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 (1المرفق رقم )

 منهجية إعداد التقرير

نية ل ايات متابعة مدى التقدم علع الصعيد الوطني بخصو  تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين، ومتابعة سير البرامج والمشاريع التي تطبقهيا اللج

ة، الوطنييية األردنييية لشييؤون المييرأة والهادفيية بمجملهييا إلييع االرتقيياء بوضييع المييرأة األردنييية وتعزيييز مشيياركتها الفاعليية فييي مجيياالت الحييياة كافيي

اون وب رض تعّرف مدى التقدم، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواج  تنفيذ البيرامج المختلفية، والعميل عليع إيجياد الحليول الناجعية لهيا بالتعي

(، اليذو يوضيح مياذا 22مع المؤسسات الوطنية المعنية الرسمية واألهلية ومنظمات المجتمع المدني، وبالتيالي إعيداد التقريير اليوطني )بيجيين +

 (، فقد تم اعتماد منهجية العمل اآلتية في إعداده:                              2214-2229أنجز األردن خالل الفترة )

ل متابعة وحصر المبادرات والخطب والكلمات والتوجيهات الملكية السامية لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم، وبخاصة ما يتص -

مكين المرأة واالرتقاء بواقعها فيي مختليف المجياالت، وحمايتهيا وحمايية أطفالهيا وأسيرتها مين التعيرض ألو شيكل مين منها بالحر  علع ت

 أشكال العنف واإلساءة. 

مراجعة واستعراض االستراتيجيات الوطنيية، والخطيط االسيتراتيجية وأطير العميل الوطنيية ذات العالقية بمجياالت االهتميام الحاسيمة لمنهياج  -

 ( استراتيجية وطنية وخطة استراتيجية وإطاراا وطنياا تناولت موضوعات ذات عالقة.43؛ فقد تم حصر أكثر من )عمل بيجين

( قطاعيياا اقتصييادياا واجتماعييياا 23(؛ الييذو تضيمن الخطييط والبييرامج لييـ  )2216-2213مراجعية واسييتعراض برنييامج عمييل الحكوميية ل عييوام ) -

اهمت فيي  جمييع الجهيات ذات العالقية. كميا تيم اسيتعراض جملية اإلجيراءات التنفيذيية القابليية وخيدمياا، واليذو تيم صيياغت  بينهج تشياركي سي

 للتطبيق، التي تضمنها البرنامج والتي لها عالقة مباشرة بتمكين المرأة.

صادية واالجتماعية استعراض خارطة الطريق التي تم وضعها لتحسين بيئة األعمال واالستثمار وموقع األردن في التقارير والمؤشرات االقت -

 الدولية.  

مراجعة الوثائق والمرجعيات والتقارير المتصلة بإعداد التقارير الوطنية والعربية بشيأن متابعية منهياج عميل بيجيين، والصيادرة عين اللجنية  -

ورشية العميل ليدعم إعيداد االقتصادية واالجتماعية ل ربي آسيا )اإلسكوا(، إضافة إلع مراجعة العروض التقديمية التيي قيدمها الخبيراء فيي "

قيدت خيالل الفتيرة ) / شيباط/ 28 – 22االستعراضات الوطنيّة للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامياا"؛ التيي عد

 ( في عمان/ األردن.2214

 (، والتي شملت:2212-2213مراجعة مجموعة الوثائق والمطبوعات التي انبثقت عن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ) -

 ( تحليييل البيئيية الكليييةAnalysis PESTEL ،لتشييخيص واقييع قطيياع المييرأة، الييذو اشييتمل علييع تحليييل التييأثيرات التالييية: السياسييية )

( لواقيع قطياع الميرأة، اليذو اشيتمل عليع (SWOTواالقتصادية، واالجتماعية، والتكنولوجية، والبيئية، والقانونيية. إضيافة إليع تحلييل 

لخيص نقياط القيوة ونقياط الضيعف فيي البيئية الداخليية، وتحدييد التحيديات/ التهدييدات السيائدة فيي البيئية الخارجيية، إضيافة إليع تعيّرف ت

 الفر  المتاحة في البيئة الخارجية الستثمارها في تحويل نقاط الضعف والتحديات والتهديدات إلع نقاط قوٍة والبناء عليها.

 لحييوار حييول وضييع المييرأة وأولوياتهييا فييي محافظييات المملكيية؛ والتييي تضييمنت تنظيييم سلسييلة ميين االجتماعييات نتاجييات الحمليية الوطنييية ل

قيدت فيي إطيار المشياورات واالستشيارات إلعيداد االسيتراتيجية الوطنيية 25واللقاءات وورش العصف الذهني التي بلغ عددها ) ( لقياءا عد

اللها تفعيل النقاش والحوار مع مختلف هيئات المجتمع وقطاعاتي  المختلفية رجياالا (، والتي تم خ2212 -2213للمرأة األردنية ل عوام )

، وذلك انطالقاا مين االهتميام بأولوييات الميرأة ومتطلباتهيا فيي مختليف محافظيات المملكية، وإيمانياا بضيرورة البنياء عليع الخبيرات  ونساءا

 نية.التراكمية والدروس المتعلمة لنسائنا الرائدات ولمؤسساتنا الوط

 ( بميا تضيمنت  مين محياور ومجياالت، وأهيداف عامية، وفئيات مسيتهدفة وفقياا لكيل 2212-2213االستراتيجية الوطنيية للميرأة األردنيية )

محور ومجال، وأهداف خاصة/ فرعية تمت صيياغتها تلبيية الحتياجيات كيل فئية مسيتهدفة )ليديها احتيياج ميا أو فجيوة نيوع اجتمياعي أو 

 تعاني من تمييز معين(.   

 ( التيي انبثقيت عين االسيتراتيجية، والتيي تضيمنت األهيداف االسيتراتيجية 2215-2213خطة االسيتراتيجية لتمكيين الميرأة فيي األردن )ال

( لها، واألهداف الفرعية/ المؤسسية ومقابل كل منها: النتاجات والمخرجات، والمؤشيرات ميع الجهيات Impactومقابل كل منها األثر )

كل منها، والمصادر المعنية بتزويد البيانات المتصيلة بهيا؛ والتيي تشيمل المؤسسيات الحكوميية والخاصية  المسؤولة عن مستوى تحقيق

 ومنظمات المجتمع المدني المعنية والقطاعين األكاديمي واإلعالمي. 

  :األهييداف الفرعييية/ مجموعيية الخطييط التنفيذييية للمحيياور والمجيياالت المختلفيية والتييي انبثقييت عيين الخطيية االسييتراتيجية، والتييي تضييمنت

(، إضييافة إلييع األنشييطة الرئيسيية 2215، 2214، 2213المؤسسييية، ومؤشييرات األداء، وقيمهييا لسيينة األسيياس وللسيينوات المسييتهدفة )

المقترحة لتحقيق كل هدف فرعيي/ مؤسسيي ومسيؤولية التنفييذ مقابيل كيل نشياط، ومؤشير أداء األنشيطة والقييم المسيتهدفة لكيل مؤشير 

 نشاط.

 ( مشييروعاا، والتييي تييم 38اريع التجديدييية التييي انبثقييت عيين الخطيية االسييتراتيجية والخطييط التنفيذييية، التييي بلييغ عييددها )مجموعيية المشيي

 صياغتها وفقاا لكل محور ومجال، وبمنحع تشاركي مع مختلف األطراف المعنية.
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معنييية؛ سييواء التييي أدعييدت فييي مييا يتعلييق بييالمرأة مراجعيية التقييارير الوطنييية الصييادرة عيين األردن والمرسييلة للمنظمييات اإلقليمييية والدولييية ال -

نيي وقضاياها وإنجازاتها بعامة، أو التقارير التي أدعدت في إطار متابعة منهاج عمل بيجين ورصد إنجازات األردن في ما يتصل بالمحاور اإلث

 عشر التي تدشكل مجاالت االهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بيجين بخاصة. 

لعمل والتقارير السنوية والمطبوعيات والمطوييات الصيادرة عين المؤسسيات الوطنيية الرسيمية ومنظميات المجتميع مراجعة الخطط وبرامج ا -

 المدني ذات العالقة بمحاور منهاج عمل بيجين، مع مراعاة الرجوع إلع التقارير المعتمدة والمنشورة رسمياا. 

الرسمية والمؤسسات األهلية ومنظمات المجتمع المدني والشيبكات المعنيية الدخول إلع المواقع اإللكترونية للوزارات والمؤسسات والدوائر  -

 بتنفيذ منهاج عمل بيجين، واالطالع علع رؤيتها ورسالتها وخططها وبرامجها ومشاريعها التنفيذية.

 لمرأة.   متابعة ومراجعة الصحف الرسمية اليومية، واالطالع علع ت طيتها للفعاليات والنشاطات والمناسبات المعنية با -

نيت بإزالية أشيكال 2214 - 2229مراجعة التعديالت التشريعية التي تمت خالل الفترة ) - (، والتي تناولت قضايا متصلة بالمرأة األردنية، أو عد

التمييز ضيدها، سيواء أكانيت قيوانين أو أنظمية جدييدة صيدرت، أو تشيريعات تيم تعيديلها وفيق المسيتجدات المتصيلة بشيؤون الميرأة. وقيد تيم 

الرجوع إليها من خالل الجريدة الرسمية علع الموقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء. كميا تيم التواصيل ميع فرييق العميل القيانوني المتعياون ميع 

اللجنيية بخصييو  هييذا الجييزء المتعلييق بييالتطورات التشييريعية الرئيسيية؛ الدسييتورية والقانونييية التييي طييرأت فييي مجييال تعزيييز المسيياواة بييين 

 ن المرأة.الجنسين وتمكي

اعتمياد نتييائج المسييوحات واإلحصيياءات الصيادرة والمنشييورة ميين قبييل دائيرة اإلحصيياءات العاميية، سييواء أكانيت مطبوعيية ورقييياا أو منشييورة  -

إلكترونييياا علييع الموقييع اإللكترونييي للييدائرة، بصييفتها تدعييد الجهيية المرجعييية والمعتمييدة لإلحصيياءات الوطنييية بعاميية، وإلحصيياءات النييوع 

بخاصة. واالطالع بشكل خا  علع المجموعة األساسية من المؤشرات الوطنية التي تم وضعها لرصد التقدم المحرز في تحقييق  االجتماعي

(، ومطالعية إحصياءات الميرأة عليع مسيتوى 5( قطاعياا )المرفيق رقيم 12المساواة بين الجنسين موزعة حسب القطاعات المختلفة وعيددها )

(. كما تم إعداد جداول مقارنة لمتابعة تطور مؤشرات المرأة األردنية عليع مسيتوى المملكية باسيتخدام 16م )المرفق رق 2213المملكة للعام 

(، وفقياا للبيانيات الصيادرة عين قسيم إحصياءات النيوع االجتمياعي/ 12)المرفق رقيم  2212، 2229)منظور النوع االجتماعي( خالل العامين 

 دائرة اإلحصاءات العامة.  

/ قانون الموازنة العامية للسينة 2214( لسنة 5( بعامة وقانون رقم )2213، 2212، 2211لموازنة العامة للسنوات المالية )مطالعة قانون ا -

بخاصة، والصادرة عن دائرة الموازنة العامة، للتعّرف علع الحصة التقريبية من الموازنة العامة في األردن التي تدسيتثمر فيي  2214المالية 

 الجنسين وتمكين المرأة حسب السنوات. تعزيز المساواة بين

التواصل ميع الفير  واللجيان والشيبكات العاملية تحيت مظلية اللجنية الوطنيية األردنيية لشيؤون الميرأة، وذليك مين خيالل مخاطبية المؤسسيات  -

ميات المجتميع ( وزارة ومؤسسة ودائرة حكوميية؛ ومخاطبية منظ43الرسمية أعضاء "شبكة االتصال مع المؤسسات الحكومية"؛ وعددها )

( بكتياا رسيمي، لتزوييد اللجنية الوطنيية 3( منظمة )المرفيق رقيم 39المدني أعضاء "اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية" وعددها )

األردنييية لشييؤون المييرأة بتقرييير ملخييص حييول أبييرز االسييتراتيجيات والسياسييات واإلنجييازات )الكمييية والنوعييية( والمبييادرات والمشيياريع 

طة التي نفذتها هذه الوزارات/ المؤسسات/ الدوائر الحكومية/ منظمات المجتمع المدني عليع الصيعيد اليوطني فيي ميا يتعليق بمجياالت واألنش

العمل الحاسمة لمنهاج عمل بيجيين والمعنيية بيالمرأة، والتيي تشيمل: )الميرأة والفقير، تعلييم الميرأة وتيدريبها، الميرأة والصيحة، العنيف ضيد 

والنزاعات المسلحة، المرأة واالقتصاد، المرأة في مواقع القيوة واتخياذ القيرار، الحقيو  اإلنسيانية والميرأة، الميرأة واإلعيالم، المرأة، المرأة 

(، ميع إبيراز 2214-2229المرأة والبيئة، الطفلة األنثع، واآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة(. والتركيز بشكل خا  علع الفتيرة األخييرة )

 واجهتها هذه المؤسسات ضمن هذا اإلطار والتوصيات المقترحة لتذليلها. التحديات التي 

حصر البرامج والمشاريع واإلنجازات الخاصة باللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ومشياريعها التيي نفيذتها بمنهجيية تشياركية بالتعياون  -

 مع الفر  واللجان والشبكات العاملة معها وتحت مظلتها. 

رير الوطنية الدورية التي ترصد تقدم المرأة األردنية في مجاالت الحقو  السياسية واالقتصادية واالجتماعيية والثقافيية؛ والتيي مراجعة التقا -

باشييرت اللجنيية الوطنييية األردنييية لشييؤون المييرأة بإعييدادها وإطالقهييا لتوثييق مسيييرة تقييدم المييرأة األردنييية فييي مختلييف المجيياالت، وترصييد 

الفجوات واإلخفاقات، وتحلل المؤشرات وتوصي باإلجراءات، وتقيس مدى التقدم في تنفييذ الخطيط واالسيتراتيجيات.  اإلنجازات وتؤشر علع

"، والتقريير 2211- 2212وهذه التقيارير، هيي: التقريير اليوطني األول "تقيدم الميرأة األردنيية: نحيو العدالية والمشياركة والمسياواة للفتيرة 

-2212ردنية: نحو الوقاية والحماية والتمكين في مجاالت الحقو  االقتصادية واالجتماعيية والثقافيية للفتيرة الوطني الثاني "تقدم المرأة األ

2213." 

القييام فييي ضييوء االطييالع عليع الوثييائق والتقييارير المرجعييية وبنيياء عليع الت ذييية الراجعيية ميين المؤسسيات المعنييية، بعييرض أبييرز اإلنجييازات  -

طار تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة منذ اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين، ومن ثم استعراض الرئيسة التي حققها األردن في إ

اإلنجازات وفق محاور االهتمام الحاسمة، سواء أكانت "استراتيجيات أم سياسات أم إحصاءات أم مبادرات ومشاريع ناجحة"، وذلك وفقا لـ  

نجازات البيارزة عليع سيبيل المثيال ال الحصير )ألن التقريير ال يمكين أن يتسيع إلنجيازات المؤسسيات ( مجاالا، مع مراعاة التركيز علع اإل12)

ا كلها(، وإنما تم ذكر إنجازات مميزة ومتنوعة وممثلة ألنشطة العديد من المؤسسات الشبيهة، مع األخذ باالعتبار شمول اإلنجازات وت طيته

(، وتليك التيي 15والتركيز علع اإلنجيازات التيي ليم يدشير إليهيا التقريير السيابق )بيجيين +لمؤسسات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدني، 

(. كما روعيي التركييز عليع اإلنجيازات التيي تجياوزت البعيد النظيرو إليع العمليي، وعكسيت تطبيقياا إجرائيياا 2214-2229حدثت خالل الفترة )

ة عدم التكيرار  واليدمج ميا أمكين. كميا ينب يي اإلشيارة إليع أني  قيد تيم إبيراز للخطط واالستراتيجيات والسياسات علع أرض الواقع، مع مراعا

كافيية،  اإلنجازات أو المراكز الريادية التي حققتها المرأة في مشاركتها السياسية، ألنها تدمثل عالمات بيارزة، ميع قناعتنيا بأنهيا ال تيزال غيير

 ت ومضاعفتها. وأننا ينب ي أن نفّعل العمل المشترك لتعظيم هذه اإلنجازا
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إبراز التحديات الرئيسة التي صادفها األردن في إطار تحقيق المساواة بيين الجنسيين وتمكيين الميرأة؛ والتيي بيرزت أثنياء تحلييل واقيع قطياع  -

التيي  ( والخطيط المنبثقية عنهيا، ووصيف هيذه االسيتراتيجية والخطيط2212-2213المرأة قبيل إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنيية )

وضعت للتصدو لهذه التحديات، وكذلك إبراز النكسات/االنتكاسات التي شوهدت في إطيار إحيراز التقيدم نحيو تحقييق المسياواة بيين الجنسيين 

 وتمكين المرأة.

ة التيي استعراض اآلليات المؤسسية التي تدنفيذ مين أجيل إجيراء حيوار منيتظم بيين الحكومية والمجتميع الميدني. وبييان أوجي  التعياون الرئيسي -

 يشترك فيها األردن لدعم تبادل المعارف والخبرات في رصد وتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين.

بيان كيف أدت األهداف اإلنمائية ل لفية بصورة عامة، وعلع وجي  الخصيو  األهيداف المتصيلة بالمسيائل الجنسيانية )النيوع االجتمياعي(،  -

 جين.إلع تيسير أو تعزيز تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بي

اتيجية في ما يتعلق باألولويات الناشئة؛ فقد تم التركيز بداية علع إبراز األولويات واألهداف العامة وفق المحاور والمجاالت الرئيسة لالسيتر -

قيييدت فيييي إطيييار المشييياورات 25(؛ والتيييي تيييم استخالصيييها والتوصيييل إليهيييا مييين خيييالل )2212-2213الوطنيييية للميييرأة األردنيييية ) ( لقييياءا عد

(. بينميا تيم التركييز ثانيياا عليع إبيراز التوصييات الرئيسية 2212 -2213شارات إلعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ل عوام )واالست

؛ والتي ندفذت في 2215حسب المحاور التنموية ذات األولوية؛ وفقاا لما تم تناول  في اللقاءات التشاورية الوطنية ألجندة التنمية لما بعد عام 

 أقاليم المملكة الثالثة.

وأخيراا؛ سيتم عقد ثالث ورش في أقاليم المملكية الثالثية، ل اييات اسيتعراض ومناقشية االسيتعراض اليوطنّي للتقيدم المحيرز فيي تنفييذ إعيالن  -

وتلخيصي ،  ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عامياا"؛ ومناقشية مضيامين  ميع القطاعيات والجهيات المعنيية كافية. كميا سييتم ترجمية التقريير،

 وطباعت  بالل تين العربية واإلنجليزية، ونشره وتوزيع  علع الجهات المعنية كافة.
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 (2المرفق رقم )

 2212 / منذ عامأعضاء اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

 العضو لرقم ا

1.  
 معالي وزير الشؤون البرلمانية

2.  
 معالي وزير العدل

3.  
  سهير العليمعالي السيدة 

4.  
 معالي وزير التنمية االجتماعية

5.  
 معالي وزير التنمية السياسية

6.  
 معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي

2.  
 معالي وزير العمل

8.  
 معالي رئيس المجلس االقتصادو واالجتماعي

9.  
 عطوفة المفوض العام لحقو  اإلنسان

12.  
 عطوفة أمين عام رئاسة الوزراء

11.  
 مدير األمن العام عطوفة

12.  
 عطوفة أمين عام المجلس األعلع للسكان

13.  
 رئيس اللجنة القانونية في مجلس األعيان

14.  
 رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواا

15.  
 عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

16.  
 سعادة مدير معهد الملكة زين الشرف التنموو

12.  
 الهاشمي للتنمية البشرية سعادة مديرة الصندو  األردني

18.  
 سعادة مدير مؤسسة نهر األردن

19.  
 سعادة رئيسة اتحاد المرأة األردنية

22.  
 سعادة رئيسة االتحاد النسائي األردني العام

21.  
 سعادة أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني األردني

22.  
 معالي األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
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 (3) المرفق رقم

 اللجان والشبكات العاملة تحت مظلة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

 ( شبكة االتصال مع المؤسسات الحكومية1)

 الوزارة/ المؤسسة/ الدائرة الرقم 

1.  
 وزارة العدل

2.  
 وزارة الثقافة

3.  
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

4.  
 وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية

5.  
 وزارة التعليم العالي

6.  
 وزارة الخارجية

2.  
 وزارة الصحة

8.  
 وزارة العمل

9.  
 وزارة الصناعة والتجارة

12.  
 وزارة الداخلية

11.  
 وزارة الشؤون البلدية

12.  
 وزارة الزراعة

13.  
 وزارة السياحة واآلثار

14.  
 وزارة المالية

15.  
 وزارة البيئة

16.  
 وزارة التربية والتعليم

12.  
 وزارة التنمية االجتماعية

18.  
 وزارة تطوير القطاع العام

19.  
 وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

22.  
 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

21.  
 المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضرو

22.  
 مؤسسة التدريب المهني

23.  
 مؤسسة اإلقراض الزراعي



8 
 

 ( شبكة االتصال مع المؤسسات الحكومية1)

 الوزارة/ المؤسسة/ الدائرة الرقم 

24.  
 مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون

25.  
 دائرة اإلحصاءات العامة

26.  
 األراضي والمساحةدائرة 

22.  
 دائرة األحوال المدنية والجوازات

28.  
 دائرة الجمارك

29.  
 دائرة اإلفتاء

32.  
 ديوان الخدمة المدنية

31.  
 ديوان المظالم

32.  
 القوات المسلحة األردنية

33.  
 األمن العام –إدارة حماية األسرة 

34.  
 مديرية األمن العام

35.  
 المديرية العامة للدفاع المدني

36.  
 للشبااالمجلس األعلع 

32.  
 المجلس القضائي

38.  
 صندو  المعونة الوطنية

39.  
 صندو  التنمية والتش يل

42.  
 هيئة اإلعالم المرئي والمسموع

41.  
 بنك تنمية المدن والقرى

42.  
 مركز دراسات المرأة –الجامعة األردنية 

43.  
 الجامعة الهاشمية
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 ( اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية2)

