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 آلية إعداد التقرير: 6مرفق رقم 

 الخلفية:
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين إلعالن ومنهاج عمل بيجين، ستقوم لجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة بإجراء مراجعة وتقييم 

إجراء مراجعات شاملة على الصعيد الوطني للتقدم المحرز ، حيث يتوقع من جميع الدول 2030للتقدم المحرز في التنفيذ، في آذار عام 
، دأبت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وبموجب 1995منذ عام  في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجينوالتحديات التي تظهر 

دة عملية إعداد المراجعة على قيا 21/9/1996تاريخ  9365-8-11-21 الصالحيات الممنوحة لها من خالل قرار مجلس الوزراء رقم
مة في أعداد تقارير المتابعة ، حيث عهد لشؤون المرأة مسؤولية المساه135الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ برنامج ومنهاج عمل بيجين

، 15، بيجين +10، بيجين +5للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقيات وااللتزامات الدولية. وعليه فقد أصدرت شؤون المرأة تقارير بيجين +
 .20وبيجين +

 136المذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطني 1.6
مس أعدت هيئة األمم المتحدة للمرأة المذكرة التوجيهية الحالية للمراجعات الشاملة على الصعيد الوطني بالتعاون مع اللجان اإلقليمية الخ

 مذكرة التوجيهية للمراجعات الشاملة على المستوى الوطنيبحسب ال(. و ESCWAا )اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غرب آسي –
نهًجا على صعيد الحكومة ككل ولهذه الغاية يوصى بأن توضع القيادة  تتبنىالمراجعة الشاملة على المستوى الوطني أن " فعلى (2)ص

 وهي  –اواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يس اآللية الوطنية للمسالشاملة للمراجعات على المستوى الوطني مع رئيس الدولة/الحكومة، مع رئ
يفضل أن يكون ذلك على مستوى وزاري، لتسهيل عملية التنسيق" بناء على أنه في حالة المملكة. "و  اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة 

المذكرة على أهمية النهج الشمولي لجميع المؤسسات وأكدت  .ومن هنا لعبت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة دورا إشرافيا وداعما للعملية
)اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة( وضرورة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  رأسها اآللية الوطنيةت من خالل لجنة الحكومية

وضرورة . 2030ذ خطة عمل التنمية المستدامة لعام المواءمة مع الترتيبات المؤسسية القائمة األخرى، وال سيما تلك المسؤولة عن تنفي
باإلضافة إلى اإلعداد المؤسسي الذي يضمن و  التنسيق مع دائرة االحصاءات العامة للوصول للبيانات االحصائية ذات الجودة العالية.

ن بينها وأن هذه الجهات "منظمات كما يعتبر النهج الشامل لجميع أطياف المجتمع والتعاو  الحكومية، المؤسساتاتباع نهج شامل لجميع 
لتي المجتمع المدني، ال سيما المنظمات النسائية والمجتمعية، والمجموعات النسائية، والمدافعون عن الحقوق اإلنسانية للمرأة، والمنظمات ا

(. 2ية لحقوق اإلنسان" )صيقودها الشباب، والنقابات، والمنظمات المهنية، والقطاع الخاص، واألوساط األكاديمية، والمؤسسات الوطن
وأوصت  وتقترح المذكرة تشكيل لجنة توجيهية وطنية ترأسها اآللية الوطنية للمرأة لتمكين تبادل المعلومات المنتظم مع الجهات المعنية.

منظومة األمم وأشارت المذكرة لضرورة أن تدعم  بقيام مكتب رئيس الدولة/الحكومة بمناقشة المراجعة مرة واحدة على األقل. المذكرة
 المتحدة دورا في الدعم الفني لهذه العملية.

 تقريرإطار متابعة وإعداد ال 2.6
حضير قام فريق من اللجنة بقيادة األمينة العامة للجنة بإدارة عملية التنسيق ما بين الجهات المختلفة وجمع البيانات والوثائق األساسية لت

المستشارة القانونية للجنة والتي قادت عملية تحديد مصادر المعلومات والجهات الواجب محتوى التقرير، وتم صياغة التقرير من قبل 

