ب ااوع النساااى ماان ياان  15إلااا  46عامااا علااا اادمان
الرعااااة والمعلوم ااان والتثقيااف ف ااي مجاااع ال ااحة الجنس ااية
واانجابية
باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

.5ي القيام بإصالبان لت و ل المرية بقولا متسااو ة فاي الماوارد

.5ي( 1.ي) النس ا ا اااة الم و ا ا ا ااة لألش ا ا ا ا ال الا ا ا ااذ ن امتلكا ا ا ااون

وتدريبها

االلت ا ا اااداة ،و ا ا ااذل إموانيا ا ااة ب ا ا ااولها علا ا ااا ب ا ا ا الملكيا ا ااة

ي ارضا ااي زراعيا ااة يو لا ااد هد بقا ااوم مضا اامونة فا ااي األ ارضا ااي

واو  -المرأة وا قتصاد

والت ا ا اار ف ا ا ااي األ ارض ا ا ااي وغيره ا ا ااا م ا ا اان الممتلك ا ا ااان ،وعل ا ا ااا

اللراعي ااة (م اان يص اال مجم ااور الس ااوان ال االراعيين) ،بحس اال

حاء  -ا لياات المؤسساية

ال اادمان المالي ااة ،والميا ا ار والم ا اوارد الطايعي ااة ،وفق ااا للق ا اوانين

ن ااور الج اان ؛ (ب) ب ااة الما ارية ب ااين الم ااالك يو يص ااحاب

للنهوض بالمرأة

الوطنية

مستوى ثالث

الحقوم في األراضي اللراعية ،بحسل نور الحيازة

.5ي 2.النس ا اااة الم و ا ااة للال ا اادان الت ا ااي اوف ا اال فيه ا ااا ااط ا ااار
القااانوني (بمااا فااي ذلا القااانون العرفااي) للم ارية المساااواة فااي

مستوى ثالث  -احتسل عالميا

الحقوم في ملكية األراضي و/يو السيطرة عليها.

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

.5ب تعل ا ا ا ا اال اي ا ا ا ا اات دام التكنولوجي ا ا ا ا ااا التمويني ا ا ا ا ااة ،وب اص ا ا ا ا ااة

.5ب 1.نساااة األفا اراد الح ااا ل ن علااا هوات ااف نقالة /لو ااة،

السيدان %92

وتدريبها

تكنولوجيا ااا المعلوما ااان واالت ا اااالن ،ما اان يجا اال تعل ا اال تموا ااين

بحسل نور الجن .

الرجاع %89

واو  -المرأة وا قتصاد

المرية

جيم  -المرأة والصحة
.5ج 1.النساااة الم و ااة للالاادان التااي لااد ها نجااد لت

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 .5ج اعتماااد ييايااان يااليمة وتشاار عان لابلااة لالنفاااذ وتعل اال

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

السيايا ا ااان والتش ا ا ار عان القا م ا ا ااة ما ا اان ه ا ا ااذا القايا ا اال للنه ا ا ااوض

وتتا ا ا اان الم

المرأة

بالمساواة بين الجنسين وتموين ال النسااى والفتياان علاا جميان

الجنسين وتموين المرية.

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

المستو ان.

ا ا ا ااان العام ا ا ااة المرصا ا ا ااودة للمس ا ا اااواة با ا ا ااين

وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
حاء  -ا لياات المؤسساية
للنهوض بالمرأة

106
107

الهي ة المستقلة لالنت اب" ،التقر ر التف يلي لمجر ان العملية االنت ابية لعام https://bit.ly/2L1HHeO ،"2016
الهي ة المستقلة لالنت اب" ،التقر ر التف يلي لمجر ان العملية االنت ابية لعام https://bit.ly/2GxYK3J ،"2017
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تشمل وظا ف (يمين عام/ر ي

110
111

هي ة/محافظ/مفوض/عضو مجل

مفوضين/مستشار ف ة عليا) ومن في يو تهد

و ازرة تطو ر القطار العام " ، 2017 ،دراية والن باع المرية في الوظا ف القياداة في القطار العام"
دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017

112

تد االشارة لجمين المؤشران التي تحتسل "عدد الالدان" علا ينها مؤشران تحتسل عالميا.

113

دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017
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اايص

مستوى ثالث

113

114

112

111

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

الحاسمة)
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان
للمرأة
يااااااء  -المااااارأة ووساااااام
ا عال
 الطفلةب ااوع الجمياان بشااول من ااف علااا ميااات

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 1.6تحقي ا هااد

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلوع عام 2030

 1.1.6النساة الم و ة للسوان الذ ن اساتفيدون مان ادمان

تسات دم  ٪98مان األيار فاي األردن م اد ار محسانا لمياات

ميات الشرب التي تدار بطر قة مأمونة.

الشرب

المرأة

115

المناط الحضر ة ٪99
في المناط الر فية٪97

جيم  -المرأة والصحة
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان
للمرأة
كاف  -المرأة والبيئة
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 2.6تحقي ا ا ه ا ااد

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ال ااحي والنجاف ااة ال ااحية ووض اان نهاا ااة للتغ ااو ف ااي العا اراى،

جيم  -المرأة والصحة

في ظل يوضار هشة ،بحلوع عام 2030

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 4.6ز ااادة ف اااىة اي اات دام المي ااات ف ااي جمي اان القطاع ااان ز ااادة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

كايرة وضمان يحل المياات العذباة وصماداداتها علاا نحاو مساتدام

المرأة

ب ا ااوع الجمي ا اان علا ااا ا اادمان ال ا اار

وااالى اهتمام اال البتياجاان النسااى والفتياان ومان اعيشاون

 1.2.6النساااة الم و ااة للسااوان الااذ ن اسااتفيدون ماان اادارة

األياار التااي تساات دم م ارفا صااحية محساانة غياار مشااتر ة

السااليمة ل اادمان ال اار ال ااحي ،بمااا فيهااا م ارفا غساال

٪98

اليد ن بال ابون والميات.