 المنظمة الرقم 

1.  
 الصندو  األردني الهاشمي للتنمية البشرية

2.  
 تجمع لجان المرأة الوطني األردني

3.  
 االتحاد النسائي األردني العام

4.  
 المجلس الوطني لشؤون األسرة

5.  
 المجلس األعلع للسكان

6.  
 المركز الوطني لحقو  اإلنسان

2.  
 المجلس االقتصادو واالجتماعي

8.  
 معهد الملكة زين الشرف التنموو

9.  
 التوعية واإلرشاد األسرو مركز

12.  
 مركز اإلعالميات العربيات

11.  
 نادو خريجات وقدامع المدرسة األهلية للبنات

12.  
 اتحاد المرأة األردنية

13.  
 االتحاد العام لجمعيات الشابات المسيحية في األردن

14.  
 الملتقع اإلنساني لحقو  المرأة

15.  
 ملتقع سيدات األعمال والمهن األردني

16.  
 العالميملتقع النساء 

12.  
 جمعية التمكين للنساء الجامعيات في األردن

18.  
 جمعية النساء العربيات في األردن

19.  
 جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية

22.  
 الفرع النسائي –الجمعية الخيرية الشركسية 

21.  
 جمعية معهد تضامن النساء األردني

22.  
 جمعية األلفية الثالثة للسيدات

23.  
 النفسي الجمعية األردنية للتأهيل

24.  
 جمعية األقصع الخيرية

25.  
 جمعية فتيات البادية للتنمية والتدريب الخيرية
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 ( اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية2)

 المنظمة الرقم 

26.  
 جمعية حرائر األردن

22.  
 جمعية ملتقع سيدات الشيخ حسين الثقافي

28.  
 شبكة األردن –جمعية المرأة لدعم المرأة 

29.  
 جمعية المنظمة العربية للتمكين

32.  
 صندو  إقراض المرأة

31.  
 الصندو  الهاشمي لتنمية البادية األردنية 

32.  
 ميزان

33.  
  لجنة المرأة -حزا حشد 

34.  
 حزا االتحاد الوطني األردني

35.  
 الشبكة اإلقليمية العربية للمرأة في اإلدارة المحلية الجيدة

36.  
 الشبكة العربية للنساء القانونيات

32.  
 نقابة الصحفيين

38.  
 لجنة المرأة -االتحاد العام لنقابات العمال في األردن 

39.  
 االتحاد النسائي للسالم العالمي الدولي
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 (4المرفق رقم )

 أعضاء االئتالف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات 

 الجهة الرقم 

 وزارة الداخلية  .1

 وزارة البلديات   .2

 وزارة التنمية السياسية  .3

 الهيئة المستقلة لالنتخابات   .4

 المركز الوطني لحقو  اإلنسان   .5

 المجلس األعلع للشباا   .6

 الجامعة األردنية/ مركز دراسات المرأة   .2

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنيةجامعة اليرموك/   .8

 تجمع لجان المرأة الوطني األردني   .9

 االتحاد النسائي األردني العام   .12

 اتحاد المرأة األردنية   .11

 جمعية النساء العربيات   .12

 السيدة فخر عبندة   .13

 سعادة السيدة عبلة أبو علبة    .14

 األستاذة نور اإلمام  .15

 المجلس الوطني لشؤون األسرة  .16

 المجلس األعلع لشؤون األشخا  المعوقين  .12

 شبكة المرأة لدعم المرأة   .18

 هيئة شباا كلنا األردن   .19
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 (5المرفق رقم )

سب القطاعات األساسيةح مجموعة المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين موزعة
1

 

 

 : المؤشرات السكانية المراعية للنوع االجتماعي1جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  عدد السكان حسب الجنس 

  عدد السكان في األعمار اإلفرادية حسب الجنس 

  سنة حسب الجنس  15عدد السكان دون العمر 

 ( حسب الجنس  64-15عدد السكان في األعمار المنتجة )سنة 

 ( حسب الجنس  65عدد السكان في األعمار المتقدمة )سنة فأكثر 

 عدد السكان حسب الحالة الزواجية والجنس 

  حسب الجنسعدد السكان غير األردنيين 

 توزيع السكان في الحضر والريف حسب الجنس 

 توزيع السكان في المحافظات حسب الجنس 

  1952التعيدادات العامية للسيكان والمسيياكن ،

1961 ،1929 ،1994 ،2224 

  يييتم تييوفير المؤشييرات مييا بييين التعييدادين ميين

 خالل التقديرات السكانية لكل عام.

 

 

 

 المؤشرات الخاصة باألسرة المراعية للنوع االجتماعي: 2جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  توزيع األسر حسب جنس را األسرة 

 :توزيع األسر وأفرادها حسب جنس را األسرة وخصائص  التالية 

)المحافظيية، الفئييات العمرييية، الجنسييية، الحاليية الزواجييية، المسييتوى التعليمييي،     

المهنة الرئيسية، النشياط االقتصيادو، قطياع العميل، حجيم األسيرة، نيوع حييازة 

المسكن، المصدر اليرئيس لميياه الشيرا، المصيدر اليرئيس لإلضياءة، المصيدر 

 الرئيس للتدفئة، المصدر الرئيس للصرف الصحي(

 وجنس را األسرة  اإلعانةأفراد األسرة حسب مصدر  توزيع 

  توزيع األسر حسب توافر السلع المعمرة وجنس را األسرة 

  1929التعداد العام للسكان والمساكن منذ عام  

 كما يتم توفيره كل عامين من مسح نفقات ودخل األسرة 

                                                           
1
 دائررر  االجتمررا، ، النرر   إحصرراتا  قسرر  ،(02+ بيجرري / الرر ين  التقريررر لغايررا " )المررر   وتمكرري  الجنسرري  برري  بالمسرراوا  المتعلقرر  واإلحصرراتا  البيانررا " حرر   تقريررر 

 .02/3/0202 العام ، اإلحصاتا 
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 للنوع االجتماعي: المؤشرات االجتماعية المراعية 3جدول 

 

 

 

 

توافر المؤشر حسب السنة  المؤشر

 والمصدر

  نسبة الجنس 

  المواليد األحياء 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  اإلقامة ، العمر، الحالة التعليمية، والجنسية( 

 :عقود الزواج المسجلة حسب المحافظة والخصائص المختارة للزوج 

)الجنسييية، الديانيية، الحاليية الزواجييية السييابقة، مكييان اإلقاميية ، العميير، الحاليية التعليمييية، والمهنيية  

 الرئيسة(

 اج المسجلة حسب المحافظة والخصائص المختارة للزوجة:عقود الزو 

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

  من السكان 1222معدل الزواج الخام لكل 

 وقوعات الطال  المسجلة حسب المحافظة و الجنس والخصائص المختارة التالية: 

 لعمر، الحالة التعليمية، والجنسية()الديانة، ا 

  من السكان 1222معدل الطال  الخام لكل 

  مين النشيرة اإلحصيائية  1982منذ عام

 السنوية

 تكرار األسماء للمواليد حسب الجنس 
  الكتييياا اإلحصيييائي السييينوو منيييذ عيييام

2212 

  متوسط العمر وقت الزواج األول حسب الجنس والمحافظة 
  التعيييدادات العامييية للسيييكان والمسييياكن

1929 ،1994 ،2224 

  مؤشيييرات الميييرأة األردنيييية منيييذ عيييام

2222  



14 
 

 

 : المؤشرات التعليمية المراعية للنوع االجتماعي4جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  الجنس والمحافظة سنة فأكثر حسب 15نسبة السكان المتعلمين في األعمار 

  سنة فأكثر حسب الجنس والمحافظة 15نسبة السكان األميين في األعمار 

  التعدادات العامة للسكان والمساكن 

  )مسوح العمالة والبطالة )التقرير السنوو 

 نسبة االلتحا  في مرحلة رياض األطفال  حسب الجنس والمحافظة 

 الجنس والمحافظة نسبة االلتحا  في المرحلة األساسية حسب 

 نسبة االلتحا  في المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظة 

 نسبة االلتحا  في التعليم المهني )الصناعي( حسب الجنس والمحافظة 

 نسبة االلتحا  في التعليم المهني )الزراعي( حسب الجنس والمحافظة 

 نسبة الطالا المتسربين حسب المرحلة التعليمية والجنس 

 المدارس في المرحلة األساسية حسب الجنس والمحافظة نسبة مدرسي 

 نسبة مدرسي المدارس في المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظة 

 نسبة مدراء المدارس في المرحلة األساسية حسب الجنس والمحافظة 

 نسبة مدراء المدارس في المرحلة الثانوية حسب الجنس والمحافظة 

  التربية  والتعليم منذ التقارير السنوية لوزارة

 1992عام 

  

 

 المراعية للنوع االجتماعي مؤشرات التعليم العالي :5جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  نسبة االلتحا  في التعليم الجامعي حسب الجنس 

 نسبة االلتحا  في الكليات العلمية حسب الجنس 

 نسبة االلتحا  في الكليات النظرية حسب الجنس 

 نسبة االلتحا  في الكليات العلمية حسب التخصص والجنس 

 نسبة االلتحا  في الدراسات العليا حسب الجنس 

 نسبة الخريجين في بعض التخصصات التعليمية المختارة حسب الجنس 

 هيئة التدريس حسب المستويات اإلدارية والجنس نسبة أعضاء 

 الكليات العلمية حسب الجنس هيئة التدريس في عضاءنسبة أ 

 الكليات النظرية حسب الجنس هيئة التدريس في نسبة أعضاء 

  التقييييارير السيييينوية لييييوزارة التعليييييم العييييالي

 1992والبحث العلمي منذ عام 
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 : المؤشرات الصحية المراعية للنوع االجتماعي6جدول 

 المؤشر حسب السنة والمصدرتوافر  المؤشر

  مولود حي( حسب الجنس 10222معدل وفيات األطفال الرضع )لكل 

  مولود حي( حسب الجنس 10222معدل وفيات األطفال دون الخامسة )لكل 

  مولود حي( 1220222معدل وفيات األمهات )لكل 

 نسبة الوالدات التي تخضع لإلشراف الطبي 

  ( شيييهراا واليييذين تيييم تحصيييينهم ضيييد أميييراض معينييية 23-12)نسيييبة األطفيييال اليييذين أعميييارهم

 )كالدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والحصبة وشلل األطفال والسل( حسب الجنس

  معدل الخصوبة الكلي 

 ( سنة19-15معدل خصوبة المراهقات ) 

 ( سنة49-15نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة ) 

 د األولمتوسط العمر وقت إنجاا المولو 

  نسبة األطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية 

 )نسبة األطفال دون سن الخامسة المتقزمين )الطول بالنسبة للعمر 

 )نسبة األطفال دون سن الخامسة النحيلين )الوزن بالنسبة للطول 

 )نسبة األطفال دون سن الخامسة ناقصي وزن )الوزن بالنسبة للعمر 

 ( شهراا ولديهم فقر دم59-6نسبة األطفال الذين أعمارهم ) 

 ( سنة ولديهن فقر دم49-15نسبة السيدات الالتي أعمارهن ) 

  كييييل  1926منييييذ عييييام  المؤشييييراتتتييييوافر

خميس سيينوات مين مسييح السيكان والصييحة 

 األسرية 

 العمر المتوقع وقت الوالدة حسب الجنس 
  1926جداول الحياة منذ عام   

 نسبة األطباء حسب الجنس 

 نسبة أطباء األسنان حسب الجنس 

 نسبة الصيادلة حسب الجنس 

 نسبة الممرضين حسب الجنس 

  السييييجالت اإلدارييييية )النقابييييات( منييييذ عييييام

1992  
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 : مؤشرات التأمين الصحي المراعية للنوع االجتماعي7جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  النسبي ل فراد المؤمنين صحياا حسب الجنس ونوع التأمينالتوزيع 

 نسبة المؤمنين صحياا حسب الحالة الزواجية والجنس 

  نسبة غير المؤمنين صحياا حسب الحالة الزواجية والجنس 

   نسبة المؤمنين صحياا حسب حالة النشاط االقتصادو والجنس والمحافظات 

 حالة النشاط االقتصادو والجنس والمحافظات نسبة غير المؤمنين صحياا حسب 

  توزييييع السيييكان الميييؤمنين صيييحياا حسيييب الجنسيييية والجييينس ونيييوع التيييأمين الصيييحي

 والمحافظات

  توزييييع السيييكان الميييؤمنين صيييحياا حسيييب الجنسيييية والجييينس وحالييية التيييأمين الصيييحي

 والمحافظات والحضر والريف

  العيييام للسيييكان والمسييياكن فيييي عيييام التعيييداد

2224 

  التأمين الصيحي واإلنفيا  عليع الصيحة مسح

 2212في األردن عام 

 

 

 : مؤشرات المشاركة االقتصادية المراعية للنوع االجتماعي8جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

 سيينة فييأكثر،  حسييب الجيينس والمت يييرات المختلفيية  15النشيياط االقتصييادو للسييكان  معييدل

 التالية:

)المحافظيية، التعليييم، الحاليية الزواجييية، الحاليية العملييية، الفئييات العمرييية العريضيية، المهنيية  

 الحالية، النشاط الرئيس، فئات الدخل الشهرو، قطاع العمل(

  الجنس والمحافظة سنة فأكثر، حسب 15معدل البطالة للسكان 

 ( سنة، حسب الجنس والمحافظة 24-15معدل النشاط االقتصادو بين الشباا ) 

 ( سنة، حسب الجنس والمحافظة24-15معدل البطالة بين الشباا ) 

 نسبة العاملين في القطاع )الزراعي والخدمات والصناعة( حسب الجنس 

  الصييحة والقييوى البشييرية والفقيير منييذ مسييح

  1982عام 

   1991مسييييح العماليييية والبطاليييية منييييذ عييييام 

 )التقرير السنوو(
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 : مؤشرات التمكين االقتصادو المراعية للنوع االجتماعي9جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  ملكية األراضي حسب الجنس والمحافظة 

  ملكية الشقق حسب الجنس والمحافظة 

   نسبة القروض الممنوحة )الميكروية( والقيمة اإلجمالية لها حسب الجنس والمحافظة 

 نسبة مالكي األورا  المالية )أسهم( والقيمة اإلجمالية لها حسب الجنس 

 نسبة العاملين األردنيين المؤمن عليهم في الضمان االجتماعي حسب الجنس 

  السيييجالت اإلداريييية )مثيييل: دائيييرة األراضيييي

والمسييياحة، هيئييية األورا  الماليييية،....( منيييذ 

  2228عام 

  متوسييط األجيير للعامييل الواحييد فييي السيياعة حسييب الجيينس والخصييائص التالييية: )النشيياط

 االقتصادو، المهنة الرئيسة، المستوى التعليمي، قطاع العمل(

 حسييب الجيينس والخصييائص التالييية: )النشيياط  متوسييط األجيير الشييهرو للعامييل الواحييد

 االقتصادو، المهنة الرئيسة، المستوى التعليمي، قطاع العمل(

  التقرير السنوو(مسح االستخدام( 

 

 

 : مؤشرات اتخاذ القرار المراعية للنوع االجتماعي10جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

 العاملون في سلك القضاء حسب الجنس 

 العاملون في سلك المحاماة حسب الجنس 

  العاملون في السلك الوزارو حسب الجنس 

 العاملون في السلك الدبلوماسي حسب الجنس 

 السفراء حسب الجنس 

  نسبة األعضاء في األحزاا السياسية حسب الجنس 

  نسبة المقيدين في الجداول االنتخابية حسب الجنس 

 نسبة المشاركة في المجلس التشريعي األول )األعيان( حسب الجنس 

 نسبة المشاركة في المجلس التشريعي الثاني )النواا( حسب الجنس 

 نسبة المشاركة في المجالس المحلية )البلديات( حسب الجنس 

 نسبة األعضاء في النقابات المهنية حسب الجنس 

 هنية حسب الجنسنسبة األعضاء في مجالس إدارات النقابات الم 

  1992سجالت إدارية منذ عام 
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 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

 نسبة األعضاء في النقابات العمالية حسب الجنس 

 نسبة األعضاء في غرفة الصناعة حسب الجنس 

 نسبة األعضاء في غرفة التجارة حسب الجنس 

 ( سنة والالتيي تلقيين مكتسيبات نقديية 49-15السيدات المتزوجات حاليا وأعمارهن ) توزيع

 مقابل عملهن حسب الشخص الذو يقرر كيفية إنفا  المردود النقدو للزوجة هل هو:

 )الزوجة وحدها، الزوج والزوجة معاا، الزوج وحده(    

 منييذ عييام  مسييح السييكان والصييحة األسييرية

  2212وحتع عام  1992

 ( حسييب الشييخص الييذو يتخييذ عييادة 49-15توزيييع السيييدات المتزوجييات حالييياا وأعمييارهن )

 القرار النهائي حول القضايا التالية:

)العناية بصحة السيدة، شراء مشتريات كبيرة ل سيرة، شيراء االحتياجيات اليوميية ل سيرة،     

 الزيارات للعائلة أو االقارا. هل هو:

 )الزوجة وحدها، الزوج والزوجة معاا، الزوج وحده، شخص اخر(   

 

 

 : مؤشرات الهجرة المراعية للنوع االجتماعي11جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  التوزيع النسبي للمهاجرين الداخلين والخارجين حسب المحافظة 

  والخارجين وصافي الهجرة حسب المحافظة والجنسعدد المهاجرين الداخلين 

  معدل الهجرة الداخلية حسب مكان اإلقامة والجنس والمحافظة 

 صافي الهجرة الداخلية حسب مكان الوالدة والجنس والمحافظة 

 معدالت الهجرة الداخلية حسب مكان اإلقامة السابق والحالي والجنس والمحافظة 

  اإلقامة السابق والحالي والجنس والمحافظةصافي الهجرة الداخلية حسب مكان 

 توزيع السكان غير األردنيين الموجودين في األردن حسب الجنس 

  توزيع األردنيين في الخارج حسب الجنس وسبب اإلقامة في الخارج 

 التعدادات العامة للسكان والمساكن 

  2223مسح األسرة متعدد األهداف 
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 : مؤشرات العنف ضد المرأة12جدول 

 المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

 والمصدر

 ( سينة وتعرضين للعنيف الجسيدو منيذ 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن )

سنة 15العمر 
 

  حسب الخصائص األساسية التالية:

)العمر، الحالة الزواجيية، عيدد األطفيال األحيياء، مكيان اإلقامية، المحافظيات، اإلقلييم، منطقية الباديية،  

 المستوى التعليمي، شرائح الرفاه(

مسييييح السيييييكان والصييييحة األسيييييرية، 

 2212و 2222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سنة 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ) وتعرضن للعنف الجسيدو غالبياا

  شهراا الماضية حسب الخصائص األساسية التالية: 12خالل الـ 

)العمر، الحالة الزواجية، عدد األطفيال األحيياء، مكيان اإلقامية ، المحافظيات، اإلقلييم، منطقية الباديية،  

 المستوى التعليمي، شرائح الرفاه(

 ( سنة وتعرضن للعنف الجسدو بعض 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن )

 شهراا الماضية حسب الخصائص األساسية التالية:  12األحيان خالل الـ 

)العمر، الحالة الزواجيية، عيدد األطفيال األحيياء، مكيان اإلقامية، المحافظيات، اإلقلييم، منطقية الباديية،  

 ي، شرائح الرفاه (المستوى التعليم

 ( سنة وتعرضن للعنيف الجسيدو عليع 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن )

 شهراا الماضية حسب الخصائص األساسية التالية:  12األقل مرة واحدة خالل الـ 

)العمر، الحالة الزواجيية، عيدد األطفيال األحيياء، مكيان اإلقامية، المحافظيات، اإلقلييم، منطقية الباديية،  

 المستوى التعليمي، شرائح الرفاه(

 ( سينة وتعرضين للعنيف الجسيدو منيذ 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن )

 العنف حسب الحالة الزواجية للسيدةسنة، والالتي ذكرن الشخص الذو ارتكب  15العمر 

  سنة وتعرضن للعنف الجسيدو أثنياء  (49-15)نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن

 الحمل حسب الخصائص األساسية التالية: 

)العمر، الحالة الزواجية، عدد األطفال األحياء، مكان اإلقامة، المحافظات، اإلقليم، منطقية الباديية، 

 التعليمي، شرائح الرفاه( المستوى

 2222مسح السكان والصيحة األسيرية، 

 2212و

  سنة وتعرضين أو سيبق وتعرضين ألو  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن
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 المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

 والمصدر

 نوع من أنواع العنف التالية من قبل  الزوج:

العيياطفي، العنييف الجسييدو، العنييف الجنسييي، العنييف الجسدو/الجنسييي، العنييف العيياطفي،  )العنييف

 جسدو أو جنسي( 

  سنة وتعرضن أو سبق وتعرضن غالباا  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن

 ثني عشر شهراا السابقة للمسح من قبل  الزوج:إلألو نوع من أنواع العنف التالية خالل ا

العنييف العيياطفي، العنييف الجسييدو، العنييف الجنسييي، العنييف الجسدو/الجنسييي، العنييف العيياطفي، )

 جسدو أو جنسي(

  سيينة وتعرضيين أو سييبق وتعرضيين  49-15نسييبة السيييدات الالتييي سييبق لهيين الييزواج وأعمييارهن

عشير شيهراا السيابقة للمسيح مين قبيل   اإلثنييبعض األحيان ألو نوع من أنواع العنف التالية خالل 

 الزوج:

)العنييف العيياطفي، العنييف الجسييدو، العنييف الجنسييي، العنييف الجسدو/الجنسييي، العنييف العيياطفي، 

 جسدو أو جنسي(

  سنة وتعرضن أو سبق وتعرضين عليع  49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهن الزواج وأعمارهن

عشر شهراا السابقة للمسح من قبل   اإلثنياألقل مرة واحدة ألو نوع من أنواع العنف التالية خالل 

 الزوج:

 )العنييف العيياطفي، العنييف الجسييدو، العنييف الجنسييي، العنييف الجسدو/الجنسييي، العنييف العيياطفي،

 جسدو أو جنسي(

  سيينة وسييبق وأن تعرضييهن للعنييف  49-15نسييبة السيييدات الالتييي سييبق لهيين الييزواج وأعمييارهن

 العاطفي، الجسدو أو الجنسي من قبل أزواجهن حسب الخصائص األساسية التالية:

)العمر، الحالة الزواجيية، عيدد األطفيال األحيياء، مكيان اإلقامية، المحافظيات، اإلقلييم، منطقية الباديية،  

 المستوى التعليمي، شرائح الرفاه(
 2222مسح السكان والصيحة األسيرية، 

 2212و
  سيينة وسييبق وأن تعرضييهن للعنييف  49-15نسييبة السيييدات الالتييي سييبق لهيين الييزواج وأعمييارهن

شيهراا السييابقة حسيب الخصييائص  12الجسييدو أو الجنسيي ميين قبيل أزواجهيين خيالل الييـ العياطفي، 

 األساسية التالية:
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 المؤشر
توافر المؤشر حسب السنة 

 والمصدر

)العمر، الحالة الزواجية، عدد األطفيال  األحيياء، مكيان اإلقامية، المحافظيات، اإلقلييم، منطقية الباديية،  

 المستوى التعليمي، شرائح الرفاه(

 ( سيينة وسييبق وأن تعرضيين للعنييف 49-15نسييبة السيييدات الالتييي سييبق لهيين الييزواج وأعمييارهن )