                                                           
 135 https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf 

م المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة التي تم إعدادها من قبل هيئة األم 136 
_guidance_note_arabic_annex.pdf-359nve_annex_1_-escwa.org/files/events/files/18https://www.unescwa.org/sites/www.un 

https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/18-359nve_annex_1_-_guidance_note_arabic_annex.pdf
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لية لإلشراف على إعداد التقرير تضمن اإلرادة الوطنية لشؤون المرأة آ فقد وضعت اللجنة التواصل معها. وبناء على المذكرة التوجيهية
تبنيه في إعداد التقرير. ولهذا تم اعتماد األطر المؤسسية القائمة في اآللية لذي تم اللنهج التشاركي لعمل اللجنة و السياسية الداعمة 

الجانب  من والمراجعةاالشرافية الداعمة إلعداد التقرير وربطها مع الجهات الوطنية والمدنية التي ساهمت في رفد التقرير بالمعلومات 
 الفني. وهي كما يلي:

ية بتوجيه رئيس الوزراء كتاب لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية حول بدء اعداد التقرير الجهة اإلشرافية العليا: استهلت العمل .1
األردنية لشؤون المرأة وتزويدها بجميع المعلومات الالزمة لتسهيل  ةمؤكدا على ضرورة تعاون جميع الجهات مع اللجنة الوطني

إعداد التقرير لضمان التزام الجهات الحكومية على نة العليا المشرفة اللج برت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة إعداد التقرير. وأعت  
، لضمان دعمها ومتابعتها لها. كما تم عرض مسودة بتوجيهات الرئيس، وتم اطالع اللجنة الوزارية على آلية وخطة العمل

  الفنية التابعة لها.واألخذ بالمالحظات ذات العالقة من خالل اللجنة  التقرير مرة واحدة على اللجنة الوزارية
لجنة توجيهية برئاسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وعضوية ممثلة من الوزارات ذات اللجنة التوجيهية: تم تشكيل  .2

وهيئة األمم المتحدة للمرأة واللجنة ، العالقة، والمؤسسات الوطنية وبتمثيل لمجلسي النواب واألعيان ومنظمات المجتمع المدني
والتي أنيط بها ضمان التزام العملية بالمذكرة التوجيهية، ومتابعة قتصادية واالجتماعية لدول غرب آسيا في األمم المتحدة، اال

داعما كخبراء وممثلين للجهات المختلفة  اإعداد التقرير بحسب الخطة الموضوعة، كما لعب أعضاء اللجنة التوجيهية دور 
 .لضمان جودة التقرير

اعتمد الفريق القطاعي الدماج النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين والمشكل بقرار من رئيس الوزراء عام فنية: اللجنة ال .3
، إلى جانب الستة عشر فريق قطاعي للبرنامج التنفيذي الحكومي العاملة على موائمة البرنامج التنفيذي الحكومي مع 2016

، وذلك برئاسة اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة وعضوية ضباط 2015دن عام أهداف التنمية المستدامة التي تبناها األر 
النوع االجتماعي للوزارات والمؤسسات ذات العالقة )ومن ضمنها دائرة االحصاءات العامة(، للمساهمة في توفير المعلومات 

 المبذولة، والتقدم المحرز والتحديات التي تواجه، حول الجهود الحكومية الالزمة للمستشار الرئيسي الذي يقوم بإعداد التقرير
وتوفير أحدث البيانات حول المؤشرات المرتبطة بمجاالت االهتمام  الخطط واالستراتيجياتالسياسات و  تنفيذو  تطبيق التشريعات

 مؤشرات غايات أهداف التنمية المستدامة المتوفرة.و العشر،  االثنيالحاسمة 
ة التقدم المحرز في مجاالت االهتمام الحاسمة بحسب المذكرة التوجيهية، والتي نظمت حول ستة متابعحول  مجموعات العمل .4

االجتماعية والخدمات  القضاء على الفقر والحماية( 2ة والرخاء المشترك والعمل الالئق، التنمية الشامل( 1جوانب هي: 
عية لمنظور المساواة بين مشاركة والمساءلة والمؤسسات المرا ال( 4ن العنف والوصم والقوالب النمطية، التحرر م( 3االجتماعية، 

ونظرا لضيق الوقت  الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصالحها.( 6المسالمة التي ال يهمش فيها أحد،  المجتمعات( 5الجنسين، 
خاللها، بمشاركة واسعة  في ورشة العمل الرئيسية التي تم إطالق العملية التشاورية من رئيسيفقد تم عمل المجموعات بشكل 

واألمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني وفروعها في المحافظات والوطنية من المؤسسات الحكومية 
، باإلضافة لناشطين وخبراء في المجاالت المختلفة. وقد وبتمثيل من المجالس المحلية ومجالس المحافظات والمنظمات المحلية

شاركين المشاركة في مجموعتي عمل بحسب اهتمامهم على مدى يومين، واستمرت المتابعة معهم خالل فترة اعداد أتيح للم
 للحصول على المعلومات ولمراجعة التقرير وتقديم االقتراحات. ومجاالتهم هماتالتقرير بحسب اهتمام
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 اللقاءات واالجتماعات التشاورية 3.6
من الصعوبة بمكان إجراء لقاءات تشاورية على مستوى المملكة،  ، فقد كانالمخصصة إلعداد التقريرلفترة الزمنية الضيقة ضيق انظرا ل

الثنائية واعتماد تبادل المعلومات والمالحظات إلكترونيا، حيث باإلضافة إلى االجتماعات على االجتماعات التشاورية لذا اعتمدت اآللية 
مؤسسات حكومية وعسكرية وأمنية ومستقلة ومنظمات تم إرسال المسودة األولى إلى جميع الجهات التي شاركت في عملية اإلطالق، من 

مجتمع مدني وجمعيات محلية والخبراء والنشطاء والجهات االكاديمية، واالحزاب والنقابات ومجلسي النواب واألعيان، باإلضافة لمنظمات 
لكل المالحظات ذات العالقة إلستجابة ذات العالقة. وقد تم تبويب المالحظات بناء على طبيعتها وا العاملة في المملكة األمم المتحدة

والتي تقع ضمن نطاق التقرير بحسب المذكرة التوجيهية، كما أجريت لقاءات للتغذية الراجعة مع جميع الجهات التي قدمت مالحظات 
للقاءات واالجتماعات على التقرير لتبيان ما تم األخذ به من مالحظات، وما لم يتم األخذ به، وتعليل أسباب ذلك. وقد تضمنت العملية ا

 التشاورية التالية:
قبل إطالق العملية النشاورية، والثاني في نهاية  لعرض آلية العمل والموافقة عليها)األول للجنة الوزارية لتمكين المرأة ين اجتماع -

 العملية إلطالع اللجنة على نتائج العملية وتوصيات اللجنة الفنية.
بحضور أعضاء من  25لفرق عمل مجاالت تقرير بيجين + دة يومين إلطالق العملية التشاوريةلمورشة عمل تعريفية ومتخصصة  -

 .اللجنة التوجيهية
من المعلومات حول التقدم  والمجتمع المدني وهيئات األمم المتحدة المعنية بتقديم المزيد اجتماعات ثنائية مع المؤسسات الحكومية -

 المحرز.
 .(المالحظات على مسودة التقرير لمناقشة)أحدهم في بداية العملية التشاورية والثاني  االعيان والنوابمجلسي مع  ينتشاوري لقائين -
 .لمناقشة المالحظات على مسودة التقرير اجتماع اللجنة التوجيهية -
 .يب للجنة الوزارية لتمكين المرأة لمناقشة المالحظات على مسودة التقرير والتنس اجتماع فريق العمل الفني للجنة الوزارية لتمكين المرأة  -

تمكين المرأةاللجنة الوزارية ل  

عامة(اللجنة التوجيهية )برئاسة األمينة ال   

ن اللجنة الفنية: الفريق القطاعي الدماج النوع االجتماعي والمساواة بي
 الجنسين

الحفاظ على 
البيئة وحمايتها 

 واصالحها

عات المجتم
المسالمة التي ال 
 يهمش فيها أحد

المشاركة 
والمساءلة 
والمؤسسات 

المراعية لمنظور 
 النوع االجتماعي

التحرر من العنف 
والوصم والقوالب 
النمطية والعنف 

 ضد المرأة

القضاء على 
الفقر والحماية 
االجتماعية 

لخدمات وا
 االجتماعية

 التنمية الشاملة
 والرخاء المشترك
 والعمل الالئق

إطار متابعة وإعداد التقرير الوطني حول التقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين 
+25 