األياار التااي تساات دم م ارفا صااحية غياار محساانة يلاال ماان
٪1

 -الطفلة

المرأة

من يجل

جيم  -المرأة والصحة

معالج ااة ش ااا المي ااات ،والح ااد بدرج ااة ايا ارة م اان ع اادد االشا ا ال

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

األير التي تست دم مراف صحية مشتر ة ٪2

 1.4.6التغير في فاىة ايت دام الميات من مرور الولت

116

مستوى ثالث

الذ ن اعانون من ندرة الميات ،بحلوع عام 2030

للمرأة
كاف  -المرأة والبيئة
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم
والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا
المرأة

 5.6تنفي ا ا ا ااذ االدارة المتكاملا ا ا ا ااة لم ا ا ا ا اوارد المي ا ا ا ااات علا ا ا ا ااا جميا ا ا ا اان
المس ااتو ان ،بم ااا ف ااي ذلا ا م اان ااالع التع اااون الع ااابر للح اادود

 1.5.6درجااة تنفيااذ اادارة المتكاملااة للماوارد الما يااة (-0
)100

بسل االلتضاى ،بحلوع عام 2030
 2.5.6نس اااة من اااط يبا اواض المي ااات الع ااابرة للح اادود الت ااي

جيم  -المرأة والصحة

لها ترتياان تنفيذاة تتعل بالتعاون في مجاع الميات

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

غير متوفر

مستوى ثالث

للمرأة
كاف  -المرأة والبيئة
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 1.7ضا اامان ب ا ااوع الجمي ا اان بتكلفا ااة ميس ا ااورة عل ا ااا ا اادمان

 1.1.7النسا اااة الم و ا ااة للسا ااوان المسا ااتفيد ن ما اان ا اادمان

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

الطالة الحد ثة الموثولة بحلوع عام 2030

الكهرباى.

نساة السوان الملود ن بالطالة الكهربا ية %99.9

117

المرأة
واو  -المرأة وا قتصاد
كاف  -المرأة والبيئة
 -الطفلة

 2.1.7النساااة الم و ااة للسااوان الااذي اعتماادون ييايااا علااا

نساااة السااوان الااذي اعتماادون ييايااا علااا الولااود النجيااف

الولود والتكنولوجيا النجيفين.

والتكنولوجيا

118

بضر
99.9
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

.7ب تويااين نطااام الانااا التحتيااة وتحسااين مسااتوى التكنولوجيااا

.7ب 1.االيااتثماران فااي ف اااىة الطالااة نس اااة م و ااة م اان

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ماان يجاال تقااداد اادمان الطالااة الحد ثااة والمسااتدامة للجمياان فااي

الن ا ا اااتج المحل ا ا ااي ااجم ا ا ااالي ومق ا ا اادار االي ا ا ااتثمار األجنا ا ا ااي

المرأة

الالاادان الناميااة ،وب اصااة فااي يلاال الالاادان نماوا والاادوع الجلر ااة

المااشار فاي التحو ال الماالي للانياة التحتياة والتكنولوجياا إلاا

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

ال ااغيرة الناميااة ،والالاادان الناميااة غياار السااابلية ،وفقااا لا ارامج

115

دمان التنمية المستدامة

دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017
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دا رة االب اىان العامة ،الكتاب االب ا ي السنوي 2018
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مستوى ثالث

المجمور

ر
99.6

99.9

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
وتدريبها

الدعد ال اصة بول منها علا بدة ،بحلوع عام 2030

واو  -المرأة وا قتصاد
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 3.8تعل ا ا اال السيايا ا ااان الموجها ا ااة نحا ا ااو التنميا ا ااة والتا ا ااي تا ا اادعد

 1.3.8ب ا ااة العمال ا ااة غي ا اار الري ا اامية ف ا ااي غي ا اار العمال ا ااة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

األن شااطة االنتاجي ااة ،وفاارل العم اال الال ا  ،ومااشا ارة االعم اااع

اللراعية ،بحسل نور الجن .

المرأة

الحا ارة ،والق اادرة عل ااا االب اادار واالبتك ااار ،وتش ااجن عل ااا إضا اافاى

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

الطا ااابن الريا اامي علا ااا المشا ااار ن المتناهيا ااة ال ا ااغر وال ا ااغيرة

وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد

غير متوفر -مستوى ثاني

والمتوياطة الحجاد ،ونموهاا ،بمااا فاي ذلا مان االع الح ااوع
علا ال دمان المالية

زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا
السلطة وصن القرار
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 4.8تحسااين الكفاااىة فااي اياات دام الم اوارد العالميااة فااي مج اااع

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

االيتهالك واالنتاج ،تادر جيا ،بتاا عاام  ،2030والساعي إلاا

المرأة
واو  -المرأة وا قتصاد

ف اال النمااو

 1.4.8األثاار المااادي ون ا ا ا اايل الفاارد ماان األثاار المااادي

مستوى ثاني  -غير متوفر

ون ا ا ا اايل الناتج المحلي ااجمالي من األثر المادي

االلت ااادي عاان التاادهور الاي ااي ،وفقااا لالطااار

العشااري للا ارامج بشااأن االيااتهالك واالنتاااج المسااتدامين ،ماان

كاف  -المرأة والبيئة

اضطالر الالدان المتقدمة النمو بدور الر ادة.