العييياطفي، الجسيييدو أو الجنسيييي مييين قبيييل أزواجهييين حسيييب الخصيييائص األساسيييية والخصيييائص 

 الزواجية ومؤشرات التمكين التالية: 

د القيرارات التيي )تعليم الزوج، االختالف فيي عمير القيرين، االخيتالف فيي مسيتوى تعلييم القيرين، عيد 

تشارك فيها المرأة، األسباا التي أعطيت لرفض المعاشيرة الزوجيية ميع اليزوج، األسيباا التيي تيدعو 

 إلع ضرا الزوجة(

 ( سينة وسيبق وأن تعرضين خيالل اليـ 49-15نسبة السيدات الالتي سبق لهين اليزواج وأعميارهن )

شييهراا السييابقة للعنييف العيياطفي، الجسييدو أو الجنسييي ميين قبييل أزواجهيين حسييب الخصييائص  12

 األساسية والخصائص الزواجية ومؤشرات التمكين التالية: 

ن، االخييتالف فييي مسييتوى تعليييم القييرين، عييدد )المسييتوى التعليمييي للييزوج، االخييتالف فييي عميير القييري 

القرارات التي تشارك فيهيا الميرأة، األسيباا التيي أعطييت ليرفض المعاشيرة الزوجيية ميع اليزوج، 

 األسباا التي تدعو إلع ضرا الزوجة(

 ( سنة سبق وأن تعرضن للعنف الجسيدو أو الجنسيي مين 49-15نسبة السيدات الالتي أعمارهن )

اإلثني عشر شيهراا السيابقة للمسيح والالتيي طليبن المسياعدة لحميايتهن لوقيف قبل أزواجهن خالل 

 العنف حسب الشخص الذو طلب من  تقديم المساعدة وحسب عدد مرات التعرض للعنف

 

 

 

 : مؤشرات الدخل والفقر المراعية للنوع االجتماعي13جدول 

 توافر المؤشر حسب المصدر المؤشر

 مسح دخل ونفقات األسرة متوسط الدخل السنوو ل سر حسب جنس را األسرة ومصدر الدخل 

    متوسط اإلنفا  السنوو ل سر حسب جنس را األسرة ومصدر اإلنفا 

 نسبة الفقر ل سر حسب جنس را األسرة 
 تقرير حالة الفقر في األردن

 شدة الفقر ل سر حسب جنس را األسرة 

  حسب جنس را األسرةفجوة فقر األسر 

 نسبة الفقر ل فراد حسب الجنس 
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 توافر المؤشر حسب المصدر المؤشر

 متوسط أوزان األردنيين حسب العمر والجنس 

 احتياجات األردنيين اليومية من السعرات الحرارية حسب العمر والجنس 

  التوزيع النسبي ل فراد حسب الجنس وخميسات اإلنفا 

  جنس را األسرة حسب الخميسات 

  سن  فأكثر( حسب الجنس والمرحلة التعليمية وخميسات اإلنفا  15ل فراد )التوزيع النسبي 

 نسبة النساء الالتي يرأسن أدسرهن بين الفقراء وغير الفقراء 

 نسبة الفقر بين األسر حسب جنس را األسرة والحالة الزواجية 

 الفقراء وغير الفقراء  معدل المشاركة االقتصادية ومعدل البطالة حسب الجنس بين 

 

 

 : المؤشرات الزراعية المراعية للنوع االجتماعي14جدول 

 المؤشر

توافر المؤشر حسب السنة 

 والمصدر

1992 2222 

 التوزيع النسبي للحائزين الزراعيين حسب الجنس 
  التعيييييييييييييييييييييداد

 الزراعي

  التعييييييييييييييييييييييداد

 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 واإلقليم 

 غير متوفر

 

  الحائزالتوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب أسلوا إدارة الحيازة وجنس 

 التوزيع النسبي للحيازات حسب نظام حيازة األرض وجنس الحائز 

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب الفئات العمرية للحائز وجنس الحائز 

 التوزيع النسبي للحائزين حسب المستوى التعليمي وجنس الحائز 

  الحائزالتوزيع النسبي للحائزين حسب المهنة الرئيسة وجنس 

 التوزيع النسبي للحائزين حسب جنس الحائز وعدد أفراد األسرة 

 التوزيع النسبي للحائزين حسب مصدر الدخل وجنس الحائز 

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب ال رض من اإلنتاج وجنس الحائز 

 التوزيع النسبي للحيازات حسب جنس الحائز ومصادر التمويل 

 التوزيع النسبي للحيازات حسب جنس الحائز ومصادر اإلرشاد الزراعي 

 التوزيع النسبي للحيازات الزراعية حسب جنس الحائز ونوع الحيازة 

 التوزيع النسبي للعمالة األردنية من أسرة الحائز والعمالة الدائمة المستأجرة حسب الجنس 

 حسب استخدام األرض وجنس الحائز التوزيع النسبي لمساحات الحيازات الزراعية 

 التوزيع النسبي لمساحات أجزاء الحيازات النباتية حسب مصدر الرو وجنس الحائز 
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 : مؤشرات تكنولوجيا المعلومات المراعية للنوع االجتماعي15جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

  سييينوات فيييأكثر حسيييب اسيييتخدام الحاسيييوا والجييينس  5أعميييارهم نسيييبة األفيييراد اليييذين

 والخصائص التالية:

  مسيييح اسيييتخدام تكنولوجييييا المعلوميييات فيييي

 )سنوياا(  2222المنازل منذ عام 

)الفئات العمرية، المستوى التعليمي، الحالة الزواجية، حالة النشاط االقتصادو، عدد أفراد    

 األسرة الذين يستخدمون الحاسوا، وسبب عدم االستخدام(

  سييينة فيييأكثر حسيييب اسيييتخدام اإلنترنيييت والجييينس  15نسيييبة األفيييراد اليييذين أعميييارهم

 والخصائص التالية:

)الفئييات العمرييية، المسييتوى التعليمييي، الحاليية الزواجييية، حاليية النشيياط االقتصييادو، طيير     

 االستخدام، مدة االستخدام، عدد مرات االستخدام، وأماكن االستخدام(

 

 

 : مؤشرات فر  العمل المستحدثة المراعية للنوع االجتماعي16جدول 

 حسب السنة والمصدرتوافر المؤشر  المؤشر

  سنة فيأكثر وحصيلوا عليع عميل جدييد/ تركيوا العميل/ صيافي  15توزيع األفراد الذين أعمارهم

 عدد الوظائف حسب الجنس والخصائص التالية:
  مسييح فيير  العمييل المسييتحدثة منييذ عييام

 )سنوياا(  2226

)الفئييات العمرييية، المسييتوى التعليمييي، الحاليية الزواجييية، حاليية النشيياط االقتصييادو، المهنيية     

 الرئيسة، الحالة العملية، قطاع العمل، والجنسية(

  سنة فأكثر وغيروا العمل حسب الجنس والخصائص التالية: 15توزيع األفراد الذين أعمارهم 

توزييع األعميال التيي تدركيت  )النشاط االقتصادو، المهنية الرئيسية، قطياع العميل، مكيان العميل،    

 حسب سبب الترك، والجنس(

  

 

 : مؤشرات ذوو االحتياجات الخاصة المراعية للنوع االجتماعي17جدول 

 توافر المؤشر حسب السنة والمصدر المؤشر

 ت والخصيييييائص لمحافظاوالجنس واإلعاقة ع الخاصة حسب نوت االحتياجااد ذوو األفرايع زتو

 التالية:  

 ة(ألسرا العالقة برالصحي، العمر، والتأمين )الجنسية، حالة ا

  التعدادات العامة للسكان والمساكن منيذ

  1994تعداد عام 

 فييييييييأكثر سنة  15م رهعماألذين األردن اين في دلموجوالخاصة ت االحتياجااد ذوو األفرايع زتو

 ت والخصائص التالية: لمحافظاوالجنس واإلعاقة ع احسب نو

 ، الحالة الزواجية، وحالة النشاط االقتصادو(لتعليميى المستو)الجنسية، ا   
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 (6المرفق رقم )

والورش التوعوية التي تم تنظيمها في إطار المشاورات والحوار المنتظم بخصو  االجتماعات وورش العصف الذهني 

 (2212-2213اإلعداد والتطوير لالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )

 اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا إلعداد وتطوير -1

 االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية
 تاريخ انعقاد االجتماع

 22/3/2211 األول االجتماع -

 18/8/2211 االجتماع الثاني -

 19/2/2212 االجتماع الثالث -

 

 تاريخ انعقاد الورشة ورش العصف الذهني التي ندفذت في محافظات المملكة -2 

 6/4/2211 ورشة محافظة العقبة  -

 2/4/2211 ورشة محافظة  الكرك -

 11/4/2211 ورشة محافظة عجلون -

 12/4/2211 إربد  ورشة محافظة -

 13/4/2211 ورشة محافظة مادبا -

 14/4/2211 ورشة محافظة المفر  -

(/ ألعضاء وممثليي/ات اللجيان والشيبكات والفير  المتعاونية ميع اللجنية الوطنيية: 1ورشة محافظة العاصمة ) -

ارتبيياط النييوع  اللجنيية التنسيييقية للمنظمييات غييير الحكومييية، شييبكة االتصييال مييع المؤسسييات الحكومييية/ ضييباط

االجتماعي، شبكة مناهضة العنف ضد المرأة/ شيمعة، الفرييق اإلعالميي، فرييق العميل القيانوني، لجنية األحيزاا 

 السياسية والمرأة

12/5/2211 

(/ للمساهمين/ات في صناعة القرار في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية 2ورشة محافظة العاصمة ) -

 االستراتيجي والسياسات ومديرو/ات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية()مديرو/ات التخطيط 

14/8/2211 

 

(/ لممثلي/ات مؤسسات وشركات القطاع الخا  والبنيوك، وممثليي/ات المنظميات 3ورشة محافظة العاصمة ) -

 الدولية والهيئات المانحة

15/8/2211 

 22/6/2211 نمواا واألكثر احتياجا/ منطقة االريشة  ( للمرأة والمجتمع في المناطق األقل1ورشة ) -

 21/6/2211 ( للمرأة والمجتمع في المناطق األقل نمواا واألكثر احتياجاا/ لواء القويرة 2ورشة ) -

 22/6/2211 ( للمرأة والمجتمع في المناطق األقل نمواا واألكثر احتياجاا/ منطقة الحميمة 3ورشة ) -

 22/6/2211 ( للمرأة والمجتمع في المناطق األقل نمواا واألكثر احتياجاا/ منطقة دبة حانوت4ورشة ) -
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ورش تدريب المدربين/ات التي ندفذت للخبراء/الخبيرات المعنيين/ات بصياغة الخطط  -3

 التنفيذية للمحاور والمجاالت والمشاريع المنبثقة عنها 

 تاريخ انعقاد الورشة

التعريف باإلطار المرجعي ومنهجية العمل والنماذج المعتمدة من قبيل اللجنية الوطنيية األردنيية لشيؤون ورشة  -

 المرأة ل ايات بناء االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن والخطط والمشاريع المنبثقة عنها

31/12/2211 

 16/11/2211 ورشة كيفية قياس مؤشرات األداء -

 

ورش مجموعات التركيز/ التي ندفذها الخبراء/الخبيرات المعنيون/ات بصياغة الخطط  -4

 التنفيذية للمحاور والمجاالت والمشاريع المنبثقة عنها 

 تاريخ انعقاد الورشة

 22/11/2211 ورشة مجال المرأة والبيئة والت ير المناخي -

 (11-9الساعة )

 22/11/2211 الخاصة )المرأة المعوقة، المرأة كبيرة السن(ورشة مجال المرأة ذات التحديات  -

 (1:32-11:32الساعة )

 22/11/2211 المرأة ذات الحاجات األساسية )األمن ال ذائي، المأوى واإلسكان(ورشة مجال  -

 (1:32-11:32الساعة )

 23/11/2211 العنف ضد المرأة ورشة مجال -

 (11-9الساعة )

 23/11/2211  والتعليمالمرأة ورشة مجال  -

 (1:32-11:32الساعة )

 24/11/2211 ورشة محور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 (1:32-11:32الساعة )

 28/11/2211 ورشة محور دمج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية -

 (1:32-11:32الساعة )
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 (2المرفق رقم )

 وكلفتها المقدرة بالدينار األردني ( 2212-2213قائمة المشاريع المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )

حسب المحاور والمجاالت
2

 

                                                           
2
 .0203("، اللجن  ال يني  األردني  لشؤون المر  ،  يار/0202-0203)المشاريع التجديدي  المنبثق  ،  "االستراتيجي  ال يني  للمر   األردني   

الكلفة المقّدرة  المشاريع التجديدية المحور/المجال

 بالدينار

(: 1) محيييييييييييور

األميين اإلنسيياني 

والحمايييييييييييييييييية 

االجتماعييييييييييييية 

)التمكييييييييييييييييييين 

 االجتماعي(.

مجال: المرأة والتعلييم  -1

)ميييا قبيييل التعلييييم العيييالي، 

والتعليم العالي، والتدريب 

 المهني(.

محو األمية الوظيفية والقانونية في صفوف العامالت في  .1

 وزارة التربية والتعليم.

22222 

التربييية والتعليييم للمييرأة  تقبييل المرؤوسييين/ات فييي وزارة .2

 الرئيس.

12222 

 42222 نشر ثقافة التعليم العلمي بين الفتيات. .3

مجيييييييييييال: الميييييييييييرأة  -2

 والصحة. 

 

تفعيييل دور المراكييز الصييحية الفرعييية فييي مجييال الصييحة  .1

 اإلنجابية/ تنظيم األسرة.

162222 

تعزيز خدمات عييادة الطفيل السيليم والكشيف المبكير عين  .2

 النمائي واإلعاقة.التأخر 

115222 

 82222 تمكين وتنمية المرأة في القرى الصحية. .3

 226222 الصحة المتكاملة للمرأة. .4

مجيييييال العنيييييف ضيييييد  -3

 المرأة.

حمايييية األنثيييع المعاقييية مييين العنيييف "التعقييييم القسيييرو/  .1

 استئصال األرحام".

242222 

 122222 الحماية القانونية واالجتماعية للنساء ضحايا العنف. .2

 33222 بيئة تشريعية عادلة = حماية وإنصاف. .3

مجيال: المييرأة والبيئيية  -4

 والت يّر المناخي.

 Environmentalنشيييييييييييير المعرفيييييييييييية البيئييييييييييييية ) .1

Knowledge.) 

153222 

 228222 التكيّف مع ظاهرة الت ير المناخي في المناطق الريفية. .2

 118222 قوس قزح  للتدوير. .3

مجييييييال: المييييييرأة ذات  -5

الحاجيييييييييات األساسيييييييييية 

 والتحديات الخاصة.

بناء قاعدة معلومات كمية حول األشيخا  المعيوقين/ات  .1

 مصنفة حسب النوع االجتماعي.

22222 

إعيييداد البحيييوث النوعيييية المتخصصييية حيييول األشيييخا   .2

المعوقين/ات؛ للكشف عن المهارات والخبيرات المتيوفرة 

 لديهم/ن.

22222 

 93222 التأهيل والتمكين المهني لتسويق منتجات كبيرات السن. .3

(: التمكيييين السياسيييي للميييرأة 2محيييور )

 والمشاركة في الحياة العامة.

 92222 دعم وتمكين النساء أعضاء المجالس البلدية المنتخبات. .1

 125222 "تدريب نساء نحو القمة" أو "نساء قياديات".   .2

 42222 السياسية"."نساء في األحزاا  .3

 (: التمكين االقتصادو للمرأة.3محور )

 

 322222 المركز الوطني لبناء قدرات الفتيات األردنيات. .1

تمكين الميرأة فيي قطياع العميل غيير المينظم ودمجهيا فيي  .2

 االقتصاد الوطني.

142222 

تمكييين المييرأة ميين إدارة المشيياريع الخاصيية بهييا وريييادة  .3

 األعمال.

162222 

 222222 وتأهيل المرأة في الريف والبادية.تنمية  .4
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  المحاور المستعرضة:

(: الثقافييية المجتمعيييية الداعمييية 1محيييور )

 لتمكين المرأة.

التوعيييية القانونيييية لمختليييف فئيييات المجتميييع وخاصييية  .1

 النساء والشباا.

92222 

المبييادرات الشييبابية لنشيير الثقافيية المجتمعييية المناهضيية  .2

 للعنف ضد النساء.

52222 

إعييداد مسييرحية اجتماعييية تثقيفييية حييول حقييو  المييرأة  .3

 االقتصادية.

42222 

(: اإلعيييييييييالم وتكنولوجييييييييييا 2محيييييييييور )

 المعلومات واالتصاالت.

الحملة اإلعالمية للتعريف باالستراتيجية الوطنية للميرأة  .1

 (.2212-2213األردنية )

65222 

 إنشيياء معهييد/ مركييز لتأهيييل المييرأة القيادييية فييي قطيياع .2

 اإلعالم.

422222 

(: دمييج النييوع االجتميياعي؛ فييي 3محييور )

التشريعات والسياسات والخطط والبرامج 

 الوطنية.

 122222 الميراث )هللا وّرثني... ليش تحرمني(. .1

 12222 نصف المجتمع يريد خمس البرلمان. .2

 12222 حقنا في حماية دستورنا. .3

اسييتخدام تمكييين المحييامين/ات والقضاة/القاضيييات ميين  .4

 سيداو واتفاقية حقو  الطفل في المحاكم.

95222 

 42222 المشاركة في الحياة .. تستدعي تكافؤ فر  العمل. .5

 22222 مرصد حقي. .6

 52222 عمل صديق للمرأة. .2

(: التطوير المؤسسي للمنظمات 4محور )

 العاملة في إطار تمكين المرأة. 

إعييييداد معييييايير الجييييودة والتميّييييز المؤسسييييي لمنظمييييات  .1

المجتمع المدني العاملية فيي إطيار تمكيين الميرأة اعتمياداا 

 .EFQMعلع نموذج التميّز المؤسسي 

55222 

بنيياء القييدرات المؤسسييية للمنظمييات العامليية فييي إطييار  .2

 تمكين المرأة.

45222 

للجنية تطوير الكفاءة الفردية والمؤسسية ل مانة العامية  .3

 الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

194222 

 4142222   إجمالي الكلفة المقّدرة بالدينار األردني
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 (8المرفق رقم )

 (2215-2213قائمة مؤشرات الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن )

حسب المحاور والمجاالت
3

 

 المحور المجال المؤشر
 مؤسسات التعليم العام وضبطها تم تشكيل . مجلس اعتماد جودة -

معيييايير الجيييودة للنظيييام التربيييوو تيييم تطويرهيييا واعتمادهيييا عليييع  -

 المستوى الوطني.

نسيييبة إدارات مركيييز اليييوزارة التيييي طبقيييت منحيييع )نظيييام ضيييمان  -

 الجودة(.

نسيبة ميديريات التربيية والتعلييم التيي طبقيت منحيع )نظيام ضييمان  -

 الجودة(.

 نسبة مدارس المملكة التي طبقت منحع )نظام ضمان الجودة(. -

ترتييييب وزارة التربيييية والتعلييييم ضيييمن قائمييية اليييوزارات الفيييائزة  -

 بجائزة الملك عبدهللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية.

 هيكل تنظيمي مدطور يعزز التوج  نحو الالمركزية. -

دارات اليييوزارة/ المركيييز نسييبة الصيييالحيات التيييي تييم تفويضيييها إل -

 وللميدان التربوو بما في ذلك مديريات التربية والتعليم والمدارس.

نفذة في الميدان التربوو. - قرة ومد عدة ومد  خطط محلية مد

نسييبة المييدارس المطبقيية لمنحييع "اإلدارة المبنييية علييع مسييتوى  -

 المدرسة".

عتميييد - طيييورة ومد ة أسيييس ومعيييايير تقيييويم أداء فيييردو ومؤسسيييي مد

 ومطبقة.

 نسبة مقاييس األداء المعتمدة في النظام التربوو. -

 نسبة تنفيذ برامج التقويم التطويرية. -

النسييبة العاميية  للنجيياح للطلبيية النظييامين/ات فييي امتحييان شييهادة  -

 الدراسة الثانوية العامة.

نسيب النجيياح فييي امتحيان شييهادة الدراسيية الثانويية العاميية حسييب  -

 الفرع والجنس.

ائج طلبييية األردن فيييي الدراسييية الدوليييية للرياضييييات والعليييوم/ نتييي -

TIMSS. 

 .PISAنتائج طلبة األردن في االمتحان الدولي  -

متوسييط أداء الطلبيية فييي االختبييار الييوطني لضييبط نوعييية التعليييم  -

 للصفوف: الرابع والثامن والعاشر.

ريياض األطفييال الحكوميية التييي تيم اسييتحداثها فيي محافظييات  عيدد -

 المملكة وبخاصة في المناطق الفقيرة والنائية.

 نسبة االلتحا  العامة برياض األطفال )الحكومية والخاصة(. -

نسيبة االلتحيا  بريياض األطفيال الحكوميية وبخاصية فيي المنياطق  -

 احتياجاا(. الريفية والفقيرة والنائية )األقل نمواا واألكثر

 نسبة االلتحا  اإلجمالي للطلبة بالتعليم األساسي حسب الجنس. -

 نسبة االلتحا  اإلجمالي للطلبة بالتعليم الثانوو حسب الجنس. -

يييدة  للموازنييية الموجهييية بالنتيييائج  - نسيييبة البيييرامج الماليييية المعتم 

 وإلطار اإلنفا  متوسط المدى.

 األداء المالي. آليات معّدة ومعتمدة لتقييم ومساءلة -

قيمييية المخصصيييات الماليييية المقيييدرة لإلنييياث فيييي  موازنييية وزارة  -

 التربية والتعليم. 

(: المرأة والتعلييم )ميا 1مجال )

قبيييل التعلييييم العيييالي، والتعلييييم 

 العالي، والتدريب المهني(

(: األمييين اإلنسييياني 1محيييور )

والحماية االجتماعيية )التمكيين 

 االجتماعي(

                                                           
 .0203. المر   لشؤون األردني  ال يني  اللجن (. 0202-0203) األردن ف  المر   لتمكي  االستراتيجي  الخط  3
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 المحور المجال المؤشر
عتمدة. - عدة ومد  آليات تحفيز التمويل مد

نسييييييبة الطلبيييييية المسييييييتفيدين/ات ميييييين بييييييرامج المتفييييييوقين/ات  -

 والموهوبين/ات.

نسيييبة الطلبييية المسيييتفيدين/ات مييين برامـــــــيييـج وخدمـــــــيييـات   -

 )المعوقين/ات، وذوو صعوبات التعلم وبطء التعلم(.

نسيبة المنيياهج والكتييب المدرسييية واألدلية التييي تييم تطويرهييا وفقيياا  -

 لمنظور النوع االجتماعي.