 مجموعات العمل
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 وزارة العمل

 وزارة التربية والتعليم
 وزارة العدل

 وزارة التنمية االجتماعية
 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

 وزارة الزراعة
 مديرية األمن العام/ ادارة حماية األسرة 

 دائرة االحصاءات العامة
 الموازنة العامة دائرة

 رئاسة الوزراء –ادارة تطوير االداء المؤسسي والسياسات 
 المجلس االعلى للسكان

 المجلس الوطني لشؤون االسرة
 تجمع لجان المرأة 

 االتحاد العام للمرأة األردنية
 جمعية النساء العربيات

 جمعية معهد تضامن النساء األردني
 شركاء األردن
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 المؤسسات والخبراء الذين شاركوا بالمشاورات واالجتماعات خالل اعداد التقريرالوزارات و : 8مرفق رقم 

  الوزارات 1.8
 وزارة المالية

 وزارة الداخلية 
  وزارة العدل

 وزارة التخطيط  والتعاون الدولي
 وزارة التنمية االجتماعية 

 وزارة العمل
 وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

 وزارة الصحة
 وزارة الزراعة 

 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية  
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 وزارة التربية والتعليم
 وزارة التعليم العالي

 وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

 وزارة السياحة واآلثار
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 وزارة المياه والري 
  وزارة البيئة

 افةوزارة الثق
 وزارة الشباب

 وزارة النقل

 الجهات األمنية والعسكرية 2.8
 القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية الجيش العربي

 ادارة شؤون المرأة العسكرية -
 مديرية  األمن العام

 مديرية األمن العام/عمان -
 مديرية  األمن  العام /  الزرقاء  -
 مديرية شؤون الالجئين السوريين -
 عهد تدريب عمليات حفظ السالمم -
 وحدة الجرائم االلكترونية -
 وحدة مكافحة االتجار بالبشر -
 ادارة شرطة األحداث -
 ادارة الشرطة النسائية -
 ادارة حماية االسرة -

 المديرية العامة لقوات الدرك
 المديرية العامة للدفاع المدني

 التابعة لرئاسة الوزراء الحكوميةالدوائر  3.8
 رة قاضي القضاةدائ
 مؤسسة تنمية أموال األيتام -

 األشخاص ذوي االعاقة لحقوق المجلس األعلى 
 المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني

 هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 أمانة عمان الكبرى 

 البنك المركزي األردني
 سلطة اقليم اليترا التنموي السياحي

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 هيئة األوراق المالية

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
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 الدوائر الحكومية 4.8
 دائرة اللوازم العامة – وزارة المالية

 دائرة األراضي والمساحة –وزارة المالية 
 دائرة الجمارك –وزارة المالية 

 دائرة االحصاءات العامة-وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي -ة العمل وزار 

 مؤسسة التدريب المهني –وزارة العمل 
 المعهد القضائي األردني –وزارة العدل 

 المركز الوطني للطب الشرعي -وزارة الصحة 
 مديرية األمراض غير السارية –وزارة الصحة 

 دائرة اآلثار العامة –وزارة السياحة واآلثار 
 ة تنظيم الطيران المدنيهيئ –وزارة النقل 

 دائرة مراقبة الشركات –وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
 مؤسسة اإلقراض الزراعي -وزاة الزراعة 

 المؤسسة التعاونية األردنية -وزارة الزراعة 

 المؤسسات المستقلة  5.8
 المجلس القضائي

 الهيئة المستقلة لالنتخاب
 المركز الوطني لحقوق االنسان

 المرأة  الوطني للعناية بصحةالمركز 
 هيئة شباب كلنا األردن

 بورصة عمان
 مركز إيداع األوراق المالية

 وحدة تمكين المرأة  –بلدية إربد الكبرى 
 
 األحزاب والنقابات 6.8

 نقابة عمال الكهرباء
 نقيب أطباء األسنان

 نقابة الخدمات العامة
 نقابة العاملين في البلديات

 عمال األردن  االتحاد العام لنقابات
 نقابة الصيادلة

 نقابة الجيولوجيين
 نقابات عمالية مستقلة  

 نقابة المقاولين
  نقابة مقاولي اإلنشاءات

 حزب التيار الوطني
 الحزب الوطني الدستوري 

 الحزب الشيوعي األردني
 حزب اإلصالح

 حزب جبهة العمل اإلسالمي
 حزب الشورى 

 حزب الشعب الديمقراطي األردني
 حزب الوحدة الشعبية– مرأة األردنيةرابطة ال
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 الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني  7.8
 اتحاد المرأة األردنية