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 5.8تحقيا ا العمال ااة الكامل ااة والمنتج ااة وت ااوفير العم اال االال ا ا

 1.5.8متوي ا ا ا ا الا ا ا ااد ل فا ا ا ااي السا ا ا اااعة للنسا ا ا اااى والرجا ا ا اااع

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

لجمياان النساااى والرجاااع ،بمااا فااي ذلا الشااااب واالش ا ال ذوو

العا اااملين ،بحسا اال الوظيفا ااة ،والف ا ااة العمر ا ااة ،واألش ا ا ال

ذوي ااعالة.

المرأة

االعالة وتكافؤ األجر لقااى العمال المتكاافل القيماة ،بحلاوع عاام

واو  -المرأة وا قتصاد

2030

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 6.8الحا ااد بدرج ا ااة اي ا ارة م ا اان نس ا اااة الشا ااااب غي ا اار الملتحق ا ااين

 1.6.8النساااة الم و ااة للشااااب (الااذ ن تتاراوح يعمااارهد بااين

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

بالعمالة يو التعليد يو التدر ل بحلوع عام 2020

 15و 24ينة) ارج دا رة التعليد والعمالة والتدر ل.

متوي د ل االيرة السنوي
انا

119

(د نار)

9534.4

ذ ور11518.6

 2.5.8معا ا ا اادع الاطالا ا ا ااة ،بحسا ا ا اال نا ا ا ااور الجا ا ا اان  ،والف ا ا ا ااة
العمر ة ،واألش ال ذوي ااعالة.

معدع الاطالة
االنا

120

26.8

ذ ور 16.5
معدع الاطالة
االنا

121

26.8

ذ ور 16.5

المرأة
باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم
والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

 7.8ات اااذ ت اادابير فور ااة وفعال ااة للقضاااى عل ااا الس ا رة وصنه اااى
الاارم المعاصاار واالن جااار بالاشاار لضاامان بجاار وايت

اااع

المرأة

يياوي يشااواع عمال االطفاااع ،بماا فااي ذلا تجنياادهد واياات دامهد

دال  -العنف ضد المرأة

كجن ا ااود ،وصنه ا اااى عم ا اال االطف ا اااع بجمي ا اان يش ا ااواله بحل ا ااوع ع ا ااام

اااااااء  -الماااااارأة والناااااازا

 1.7.8النساااة الم و ااة لألطفاااع الااذ ن تت اراوح يعمااارهد بااين

 5و 17يا ا ا اانة والمن ا ا ا اارطين فا ا ا ااي يا ا ا ااوم عما ا ا اال األطفا ا ا اااع
وعددهد ،بحسل نور الجن

 %88.3( %1.89م ا ا ا ا ا ا اانهد ذ ا ا ا ا ا ا ااور و %11.7ما ا ا ا ا ا ا اانهد
إنا )

122

والف ة العمر ة.

2025

المسلح
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 8.8بمااا ااة بقا ااوم العم ا اال وتعل ا اال بي ا ااة عم ا اال يا ااالمة وآمن ا ااة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

لجميا ا اان العما ا اااع ،بما ا اان فا ا اايهد العما ا اااع المها ا اااجرون ،وب اصا ا ااة

المرأة

المهاجران ،والعاملون في الوظا ف غير المستقرة.

دال  -العنف ضد المرأة

 1.8.8التاواتر فااي معاادالن إصااابان العماال المميتااة وغياار

مستوى يوع  -غير متوفر بسل االب اىان العامة

 2.8.8ز ا ااادة الموا ما ااة با ااين بقا ااوم العم ا ااع (بر ا ااة تكا ااو ن

مستوى ثالث

المميتة ،بحسل نور جن

المهاجر ن ووضعهد.

الجمعياان والمفاوضاة الجماعياة) مان التشار عان الوطنياة و
تش اار عان منجم ااة العم اال الدولي ااة  ،بس اال الج اان

واو  -المرأة وا قتصاد

ووض اان

المهاجر ن

 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 10.8تعل ا اال لا اادرة المؤيسا ااان الماليا ااة المحليا ااة علا ااا تشا ااجين

1.10.8عا اادد فا اارور الم ا ااار التجار ا ااة ويجه ا الة ال ا اار

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

إموانياة الح اوع علاا ال اادمان الم ارفية والتاأمين وال اادمان

اآللي لكل  100000نسمة من الاالغين.