نسبة مشاركة الميرأة فيي القييادة وفير  العميل فيي وزارة التربيية  -

 والتعليم.

 عدد النساء مديرات اإلدارة في مركز الوزارة ونسبتهن. -

عييدد النسيياء مييديرات التربييية والتعليييم فييي المحافظييات واأللوييية  -

 ونسبتهن.

عييدد النسيياء المشييرفات التربويييات فييي مييديريات التربييية والتعليييم  -

 ونسبتهن.

 نسبة التحا  اإلناث ببرامج البكالوريوس في الكليات العلمية. -

 نسبة الخريجات في التخصصات التطبيقية من الجامعات األردنية. -

 نسبة التحا  اإلناث ببرامج الماجستير المختلفة. -

 نسبة التحا  اإلناث ببرامج الدكتوراه المختلفة. -

نسيبة تمثييل النسياء فيي هيئيات التيدريس فيي الجامعيات األردنييية/  -

 الكليات النظرية.

نسيبة تمثييل النسياء فيي هيئيات التيدريس فيي الجامعيات األردنييية/  -

 الكليات العلمية.

تمثيل النساء في مجالس أمناء الجامعيات ومجيالس العميداء نسبة  -

 ورؤساء األقسام.

 نسبة مشاركة النساء في مشاريع البحث العلمي المدعوم. -

نسييبة التحييا  اإلنيياث ببييرامج التعليييم والتييدريب والتأهيييل المهنييي  -

 والتقني.

نسبة برامج التعلييم والتيدريب المهنيي والتقنيي وتخصصيات  التيي  -

يرهيييا بمراعييياة النيييوع االجتمييياعي وتمكيييين الشيييباا وفقييياا تيييم تطو

 لمتطلبات سو  العمل والمستجدات التقنية.

كتييب المباحييث الدراسييية فييي التعليييم المهنييي التييي يييتم اسييتكمال  -

 مراجعتها بهدف مراعاة النوع االجتماعي.

التوزيييع النسييبي لمييديرو/ات مييدارس التعليييم والتييدريب المهنييي  -

 حسب الجنس.

داد القييادات النسيائية فيي إدارة التعلييم المهنيي/ وزارة التربيية أع -

 والتعليم.

عييدد ونسييبة رؤسيياء أقسييام التعليييم المهنييي فييي مييديريات التربييية  -

 والتعليم من اإلناث.

أعييداد القيييادات النسييائية فييي مؤسسيية التييدريب المهنييي والمراكييز  -

 والمعاهد التابعة لها.

جيان والهيئيات المعنيية برسيم السياسيات نسبة تمثيل المرأة في الل -

وصييناعة القييرارات المتصييلة بييالتعليم والتييدريب والتأهيييل المهنييي 

 والتقني.

عييدد البييرامج الوطنييية  المعتمييدة والمطبقيية بالتعيياون مييع القطيياع  -

الخيييا  ومنظميييات المجتميييع الميييدني والمنظميييات الدوليييية/ وزارة 

 العمل.

سينة  15ن/ات اليذين أعميارهم نسبة األميية ليدى السيكان األردنييي -

 فأكثر حسب الجنس.
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عييدد مراكييز تعليييم الكبييار ومحييو األمييية وعييـدد الملتحقييين/ات بهييا  -

 حسب الجنس.

 نسبة اإلناث الملتحقات ببرنامج تعليم الكبار ومحو األمية. -

عدد ونوع برامج محو األميية: األبجديية، والوظيفيية والحاسيوبية  -

 والقانونية.

الفتييييات المتسيييربات مييين التعلييييم النظيييامي الملتحقيييات فيييي عيييدد  -

 البرامج التعويضية للمتسربين/ات.

مولييود حييي( حسييب  1222الرضييع )لكييل معييدل وفيييات األطفييال  -

 الجنس.

موليييود حيييي(  1222معيييدل وفييييات األطفيييال دون الخامسييية )لكيييل  -

 حسب الجنس.

 عدد مراكز األمومة والطفولة. -

 عدد األطباء المتخصصين/ات في أمراض األطفال. -

 نسبة انتشار فقر الدم بين األطفال. -

 9ين "أ" من عمير نسبة األطفال الذين تم إعطاؤهم كبسولة فيتام -

 شهور.

 نسبة انتشار سوء الت ذية بين األطفال من اإلناث. -

عيدد المييدارس التييي تييم زيارتهييا ضييمن برنييامج الخييدمات الشيياملة  -

 للصحة المدرسية.

 عدد الطالبات المفحوصات. -

 (.19-15معدل إنجاا المراهقات ) -

 والدة(. 122222معدل وفيات األمهات )لكل  -

 سوء الت ذية بين النساء. نسبة انتشار -

نسييب السيييدات الالتييي يعييانين ميين فقيير الييدم فييي األردن، حسييب  -

 األقاليم.

 معدالت اإلصابة باألمراض المزمنة لدى النساء. -

 عدد ونوع الخدمات الصحية المقدمة للمرأة. -

 نسبة انتشار  التدخين حسب الجنس. -

 ر للسرطان.نسبة النساء المنتفعات من خدمات الكشف المبك -

 توقع الحياة وقت الوالدة حسب الجنس. -

 نسبة المنتفعات من الخدمات الصحة المقدمة للمسنات. -

 نسبة المصابات بهشاشة العظام. -

 النسبة المئويـة للسكـان المؤمنين/ات صحياا )لكال الجنسين(. -

 معدل الخصوبة/ اإلنجاا الكلي. -

 فرد(. 122222عدد مراكز األمومة والطفولة )لكل  -

خيييدمات صيييحة الميييرأة والطفيييل/ رعايييية الحاميييل: عيييدد الحواميييل  -

 المراجعات الجدد.

 خدمات صحة المرأة والطفل/ رعاية النفاس: عدد المراجعات. -

خيييدمات صيييحة الميييرأة والطفيييل/ رعايييية الطفيييل: عيييدد األطفيييال  -

 المراجعين.

 والدة(. 122222معدل وفيات األمهات )لكل  -

 لتوعوية بقضايا الصحة اإلنجابية التي تم تنفيذها.عدد الورش ا -

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونية( التي تم إعدادها ونشرها للتوعية وكسب التأييد حيول 

 القضايا المتصلة بالصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة.

ة التييي تييم إعييدادها عييدد البييرامج  والرسييائل اإلذاعييية والتلفزيونييي -

وبثهيييا للتوعيييية وكسيييب التأيييييد حيييول القضيييايا المتصيييلة بالصيييحة 

 اإلنجابية/ تنظيم األسرة.

 (: المرأة والصحة2مجال )
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 نسبة النساء اللواتي يطبقن المباعدة بين الوالدات. -

نسييبة الطلييب الكلييي علييع خييدمات تنظيييم األسييرة ونسييبة الطلييب  -

لبع.  المد

 نسبة الوالدات الخاضعة لإلشراف الطبي. -

نسييبة النسيياء المتزوجييات حسييب وسيييلة منييع الحمييل المسييتخدمة  -

 )تقليدية، حديثة(.

عدد ونوع برامج ومشاريع الصحة اإلنجابية/ تنظييم األسيرة التيي  -

 تم تبنيها وتطبيقها بمنحع تشاركي.

عدد ونوع المنهجيات الجديدة التي تم تطويرها فيي مجيال الصيحة  -

 اإلنجابية/ تنظيم األسرة.

المناهج والكتيب الدراسيية التيي تيم تضيمين مفياهيم الصيحة نسبة  -

 اإلنجابية فيها.

عدد الورش التوعويية التيي تيم تنظيمهيا حيول الفرصية السيكانية:  -

 مفهومها والتأثيرات المتوقعة لها وسبل استثمارها.

عيييدد المطبوعيييات التيييي تيييم إعيييدادها وتوزيعهيييا حيييول الفرصييية  -

 متوقعة لها وسبل استثمارها.السكانية: مفهومها والتأثيرات ال

عدد البرامج اإلعالميية اإلذاعيية والتلفزيونيية التيي تيم بثهيا حيول  -

الفرصييية السيييكانية : مفهومهيييا والتيييأثيرات المتوقعييية لهيييا وسيييبل 

 استثمارها.

سياسييات تحقيييق واسييتثمار الفرصيية السييكانية التييي تييم تطويرهييا  -

 :واعتمادها في المحاور التالية

ول اليييديموغرافي والوصيييول إليييع فتيييرة الفرصييية االسيييراع بيييالتح•

 السكانية.

 االستفادة من عوائد الفرصة السكانية.•

 الحماية االجتماعية واإلعداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانية.•

عدد "منظمات المجتمع المدني العاملية فيي إطيار تمكيين الميرأة"  -

 تبنيها للقضايا السكانية المتعلقة بالفرصة السكانية. التي تم

عدد ونيوع الخطيط التنفيذيية وبيرامج العميل التيي تيم إعيدادها مين  -

قبييل "منظمييات المجتمييع المييدني العامليية فييي إطييار تمكييين المييرأة" 

 الستثمار الفرصة السكانية.

سيينة  15معييدل المشيياركة االقتصييادية الميينقح للسييكان األردنيييين  -

 ر حسب الجنس.فأكث

نسبة المناهج الدراسية التي تم إدماج المفاهيم المتعلقة بالفرصية  -

 السكانية وآثارها وكيفية استثمارها فيها.

نسيييبة حييياالت العنيييف األسيييرو المعالجييية مييين إجميييالي الحييياالت  -

 المسجلة/ وزارة التنمية االجتماعية.

والخيييدمات المقدمييية لحييياالت العنيييف  عيييدد الدراسيييات االجتماعيييية -

األسييرو ميين مكاتييب الخدميية االجتماعييية فييي إدارة حماييية األسييرة 

 وأقسامها.

 عدد الورش التوعوية التي تم تنظيمها حول اإلساءة ل طفال. -

 عدد المطبوعات التي تم إعدادها وتوزيعها حول اإلساءة ل طفال. -

زيونيية التيي تيم بثهيا حيول عدد البرامج اإلعالميية اإلذاعيية والتلف -

 اإلساءة ل طفال.

البيرامج والمشيياريع التييي تيم تنفيييذها للوقاييية مين حيياالت اإلسيياءة  -

 ل طفال بمنحع مؤسسي تشاركي.

عيدد الجهييات التييي تقييدم بييرامج وخييدمات عاميية متعلقيية بمناهضيية  -

 العنف ضد المرأة.

دمات عدد النساء المراجعات للجهات للحصول علع البيرامج والخي -

 (: العنف ضد المرأة3مجال )



32 
 

 المحور المجال المؤشر
 العامة المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

نظييام اعتميياد وضييبط الجييودة للمؤسسييات والشييبكات العامليية فييي  -

 إطار مكافحة العنف تم بناؤه وتطبيق .

قاعييدة بيانييات السييجل الييوطني لمكتييب شييكاوو المييرأة والجهييات  -

الشييريكة مييع اللجنيية الوطنييية األردنييية لشييؤون المييرأة تييم بناؤهييا 

عداد المؤشرات والتقارير  الوطنية حول العنيف ضيد وتوظيفها في إ

 المرأة.

تييم تعديليي  وفييق  2228قييانون الحماييية ميين العنييف األسييرو لعييام  -

 المستجدات.

عييدد المؤسسييات الوطنييية التييي انضييمت لعضييوية شييبكة مناهضيية  -

 العنف ضد المرأة  "شمعة".

تنفييذها لرفيع الكفياءة المؤسسيية  عدد البيرامج التدريبيية التيي تيم -

والفردييية للمؤسسييات والشييبكات العامليية فييي إطييار مناهضيية العنييف 

 ضد المرأة.

عدد ونوع المنهجيات الجديدة لمجابهة العنف ضد المرأة التيي تيم  -

 تنفيذها بمنحع مؤسسي تشاركي.

عييدد مييذكرات التفيياهم واالتفاقيييات التييي تييم توقيعهييا مييع صييانعي  -

لسلطات الرسمية: التنفيذيية والتشيريعية والقضيائية فيي القرار في ا

 إطار مناهضة العنف ضد المرأة.

قواعييد البيانييات المتعلقيية بالتشييريعات واالسييتراتيجيات والخطييط  -

والسياسييات واإلحصيياءات والبييرامج والمبييادرات الوطنييية الهادفيية 

 للحد من العنف الموج  ضد المرأة تم بناؤها.

الوطنييية لمكافحيية كافيية أشييكال العنييف ضييد  صييدور االسييتراتيجية -

 المرأة.

عيييدد المنييياهج والبيييرامج التدريبيييية والمشييياريع التيييي تيييم إدمييياج  -

 المفاهيم والممارسات المتصلة بالتربية البيئية فيها.

عييدد النييوادو واللجييان المدرسييية البيئييية التييي تدعنييع بالمشييكالت  -

 المعاصرة والحفاظ علع البيئة. البيئية

عدد الطالا/ الطالبات المنتسيبين/ات للنيوادو واللجيان المدرسيية  -

 البيئية.

عدد الجامعات التيي تتيوافر فيهيا التخصصيات العلميية ذات الصيلة  -

 بالبيئة وحمايتها واإلدارة المستدامة للموارد.

الصيلة  التوزيع النسيبي  للملتحقيين/ات بالتخصصيات العلميية ذات -

بالبيئة وحمايتها واإلدارة المستدامة للموارد في الجامعات األردنيية 

 حسب الجنس.

عييدد السياسييات المتعلقيية بحماييية البيئيية التييي تييم تفعيييل  العمييل  -

 بموجبها.

نسيييبة تمثييييل الميييرأة فيييي الجمعييييات والنيييوادو البيئيييية بمختليييف  -

 مجاالتها واهتماماتها.

م تنظيمهييا حييول كيفييية اسييتخدام عييدد الييورش التوعوييية التييي تيي -

 المواد الكيماوية الضارة بصحة المرأة والبيئة.

عدد المطبوعات التي تيم إعيدادها وتوزيعهيا حيول كيفيية اسيتخدام  -

 المواد الكيماوية الضارة بصحة المرأة والبيئة والتلوث البيئي.

بثهيا حيول  عدد البرامج اإلعالميية اإلذاعيية والتلفزيونيية التيي تيم -

كيفييية اسييتخدام المييواد الكيماوييية الضييارة بصييحة المييرأة والبيئيية 

 والتلوث البيئي.

عييدد الييورش التوعويييية التييي تيييم تنظيمهييا حيييول التلييوث البيئيييي  -

 بمختلف أشكال  وكيفية تجنب مخاطره.

(: الميييييرأة والبيئييييية 4مجيييييال )

 والت يّر المناخي
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عييدد المشيياركات فييي الييورش التوعوييية التييي تييم تنظيمهييا حييول  -

كيفية تجنب مخاطره، ونسبتهن من التلوث البيئي بمختلف أشكال  و

 إجمالي المشاركين/ات. 

عييييدد الييييورش التدريبييييية التييييي تييييم تنظيمهييييا لتعزيييييز المعييييارف  -

 والمهارات والتقنيات البيئية.

عييدد المشيياركات فييي الييورش ميين العييامالت فييي مجيياالت الزراعيية  -

 والعلوم والصناعة واإلنتاج الحيواني.

نظيمها لتعزيز دور الميرأة العاملية عدد الورش التدريبية التي تم ت -

 في مجال االستخدام الفاعل واإلدارة المستدامة للموارد.

عدد المشاركات في الورش التي نظمت لتعزيز دور المرأة العاملة  -

 .في مجال االستخدام الفاعل واإلدارة المستدامة للموارد

التيي عدد ونوع مشاريع تصنيع المواد المستهلكة/ إعادة التيدوير  -

 تم تنفيذها.

عدد الجمعيات الزراعية ذات القيادة النسوية الفاعلة فيي اسيتثمار  -

 المصادر البيئية بالطريقة المثلع.

التوزيييع النسييبي للعيياملين/ات فييي قطيياع البيئيية بمختلييف مجاالتيي   -

 وتخصصات  حسب الجنس.

نسبة مشاركة المرأة في اللجان المعنيية برسيم السياسيات ووضيع  -

 االستراتيجيات وصناعة القرارات البيئية.

نسبة مشاركة المرأة فيي اليورش والنيدوات والميؤتمرات البيئيية:  -

 محلياا وإقليمياا ودولياا.

عييدد الييورش التوعوييية/ التدريبييية التييي تييم تنظيمهييا حييول الت ييير  -

 المناخي.

 عدد المطبوعات التي تم إعدادها وتوزيعها حول الت ير المناخي. -

دد البرامج اإلعالميية اإلذاعيية والتلفزيونيية التيي تيم بثهيا حيول ع -

 الت ير المناخي.

تجارا ناجحة للنساء تم استعراضها وأخذ العبيرة منهيا فيي مجيال  -

 التكيّف والحد من اآلثار السلبية للت ير المناخي.

نسبة السيدات في مواقع صنع القرار اللواتي تبنين قضايا متصيلة  -

 اخي.بالت ير المن

نسييبة مشيياركة النسيياء فييي فيير  العمييل واللجييان الرسييمية التييي  -

تشارك في النقاشات التي تتناول القضايا المتصلة بيالت يّر المنياخي: 

 محلياا، ووطنياا، وإقليمياا ودولياا.

فييي عييدد الييورش التوعوييية التييي تييم تنظيمهييا حييول دور المييرأة  -

 تحقيق األمن ال ذائي علع المستوى األسرو والمجتمعي.

عدد المطبوعات التي تم إعيدادها وتوزيعهيا حيول دور الميرأة فيي  -

 تحقيق األمن ال ذائي علع المستوى األسرو والمجتمعي.

عدد البرامج اإلعالميية اإلذاعيية والتلفزيونيية التيي تيم بثهيا حيول  -

ئي عليييع المسيييتوى األسيييرو دور الميييرأة فيييي تحقييييق األمييين ال يييذا

 والمجتمعي.

نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسيات واتخياذ القيرارات  -

 المتعلقة باألمن ال ذائي.

 عدد الورش التوعوية التي تم تنظيمها حول األمن ال ذائي. -

 عدد المطبوعات التي تم إعدادها وتوزيعها حول األمن ال ذائي. -

اإلذاعيية والتلفزيونيية التيي تيم بثهيا حيول  عدد البرامج اإلعالميية -

 األمن ال ذائي.

عدد الطالا/ الطالبات المشيمولين/ات ببرنيامج الت ذيية المدرسيية  -

 في المناطق النائية والفقيرة.

(: الميييييييييييرأة ذات 5مجيييييييييييال )

الحاجييات األساسييية والتحييديات 

 الخاصة
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عدد المحاضرات التيي تيم تنفييذها فيي مجيال التثقييف الصيحي فيي  -

 المدارس.

 في المدارس.عدد األفالم المعروضة في مجال التثقيف الصحي  -

 عدد النشرات الصحية التي تم إعدادها وتوزيعها في المدارس. -

 عدد الملصقات الصحية التي تم إعدادها ونشرها في المدارس. -

عيييدد االجتماعيييات التيييي تيييم تنظيمهيييا ميييع اللجيييان الصيييحية فيييي  -

 المدارس.

نسبة الميدارس المشياركة فيي البيرامج الصيحية التيي ييتم تنفييذها  -

بالوضع الصحي والت ذوو لطالا/ طالبات المدارس وبنياء  لالرتقاء

 نمط الحياة الصحية السليم لديهم/ن.

 عدد المنتفعات من المشاريع اإلسكانية والمكرمات الملكية. -

نسييبة النسيياء المسييتفيدات ميين المشيياريع اإلسييكانية والمكرمييات  -

 الملكية من إجمالي عدد المستفيدين/ات.

روض ل اييات تموييل تيوفير السيكن المالئيم عدد الحاصالت علع قي -

 لهن وألسرهن.

نسبة النساء الحاصالت علع قروض ل ايات تموييل تيوفير السيكن  -

 المالئم من إجمالي عدد الحاصلين/ات علع القروض.

نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسيات واتخياذ القيرارات  -

 المتعلقة ببرامج اإلسكان والتطوير الحضرو.

سييبة المسيياكن المخدوميية بخييدمات المييياه والكهربيياء والصييرف ن -

 الصحي.

 عدد األسر الفقيرة المنتفعة من مشروع مساكن األسر الفقيرة. -

 نسبة الفتاة المعوقة التي تم إدماجها في برامج التعليم. -

النسييييبة المئوييييية  للسييييكان ذوو اإلعاقيييية حسييييب نييييوع اإلعاقيييية  -

 والجنس.

سيينة  15ان ذوو اإلعاقيية الييذين أعمييارهم التوزيييع النسييبي للسييك -

 فأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس.

 نسبة المرأة المعوقة التي تم إدماجها في سو  العمل. -

تطيييوير معيييايير الجيييودة/ االعتمييياد للمؤسسيييات المقدمييية للخدمييية  -

 للمرأة المعوقة بمختلف مجاالت إعاقتها، واعتمادها، وتطبيقها.

لبرامج المقدمة للخدمات للمرأة المعوقة وفقياا نسبة المؤسسات وا -

 لمعايير الجودة/ االعتماد.

نسييييبة السيييييدات المعوقييييات المسييييتفيدات ميييين بييييرامج الرعاييييية  -

 والخدمات الصحية.

 عدد األشخا  المعاقين الذين تم تأهيلهم/ن مهنياا لسو  العمل. -

اإلعاقييية مييين إجميييالي اليييذين تيييم  نسيييبة تشييي يل األشيييخا  ذوو -

 تدريبهم/ن مهنياا.

عيييدد البيييرامج التثقيفيييية الهادفييية إليييع زييييادة التوعيييية والتثقييييف  -

 .بشؤون األشخا  ذوو اإلعاقة

عدد االستراتيجيات والسياسيات والخطيط والبيرامج الوطنيية التيي  -

 تم إدراج قضايا المرأة كبيرة السن فيها.

لحاصييالت علييع الجييوائز والييدروع عييدد النسيياء كبيييرات السيين ا -

وشهادات التقدير تكريماا لهن علع إنجيازاتهن المتمييزة فيي مختليف 

 المجاالت.

عدد المؤسسات التي تعمل علع استثمار خبيرات وتجيارا النسياء  -

 المتقاعدات منها في تمكين القيادات الرديفة.

نسيييبة النسييياء كبييييرات السييين مييين إجميييالي عيييدد المنتسيييبين/ات  -

 ات المجتمع المدني.لمنظم
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 نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواا. -

 نسبة تمثيل المرأة في مجلس األعيان. -

نسبة مشاركة المرأة في اللجان المعنيية برسيم السياسيات ووضيع  -

 السياسي.التشريعات واتخاذ القرارات المتعلقة باإلصالح 

عدد ونوع البرامج التدريبية المعنية بتمكين المرأة وبناء قيدراتها  -

لضمان مشاركتها الفاعلة في الحيياة الحزبيية واإلصيالح السياسيي، 

 وعدد المشاركين/ات فيها.

عييدد ونييوع الحمييالت الوطنييية التييي تييم تنفيييذها لييدعم المييرأة فييي  -

 االنتخابات النيابية.