 االتحاد النسائي األردني العام
 االتحاد النسائي / مادبا

 تجمع لجان المرأة 
 تجمع لجان المرأة / اربد

 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية
 نمية البشرية/ الكركالصندوق األردني الهاشمي للت

 مؤسسة نهر األردن
 مؤسسة الملك حسين –معهد العناية بصحة األسرة 

 جمعية معهد تضامن النساء األردني
 جمعية النساء العربيات/ عمان

 جمعية النساء العربيات/شبكة مساواة /اربد
 النساء العربيات/ سيدات وادي راجب /عجلون  جمعية

 ياتالشبكة القانونية للنساء العرب
 ملتقى سيدات األعمال والمهن  األردني

 اتحاد الشابات المسيحية 
 ميزان للقانون 

 نادي صاحبات األعمال والمهن
 شبكة المرأة لدعم المرأة 

 الملتقى االنساني لحقوق المرأة 
 المؤسسة الوطنية لتمكين المرأة 
 مركز التوعية واالرشاد األسري 

 نساء للتنمية الثقافية )نماء(

 سرة  البيضاءجمعية  األ
 مركز العدل للمساعدة القانونية

 منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية
 مؤسسة رواد للتنمية 

 مركز تمكين للدعم والمساندة
 بيت العمال

 شركة المحفزون للتدريب 
 الجمعية األردنية لحقوق االنسان

 جمعية داعمي لحقوق االنسان
 الجمعية األردنية لحقوق االنسان

 ملة قم مع  المعلمح
 شبكة المعرفة لعضوات المجالس البلدية "نشميات"

 جمعية ربات البيوت/ الزرقاء
 جمعية السيدات العامالت / الزرقاء
 جمعية خولة بنت  األزور/ الزرقاء

 جمعية أهل الهمة / الطفيلة
 جمعية األسر التنموية 

 جمعية نساء الساحل/العقبة
 منشية المزار الجنوبي/ الكركجمعية منشية المزار الجنوبي/ 

  جمعية دبين 
 جمعية سيدات رواد الخير

 جمعية االحسان والتكافل الخيرية
 جمعية ملتقى مأدبا الثقافي للطفولة

 الجامعات ومراكز الدراسات 8.8
 الجامعة األردنية

 الجامعة األردنية –مركز الدراسات االستراتيجية 
 ميةالجامعة الهاش - مركز دراسات المرأة 

 جامعة البلقاء التطبيقية
 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب
 هامة السارية للتدريب واالستشارات
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 نشطاءالالخبراء و  9.8
 نائب سابق وخبير أكاديمي –د. أدب السعود 

 خبير تمكين اقتصادي –د. داوود أبو جضم 
 الجمعية العلمية الملكية –مستشارة الرئيس للسياسات العلمية وتطوير البرامج  - وناشطة بيئيةخبيرة  –م. ربى الزعبي 

 مستشارة متابعة وتقييم –د. سناء الحياري 
 محامية نظامية وشرعية –سميرة زيتون االستاذة 

 جبيرة نوع اجتماعي – مجد حماد
 خبيرة صحة أسرية – د. منال تهتموني

 خبيرة حماية اجتماعية – منى الطراونة
 خبيرة تمكين اقتصادي – نهى  شمايلةم. 

 مؤسسات اعالمية 10.8
 وكالة األنباء األردنية

 االذاعة األردنية
 اذاعة القوات المسلحة

 المنظمات الدولية 11.8
 هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 الدوليةمنظمة العمل 

   المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
 منظمة األمم المتحدة للطفولة
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 في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة . فريق اإلعداد9

  العام اإلشراف
 ة الوطنية األردنية لشؤون المرأة األمينة العامة للجن -الدكتورة سلمى النمس 

 ومؤلف مستشار رئيسي
 المستشارة القانونية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  – ة آمال حداديناألستاذ

  منسق رئيسي
 دانا الطراونة

 )حسب األحرف األبجدية( فريق التنسيق وجمع البيانات
 أشجان عنانزة

 انوار السيوف 
 دانيا الحجوج
 ديانا حدادين
 ديما عربيات
 رائدة فريحات
 روان معايطة

 سمر قورة
 سناء بنوي 

 غيدا البيطار
 كريستينا ياروش
 معالي النعيمات

 هدى عايش

 المتطوعات
 ضحى قدري 

 ليما بواب

  التصميم
 نامر حوح