المرأة

المالية للجمين ،وتويين نطالها.
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دا رة االب اىان العامة ،مسا نفقان ود ل األيرة 2018/2017

120

دا رة االب اىان العامة ،مسا العمالة والاطالة2018 ،

122

مر ل الدرايان االيتراتيجية ،الجامعة األردنية ( ،)2016المسا الوطني لعمل األطفاع في االردن https://bit.ly/2veiToO ،2016

121الم در الساب

 123جمعية الانوك" ،)2018( ،األداى المقارن للانوك العاملة في األردن الع https://bit.ly/2VjAkD6 ،2017- 2016
المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

 1707مجما ا ا ااور عا ا ا اادد يجه ا ا ا الة ال ا ا ا ا ار
()2017

123

فا ا ا ااي المملك ا ا ا ااة

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 2.10.8النسا اااة الم و ا ااة ما اان الاا ااالغين ( 15يا اانة فا ااأكثر)

نساااة الااذ ن مسااتواهد التعليمااي يعلااا ماان الثااانوي ول ااد هد

وتدريبها

ال ااذ ن له ااد بس اااب م ا ارفي يو بس اااب ف ااي مؤيس ااة مالي ااة

بساب بنكي

ي رى يو لدى مقدم دمان مالية متنقلة.

واو  -المرأة وا قتصاد

ييدان ٪38
رجاع ٪53
نسااة الااذ ن ب الوا علااا التعلاايد االبتادا ي ولااد هد بساااب
بنكي
ييدان ٪4
رجاع ٪13

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 .8وض اان وتفعي اال اي ااتراتيجية عالمي ااة لتش ااغيل الش ااااب وتنفي ااذ

.8ب 1.مجمااور اانفااام الحوااومي فااي الحمااااة االجتماعيااة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

الميثا ااام العا ااالمي لتا ااوفير فا اارل العما اال ال ا ااادر عا اان منجما ااة

وب ا ارامج التوظي ا ااف نسا اااة م و ا ااة ما اان الميلاني ا ااان الوطني ا ااة

المرأة

العمل الدولية بحلوع  2020عام

والناتج المحلي ااجمالي.

124

مستوى ثالث

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان
للمرأة
الا ا ااذ ن اعيشا ا ااون علا ا ااا بعا ا ااد

مستوى ثالث

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 1.9إلامااة بنااا تحتيااة جياادة النوعيااة وموثولااة ومسااتدامة ولااادرة

 1.1.9نسا ا اااة يا ا ااوان الر ا ا ا

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

عل ااا ال اامود ،بم ااا ف ااي ذلا ا الان ااا التحتيا اة االلليمي ااة والع ااابرة

كيلا ا ااومتر ن ما ا اان طر ا ا ا ص ا ا ااالحة لاليا ا ااتعماع فا ا ااي جمي ا ا اان

المرأة

للحاادود ،لاادعد التنميااة االلت اااداة ورفااات االنسااان ،ماان التر ياال

الف وع.

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

علااا تيس ااير ي ااال وصااوع الجمي اان إليه ااا بتكلفااة ميس ااورة وعل ااا

 2.1.9عا ا اادد الر ا ا اااب وبجا ا ااد الشا ا ااحنان ،بحسا ا اال ويا ا اايلة

الربن الرابن لعام : 2018

لدم المساواة.

النقل.

بر ة المسافر ن القادمين 943351

وتدريبها

النقل الجوي

125

بر ة المسافر ن المغادر ن 939136

واو  -المرأة وا قتصاد
 -الطفلة

النقل البحري
الربن الرابن لعام 2018
عدد الر اب 129093
إجمالي بجد الاضا ن المستوردة 3199001
النقل البري
الرب اان ال ارب اان لع ااام  2018ع اادد االي ااطوع لوي ااا

النق اال

الع ا ااام ( بافالن،ي ا ااياران الر ا ااوب المتوي ا ااطة ،الر ا ااوب
ال غيرة والتاكسي) 32925
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 3.9ز اادة فاارل ب ااوع المشااار ن ال ااناعية ال اغيرة الحجااد

 1.3.9النساااة الم و ااة لح ااة ال ااناعان ال ااغيرة الحجااد

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

وياا ر المش ااار ن ،وال ي اايما فاي الالادان النامياة ،علاا ال ادمان

في مجمور القيمة المضافة من ال ناعان.

المرأة

المالية ،بما في ذل اال تمانان الميسااورة التكلفاة ،وصدماجهاا فاي

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

يااليال القيمة وااليوام.

وتدريبها

 2.3.9النساااة الم و ااة لح ااة ال ااناعان ال ااغيرة الحجااد
التي لهد لرض يو

مستوى ثالث

مستوى ثالث

ا تمان.

واو  -المرأة وا قتصاد
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

.9ج تحقي ا ز ااادة اي ارة فااي فاارل الح ااوع علااا تكنولوجيا ااا

.9ج 1.النساااة الم و ااة للسااوان المشاامولين بشاااوة الهاااتف

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

المعلومااان واالت اااالن ،والسااعي إلااا تااوفير فاارل الوصا ااوع

المحموع ،بحسل التكنولوجيا.