 في األحزاا السياسية. نسبة مشاركة المرأة -

 نسبة تمثيل المرأة في السلطة القضائية. -

 نسبة النساء المحاميات من إجمالي عدد المحامين والمحاميات. -

نسبة تمثيل المرأة فيي المهين القانونيية األخيرى: دييوان التشيريع  -

 والرأو، رئاسة المحاكم، اإلدعاء العام....

التدريبييية التييي تييم تنفيييذها لتطييوير قييدرات  عييدد ونييوع الييورش -

 النساء العامالت في مجال المهن القانونية.

نسييبة المشيياركات فييي الييورش التدريبييية ميين العييامالت فييي مجييال  -

 المهن القانونية إلع إجمالي المشاركين/ات.

 عدد النساء اللواتي يمتلكن مكاتب محاماة خاصة بهن. -

/ات بنقابيييية المحييييامين/ات حسييييب التوزيييييع  النسييييبي للملتحقييييين -

 الجنس.

 عدد ونوع الشبكات الخاصة بالمهن القانونية. -

 نسبة تمثيل المرأة في السلك الوزارو. -

 نسبة اإلناث الشاغالت لوظيفة "أمين عام وزارة -

 نسبة تمثيل المرأة في وظائف الفئة العليا. -

رييية نسييبة النسيياء ميين إجمييالي شيياغلي/ شيياغالت الوظييائف اإلدا -

 العليا في السلطة التنفيذية.

نسييبة النسيياء ميين إجمييالي شيياغلي/ شيياغالت الوظييائف اإلدارييية  -

 الوسطع في السلطة التنفيذية.

نسييبة النسيياء ميين إجمييالي شيياغلي/ شيياغالت الوظييائف القيادييية  -

 )بشكل عام( في السلطة التنفيذية.

رات نسبة تمثيل المرأة في مواقع رسيم السياسيات وصيناعة القيرا -

وفييي المجييالس واللجييان )فييي الييوزارات والمؤسسييات التييي تتجيياوز 

 نسبة المرأة فيها نسبة الرجل(.

نسيييبة تمثييييل الميييرأة فيييي الوظيييائف القياديييية وغيييير القياديييية فيييي   -

 وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والتنمية االجتماعية.

 تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي )قي المستويات كافة(. نسبة -

معييايير موضييوعية لالختيييار لشيي ل المواقييع القيادييية فييي السييلطة  -

 التنفيذية بمراعاة تكافؤ الفر  تم تطويرها واعتمادها وتطبيقها.

 نسبة تمثيل المرأة في عضوية المجالس البلدية. -

التييي تييم تنفيييذها لييدعم  عييدد ونييوع الحمييالت اإلعالمييية الوطنييية -

 المرأة في االنتخابات البلدية.

عيييدد ونيييوع األدلييية العمليييية التيييي تيييم إعيييدادها لمسييياعدة النسييياء  -

 عضوات المجالس البلدية في تفعيل أدوارهن.

نسبة تمثيل النساء في مجالس اإلدارة والمناصب القيادية وكوادر  -

 مؤسسات القطاع الخا .

 رف التجارة.نسبة تمثيل المرأة في غ -

(: التمكييين السياسييي 2محييور ) 

والمشيياركة فييي الحييياة للمييرأة 

 العامة
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 نسبة تمثيل المرأة في غرف الصناعة. -

 نسبة تمثيل المرأة في النقابات العمالية. -

 نسبة تمثيل المرأة في مجالس النقابات. -

 نسبة تمثيل المرأة في النقابات المهنية. -

 تم تعديل . 2228لسنة  51قانون الجمعيات رقم  -

سيينة  15معييدل المشيياركة االقتصييادية الميينقّح للسييكان األردنيييين ) -

 فأكثر( حسب الجنس.

سينة فيأكثر( حسيب  15التوزيع النسبي للمشت لين/ات األردنييين ) -

 قطاع العمل والجنس.

سينة فيأكثر( حسيب  15التوزيع النسبي للمشت لين/ات األردنييين ) -

 ادو الحالي والجنس.النشاط االقتص

 سنة فأكثر( حسب الجنس. 15معدل البطالة للسكان األردنيين ) -

 نسبة الخريجات في التخصصات التطبيقية من الجامعات األردنية. -

عدد اإلنياث الحاصيالت عليع مؤهيل علميي جيامعي أو متوسيط فيي  -

 التخصصات الراكدة.

ا إلعيادة تأهييل عدد المراكز التدريبية المتخصصة التي تم إنشياؤه -

 وتدريب الفتيات.

عيييدد دورات إعيييادة التأهييييل والتيييدريب التيييي تيييم تنفييييذها للميييرأة  -

الحاصييلة علييع مؤهييل علمييي جييامعي أو متوسييط فييي التخصصييات 

 الراكدة.

ونوع البيرامج الوطنيية التيي تسيتهدف إعيادة تأهييل وتيدريب  عدد -

 -المرأة للحصول علع عمل الئق، مثل: برنامج المرأة والتكنولوجييا

طموح بال حيدود، وبرنيامج تيدريب وتشي يل الخيريجين والخريجيات 

الجيييدد فيييي قطييياع تكنولوجييييا المعلوميييات واالتصييياالت، وبرنيييامج 

 ..توظيف وتدريب العمالة الزراعية....

 عدد ونسبة المؤسسات التي تمتلك الحضانات المالئمة. -

 نسبة المؤسسات التي باشرت بتطبيق فكرة الدوام المرن. -

عييييدد ونسييييبة المؤسسييييات التييييي تطبييييق سيييياعة اإلرضيييياع ليييي م  -

 المرضعة.

عيييدد ورش العميييل التيييي تيييم تنفييييذها لتوعيييية الميييرأة وأسيييرتها  -

 كامل للرجل. ومجتمعها بأهمية دورها االقتصادو كشريك

اللجنية الوطنيية لإلنصياف فيي األجير تيم تشيكيلها بمنحيع تشيياركي  -

 حسب الهيكلية المعتمدة.

اللجان الفرعية المنبثقة عين اللجنية الوطنيية لإلنصياف فيي األجير  -

 تم تشكيلها بمنحع تشاركي حسب الهيكلية المعتمدة.

 الخطة الوطنية لإلنصاف في األجر تم إعدادها. -

 إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة تم إطالق .برنامج  -

 سياسات وتشريعات عمل صديقة للمرأة تم إقرارها واعتمادها. -

توزييييع المشيييت لين/ات بيييأجر فيييي منشييي ت القطييياع العيييام حسيييب  -

 المجموعات الرئيسة للمهن والجنس.

توزيييع المشييت لين/ات بييأجر فييي منشيي ت القطيياع الخييا  حسييب  -

 للمهن والجنس.المجموعات الرئيسة 

توزييييع العييياملين/ات األردنييييين/ات الميييؤمن علييييهم/ن بالضيييمان  -

 االجتماعي حسب الجنس.

عدد حاالت االست الل والتحرش الجنسي في مكيان العميل التيي تيم  -

 اإلفصاح عنها والتعامل معها.

نسيبة النسيياء سييدات األعمييال/ الليواتي يمييتلكن مؤسسيات خاصيية  -

 بهن.

(: التمكييييييييييييييين 3محييييييييييييييور ) 

 االقتصادو للمرأة
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يبية التي تيم تنفييذها فيي مجيال تطيوير الكفاييات عدد الورش التدر -

 اإلدارية والقيادية والمهنية للمرأة.

 عدد سيدات األعمال المنتسبات لنوادو أو جمعيات خاصة بهن. -

التشريعات والسياسات والبرامج تم تطويرها لتمكين القطياع غيير  -

 المنظم من االندماج في القطاع االقتصادو الرسمي.

 العمل داخل قطاع العمل غير المنظم تم تطويرها. شروط وظروف -

عدد ونوع الورش التدريبية التي تم تنظيمهيا لبنياء قيدرات الميرأة  -

 العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم.

عيدد النسياء اللييواتي اليتحقن بييالورش التدريبيية التييي تيم تنظيمهييا  -

 عمل غير المنظم.لبناء قدرات المرأة العاملة من المنزل أو في ال

عدد ونوع الدراسات/ المسوحات التي تيم إجراؤهيا ل اييات تعيّرف  -

نسيييبة مشييياركة الميييرأة فيييي قطييياع العميييل غيييير المييينظم وتوزيعهيييا 

 الج رافي.

متوسييط إنفييا  األسييرة السيينوو علييع مجمييوع السييلع والخييدمات  -

 حسب جنس را األسرة.

مكييين للمييرأة عييدد ونييوع  الييورش التدريبييية التييي تييم تنفيييذها لت -

 الفقيرة وبخاصة في الريف والبادية ومناطق جيوا الفقر.

مؤشييرات الفقيير ل سيير )نسييبة الفقيير، فجييوة الفقيير، شييدة الفقيير(  -

 حسب جنس را األسرة.

 متوسط الدخل السنوو ل سرة حسب جنس را األسرة. -

عدد النساء الفقيرات الليواتي حصيلن عليع قيروض ميسيرة ميّولن  -

 بخاصة في الريف والبادية ومناطق جيوا الفقر.بها أنشطتهن و

 نسبة الفقر ل سر حسب جنس را األسرة والحالة الزواجية. -

عدد ونوع  الورش التدريبية التي تم تنفيذها لتمكين فئيات النسياء  -

 األكثر احتياجا.

 التوزيع النسبي ألرباا األسر حسب الجنس. -

المعيليية ل سييرة التييي تييم السياسييات واإلجييراءات المعنييية بييالمرأة  -

 تفعيلها وتوعية المرأة بها.

عدد النساء المعيالت ل سر الليواتي حصيلن عليع قيروض ميسيرة  -

 مّولن بها مشروعاا إنتاجياا أو سكناا لهن وألبنائهن.

عيييدد ونيييوع الدراسيييات واإلحصييياءات التيييي تيييم تنفييييذها لتحلييييل  -

ائص هييذه المؤشييرات المتصييلة بالنسيياء المعيييالت ألسييرهن ولخصيي

 الفئة وأوضاعها.

عدد ونوع البرامج والخطط التي تم تنفيذها لدعم النساء المعيالت  -

 ألسرهن.

عدد دورات إعادة التأهييل والتيدريب للميرأة المعيلية ل سيرة التيي  -

 تم تنفيذها.

 المحاور المستعرضة

تم تنظيمها للتوعية بالتشيريعات  عدد ونوع الورش التدريبية التي -

 الوطنية المرجعية واالتفاقيات الدولية المصاد  عليها.

عدد المشياركين/ات بيالورش التدريبيية التيي تيم تنظيمهيا للتوعيية  -

 بالتشريعات الوطنية المرجعية واالتفاقيات الدولية المصاد  عليها.

عييييدد ونييييوع المطبوعييييات والمنشييييورات والمقيييياالت الصييييحفية  -

)الورقييييية واإللكترونييييية( التييييي تييييم إعييييدادها ونشييييرها للتوعييييية 

 بالتشريعات الوطنية المرجعية واالتفاقيات الدولية المصاد  عليها.

عدد الورش التدريبية التيي تيم تنظيمهيا للتوعيية بحقيو  اإلنسيان  -

 بعامة وحقو  المرأة بخاصة.

لتوعيية عدد المشياركين/ات بيالورش التدريبيية التيي تيم تنظيمهيا ل -

(: الثقافية المجتمعيية 1محور ) 

 الداعمة لتمكين المرأة
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 بحقو  اإلنسان بعامة وحقو  المرأة بخاصة.

عييييدد ونييييوع المطبوعييييات والمنشييييورات والمقيييياالت الصييييحفية  -

)الورقية واإللكترونيية( التيي تيم إعيدادها ونشيرها للتوعيية بحقيو  

 اإلنسان بعامة وحقو  المرأة بخاصة.

نسييبة المنيياهج الدراسييية التييي تييم تضييمين مبيياد  علييم القييانون  -

نسيييان وحقيييو  الميييرأة والطفيييل فيهيييا حسيييب المراحيييل وحقيييو  اإل

 الدراسية.

عدد ونوع المشاريع التيي تيم فيهيا توظييف تكنولوجييا المعلوميات  -

 واالتصاالت لنشر الثقافة الحقوقية والقانونية.

عييدد ونييوع الييورش التوعوييية التييي تييم تنظيمهييا للتوعييية بحقييو   -

 المرأة المكتسبة أو الموروثة في األرض والسكن.

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونييية( التييي تييم إعييدادها ونشييرها للتوعييية بحقييو  المييرأة 

 المكتسبة أو الموروثة في األرض والسكن.

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادها وبثها للتوعية  -

 رض والسكن.بحقو  المرأة المكتسبة أو الموروثة في األ

عيييدد ونيييوع الخطيييب الدينيييية وخطيييب الجمعييية وحلقيييات اليييوع   -

واإلرشاد الديني التيي تيم فيهيا تنياول قضيايا المييراث بيالتركيز عليع 

 حقو  المرأة المكتسبة أو الموروثة في األرض والسكن.

عييدد ونييوع الييورش التوعوييية التييي تييم تنظيمهييا للتوعييية بأهمييية  -

وحريتهييا فييي اتخيياذ القييرارات المتعلقيية اسييتقالل المييرأة االقتصييادو 

 بالموارد والملكية.

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونييية( التييي تييم إعييدادها ونشييرها للتوعييية بأهمييية اسييتقالل 

المييرأة االقتصييادو وحريتهييا فييي اتخيياذ القييرارات المتعلقيية بييالموارد 

 والملكية.

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادها وبثها للتوعية  -

بأهمييية اسييتقالل المييرأة االقتصييادو وحريتهييا فييي اتخيياذ القييرارات 

 المتعلقة بالموارد والملكية.

عيييدد ونيييوع الخطيييب الدينيييية وخطيييب الجمعييية وحلقيييات اليييوع   -

ة واإلرشييياد اليييديني التيييي تيييم فيهيييا تنييياول أهميييية اسيييتقالل الميييرأ

االقتصادو وحريتها في اتخاذ القرارات المتعلقية بيالموارد والملكيية 

 وربطها بدعوة اإلسالم لضرورة الذمة المالية المستقلة للمرأة.

 التوزيع النسبي لملكية األراضي حسب جنس المالك/ة. -

 التوزيع النسبي لملكية الشقق حسب جنس المالك/ة. -

ماليية/ األسيهم والسيندات حسيب التوزيع النسبي لملكية األورا  ال -

 جنس المالك/ة.

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونييية( التييي تييم إعييدادها ونشييرها للتوعييية بأهمييية وصييول 

المييرأة للمواقييع القيادييية ومشيياركتها الفاعليية فييي رسييم السياسييات 

 وصناعة القرارات.

زيونية التي تم إعدادها وبثها للتوعية عدد البرامج اإلذاعية والتلف -

بأهمية وصول المرأة للمواقع القيادية ومشاركتها الفاعلة فيي رسيم 

 السياسات وصناعة القرارات.

عدد البرامج التدريبية التي نفذتها المؤسسيات المختلفية وبخاصية  -

لييإلدارة العليييا والوسييطع وتييم فيهيييا إدميياج أهمييية وصييول الميييرأة 

ة ومشياركتها الفاعلية فيي رسيم السياسيات وصيناعة للمواقع القيادي

 القرارات.
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نسييبة النسيياء فييي مواقييع رسييم السياسييات وصيينع القييرارات وفييي  -

 اللجان والهيئات الوطنية في مختلف القطاعات.

عييدد ونييوع الييورش التوعوييية التييي تييم تنظيمهييا للتوعييية بأحقييية  -

سييتعداداتها المييرأة فييي تييولي المناصييب القيادييية وفقيياا لكفاءتهييا وا

 وقدراتها، وأهمية دعم األسرة لها في تحقيق ذلك.

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونية( التي تم إعيدادها ونشيرها للتوعيية بأحقيية الميرأة فيي 

تيييولي المناصيييب القياديييية وفقييياا لكفاءتهيييا واسيييتعداداتها وقيييدراتها، 

 ي تحقيق ذلك.وأهمية دعم األسرة لها ف

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادها وبثها للتوعية  -

بأحقييييية المييييرأة فييييي تييييولي المناصييييب القيادييييية وفقيييياا لكفاءتهييييا 

 واستعداداتها وقدراتها، وأهمية دعم األسرة لها في تحقيق ذلك.

عييدد ونييوع الييورش التوعوييية التييي تييم تنظيمهييا للتوعييية بأهمييية  -

 رأة االقتصادو كشريك كامل للرجل.دور الم

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونية( التي تم إعدادها ونشرها للتوعيية بأهميية دور الميرأة 

 االقتصادو كشريك كامل للرجل.

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادها وبثها للتوعية  -

 مرأة االقتصادو كشريك كامل للرجل.بأهمية دور ال

عييدد المطبوعييات والمنشييورات والمقيياالت والتحقيقييات الصييحفية  -

التي تم إعدادها ونشرها إلبيراز دور الميرأة بصيفتها شيريكاا متكافئياا 

 في المجاالت كافة.

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تيم إعيدادها وبثهيا إلبيراز  -

 يكاا متكافئاا في المجاالت كافة.دور المرأة بصفتها شر

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونيية التيي تيم تنفييذها حيول النسياء  -

الرياديات اللواتي أسهمن في كسر الحاجز الذكورو المحييط بيبعض 

 المهن في المجتمع.

عدد المقاالت الصيحفية )الورقيية واإللكترونيية( التيي تيم تكريمهيا  -

والخالقة والمنفتحة علع عصيرها بأسيلوا  إلبرازها المرأة المبدعة

 متميز.

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تيم إعيدادها وبثهيا إلبيراز  -

 المرأة المبدعة والخالقة والمنفتحة علع عصرها.

عيييدد البيييرامج والمشييياريع التيييي تيييم تنفييييذها فيييي مجيييال ت ييييير  -

المرأة بخاصية االتجاهات السلبية المعززة للعنف بعامة وللعنف ضد 

 وندفذت بمنحع مؤسسي تشاركي.

عدد المؤسسات الوطنية التي انضيمت لعضيوية "شيبكة مناهضية  -

 العنف ضد المرأة".

التفيياهم واالتفاقيييات التييي تييم توقيعهييا مييع  عييدد ونييوع  مييذكرات -

صيييانعي القيييرار فيييي السيييلطات الرسيييمية: التنفيذيييية والتشيييريعية 

 والقضائية في إطار مناهضة العنف ضد المرأة.

عيدد البيرامج التوعويية التيي تيم تنفييذها لنشير الثقافية المجتمعيية  -

المناهضة للعنف بيين فئية اليذكور بخاصية وندفيذت بمنحيع مؤسسيي 

 ركي.تشا

عيييدد المطبوعيييات والمنشيييورات والمقييياالت الصيييحفية )الورقيييية  -

واإللكترونييية( التييي تييم إعييدادها ونشييرها للتوعييية بمفهييوم اإلسيياءة 

ل طفال والنسياء والممارسيات المرتبطية بي  وآثياره المتنوعية عليع 

 الطفل/ة وعلع المرأة.

للتوعية  عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تم إعدادها وبثها -
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بمفهوم اإلساءة ل طفال والنساء والممارسات المرتبطية بي  وآثياره 

 المتنوعة علع الطفل/ة وعلع المرأة.

عييدد البييرامج التوعوييية التييي تييم تنفيييذها لتمكييين المييرأة ميين نيييل  -

 حقوقها وحماية نفسها من العنف الممارس ضدها.

التي تم تنظيمهيا عدد المشاركين/ات بالورش التدريبية/ التوعوية  -

لتثقيف المرأة لتمكينها مين نييل حقوقهيا وحمايية نفسيها مين العنيف 

 الممارس ضدها.

 نسبة المدارس التي ندفذت فيها برامج لحماية الطفل من اإلساءة.  -

ال تزال تعكس نسبة المقاالت والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي  -

 الصورة النمطية لدور المرأة.

عدد اإلعالميين/ات الذين  حصيلوا/ حصيلن عليع "جيائزة اإلعيالم  -

المسياند للمييرأة" )أو أيية جييوائز مشيابهة( ونييوع وموضيوع المييادة 

 اإلعالمية الفائزة.

عييدد المطبوعييات والمنشييورات والمقيياالت والتحقيقييات الصييحفية  -

بيراز دور الميرأة بصيفتها شيريكاا متكافئياا التي تم إعدادها ونشرها إل

 في المجاالت كافة.

عدد البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تيم إعيدادها وبثهيا إلبيراز  -

 دور المرأة بصفتها شريكاا متكافئاا في المجاالت كافة.

عييدد المطبوعييات والمنشييورات والمقيياالت والتحقيقييات الصييحفية  -

ي تيم إعيدادها ونشيرها للتعرييف بالنسياء )الورقية واإللكترونية( الت

المبيييييدعات بمختليييييف المجييييياالت وتوثييييييق إبيييييداعاتهن وإبرازهيييييا 

 وتكريمهن.

عيييدد البيييرامج اإلذاعيييية والتلفزيونيييية التيييي تيييم إعيييدادها وبثهيييا  -

للتعريييف بالنسيياء المبييدعات بمختلييف المجيياالت وتوثيييق إبييداعاتهن 

 وإبرازها وتكريمهن.

ن/ات فيي قطياع اإلعيالم بمختليف وسيائط  التوزيع النسبي للعياملي -

 حسب الجنس.

عيييدد اليييدورات التدريبيييية التيييي اسيييتهدفت تأهييييل اإلعالمييييين/ات  -

 وتحقيق النمو المهني المستدام لديهم/ن.

عييدد المشيياركات فييي الييدورات التدريبييية التييي اسييتهدفت تأهيييل  -

 اإلعالميين/ات وتحقيق النمو المهني المستدام لديهم/ن.

لنسيياء اإلعالميييات اللييواتي شيياركن فييي مييؤتمرات/ نييدوات/ عييدد ا -

 ورش عمل إعالمية في داخل األردن وخارج .

نسييبة تمثيييل المييرأة فييي مواقييع رسييم السياسييات واتخيياذ القييرارات  -

 اإلعالمية/ بشكل عام.

عييييدد النسيييياء رئيسييييات تحرييييير الصييييحف والمجييييالت )الورقييييية  -

 واإللكترونية(.

 ي نقابة الصحفيين/ات.نسبة النساء العضوات ف -

 نسبة النساء العضوات في مجلس نقابة الصحفيين/ات. -

التوزييييييع النسيييييبي للخيييييريجين/ات فيييييي تخصصيييييات: الهندسييييية  -

 واالتصاالت والحاسوا من الجامعات األردنية حسب الجنس.

( Intel( وشيهادة )ICDLنسبة اإلناث الحاصالت عليع شيهادة ) -

في القطاعات التي يتواجيدن فيهيا بنسيبة  التعليم للمستقبل  وبخاصة

 أعلع من الذكور كالتعليم.

سنة فأكثر( حسب اسيتخدام اإلنترنيت  15التوزيع النسبي ل فراد ) -

 والجنس.

سنة فأكثر( حسب اسيتخدام اإلنترنيت  15التوزيع النسبي ل فراد ) -

 وحالة النشاط االقتصادو.

م (: اإلعييييييييييييييال2محييييييييييييييور ) 

وتكنولوجييييييييييييا المعلوميييييييييييات 

 واالتصاالت
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سيينة فييأكثر( حسييب أميياكن اسييتخدام  15التوزيييع النسييبي ل فييراد ) -

 اإلنترنت.

نسييبة المؤسسييات العاميية والخاصيية ومنظمييات المجتمييع المييدني  -

 المستخدمة لوسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

التوزييييع النسيييبي للعييياملين/ات فيييي قطييياع تكنولوجييييا المعلوميييات  -

اإلدارييية والتخصصييات الوظيفييية واالتصيياالت بمختلييف المسييتويات 

 حسب الجنس.

نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسيات واتخياذ القيرارات  -

واللجيييييان والهيئيييييات المتصيييييلة بقطييييياع تكنولوجييييييا المعلوميييييات 

 واالتصاالت.

عدد المواقع اإللكترونية التي أنشأتها المؤسسات الوطنية المعنية  -

 بشؤون المرأة.

اتيجيات والخطيييييط والبيييييرامج والتقيييييارير عيييييدد ونيييييوع االسيييييتر -

والدراسييييات واإلحصيييياءات الوطنييييية المعنييييية بييييالمرأة والتييييي تييييم 

 تضمينها ضمن الموقع اإللكتروني.

 نساء األردن/ اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. -

 عدد زوار الموقع اإللكتروني. -

 عدد مشتركي/ات الموقع اإللكتروني. -

مين خيالل  -نة الوطنية األردنية لشيؤون الميرأة نساء األردن/ اللج -

 القائمة البريدية.

عييدد ونييوع قواعييد البيانييات الخاصيية بييالمرأة التييي تييم إنشيياؤها  -

 وتفعيلها.

عدد النساء اللواتي تم تضمين سيرهن الذاتية ضمن قاعدة بيانات  -

 "من هي؟"/ في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون للمرأة.

التشريعات النافذة التي تم حصير الميواد الممييزة ضيد الميرأة فيهيا  -

 وتم اقتراح تعديالتها.

 المحكمة الدستورية تم إنشاؤها. -

عيييدد المحيييامين/ات والقضييياة المتيييدربين/ات عليييع كيفيييية اعتمييياد  -

قانونيية أثنياء اتفاقية "سيداو" واتفاقية "حقو  الطفل" كمرجعيية 

 المرافعة في المحاكم.

نسيييبة القضيييايا التيييي تيييم فيهيييا االسيييتناد إليييع  اتفاقيييية "سييييداو"  -

واتفاقييية "حقييو  الطفييل" كمرجعييية قانونييية أثنيياء المرافعيية فييي 

 المحاكم وأمام القضاء.

السياسيييات والتيييدابير والبيييرامج واإلجيييراءات المالئمييية التيييي تيييم  -

لمراعاة مصالح واحتياجيات الفئيات الخاصية اعتمادها وتطبيقها في 

 من الفتيات والنساء.

 قانون حماية الحق في تكافؤ الفر  تم إقراره. -

 آليات قانونية وقضائية بديلة لحل النزاعات تم اعتمادها. -

 آليات تطبيق التشريعات والسياسات علع أرض الواقع. -

 حوسبة فيها.نسبة المحاكم التي تم تطبيق قواعد البيانات الم -

نسبة القضايا التي عدرضت علع المحاكم وتم فيهيا توظييف قواعيد  -

 البيانات المحوسبة.

التوزيع النسبي للرجال والنسياء فيي المجيالس والهيئيات واللجيان  -

 الرسمية في سلطات الدولة وقطاعاتها المختلفة.

سياسيييات التشييي يل الصديقيييـة ل سيييرة واليييـمرأة التيييي تيييم تبنيهيييا  -

 حسب المؤسسات التي طبقتها. مصنفة

عدد ونوع السياسات والبيرامج والموازنيات  والمشياريع التيي تيم  -

 مراجعتها وتحليلها من منظور النوع االجتماعي.

(: دميييييييج النيييييييوع 3محيييييييور ) 

االجتمييييياعي فيييييي التشيييييريعات 

والسياسات والخطيط والبيرامج 

 والموازنات الوطنية
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"سياسيية تييدقيق واقييع إدميياج النييوع االجتميياعي" تييم اعتمادهييا  -

 وتطبيقها.

الييدليل العملييي لتييدقيق واقييع إدميياج النييوع االجتميياعي تييم إعييداده  -

 تدريب المعنيين/ات علي .و

عييدد ونييوع القطاعييات التييي شييملتها عمليييات تييدقيق واقييع إدميياج  -

 النوع االجتماعي.

عدد ونوع المؤسسات التي تم تطبيق عمليات تيدقيق واقيع إدمياج  -

 النوع االجتماعي عليها مصنفة وفق القطاعات.

عدد الوزارات/ المؤسسات/ اليدوائر الحكوميية التيي تيم اسيتحداث  -

 وحدات لتكافؤ الفر  أو النوع االجتماعي أو المرأة فيها.

وصف مهام وحدات تكافؤ الفر  أو النيوع االجتمياعي أو الميرأة  -

فييي الييوزارات والييدوائر والمؤسسييات الحكومييية تييم مراجعتيي  بنيياء 

علييع المسييتجدات واعتميياده وفييق منحييع تشيياركي وتعميميي  والعمييل 

 بموجب .

اليييدوائر الحكوميييية التيييي شيييملها عيييدد اليييوزارات والمؤسسيييات و -

 مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي.

عييدد مؤسسييات القطيياع الخييا  ومنظمييات المجتمييع المييدني التييي  -

 شملها مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي.

المخصصات الماليية التيي تيم رصيدها فيي قيانون الموازنية العامية  -

ل عيييام، ومصييينفة وفيييق اليييوزارات لتلبيييية احتياجيييات النسييياء بشيييك

المختلفيية )بخاصيية التييي شيياركت فييي مشييروع الموازنيية المسييتجيبة 

 للنوع االجتماعي( وحسب السنوات.

قيمة المبيالغ الماليية التيي تيم تخصيصيها لتنفييذ بيرامج ومشياريع  -

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، والمنبثقة عن االستراتيجية 

 ألردن حسب السنوات.الوطنية للمرأة في ا

معييايير وطنييية ألداء منظمييات المجتمييع المييدني العامليية فييي إطييار  -

 تمكين المرأة فيها تم إقرارها واعتمادها وفق منحع تشاركي.

وقييياس أداء العيياملين/ات فييي معييايير وطنييية السييتقطاا واختيييار  -

منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين الميرأة تيم إقرارهيا 

 واعتمادها وفق منحع تشاركي.

مجموعيية ميين التشييريعات )القييوانين واألنظميية والقييرارات( التييي  -

تهيييدف إليييع تحقييييق الجيييودة والتمييييز فيييي األداء واالعتماديييية تيييم 

 تطويرها واعتمادها.

الدورات التدريبية التي تم تنفيذها لبناء قدرات وتجدييد  عدد ونوع -

معارف وخبرات وكفايات العاملين/ات في منظمات المجتميع الميدني 

 العاملة في إطار تمكين المرأة.

عدد المشاركين/ات فيي اليدورات التدريبيية التيي تيم تنفييذها لبنياء  -

ميات قدرات وتجديد معارف وخبيرات وكفاييات العياملين/ات فيي منظ

 المجتمع المدني العاملة في إطار تمكين المرأة.

عدد ونوع الشيراكات االسيتراتيجية التيي تيم بناؤهيا بيين منظميات  -

المجتمييع المييدني العامليية فييي إطييار تمكييين المييرأة لتبييادل المعييارف 

 والتجارا والخبرات وأفضل الممارسات.

نيييت بحصيير المنظمييات والهيئييات  - عييدد ونييوع الدراسييات التييي عد

 المحلية والعربية والدولية التي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها.

نيت بحصير المنظميات والهيئيات  - عدد ونوع قواعد البيانات التي عد

 المحلية والعربية والدولية التي تهتم بقضايا المرأة وتمكينها.

نييت بحصير قصيص النجياح واإلنجيازات  - عدد الموسوعات التيي عد

                                    وعربييييييييييييييييييييييات                                                                                                                       المتمييييييييييييييييييييييزة لنسييييييييييييييييييييياء أردنييييييييييييييييييييييات

(: التطوير المؤسسي 4محور ) 

للمنظميييات العاملييية فيييي إطيييار 

 تمكين المرأة
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 تميزن في مختلف المجاالت.

عدد النساء اللواتي تم تضمين سييرهن الذاتيية وقصيص نجياحهن  -

نات من هي؟"/ في اللجنة الوطنية األردنية لشيؤون ضمن قاعدة بيا

 للمرأة.

عدد العياملين/ات فيي منظميات المجتميع الميدني العاملية فيي إطيار  -

تمكيييين الميييرأة اليييذين التحقيييوا ببرنيييامج دراسيييات الميييرأة/ الجامعييية 

 األردنية للحصول علع شهادة الماجستير.

ن الميرأة التيي عدد منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار تمكي -

 حصلت علع جوائز أو دروع وتم تكريمها ألدائها المتميز.

 نسبة امتالك منظمات المجتمع المدني ألجهزة الحاسوا. -

 مدى توافر خدمة اإلنترنت في منظمات المجتمع المدني. -

عدد ونيوع قواعيد البيانيات التيي تيم إنشياؤها وتضيمينها التجيارا  -

ة وأفضييل الممارسييات واإلحصيياءات والخبييرات والمبييادرات الريادييي

 المستجيبة للنوع االجتماعي.

نسبة نجاح منظميات المجتميع الميدني فيي التيرويج للمسياواة بيين  -

 الجنسين وتمكين المرأة في الواقع.

 نسبة مشاركة المرأة في سو  العمل. -

عييدد ونييوع الدراسييات التقويمييية التييي تييم تنفيييذها لقييياس مييدى  -

مييع المييدني العامليية فييي إطييار تمكييين المييرأة تحقيييق منظمييات المجت

 .ألهدافها الرئيسة

 نتائج الدراسات التقويمية وتوصياتها تم استعراضها وتوظيفها. -

عدد ونوع الدراسات المقارنة التي تم تنفييذها فيي ضيوء المعيايير  -

الوطنية المعتميدة ألداء منظميات المجتميع الميدني العاملية فيي إطيار 

 تمكين المرأة.

مؤشرات محيددة وأسيئلة أساسيية لتقيدير المسياواة بيين الجنسيين  -

وتمكييين المييرأة تييم تطويرهييا واعتمادهييا ضييمن معييايير تقييييم األداء 

 المؤسسي للمؤسسات والبرامج والمشاريع.

سياسييات مؤسسييية  للمسيياواة بييين الجنسييين وتمكييين المييرأة تييم  -

دهللا تطويرهييا واعتمادهييا وبخاصيية ضييمن معييايير جييائزة الملييك عبيي

 الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية.

عدد ونوع الشراكات التي تم بناؤها مع منظمات المجتميع الميدني  -

 العاملة في إطار تمكين المرأة.

عيييدد ونيييوع الشيييبكات التيييي تيييم إنشييياؤها ليييدعم قضيييايا الميييرأة  -

وتمكينهييا، وعييدد المؤسسييات ومنظمييات المجتمييع المييدني المنتسييبة 

 لكل منها.

عدد ونوع اللجان وفر  العمل والهيئات والشيبكات التيي تنضيوو  -

ضمن تحيت  مظلية اللجنية الوطنيية األردنيية لشيؤون الميرأة، وعيدد 

 المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المنتسبة لكل منها.

التفياهم التيي تيم توقيعهيا بيين  عدد ونوع االتفاقييات و/أو ميذكرات -

 الجهات الوطنية المعنية بشؤون المرأة.

نسييبة نجيياح منظمييات المجتمييع المييدني العامليية فييي إطييار تمكييين  -

 المرأة في تحقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية.

نسييبة نجيياح منظمييات المجتمييع المييدني العامليية فييي إطييار تمكييين  -

 والمتناسب مع احتياجاتها. المرأة في حشد التمويل المستدام
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 (9المرفق رقم )

 ومنظمات المجتمع المدني بخصو  الكتاا الرسمي الذو تم توجيه  للوزارات والمؤسسات الحكومية

 (22)بيجين +إعداد التقرير الوطني 

 

 0/00/0/20الرق : 

  32/3/0202التاريخ: 
 

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

 

 ( 22إعداد التقرير الوطني/ الستعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل )بيجين +الموضوع: 
 

 السالم ،ليك  ورحم  هللا وبركاته، 

تحقيررا المسرراوا  بري  الجنسرري  وتمكرري  المررر  : قان نيررا   يُسرعدن  بدايرر   ن  ت جرره بالشرركر لكر  ،لررل جنرر دك  ال ينيرر  المب ولرر  فر  مجرراال 

 واجتما،يا  وسياسيا  واقتصاديا .   

جنرا  وانطالقا  م  الشراك  الفا،ل  الت  ت  بناؤها ،بر السن ا  بي  اللجن  ال يني  األردني  لشؤون المر   با،تبارها المرجع لدى جميع ال

ؤون المررر  ، وبرري  وكارتكرر / مؤسسررتك / دائرررتك / منقمررتك  المرر قر ، ونقرررا  لتكليرر  الرردكت ر  منررل الرسررمي  فيمررا يتعلررا باألنشررط  النسررائي  و رر

ي  تنفير  مؤتم /األمين  العام  المسا،د  ومستشار  التخطيط االستراتيج  والمشاريع للجن  ال يني  كخبير  إل،رداد التقريرر ال ين /السرتعرات وتقير

مي  الجند ال ين  متعدد األبعاد ال ي تق م به مؤسستك / منقمتك  ف  مجرا  تمكري  المرر   وإلبرراكك بشركل (؛ وأله02إ،الن ومنناج ،مل )بيجي  +

تقريرر مميز ف  التقرير ال ين  المن ي إ،دادك؛ يرجل التكرم والتلطر  باإليعراك لمر  يلرزم فر  وكارتكر / مؤسسرتك / دائررتك / منقمرتك ، بتزويردنا ب

السياسا  واإلنجاكا  )الكمي  والن ،ي ( والمبادرا  والمشاريع واألنشط  التر  نفر تنا مؤسسرتك  ،لرل الصرعيد ملخص ح    برك االستراتيجيا  و

لمررر   الر ين  فر  مرا يتعلررا بمجراال  العمرل الحاسررم  لمننراج ،مرل بيجرري  المعنير  برالمر  ، والتر  تشررمل: )المرر   والفقرر، تعلرري  وتردري  المرر  ، ا

لمر   والنزا،ا  المسلح ، المر   واالقتصاد، المر   ف  م اقع الق   واتخاذ القرار، الحق ق اإلنساني  والمر  ، المرر   والصح ، العن  ضد المر  ، ا

(، مرع إبرراك التحرديا  التر  واجنرتك  فر  هر ا 0202-0222واإل،الم، المر   والبيئ ، والطفل  األنثل(. والتركيز بشكل خاص ،لل الفتر  األخيرر  )

وسريت   -لضررور  إنجراك التقريرر الر ين  بالسرر،  القصر ى -صيا  المقترح  لت ليلنا، وذلر  خرال   سرب   مر  تاريخره كحرد  قصرل اإليار والت 

(، Microsoft Wordاإل ار  إلل المصدر ف  مت  التقرير وضم  قائم  المراجع. ) رجر  التكررم بسرسرا  اإلجابرا  إلينرا إلكترونيرا  بصريغ  ملر  

 (.  muna@johud.org.jo( و)munamutaman@yahoo.comاإللكترون  التال  )،لل البريد 

المرر   والننر ت بنرا و خيرا ، كل الشكر لمعاليك / ،ط فتك / سعادتك  ،لل تعاونك  المت اصل و،لل ،نرايتك  بالمبرادرا  المعنير  بتمكري  

الحسري   ود،  مساهم  المر   ف  إحداث التنمي  المجتمعي  المستدام  ف  ويننا الحبي ، تحت ظرل راير  قائرد الر ي  جاللر  الملر  ،بردهللا الثران  بر 

 مع وافر التقدير واالحترام. المعق  حفقه هللا ور،اك.  اكري  لك  ُحس  تعاونك  الدا،  معنا.

mailto:munamutaman@yahoo.com
mailto:muna@johud.org.jo
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 األمين  العام  

  سمل خضر

 (12المرفق رقم )

 ل ايات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في إعداد تقارير فرعية الوزارات وقائمة بأسماء 

  ( 22إعداد التقرير الوطني/ الستعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل )بيجين +

 الوزارة/ المؤسسة/ المنظمة الرقم
 التربية والتعليم وزارة  .1

 وزارة الصحة  .2

 وزارة العمل  .3

 ديوان الخدمة المدنية  .4

 مؤسسة التدريب المهني  .5

 مؤسسة اإلقراض الزراعي  .6

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي  .2

 المجلس األعلع للشباا  .8

 المجلس األعلع للسكان  .9

 المركز الوطني لحقو  اإلنسان  .12

 صندو  المعونة الوطنية  .11

 جمعية األسر التنموية  .12

 جمعية رعاية أسرة الجندو  .13

 تجمع لجان المرأة الوطني األردني  .14

 الهيئة الوطنية إلزالة األل ام وإعادة التأهيل  .15

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية/ وزارة الصناعة والتجارة  .16

 تمكين مناطق جيوا الفقر"/ الصندو  األردني الهاشمي للتنمية البشرية "برنامج  .12
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 (11المرفق رقم )

 إلعالن ومنهاج عمل بيجينالحاسمة  االهتمامالوطنية ذات العالقة بمجاالت والخطط االستراتيجيات 

 االستراتيجية الرقم

 www.women.jo( )التوجهات والمالمح العامة، والوثيقة المرجعية( 2212-2213االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )  .1

 (2222-2211الوطنيّة للتش يل ل عوام ) االستراتيجية  .2

 (2222-2213الوطنيّة لمكافحة الفقر ل عوام ) االستراتيجية  .3

  www.ncfa.org.jo  (2225االستراتيجية الوطنية ل سرة األردنية )  .4

  www.ncfa.org.jo (2212-2229استراتيجية المجلس الوطني لشؤون األسرة )  .5

  www.ncfa.org.jo (2229األسرو في األردن )االستراتيجية الوطنية لإلرشاد   .6

 (2212-2228االستراتيجية الصحية الوطنية )  .2

 (2212-2213االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة ل عوام )  .8

 (2212-2228استراتيجية وزارة الصحة )  .9

 2211للصحة النفسية، االستراتيجية الوطنية   .12

 (2222-2222االستراتيجية الوطنية للسكان )  .11

   (2212-2211االستراتيجية الوطنية لالتصال واإلعالم الصحي )  .12

 www.ncfa.org.jo 2228االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )الوثيقة المرجعية(،   .13

 (2215-2212االستراتيجية الوطنية ل شخا  ذوو اإلعاقة، خطط العمل للمرحلة الثانية )  .14

     www.ncfa.org.jo  2222االستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة،   .15

 2226االستراتيجية الوطنية للحد من عمل األطفال،   .16

  (2229-2225األردنية األولع للشباا ل عوام ) االستراتيجية الوطنية  .12

 www.moe.gov.jo 2226االستراتيجية الوطنية للتعليم،   .18

 www.mohe.gov.jo (2212-2222االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للسنوات )  .19

  www.moe.gov.jo 2212االستراتيجية الوطنية إلدماج النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم،   .22

 (2215 – 2211االستراتيجية اإلعالمية األردنية )  .21

 (2212-2214االجتماعي ل عوام )استراتيجية االتصال الخاصة بالعنف المبني علع النوع   .22

   (2212-2213استراتيجية االئتالف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات )  .23

 www.ncfa.org.jo (2213-2224الخطة الوطنية األردنية للطفولة ل عوام )  .24

 www.ncfa.org.jo (2222-2223الخطة الوطنية للطفولة المبكرة )  .25

 www.moe.gov.jo (2213-2229الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم )  .26

 (  2212-2228الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة )  .22

 (2215-2211)الخطة االستراتيجية لبرنامج القرى الصحية   .28

 (2216-2212الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز )  .29

 (2212-2213الخطة االستراتيجية لتنظيم األسرة )  .32

 (2213-2211الخطة االستراتيجية لصندو  المعونة الوطنية )  .31

  www.nchr.org.jo  (2212 – 2212الخطة االستراتيجية للمركز الوطني لحقو  اإلنسان )  .32

    www.hpc.org.jo   2211الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية،   .33

اليدولي بموجيب الفصيل السيادس مين ميثيا  األميم )الصيادر عين مجليس األمين  1325الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار رقم   .34

 (2218 - 2214المتحدة( ل عوام )

اللجنية الوطنيية لمتابعية تنفييذ تعهيدات األردن  /(2212 – 2213الخطة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة )  .35

 بموجب "مبادرة المستقبل"

 (2216 -2214( و)2211-2229المجالس البلدية ل عوام ) الخطة االستراتيجية لشبكة "نشميات" لعضوات  .36

 2212/2213"خطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات"،   .32

 ("2216 -2214خطة عمل "الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في األردن ل عوام )  .38

 (32/5/2211)"خطة عمل النوع االجتماعي والت يير المناخي في األردن"   .39

http://www.women.jo/
http://www.ncfa.org.jowww.ncfa.org.jo/
http://www.ncfa.org.jo/
http://www.ncfa.org.jo/
http://www.ncfa.org.jo/
http://www.ncfa.org.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.mohe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.ncfa.org.jo/
http://www.ncfa.org.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.nchr.org.jo/
http://www.hpc.org.jo/
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 االستراتيجية الرقم

 (2222-2213"سياسة الت ير المناخي للمملكة األردنية الهاشمية ل عوام )  .42

 www.ncfa.org.jo 2226اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف،   .41

  2211لمكافحة عمل األطفال، اإلطار الوطني   .42

 .2229الفرصة السكانية في األردن "وثيقة سياسات"،   .43
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(12المرفق رقم )  

 

الدراسات والمطبوعات التي أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والمتوافرة إلكترونياا علع الموقع 

مطبوعات ومنشورات اللجنة -مكتبة الوثائق  -  www.women.jo  اإللكتروني للجنة الوطنية
4
  

 

 الرقم

 
عد/ة المطبوعة/الدراسة المطبوعة/الدراسة  سنة اإلصدار مد

 2213تشرين األول  د. منع مؤتمن التعريف بالهوية المؤسسية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة  .1

 :2212-2213االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية   .2

 وثيقة التوجهات والمالمح العامة -

 الوثيقة المرجعية  -

د. منييع مييؤتمن واللجنيية الفنييية 

 إلعداد االستراتيجية 

 2213كانون الثاني 

 2229 د. منع مؤتمن    15التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية بيجين +   .3