النسا ا ا اااة الم و ا ا ا ااة للسا ا ا ااوان المشا ا ا اامولين بشا ا ا اااوة الها ا ا اااتف

المحموع :126

المرأة

الشامل

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

والميس ااور إل ااا شااو ااة االنترن اات فااي يلا اال الال اادان نما اوا ،بحل ااوع

ال س مي
ييدان ٪78

وتدريبها

عاام 2020

رجاع ٪82

يااااااء  -المااااارأة ووساااااام
ا عال
 الطفلة124

دا رة ااب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017
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و ازرة النقل العام" ،) 2018( ،تقر ر مؤشران يداى النقل العام لعام https://bit.ly/2UMloya ،"2018

126

دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017

المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

األدنا للرفات:

األعلا للرفات:

ال س مي
ييدان ٪97
رجاع ٪ 91

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

مؤشرات التنمية المستدامة

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

الحاسمة)
النسا اااة الم و ا ااة ما اان با ااين يول ا ا الا ااذ ن امتلكا ااون هواتا ااف
محمولة الذ ن است دمونها في المعامالن المالية:
األدنا للرفات:

ال س مي
ييدان ٪2
رجاع ٪6

األعلا للرفات:

ال س مي
ييدان ٪16
رجاع ٪12
ألاف  -عاابء الفقار ال ادامم

 1.10التوصاال تادر جيا إلاا تحقيا نماو الاد ل ودعاد اي ااتمرار

 1.1.10معا اادالن نما ااو ن ا اايل الفا اارد م ا اان إنفا ااام األي ا اار

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ذل ا النمااو االدنااا  40فااي الماا ااة ماان الس اك ااان ،بمع اادع يعلااا

المعيش ا ااية يو إ راداته ا ااا ض ا اامن يدن ا ااا  40ف ا ااي الما ا ااة ما ا اان

المرأة

من المعادع المتوي الوطني ،بحلوع عام 2030

السوان ومجمور السوان.

مستوى يوع  -غير متوفر

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 2.10تموا ا ا ااين وتعل ا ا ا اال االدما ا ا اااج االجتما ا ا اااعي وااللت ا ا ا ا ااادي

 1.2.10نساااة السااوان الااذ ن اعيشااون دون  50فااي الما ااة

يو

م اان متويا ا ال ااد ل ،م اانفة بس اال الف ااة العمر ااة ،ون ااور

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

والسااياي ا ااي للجمي اان ،ب ا اار النج اار ع اان الس ا اان يو الج اان

المرأة

االعالااة يو االنتماااى العرلااي يو االثنااي يو االصا اال يو الااد ن يو

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

الوضاان االقت ااادي يو غير ذل  ،بحلوع عام 2030

مستوى ثالث

الجن  ،واألش ال ذوي ااعالة.

وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا
السلطة وصن القرار
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 3.10فالااة تك ااافؤ الفاارل ،والح ااد م اان يوجااه انع اادام المسا اااواة

 1.3.10النسااة الم و اة للسااوان الاذ ن يبلغاوا عان تعرضااهد

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

في النتا ج ،بويا ل منها إزالة القوانين والسايايان والمماريان

ش

اايا لمماريااان تمييل ااة يو تحاارا ااالع االثنااي عش ارة

المرأة

التمييل ااة ،وتعل اال التشاار عان والساايايان واالجاراىان المال مااة

شاه ار الماضااية بناااى علااا لفيااان تمييل ااة محجااورة بموجاال

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

في هذا ال دد

مستوى ثالث

127

القانون الدولي لحقوم اانسان.

وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا
السلطة وصن القرار
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 4.10اعتمااد ييايااان ،وال يايما السيايااان المالياة وييايااان

 1.4.10ب ااة العماال فااي الناااتج المحلااي ااجمااالي ،بم ااا

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

االجااور والحمااااة االجتماعيااة ،وتحقي ا لاادر يكااار ماان المساااواة

في ذل األجور ومدفوعان الحمااة االجتماعية.

المرأة

تدر جيا.

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 7.10تيسااير الهج ارة وتنقاال االش ا ال علااا نحااو ماانجد وآماان

مستوى يوع  -غير متوفر

واو  -المرأة وا قتصاد
والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا
المرأة

ومناتجد ومتسااد بالمسااؤولية ،بطارم منهاا تنفياذ ي اايايان الهجارة

 1.7.10تكاااليف االنتااداب التااي تحملهااا الموظااف نس اااة

مستوى ثالث

م و ة من اا رادان السنو ة في بلد المق د.

الم ط لها والتي تتسد بحسن االدارة

دال  -العنف ضد المرأة
واو  -المرأة وا قتصاد
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم
والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

 1.11ضاامان ب ااوع الجمياان علااا مساااكن و اادمان ييايااية
مال م ااة وآمن ااة وميس ااورة التكلف ااة ،ورف اان مس ااتوى الحي اااى الفقيا ارة،

 1.1.11نس ا اااة السا ا ااوان الحضا ا اار ين ال ا ااذ ن اعيشا ا ااون فا ا ااي
يبي اااى فقيا ارة يو مس ااتوطنان غيا اار ري اامية يو مس اااكن غيا اار

المرأة

بحلوع عام 2030

ال قة.

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 2.11تا اوفير إمواني ااة وصا ااوع الجمي اان إل ااا نجا ااد نق اال مأمونا ااة

 1.2.11نساة السوان الذ ن تتاوافر لهاد وياا ل النقال العاام

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

وميس ااورة التكلف ااة و س ااهل الوص ااوع إليه ااا ومس ااتدامة ،وتحس ااين

المناي اال ،م ا اانفة بحسا اال الف ااة العمر ا ااة ،ونا ااور الجا اان ،

المرأة

السااالمة علااا الطاارم ،وال ياايما ماان ااالع تويااين نطااام النقاال

واألش ال ذوي ااعالة.