الرسمي الخيامس للمملكية األردنيية الهاشيمية حيول التقرير الدورو   .4

 سيداو -تنفيذ اتفاقية القضاء علع كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

 2229 آمال حدادين 

ملخييص التقرييير الييوطني الييدورو الخييامس التفاقييية القضيياء علييع   .5

 جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 2229 آمال حدادين 

اليييوطني: تقيييدم الميييرأة األردنيييية نحيييو العدالييية والمشييياركة  التقريييير  .6

   ( 2211-2212والمساواة )

 2211 اللجنة الوطنية

التقرير الوطني الثاني: تقدم الميرأة األردنيية نحيو الوقايية والحمايية   .2

 (2213-2212والتمكين )

 2214 اللجنة الوطنية

عمل مكافحة األمية بين النساء فيي المنطقية العربيية / مقاربية  خطة  .8

 تعريف موجز –تنموية 

د. منييييع مييييؤتمن وفريييييق ميييين 

الخبييراء العييرا وجامعيية الييدول 

 العربية 

 2214كانون الثاني 

تيدقيق واقيع إدمياج النيوع االجتمياعي فيي القطياع العيام فييي االردن/   .9

 نوعية - دراسة كمية

 2212تشرين األول  د. منع مؤتمن وآخرون 

ملخص دراسة " تيدقيق واقيع إدمياج النيوع االجتمياعي فيي القطياع   .12

 العام في االردن"

 2212تشرين األول  د. منع مؤتمن 

 2229تشرين األول  د. إيمان الحسين  دراسة "أردنيات في المجالس البلدية"  .11

 2211 د. خلود المراشدة  دراسة "واقع مشاركة المرأة األردنية في النقابات العمالية"  .12

 2212شباط  د. عبير دبابنة  دراسة تحليلية للنوع االجتماعي في القطاع العام )وزارة العمل(  .13

دراسييية تحليليييية للنيييوع االجتمييياعي فيييي القطييياع الخيييا  )نميييوذج   .14

 )مجموعة شركات نقل

 د. عبير دبابنة 

 ود. آمل العواودة

2212 

 2212اللجنيييييييية الوطنييييييييية ودائييييييييرة  أسرهن" دراسة "أوضاع النساء الالتي يرأسن  .15

                                                           
4
حو التالي: األدلة التدريبية، يتوافر علع موقع اللجنة الوطنية أيضاا ضمن مكتبة الوثائق العديد من المواد المتصلة بقضايا المرأة والنوع االجتماعي، مصنفة علع الن 

اإلحصاءات، التقارير، الوثائق الدولية، االستراتيجيات والخطط  االتفاقيات العربية والدولية، الوثائق الوطنية، القرارات، الدستور والتشريعات الوطنية، البيانات الصحفية،
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http://www.women.jo/
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Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above 

by Marital Status and Urban / Rural, (2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2213حسب الحالة الزواجية والمستوى التعليمي،  سنة فأكثر15لتوزيع النسبي لإلناث األردنيات الالتي أعمارهن ا

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

Level, 2213 

 
 

 الحالة الزواجية

 المستوى التعليمي

Education Level  

Marital Status 
 أمي

Illiterate 

 أقل من ثانوو

Less than  

Secondary 

 ثانوو

Secondary 

دبلوم 

طمتوس  

Diploma 

بكالوريوس 

 فأعلع

B.A + 

 مملكة

kingdom 

 Never Married 33.4 36.8 20.7 50.0 34.1 7.6 أعزا

 Married 57.2 60.0 74.6 47.0 58.4 49.1 متزوج

 Divorced 1.2 1.2 1.3 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

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
   www.dos.gov.joالرابط اإللكترون :  ،األردن ،دائر  اإلحصاتا  العام  ،3020 ،إحصاتا  المر   

 

 الحالة الزواجية

 

 حضر

Urban 

 ريف

Rural 

 المملكة

kingdom 
Marital Status 

 Never Married 33.4 35.8 32.9 أعزا

 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

http://www.dos.gov.jo/
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 2213المستوى التعليمي والحضر والريف،  سنة فأكثر حسب 15التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الالتي أعمارهن 

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Education Level and    Urban 

/ Rural, 2213  

 

 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 إعدادو

 Basic 21.1 23.3 20.7 أساسي

 Vocational Apprenticeship 2.0 2.0 2.0 تلمذه مهنية

 Secondary 17.8 14.9 18.4 ثانوو

 Intermediate Diploma 9.4 7.0 9.9 دبلوم متوسط

 B.A 13.3 12.4 13.5 بكالوريوس

 High Diploma 2.2 2.4 2.2 دبلوم عالي

 Master 2.5 2.3 2.6 ماجستير

 Doctorate 2.1 2.1 2.1 دكتوراه

 Total 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 2213، والحضر / الريف سنة فأكثر حسب النشاط االقتصادو 15التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الالتي أعمارهن 

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Economic Activity  

and Urban /Rural, 2213 
 

 النشاط االقتصادو 
 حضر

Urban 

 ريف

Rural 

 المملكة

Kingdom 
Economic Activity 

 2.6 2.8 2.6 الزراعة والحراج وصيد األسماك

Agriculture, 

forestry and 

fishing 

 2.2 2.3 2.2 التعدين واست الل المحاجر 
Mining and 

quarrying 

 Manufacturing 6.2 6.0 6.3 الصناعات التحويلية 

إميييييدادات الكهربييييياء وال ييييياز والبخيييييار  

 وتكييف الهواء
2.2 2.2 2.2 

Electricity, gas, 

steam and air 

conditioning 

supply 

إمييييييدادات المييييييياه والمجييييييارو وإدارة  

 النفايات، ومعالجتها
2.1 ... 2.1 

Water supply, 

sewerage, waste 

management 

and 

remediation 

activities 

 Construction 2.8 2.2 1.0 التشييد 

تجيييييارة الجملييييية والتجزئييييية وإصيييييالح  

 المركبات ذات المحركات والدراجات
6.3 2.6 5.6 

Wholesale and 

retail trade; 

repair of motor 

vehicles and 

motorcycles  

 1.1 2.5 1.2 النقل والتخزين 
Transportation 

and storage 

 2.9 2.3 1.0 اإلقامة والخدمات ال ذائية أنشطة 

Accommodation 

and food service 

activities 

 1.8 2.4 2.1 المعلومات واالتصاالت 

Information 

and 

communication 

 3.1 2.5 3.7 أنشطة المالية والتأمين 

Financial and 

insurance 

activities 

 2.4 2.0 2.4 األنشطة العقارية 
Real estate 

activities 

 3.2 2.7 3.7 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية 

Professional, 

scientific and 

technical 

activities 

 2.9 2.6 1.0 أنشطة الخدمة اإلدارية والدعم 

Administrative 

and support 

service activities 

اإلدارة العامييييييية واليييييييدفاع والضيييييييمان  

 االجتماعي اإلجبارو
12.9 19.4 14.1 

Public 

administration 

and defence; 

compulsory 
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social security 

 Education 41.7 50.1 39.8 التعليم 

أنشيييييطة الصيييييحة البشيييييرية والخدمييييية  

 االجتماعية
14.4 15.6 14.6 

Human health 

and social work 

activities 

 2.2 2.1 2.3 أنشطة الفنون والترويح والترفي  

Arts, 

entertainment 

and recreation 

 2.4 1.0 2.7 األنشطة الخدمية األخرى 
Other service 

activities 

أنشطة األسير المعيشيية كصياحب عميل،  

 أنشطة األسر المعيشية إلنتاج
1.5 2.5 1.3 

Activities of 

households as 

employers; 

undifferentiated 

goods and 

services-

producing 

activities of 

households for 

own use 

أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن  

 نطا  الوالية اإلقليمية
2.5 2.3 2.4 

Activities of 

extraterritorial 

organizations 

and bodies 

 Total 100.0 100.0 100.0 المجموع

 

 

 

 

 

 2213الريف، /والحضر  حسب المهن الرئيسية سنة فأكثر 15أعمارهن  النسبي لإلناث األردنيات الالتي التوزيع

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Occupation and Urban / 

Rural, 2213 
 

 المهن الرئيسية 
 حضر

Urban 

 ريف

Rural 

 المملكة

Kingdom 

Main 

Occupation 

 1.6 2.4 1.4 وكبار الموظفين والمديرون المشرعون

Legislators, 

Senior 

Officials & 

Managers 

 Professionals 57.4 55.5 57.8 االختصاصيون

 14.1 11.6 14.6 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

Technicians 

and 

associate 

professionals 

 8.4 11.6 7.7 الموظفون المكتبيون المساندون

Clerical 

support 

workers 

 8.9 6.7 9.4 عاملو البيع والخدمات
Service and 

sales 
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workers 

العمال المهرة في الزراعة وال ابات وصيد 

 األسماك
2.3 2.6 2.4 

Skilled 

agricultural, 

forestry and 

fishery 

workers 

 3.3 4.2 3.1 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

Craft and 

related 

trades 

workers 

 2.1 2.1 2.1 مش لو المصانع واآلالت وعمال التجميع

Plant and 

machine 

operators, 

and 

assemblers 

 5.9 7.3 5.6 العاملون في المهن األولية
Elementary 

occupations 

  Total 100.0 100.0 100.0 المجموع

 

 

 

 2213المستوى التعليمي للمملكة، و االقتصادو حالة النشاطسنة فأكثر حسب  15التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الالتي أعمارهن 

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

 and Education Level for Kingdom, 2013 
 

المستوى 

 التعليمي

 حالة النشاط االقتصادو 

Economic Activity Status 

Educational 

Level مشت ل 

Employed 

 متعطل

Unemployed 

 طالب

Student 

 ربة منزل

Housewife 

ل  ايراد/ 

 دخل

With 

Mean 

عاجز/ 

 مريض

Disable 

 اخرى

Other 

 Illiterate ... 77.8 8.5 13.0 ... ... 2.9 أمي

 Literate ... 7.0 2.9 4.1 ... ... 2.6 ملم

 Primary 7.5 5.5 5.0 11.6 3.0 2.7 2.1 ابتدائي

 Preparatory ... 3.8 6.1 18.5 15.5 2.7 3.6 إعدادو

 Basic 87.3 1.9 2.9 20.5 37.8 4.3 6.2 أساسي

 2.0 ... ... 2.0 تلمذه مهنية
... ... ... Vocational 

Apprenticeship 

 Secondary ... 2.4 11.1 14.1 42.7 2.6 7.9 ثانوو

دبلييييييييييييييييوم 

 متوسط
21.9 19.5 2.1 9.4 33.0 1.0 

... Intermediate 

Diploma 

 B.A 5.2 2.4 32.0 8.5 2.8 68.9 51.4 بكالوريوس

 High Diploma ... ... 2.2 2.1 2.0 2.9 1.3 دبلوم عالي

 Master ... ... 2.5 2.2 2.1 1.9 3.3 ماجستير

 PhD ... ... ... 2.0 ... 2.4 2.6 دكتوراه

 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع
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 2213االقتصادو الحالي والحالة الزواجية،  حالة النشاطسنة فأكثر حسب  15التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الالتي أعمارهن 

Percentage Distribution of Jordanian Females Aged 15 Years and above by Economic 

 Activity Status and Marital Status, 2213 
 

الحالة 

 الزواجية

 االقتصادو الحالي النشاط

Economic Activity Status 

Marital Status  
 مشت ل

Employed 

 متعطل

Unemployed 

 طالب

Student 

 ربة منزل

Housewife 

 ل  ايراد/ دخل

With 

Mean 

عاجز/ 

 مريض

Disable 

 اخرى

Other 

 100.0 28.6 15.0 15.4 97.7 66.8 38.7 أعزا
Never 

Married 

 Married … 11.5 61.1 72.9 2.1 31.5 57.2 متزوج

 Divorced … 0.6 2.4 1.3 0.2 1.4 2.3 مطلق

 Widowed … 59.3 21.5 10.4 0.0 0.4 1.8 أرمل

 Total 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 122.2 المجموع

 

 

 

 

 2213حالة النشاط االقتصادو الحالي والحضر /الريف، سنة فأكثر حسب  15التوزيع النسبي لإلناث األردنيات الالتي أعمارهن 

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

Urban / Rural, 2213  
 

الحضر / 

 الريف

  

 االقتصادو الحالي النشاط

Economic Activity Status 
Urban / 

Rural  مشت ل 

Employed 

 متعطل

Unemploye

d 

 طالب

Student 

 ربة منزل

Housewife 

 ل  ايراد/ دخل

With 

Mean 

 عاجز/ مريض

Disable 

 أخرى

Other 

 2.0 1.4 2.4 68.6 16.6 2.8 10.2 حضر

Ur

ba

n 

 2.0 1.6 2.2 65.8 18.4 3.4 10.6 ريف

Ru

ral

  

 2.0 1.4 2.4 68.1 16.9 2.9 10.3 المملكة

Ki

ng

do

m 
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 (12المرفق رقم )

 

 )منظور النوع االجتماعي(،  خدامباستعلع مستوى المملكة  مقارنة تطور مؤشرات المرأة األردنية

2212، 2229خالل العامين 
7
   

 

 

 مؤشرات السكان -1

 

 التوزيع النسبي للسكان 

Percentage Distribution of Population 

 المؤشر

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 51.5 48.5 51.5 48.5 السكان

 

 

 السكان حسب الفئات العمرية )%(

Population by Age Groups (%) 

 الفئة العمرية

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

2 – 14 32.5 32.2 37.5 37.1 

15 – 64 59.2 59.6 59.2 59.6 

65+ 3.3 3.2 3.4 3.3 

 

  

 المؤشرات االجتماعية  -2

 

 

 المؤشرات االجتماعية 

Social Indicators 

                                                           
7
     www.dos.gov.jo الرابط اإللكترون :  ،األردن ،دائر  اإلحصاتا  العام  ،0200و0222جداو  مؤ را  المر   األردني  باستخدام المنق ر الجندري،  

http://www.dos.gov.jo/
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 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 86.3 13.7 88.2 11.8 األسر حسب جنس را األسرة )%(

متوسييييييط العميييييير وقييييييت الييييييزواج األول 

 )سنوات(
26.1 29.6 25.9 30.0 

 

 

     (%) سنة فأكثر  15الحالة الزواجية للسكان 

Marital Status of Population Age 15+ (%) 

 

 الحالة الزواجية

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 44.8 34.6 45.8 35.7 أعزا

 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 المشت لين والمتعطلين األردنيين من مجموع قوة العمل حسب الحالة الزواجية 
 

 )حالة النشاط االقتصادو(

 

  الزواجيةالحالة 

2229 

 مشت لون

 

 

2229 

 متعطلون

 

2212 

 مشت لون

 

2212 

 متعطلون

 

 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

)ليييم يسييييبق  أعيييزا

 لهم 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 
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 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس

 أنثع

Female 

 

 ذكر

Male 

 

 أنثع

Female 

 

 ذكر

Male 

 

السيييكان العيييزاا )اليييذين ليييم يسيييبق لهيييم 

 سنة فأكثر )%( 35الزواج( 
7.9 3.2 8.3 3.6 

 

 مؤشرات دخل وإنفا  األسرة -3

 

 

 )بالدينار االردني(األسرة السنوو علع مجموع السلع والخدمات حسب جنس را األسرة، متوسط إنفا  

Average Annual Household Expenditures on Groups of Commodities and Services by Sex of Household 

Head, (in JD) 

 المؤشر 

2229 
 جنس ر ا األسرة

Sex of Household Head 

2012 
 جنس ر ا األسرة

Sex of Household Head 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 9851.1 8124.1 80695.2 20132.9 نفا  األسرة السنووإمتوسط 

 2238.4 6226.5 60365.9 50412.5 اإلنفا  علع السلع 

 3922.5 3120.0 30622.3 20919.4 ال ذائية  -

 3115.9 2906.5 2,738.6 2,498.1 غير غذائية  -

 2632.5 1956.2 2,200.8 1,569.1 اإلنفا  علع الخدمات

 1733.7 1111.3 10529.8 989.8 النقل واالتصاالت-

 558.9 488.7 452.4 328.4 التعليم-

 205.3 262.0 156.2 221.2 الخدمات والرعاية الصحية-

 132.6 94.7 82.2 49.9 الثقافة والترفي  والرياضة-

 182.2 190.9 129.2 151.3 النفقات االستهالكية األخرى

 

 

 

 

 

 الجارو ل سرة السنوو حسب المصدر وجنس را األسرة، بالدينار األردنيمتوسط الدخل 

Average Annual Current Income of Household by Source & 

Sex of Household Head, (in JD) 

 المؤشر 

2229 
 جنس ر ا األسرة

Sex of Household Head 

2212 
 جنس ر ا األسرة

Sex of Household Head 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 9298.2 2125.9 7,811.3 5,932.2  السنوو     متوسط دخل األسرة 

 4103.5 2209.3 3,708.2 2,181.8 الدخل من االستخدام

 1506.0 312.9 1,330.6 193.0 دخل العاملين لحسابهم الخا  وأرباا العمل

 1565.5 1581.6 1,183.8 1,229.4 دخول اإليجارات
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 167.2 120.9 87.1 25.8 دخول الملكية

 1755.7 2881.0 1,501.5 2,302.2 الدخول التحويلية

  

 

 

 

 

 مؤشرات التعليم -4

 

 التعليم )%(

Education (%) 

 المؤشر
2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 3.7 10.3 3.7 10.8 سنة فأكثر( 15لسكان انسبة األمية )

 51.8 48.2 األطفال في مرحلة رياض األطفال
47.3 52.7 

 51.0 49.0 الطالا في التعليم األساسي
48.8 51.2 

 47.7 52.3 46.7 53.3 الطالا في التعليم الثانوو العام

 98.3 1.7 98.4 1.6 الطالا في التعليم المهني )الصناعي(

 83.1 16.9 83.9 16.1 الطالا في التعليم المهني )الزراعي(
 

 

 الكادر التعليمي

  

 مدرسو المدارس

2229 

 

 

 مدراء المدارس

2229 

 

 مدرسو المدارس

2212 

 

 مدراء المدارس

2212 

 

 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

التعليم األساسي 

)%( 
66.7 33.3 60.1 39.9 66.4 33.6 74.2 25.8 

التعليم الثانوو 

)%( 
51.1 48.9 49.7 50.3 52.0 48.0 57.6 42.4 

  

 

 مؤشرات التعليم العالي -5
 

 التعليم العالي )%(
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Higher Education (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 48.7 51.3 49.1 50.9 الطالا في التعليم الجامعي

 51.5 48.5 53.4 46.6 الطالا في الكليات العلمية

 46.4 53.6 45.8 54.2 الطالا في الكليات النظرية

 األردنية )%(أعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

Academic Staff at the Jordanian Universities (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 54.3 45.7 51.6 48.4 معيد/ مساعد بحث وتدريس

 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 هيئة التدريس في الكليات النظرية

 54.3 45.7 78.5 21.5 أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية

  
 

 االلتحا  في الكليات العلمية )%(

Currently Enrolled in Science Colleges (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

الطالا في كليات الطب والعلوم 

 41.4 58.6 52.1 47.9 الطبية وعلوم التأهيل

 31.7 68.3 40.1 59.9 الطالا في كليات الصيدلة

 64.5 35.5 65.9 34.1 الطالا في كليات الهندسة

 57.4 42.6 58.0 42.0 الطالا في كليات علوم الحاسوا

 40.7 59.3 39.6 60.4 الطالا في كليات الزراعة

 35.3 64.7 33.9 66.1 الطالا في كليات العلوم الطبيعية

 

 

 %((االلتحا  بالدراسات العليا  

Currently Enrolled in Higher Studies (%) 

 2212 2229 المؤشر 
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 الجنس الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 28.4 71.6 39.1 60.9 الطالا في الدبلوم العالي 

 54.7 45.3 53.9 46.1 الطالا في الماجستير 

 63.4 36.6 68.1 31.9 الطالا في الدكتوراه 
 

 

 

 )%(في تخصصات الهندسة واالتصاالت وعلم الحاسوا الخريجون 

Graduates in Specialization for Engineering and Communication and Computer Science (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 62.5 37.5 67.7 32.3 الهندسة  

 64.4 35.6 79.6 20.4 االتصاالت

 53.5 46.5 57.2 42.8 علوم الحاسوا

  

  

  

 مؤشرات الصحة -6

 

  الصحة

Health 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 72.4 76.7 21.6 24.4 العمر المتوقع وقت الميالد 

 

 

 

 

  الصحة

Health 

 المؤشر
2229 

 القيمة

0200 

 القيمة
 17.0 23.2 )مولود حي 10222لكل (معدل وفيات الرضع 

 21.0 28.2 )مولود حي 10222لكل (معدل وفيات األطفال دون الخامسة 

 19.0 19.2 )مولود حي 1220222لكل (وفيات األمهات معدل 

-15نسييبة النسيياء المسييتخدمات حالييياا لوسييائل تنظيييم األسييرة )

 ( سنة49
59.3 61.2 
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 99.6 99.0 نسبة الوالدات التي خضعت لإلشراف الطبي

 3.5 3.8 الخصوبة الكلي معدل

 0.026 2.232 ( سنة19-15معدل خصوبة المراهقات )

 189.5 189.8 فرد( 1220222) لكل  عدد األسرة في المستشفيات

 3.9 3.4 فرد( 10222)لكل  عدد األطباء

 23.7 24.7 فرد( 1220222)لكل  الصحية عدد وحدات

 2.2 7.2 فرد( 1220222عدد مراكز األمومة والطفولة )لكل 

 23 - 12نسييبة األطفييال المحصيينين ضييد الحصييبة )أعمييارهم 

 شهراا(
94.3 94.4 

 

 

 )%( الصحة العاملون في قطاع

Employees in Health Sector (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 األطباء 
18.8 81.2 18.2 

8

1.8 

   أطباء األسنان
34.3 65.7 36.3 

6

3.7 

 الممرضين 
49.4 50.6 

65.2 

3

4.8 

 54.4 45.6 الصيادلة
24.2 

2

5.8 

  

 

 

 

 مؤشرات السياسة/ التمكين السياسي -2

 

 

 (%) السياسة 

Politics (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 87.7 12.3 85.7 14.3 السلك الوزارو

 82.1 17.9 81.9 18.1 السلك الدبلوماسي في كافة المستويات

المشاركة في المجلس التشريعي األول 

 )األعيان(
10.9 89.1 13.0     * 87.0 

المشاركة في المجلس التشريعي الثاني 

 )النواا(
6.4 93.6 12.0 88.0 

 75.2 * * 24.8 72.6 27.4 المجالس البلدية
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 28.2 22.2 78.0 22.0 النقابات العمالية

 92.6 2.4 97.0 3.0 مجالس النقابات

 68.2 32.2 70.9 29.1 األحزاا السياسية

 68.8 31.2 64.3 35.7 النقابات المهنية

 93.5 6.5 94.7 5.3 غرف الصناعة 

 98.9 1.1 98.9 1.1 غرف التجارة

  %(.12) 2213بل ت هذه النسبة في عام * 

 %(.32.5) 2213بل ت هذه النسبة في عام * * 

 