127

مستوى ثاني

128

يظهرن دراية عن ظاهرة التحرا في االردن اعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرية عام  2017يظهرن ين النساة الم و ة لضحااا التحرا من العينية المسحية الذ ن لدموا شواوى ريمية انت %20.4

للذ ور و %17.8لإلنا
128

مستوى يوع  -غير متوفر

(اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرية ،دراية ظاهرة التحرا في األردن https://bit.ly/2Qs4Hot ،)2017

ال تد جمعه باليا بال ورة المطلوبة و وجد نية مستقالية من لال و ازرة النقل العام للادى بابتسابه

المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة
وتدريبها
جيم  -المرأة والصحة
 -الطفلة

العام ،من ااالى اهتمام

ااال البتياجااان االش ا ال الااذ ن اعيشااون فااي ظاال ظاارو

هشاة والنسااى واالطفااع واالشا ال ذوي االعالاة و ااار الساان،
بحلوع عام 2030

زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا

 3.11تعل ا اال التوي ا اان الحض ا ااري الشا ااامل للجمي ا اان والمس ا ااتدام،

 1.3.11نساااة معاادع ايااتهالك األ ارضااي إلااا معاادع النمااو

السلطة وصن القرار

والقا اادرة علا ااا ت طا ااي وصدارة المسا ااتوطنان الاشا اار ة فا ااي جميا اان

السواني

الالا اادان علا ااا نحا ااو لا ااا د علا ااا المشا ااار ة ومتكاما اال ومسا ااتدام،
 2.3.11نس ا اااة الم ا اادن الت ا ااي ل ا ااد ها هيو ا اال ت ا اايا مش ا ااار ة

بحلوع عام 2030

مستوى ثاني

مستوى الثالث

المجتماان الم اادني عل ااا نح ااو مااش ا اار ف ااي ت ط ااي المن اااط
الحض اار ة ،و عمل بانتجام و دار بطر قة دامقراطية
كاف  -المرأة والبيئة

 7.11ت ا ااوفير ي ا ااال اي ا ااتفادة الجمي ا اان م ا اان مس ا ااابان ضا ا اراى

 1.7.11متويا ا ا ب ا ااة المنطق ا ااة الس ا ااونية بالم ا اادن الت ا ااي

ويمااكن عامااة ،آمناة وشاااملة للجميان و مواان الوصاوع إليهااا ،وال

تمثا اال فض ا اااى مفتوب ا ااا لالي ا اات دام الع ا ااام للجمي ا اان ،م ا اانفة

االعالة ،بحلوع عام 2030

ااعالة.

ياايما بالنساااة للنساااى واالطفاااع و اااار الساان واالشا ا ال ذوي

بحس ا اال الف ا ااة العمر ا ااة ،ون ا ااور الج ا اان  ،واألش ا ا ا ال ذوي

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 8.12ضامان ين تتاوافر للنااا

فاي اال موااان المعلومااان ذان

 1.8.12الااا اي ماادى التعلاايد المتعل ا بالمواطنااة العالميااة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ال االة والااوعي بالتنميااة المسااتدامة وينمااا العاايل فااي و ااام ماان

والتنميااة المسااتدامة (بمااا اشاامل التغياار المنااا ي) ماادمج فااي

المرأة

الطايعة بحلوع  2030عام

ييايااان ومناااهج التعلاايد الااوطني وتعلاايد المدريااين وتقياايد

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

مستوى ثاني –غير متوفر

مستوى ثالث
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الطالب .

وتدريبها
كاف  -المرأة والبيئة
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 3.13تحسا ا ا ااين التعل ا ا ا اايد وصذ ا ا ا اااى الا ا ا ااوعي والق ا ا ا اادران الاش ا ا ا اار ة

 1.3.13عا اادد الالا اادان التا ااي يدمجا اات الت فيا ااف ما اان تغيا اار

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

والمؤيس ااية للت في ااف م اان تغي اار المن ااا  ،والتكي ااف مع ااه ،والح ااد

والتكيااف معااه والحااد ماان يثاارت واانااذار الماواار فااي

المرأة

من يثرت واالنذار الماور به.

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

المنااا

مناهج التعليد االبتدا ي والثانوي والعالي

 2.3.13ع ا اادد الالا ا اادان الت ا ااي يبلغا ا اات ع ا اان تعل ا ا اال لا ا اادرتها

وتدريبها

مستوى ثالث – احتسل عالميا

مستوى ثالث – احتسل عالميا

المؤيا ا اس ا ا ااية والهيوليا ااة والفرد ا ااة علااا تنفيا ااذ تا اادابير التكيااف

كاف  -المرأة والبيئة

والت فيف ونقاال التكنولوجيا والتدابير اانما ية

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

13.ب تعل اال آليااان تحس ااين مسااتوى لاادران الت ط ااي واالدارة

.13ب 1.عاادد يلاال الالاادان نم اوا والاادوع الجلر ااة ال ااغيرة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ااا  ،ومقاادار الاادعد  ،بمااا

الفعااالين المتعلقااين بتغياار المنااا فااي يلاال الالاادان نم اوا ،والاادوع

النامياة التااي تتلقااا دعمااا مت

المرأة

الجلر ااة ال ااغيرة النامي ااة ،بم ااا ف ااي ذلا ا التر ي اال عل ااا النس اااى

في ذلا التمو ال والتكنولوجياا وبنااى القادران  ،آللياان ز اادة

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

والشااب والمجتمعان المحلية والمهمشة.

القادران الالزماة للت طاي واادارة الفعاالين المت الين بتغيار

مستوى ثالث – احتسل عالميا

المن ا ااا  ،بم ا ااا ف ا ااي ذلا ا ا التر ي ا اال عل ا ااا النس ا اااى والشا ا ااااب

وتدريبها

والمجتمعان المحلية والمهمشة

حاء  -ا لياات المؤسساية
للنهوض بالمرأة
كاف  -المرأة والبيئة
ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

2.16إنها اااى إي ا اااىة المعاملا ااة وااالي ا ااتغالع واالتجا ااار بالاش ا اار

 1.2.16النساة الم و ة لألطفاع الاذ ن تتاراوح يعماارهد باين

 %82.7ذ ور

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

وجمين يشواع العنف ضد االطفاع وتعذ اهد.

يا اانة وابا اادة و 17يا اانة والا ااذ ن تعرض ا اوا ألي عقا اااب با اادني

 %79.6انا

المرأة

و/يو اعتااداى نفسااي م اان جاناال مقاادمي الرعاا ااة فااي الش ااهر

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

الماضي.
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وتدريبها
 2.2.16ع ا اادد ض ا ااحااا ااتج ا ااار بالاش ا اار لكا ا اال 100000

جيم  -المرأة والصحة

نس ا ا اامة ،بحس ا ا اال ن ا ا ااور الج ا ا اان  ،والف ا ا ااة العمر ا ا ااة ،وش ا ا ااول

دال  -العنف ضد المرأة

االيتغالع.

اااااااء  -الماااااارأة والناااااازا

 3.2.16نسااة الشاابان والشااان الااذ ن تتاراوح يعماارهد بااين

المسلح
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مستوى ثاني – غير متوفر

 29-18عاما والاذ ن تعرضاوا للعناف الجنساي فاي يان 18

 الطفلةطاااااء  -حقااااو ا نسااااان

مستوى ثاني – غير محتسل

عاما
 3.16تعل اال ياايادة القااانون علااا ال ااعيد ن الااوطني والاادولي

 2.3.16المحتج االون غي اار المحو ااوم عل اايهد نس اااة م و ااة

در موضور التغير المنا ي في مناهج مادة علوم األرض ومادة الجغرافيا ،و ازرة التربية والتعليد
دا رة االب اىان العامة () 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017
المؤشر غير محتسل ريميا إال ين األرلام ال ادرة عن وبدة موافحة االتجار بالاشر لعام  ،2018تاين وجود  20لضية اتجار بالاشر  16منهد انا

المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

مستوى يوع – غير متوفر
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منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

مؤشرات التنمية المستدامة

الحاسمة)
للمرأة

وضمان تكافؤ فرل وصوع الجمين إلا العدالة.

من مجمور السجناى.

 الطفلةحاء  -ا لياات المؤسساية

 6.16إنشااى مؤيساان فعالاة وشاافافة و اضاعة للمسااىلة علااا

 1.6.16النفق ا ااان الحوومي ا ااة الر يس ا ااية نس ا اااة م و ا ااة م ا اان

للنهوض بالمرأة

جمين المستو ان.

الميلاني ااة األصا االية المتعم اادة ،م ا اانفة بحس اال القطا ااار (يو

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

 7.16ضامان ات ااذ القا ارران علاا نحااو مساتجيل لالبتياجااان

 1.7.16نس ا ا ا اااة الوظا ا ا ا ااا ف (بحسا ا ا ا اال العما ا ا ا اار ،والجا ا ا ا اان

وتدريبها

وشامل للجمين وتشار ي وتمثيلي علا جمين المستو ان.

واألشا ا ا ا ا ا ال ذوي ااعال ا ا ا ا ااة ،والف ا ا ا ا ااان الس ا ا ا ا ااوانية) ف ا ا ا ا ااي

بحسل رموز الميلانية يو ما شابه)

خالصة التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة حسب
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األقسام الوظيفية للسنوات 2018
ال دمان العمومية العامة %16.6
الدفار %14.5

النجام العام وشؤون السالمة العامة
%14.8

الشؤون االلت اداة 5.0%
حماية البيئة %0.2
االيوان ومراف المجتمن %3.0
ال حة %12.3

الشؤون الد نية والثقافية %2.3

التعليد %12.2
الحمااة االجتماعية %19.1
 2.6.16نسااة السااوان ال ارضااين عاان تجاربتهد األ يارة فااي
ال دمان العامة

زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا

مستوى ثالث
مستوى ثالث

المؤيسااان العام ااة (الهي ااان التشاار عية الوطني ااة والمحلي ااة،
وال دما ااة العام ا ااة ،والس ا االطة القض ا ااا ية) مقارن ا ااة بمس ا ااتو ان

السلطة وصن القرار

التوز ن علا ال عيد الوطني

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان
للمرأة

 2.7.16نسا اااة الس ا ااوان ال ا ااذ ن اعتق ا اادون ين ص ا اانن القا ا ارار

ياااااء  -المااااارأة ووساااااام

مستوى ثالث

عمليااة شاااملة للجمياان وملايااة لالبتياجااان ،بحساال الجاان

ا عال

والعمر وااعالة والف ة السوانية
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

 9.16ت ا ااوفير هو ا ااة لانوني ا ااة للجمي ا اان ،بم ا ااا ف ا ااي ذلا ا ا تس ا ااجيل

 1.9.16النساااة الم و ااة لألطفاااع دون ياان ال امسااة الااذ ن

للمرأة

المواليد ،بحلوع  2030عام

سيجلت والدتهد في ليد السجل المدني ،بحسل العمر.

ألاف  -عاابء الفقار الاادامم

.16ب تعل ا ا اال الق ا ا اوانين والسياي ا ا اان غيا ا اار التمييل ا ا ااة لتحقي ا ا ا

.16ب 1.النساااة الم و ااة للسااوان الااذ ن يبلغ اوا ينهااد شااعروا

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

التنمية المستدامة.

 -الطفلة

 ٪98ما ا اان األطفا ا اااع دون يا ا اان ال امسا ا ااة بأيا ا االوب العا ا ااد

النجاري مسااجلين لادى األباواع المدنياة؛  ٪89مماان لااد هد
شااهادة ماايالد و ٪9تااد تسااجيل ماايالدهد ولكاان لااي
شهادة

المرأة

ش
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غير متوفر  -مستوى ثالث

ا اايا بتعرض ا ااهد للتمييا ا اال يو المض ا ااااقة ا ااالع االثنا ا ااي

عشا اار ش ا اه ار الماضا ااية ،اي ا ااتنادا إلا ااا ييا ااا

ما اان التميي ا اال

المحجاور بموجاال القاانون الاادولي لحقاوم اانسااان ،م اانفة

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

بحسل الف ة العمر ة ونور الجن .

وتدريبها
واو  -المرأة وا قتصاد
زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا
السلطة وصن القرار
حااااااااااااااااء  -ا لياااااااااااااااات
المؤسسااااااااية للنهااااااااوض
بالمرأة
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان
للمرأة
ياااااء  -المااااارأة ووساااااام
ا عال
 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم
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 8.17التفعيال الكاماال لانا التكنولوجيااا وآليااة بناااى القاادران فااي

 1.8.17نساة األفراد الذ ن است دمون اانترنت.

دا رة الموازنة العامة ،لانون الموازنة العامة للسنة المالية https://bit.ly/2VmBTR3 ،2019
دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018-2017

المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية

الع الا  12شه ار الماضية:

لااد هد

منهاج عمل بيجين
(مجاااااااااااا ت ا تماااااااااااا

مؤشرات التنمية المستدامة

أ داف التنمية المستدامة

مؤشرات األردن ذات العالقة

الحاسمة)
والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

مجاااالن العلااد والتكنولوجيااا واالبتكااار ل ااالا يلاال الالاادان نم اوا

ييدان ٪77

المرأة

بحلااوع عااام  ،2017وتعل اال اياات دام التكنولوجيااان التموينيااة،

رجاع ٪87

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

وال ييما تكنولوجيا المعلومان واالت االن.
كل وم تقر اا الع الا  12شه ار الماضية:

وتدريبها

وييدان ٪87

واو  -المرأة وا قتصاد
حاء  -ا لياات المؤسساية

رجاع ٪85

طاااااء  -حقااااو ا نسااااان

ما ارة واب اادة ف ااي األي اااور عل ااا األل اال ااالع ال ا ا  12ش ااه ار

للنهوض بالمرأة

الماضية:

للمااااااارأة ياااااااااء  -الماااااااارأة

ييدان ٪10

ووسام ا عال

رجاع ٪11

 الطفلةألاف  -عاابء الفقار الاادامم

 18.17تعل اال تقااداد الاادعد لاناااى لاادران الالاادان الناميااة ،بمااا

 1.18.17نسا اااة مؤش ا اران التنميا ااة المسا ااتدامة الموضا ااوعة

والمتزايااااااد الواقاااااا علاااااا

ف ااي ذلا ا يل اال الال اادان نما اوا وال اادوع الجلر ااة ال ااغيرة النامي ااة،

عل ااا ال ا ااعيد الا ااوطني ما اان الت ا اانيف الكاما اال لها ااا عنا اادما

المرأة

لتحقيا ا ز ااادة ايا ارة ف ااي تا اوافر بيان ااان عالي ااة الج ااودة ومناي اااة

تك ااون متعلق ااة بالغاا ااة المس ااتهدفة ،وفق ااا للما ااادي األياي ااية

باااااااااء  -تعلاااااااايم الماااااااارأة

التوليا ا اات وموثولا ا ااة ومف ا ا االة بسا ا اال الا ا ااد ل ،ونا ا ااور الجا ا اان ،

لإلب اىان الريمية.

وتدريبها

والس ا ا ا ان ،والع ا ا ا اارم ،واالنتما ا ا اااى العرل ا ا ا ااي ،والوضا ا ا اان مه ا ا ا اااجر،
ااا ص ذان

واو  -المرأة وا قتصاد

واالعالااة ،والمول اان الجغ ارفااي وغيره ااا م اان ال

زاي  -الماااارأة فاااا مواقاااا

ال لة في السيالان الوطنية ،بحلوع عام 2020

 2.18.17عادد الالاادان التااي لااد ها تشاار ن إب ااا ي وطنااي
تواف من الماادي األيايية لإلب اىان الريمية

السلطة وصن القرار
حااااااااااااااااء  -ا لياااااااااااااااات
المؤسسااااااااية للنهااااااااوض
بالمرأة
طاااااء  -حقااااو ا نسااااان
للمرأة
ياااااء  -المااااارأة ووساااااام
ا عال
 -الطفلة
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دا رة االب اىان العامة ( ،) 2019مسا السوان وال حة األير ة 2018- 2017

المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد  25عاما – المملكة األردنية الهاشمية
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مستوى ثالث

مستوى يوع – احتسل عالميا