 

 

 

 مؤشرات القانون -8

 

 

 القانون )%(

Law (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 84.5 15.5 93.8 6.2 القضاة 

 77.8 22.2 29.3 22.2  المحامون

 

 

 

 

 مؤشرات االقتصاد/ التمكين االقتصادو -9

  

 

 االقتصاد

Economy   

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

االقتصيادو )للسيكان   معدل النشياط

 سنة فأكثر(  15
14.9 64.8 14.1 61.3 

سييينة  15بطالييية )للسيييكان المعيييدل 

 فأكثر(
24.1 10.3 19.9 10.4 

 25.2 48.8 22.6 45.9 (24 - 15معدل بطالة الشباا )
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 سنة فأكثر( )%( 15حسب الحالة العملية )  السكان المشت لون

Employed Population by Employment Status (Aged 15+) (%) 

 الحالة العملية وقطاع العمل

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

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 خا  -

 7.1 1.6 7.7 2.2 صاحب عمل 

 10.7 2.0 10.4 2.4 يعمل لحساب 

 0.4 0.3 0.5 0.5 يعمل لدى األسرة بدون أجر

 0.1 0.2 0.1 0.3 يعمل دون أجر

 

 سن  فأكثر ( )%( 15)  الحالي الرئيسالسكان المشت لون حسب النشاط االقتصادو 

Employed Population by Main Current Economic Activity (aged 15+) (%) 

 الحالي  الرئيس النشاط االقتصادو

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس

 أنثع 

Female    

 ذكر

 Male 

 أنثع 

Female    

 ذكر

 Male 

 10.4 6.4 11.1 7.9 صناعة

 2.3 0.9 3.0 1.9 زراعة

 خيييييدمات )التعلييييييم، الصيييييحة،البنوك،

  ...(اتصاالت
66.3 42.9 68.2 41.6 

 

 

 

 

  )%( التمكين االقتصادو
Economic Empowerment (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 35.1 9.2 83.0 17.0  مالكو األراضي 

 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  وناألفراد المقترض

 55.6 44.4 69.2 30.8 القيمة اإلجمالية للقروض 

 56.6 43.4 56.8 43.2 مالكو األورا  المالية )أسهم(

القيمة اإلجمالية ل ورا  المالية 

 )أسهم(
21.1 78.9 21.8 78.2 

المؤمن عليهم  ردنيوناأل العاملون

 بالضمان االجتماعي 

 

 بالضمان االجتماعي اجتماعياا 

25.4 74.6 26.2 23.8 
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  سنة فأكثر(15فر  العمل المستحدثة ل فراد )

Jobs Created for Persons Aged (15+)  

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 35448.3 12620.9 49,714 26,602  العمل المستحدثة فر 

 

 

 

 

 العمل   سنة فأكثر( حسب قطاع15) فر  العمل المستحدثة ل فراد

Jobs Created for Persons Aged (15+) by Sector of Work  

 القطاع

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

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 القطاع الخا 

 761.5 379.3 141.0 247.0 أخرى

  

 

 مؤشرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -12

 

 

 حسب استخدام االنترنت )%( فأكثر( 15األفراد )توزيع 

Distribution of Persons Aged (15+) by Using of Internet (%) 

 المؤشر 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 56.6 43.4 34.5 25.0 يستخدم

 49.2 50.8 64.7 74.8 ال يستخدم

 68.4 31.6 0.7 0.2 ال اعرف

 

 

 

 سنة فأكثر( مستخدمي/ات اإلنترنت حسب حالة النشاط االقتصادو )%( 15األفراد )توزيع 
 

 

 2212 2212  2229حاليييييييييية النشيييييييييياط 
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 يستخدم  االقتصادو
Uses 

2229 

 ال يستخدم

Doesn’t Use 

 يستخدم
Uses 

 ال يستخدم

Doesn’t Use 

 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 89.2 10.8 78.2 21.8 67.8 51.8 31.4 47.5 مشت ل/ة

 75.8 24.2 66.4 33.6 64.4 51.4 34.9 48.2 متعطل/ة

 52.6 47.4 53.8 46.2 33.3 40.1 66.1 59.3 طالب/ة

 1.1 98.9 0.6 99.4 100.0 89.9 0.0 10.1 مدبرو المنازل

 

 سنة فأكثر( حسب أماكن استخدام اإلنترنت )%( 15األفراد )توزيع 
Distribution of Persons Aged (15+) by Place where Person Used Internet (%) 

 مكان االستخدام 

2229 
 الجنس

2212 

 الجنس
 أنثع

Female 

 ذكر

Male 

 أنثع

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 مقهع اإلنترنت

 51.8 48.2 16.7 22.8 المدارس 

 59.3 40.7 17.5 20.9 الجامعات
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 (18المرفق رقم )

 في مجاالت عمل بيجين يةالحاصالت علع جوائز محلية وعربية ودولالمتميزات نخبة من النساء األردنيات 

     (2213-2224للفترة )

 الرقم االسم الجائزة
 (.2224جائزة هشام أديب حجاوو للعلوم التطبيقية في عام )

 (.2222المرأة في الجامعة األردنية لعام )جائزة مركز دراسات 

 (.  2228جائزة صندو  الملك عبدهللا الثاني للتنمية، ألفضل تصميم آلي في عام )

د. وجييدان أبييو الهيجيياء/ عميييد كلييية 

المليييك عبيييدهللا الثييياني للهندسييية فيييي 

 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا.

1.  

"جائزة المنظمة اإلسالمية للتربيية والعليوم والثقافية )اإليسيسيكو( للبحيوث فيي مجيال محيو 

"، عين الدراسية التيي أعيدتها كرئيسية فرييق للدراسية وباحثية رئيسية، (2228)األمية لعيام 

 بعنوان: "الدراسة التقويمية الشاملة لبرنامج محو األمية في األردن".

د. منيييييع ميييييؤتمن/ األمينييييية العامييييية 

المسيييييياعدة ومستشييييييارة التخطيييييييط 

االسييييييتراتيجي والمشيييييياريع للجنيييييية 

 .الوطنية األردنية لشؤون المرأة

2.  

أسييتاذة مشيياركة فييي  د. رنييا الييدجاني/ (.2229جائزة سينرجوس للمبدعين االجتماعية في العالم العربي )

علم األحياء الجزيئي فيي كليية العليوم 

 في الجامعة الهاشمية.

3.  

 (.2229الحسين للتكنولوجيا الحيوية عام )جائزة معهد الملك 

 (.2211اليونسكو للمرأة العربية في مجال العلوم الحياتية ) -جائزة مؤسسة لولاير 

 (.2211جائزة منظمة المرأة في مجال دعم العالمات العربيات في مجال العلوم عام )

 (.2213ام )جائزة الخريج الدولي المتميز/ من جامعة والية كولورادو األمريكية ع

أستاذة علم األحياء د. لبنع تهتموني/ 

ورئييييس قسيييم العليييوم الحياتيييية فيييي 

 .الجامعة الهاشمية

4.  

  .5 .القاضية ت ريد حكمت (.  2212جائزة )ساندرا أوكونور( للمرأة المتميزة في القانون )

  .6 .األميرة ريم علي (.2211جائزة تكريمية من كلية الصحافة واإلعالم بجامعة كولومبيا )

  .2  .األميرة وجدان الهاشمي (.  2211جائزة )جيانا سبادا للشجاعة( )

  .8   .رانيا الصرايرةالصحفية  (. 2211الجائزة األولع في المسابقة األوروبية  للتميّز الصحافي )

  .9  .عبير قمصيةالسيدة  (. 2211جائزة القيادة المهنية المتميزة لصاحبات األعمال )

  .12   .د. ميادة الحيالي (.2211التصاميم المعمارية الصديقة للبيئة ) جائزة أفضل بحث في مجال

  .11   .د.سائدة عفانة (. 2211جائزة التفو  العلمي في مجال البحث األثرو )

  .12  .د. رغدة الكردو (. 2212جائزة أفضل ريادية )

  .13  .سهير العليالسيدة معالي  (. 2212جائزة القيادة النسائية في القطاع العام )

  .14  .د. آمال زريقات (.  2212جائزة )نساء يصنعن فرقاا( العالمية )

الجييائزة الكبييرى األولييع )المركييز األول علييع جميييع المشيياركين/ات( عيين مشييروع "تييأثير 

 -المستخلص الميثانولي لنبات الريحان علع تسمم وتأكسد الكبد"  فيي مسيابقة إنتيل للعليوم 

(، وحقيق طلبية 19/12/2212-16دبي في الفتيرة مين )العالم العربي، التي أقيمت في مدينة 

( طالبياا وطالبية 132الوفد األردني أبرز النتائج علع جميع المشاركين/ات اليذين زادوا عين )

الطالبيية شييذى علييي محمييود السييباح/ 

مدرسييية جمانييية بنيييت عبيييد المطليييب 

الثانوييية للبنييات/ مديرييية تربييية لييواء 

 .الرمثا

15.  
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 الرقم االسم الجائزة
 ( دول عربية. 12مثلوا )

  .16   .هيا صالحالكاتبة  (.  2213زة )ناجي نعمان( لإلبداع )جائ

  .12  .سناء الشعالناألديبة الدكتورة  (.2213جائزة العنقاء الذهبية الدولية للتميّز والريادة واإلبداع )

  .18   .السيدة ريم بدران (.2213جائزة اإلنجاز المتميز )

/ مدرسية األميييرة أمييرة رضيياالطالبية  ، لفوزها بالجائزة األولع. (2213جائزة اليونيسكو لترشيد المياه )

 .ت ريد االستشكافبة/ القويسمة

19.  

  .22 .نورة سعدالسيدة  (.2213جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية )

  .21   .ليالي منصورالفنانة التشكيلية  (.2213جائزة المهرجان الدولي للمنمنمات والزخرفة )

  .22  .أسل ابراهيمالمهندسة  (.2213واهب الخضراء األلمانية )جائزة الم

(، عيين 2213حاصييلة علييع المركييز األول فييي جييائزة مؤسسيية حمييد  الطبييية فييي دوليية قطيير )

البحيييث المعنيييون "ميييدى وعيييي وخبيييرة وتوقعيييات األطبييياء/من الصييييادلة لمهنييية الصييييدلة 

 السريرية".

د. ميييادة الوظييائفي/ أسييتاذة مشيياركة 

 .الصيدلة بالجامعة االردنيةفي كلية 

23.  

" اليذو تنفيذه وزارة الخارجيية 2213فازت ضمن برنامج "نساء متميزات في العليوم للعيام 

( سيدة متميزة في مجال العلوم المهنية تيم اختييارهن مين 13األمريكية، والذو تشارك في  )

 منطقة الشر  األوسط وشمال افريقيا.

  .24 .المهندسة الهام زيادات عرنكي

د. علياء شطناوو/ أستاذ مسياعد فيي  (.2213اليونسكو )من أجل المرأة في العلم( ) –ئزة لولاير جا

قسيييم عليييم األدويييية فيييي كليييية الطيييب 

 .بالجامعة األردنية

25.  

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ اليييييدورة األوليييييع اإلدارو/الفنيييييي المتمييييييزالفئييييية الثانيييييية: جيييييائزة الموظيييييف  المتمييييييز/

(2223/2224.)  

  .26 .المهندسة عال حرز هللا

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ الييييدورة الثانييييية المتميييييز/ الفئيييية األولييييع: جييييائزة الموظييييف القيادو/اإلشييييرافي المتميييييز

(2224/2225.) 

  .22 .يما الزعمطالفاضلة ر

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ الييييدورة الثانييييية المتميييييز/ الفئيييية األولييييع: جييييائزة الموظييييف القيادو/اإلشييييرافي المتميييييز

(2224/2225.) 

  .28 .المهندسة عال زواتي

الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي  جييائزة

/ اليييييدورة الثانيييييية المتمييييييز/ الفئييييية الثانيييييية: جيييييائزة الموظيييييف اإلدارو/الفنيييييي المتمييييييز

(2224/2225.) 

  .29 .الوكيل كفاح الخاليلة

موظييف الحكييومي جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة ال

 (.2224/2225/ الدورة الثانية )الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .32 .الفاضلة ميسون حسون 

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ الييييدورة الثالثيييية ميييييزالفئيييية األولييييع: جييييائزة الموظييييف القيادو/اإلشييييرافي المت المتميييييز/

(2226/2222.) 

  .31 .الفاضلة نيللي بطشون

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ الييييدورة الثالثيييية الفئيييية األولييييع: جييييائزة الموظييييف القيادو/اإلشييييرافي المتميييييز المتميييييز/

(2226/2222 .) 

  .32 .د. منع مؤتمن

الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي  جييائزة

/ اليييييدورة الثالثييييية الفئييييية الثانيييييية: جيييييائزة الموظيييييف اإلدارو/الفنيييييي المتمييييييز المتمييييييز/

(2226/2222.) 

  .33 .الفاضلة ميساء سلمان

الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي  جييائزة

 (.2226/2222/ الدورة الثالثة )الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .34 .الرقيب خلود النعيمات

لحكييومي جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف ا

 (.2226/2222/ الدورة الثالثة )الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .35 .الفاضلة سمر الوبير

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

 (.2228/2229الرابعة )/ الدورة الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .36 .الرقيب الرا نائل الطوال

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي    .32 .النقيب الطبيبة الرا أبو غزالة



75 
 

 الرقم االسم الجائزة
/ الييييدورة الخامسيييية الفئيييية الثانييييية: جييييائزة الموظييييف اإلدارو/ الفنييييي المتميييييز المتميييييز/

(2212/2211  .) 

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ الييييدورة الخامسيييية الفئيييية الثانييييية: جييييائزة الموظييييف اإلدارو/ الفنييييي المتميييييز المتميييييز/

(2212/2211.) 

  .38 .د. الصيدالنية خولة مّرار

الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي  جييائزة

/ الييييدورة الخامسيييية الفئيييية الثانييييية: جييييائزة الموظييييف اإلدارو/ الفنييييي المتميييييز المتميييييز/

(2212/2211.) 

  .39 .المهندسة لينا المبيضين

الموظييف الحكييومي  جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة

 (.2212/2211/ الدورة الخامسة )الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .42 .الفاضلة هند الطراونة

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

 (.2212/2211الدورة الخامسة ) /الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .41 .الوكيل منال المحاميد

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ اليييدورة السادسييية الفئييية األوليييع: جيييائزة الموظيييف القيادو/اإلشيييرافي المتمييييز المتمييييز/

(2212/2213.) 

  .42 .المهندسة هدى الشيشاني

الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي  جييائزة

/ اليييدورة السادسييية الفئييية األوليييع: جيييائزة الموظيييف القيادو/اإلشيييرافي المتمييييز المتمييييز/

(2212/2213.) 

  .43 .د. الصيدالنية مرام البسطي

ائزة الموظييف الحكييومي جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جيي

/ اليييدورة السادسييية الفئييية األوليييع: جيييائزة الموظيييف القيادو/اإلشيييرافي المتمييييز المتمييييز/

(2212/2213.) 

  .44 .الفاضلة نجاح البريقي

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

/ الييييدورة السادسيييية الفئيييية الثانييييية: جييييائزة الموظييييف اإلدارو/ الفنييييي المتميييييز المتميييييز/

(2212/2213.) 

  .45 .الفاضلة ريما زريقات

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

 (.2212/2213/ الدورة السادسة )الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .46 .الرقيب جميلة صبّاح

جييائزة الملييك عبييد هللا الثيياني لتميييز األداء الحكييومي والشييفافية/ جييائزة الموظييف الحكييومي 

 (.2212/2213/ الدورة السادسة )الفئة الثالثة: جائزة الموظف المساند المتميز المتميز/

  .42 .مالزم ثاني سميرة الزيودو
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  (19المرفق رقم )

 نماذج من النساء األردنيات المبدعات اللواتي اخترقن الصورة النمطية لدور المرأة

 

كثيرة هي النجاحات التيي حققتهيا الكفياءات النسيائية األردنيية فيي شيتع المجياالت؛ يثيابرن ويجتهيدن فيي مجياالت مهنيية عدييدة، ويقيدمن صيورة 

 المثال فقط.مميزة عن وطنهن، ونبرز هنا نماذج متميزة منهن؛ علع سبيل 

 الرا الطوال:
رقيبة سير في إدارة السير، تلقت العديد من الدورات التي تختص بالعميل الميرورو، وحصيلت عليع دورة التحقييق فيي الحيوادث المروريية كنيوع 

من التطور، وعملت في الميدان كمندوبة حوادث وأصبحت تكشيف عليع الحيوادث ونظيم المخططيات "الكروكيية" بنيوع مين التحيدو للصيعوبات، 

المساواة بين المرأة والرجل في العمل الميداني. وسعت لتكون متميزة علع مستوى الشير  األوسيط كيأول مندوبية حيوادث والحر  علع تحقيق 

وسائقة إنقاذ، حيث أتيحت لها فرصة االنضمام ليدورة فيي اإلنقياذ )كسيائقة ونيش(، وذليك انسيجاماا ميع مبيدأ التحيدو ومواجهية الصيعوبات وحيب 

فر  في العميل بيين رجيل السيير والشيرطة النسيائية فيي إدارة السيير وفيي العميل المييداني. ونتيجية لإلصيرار وقيوة الم امرة، ولكي تظهر بأن  ال 

 اإلرادة؛ تمكنت من الفوز بجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز عن فئة الموظف المتميز المساند. 

 خالدة خريسات: 
بعد أن كادت أن تكون إحدى الفتييات الميتعطالت عين العميل؛ مين الليواتي ينتظيرن بعد أن تخرجت من إحدى كليات المجتمع تخصص المحاسبة، و

دورهيين للعمييل فييي الخدميية المدنييية، انتسييبت إلييع معهييد السييلط للحييرف اليدوييية التييابع لمؤسسيية التييدريب المهنييي، وتخرجييت ميين دورة "صييناعة 

وقاميت  دم رغبتهيا فيي االنتظيار للحصيول عليع فرصية عميل.الخزفيات"، واختيارت أن تكيون ربية عميل وليسيت عاملية فيي إحيدى المؤسسيات لعي

(، لتحفيز وتمكين النساء عليع كافية المسيتويات ليلعيبن دوراا محوريياا فيي تيدعيم وترسييخ 2229بإنشاء مش لها الخا  في محافظة السلط عام )

قليديية.. وغيرهيا. وتوسيعت بالمشيروع حتيع مفهوم حقيو  الميرأة، مين خيالل إقامية مشياريعهن الخاصية فيي مجيال المهين والحيرف اليدويية والت

" ألف  دينار أردني بما فيها األدوات والماكنات. وتدعو خالدة الفتيات لاللتحا  بأو تخصيص ضيمن التخصصيات 15أصبحت قيمت  اآلن تقدر بـ"

لمهم هو االستفادة من المهنة التيي تيم العديدة التي توفرها مراكز مؤسسة التدريب المهني، إليجاد فرصة عمل سواء داخل المنزل أو خارج .. وا

 التدّرا عليها.. وان تعمل الفتاة علع تطوير نفسها ورفع كفاءتها لتساهم في مصاريف الحياة الكريمة لها ولعائلتها.

 أم قمر وأم بدر:
بالصيحراء الشيرقية األردنيية قيرا الحيدود  (  منزل في القرى النائيية122أثبتت أم قمر وأم بدر قدرتهما علع التفو  والتميز بعد ما قامتا بإنارة )

أن أوفيدتا األردنية العراقية، واستطاعت السيدتان األميتان أن تستعينا بالطاقة الشمسية من أجل تولييد الطاقية الكهربائيية بفضيل ميا تعلمتياه، بعيد 

 ند.إلع الهند لتعلم تقنيات توليد الطاقة من أشعة الشمس في كلية بيرفوت باله 2212في العام 

صية وشكل نجاح السيدتين من منطقة منشية ال ياث في الصحراء األردنية قصة نجاح لتبدأ عدد من الجمعيات الناشطة في العمل البيئيي بتبنيي الق

اون مع وتعميمها علع عدد من قرى وبوادو األردن، والتي تعاني من شح في الطاقة الكهربائية. ووقعت جمعية أصدقاء البيئة األردنية اتفاقية تع

مكتب األردن، من أجل تقديم الهيئة للدعم الميالي لتنشيا الجمعيية مشي الا ومركيزاا لتيدريب نسياء الباديية عليع تصينيع  -هيئة األمم المتحدة للمرأة 

ية األخرى فيي أنظمة اإلنارة من الطاقة الشمسية والقناديل الشمسية إلضاءة المنازل وبيوت الشعر. وسيقوم المشروع بمخاطبة المجتمعات البدو

جنوا األردن ووسط  وشمال  الستقطاا المزيد مين النسياء والجيدات، لييتم استضيافتهن فيي المركيز وتيدريبهن لميدة ال تقيل عين شيهرين أيضياا، 

 وليتم فتح مراكز ومشاغل أخرى في كافة نواحي البادية األردنية.  
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جيدات المجتمعيات األقيل حظياا مين اليدول العربيية الشيقيقة واليدول اآلسييوية كما يتطلع المشروع أيضياا فيي المسيتقبل القرييب؛ السيتقطاا نسياء و

تهالك واألفريقية لتعميم هذه الفكرة لما لها من فائدة تساعد هذه المجتمعات علع تيوفير اإلنيارة الرخيصية والنظيفية بأمياكن سيكنها كبيديل عين اسي

 الكهرباء الحكومية الباهظة الثمن.

 أفنان علي:
نية أفنان علي، أن تضع بصمة أردنية خالصة، من خالل مشروعها الذو أطلقت ، بعنوان "ميدفأة بشيرية متنقلية"، وهيو عبيارة استطاعت العشري

عن صفائح رقيقة تدثبّت في أجزاء مختلفة من الجسم، علع شكل حزام عيريض يوضيع عليع الخصير. وال تقتصير فائيدة الحيزام عليع تدفئية الجسيم 

 اا علع تنشيط الدورة الدموية، وإرخاء العضالت.فقط، وإنما يعمل الجهاز أيض

ات وقد حاز االختراع علع أربع جيوائز، هيي: جيائزة الملكية رانييا للرييادة، وجيائزة االتحياد األوروبيي، والجيائزة البرونزيية فيي معيرض االختراعي

 ربية لخطط األعمال التكنولوجية.بالكويت، حيث صنف من أفضل عشرة مشاريع علع مستوى الوطن العربي، إضافة إلع المسابقة الع

ييا نقطية "تم تطوير المنتج بعّمان، وألمانيا، وسيتم إطالق  في السو  قريباا. وقد شكل التمويل الذو حاز علي  المشروع من قبيل مركيز الملكية ران

   من االتحاد األوروبي.انطال  حقيقية، وفتح آفاقاا لإلبداع، ومثّل دعماا معنوياا ومادياا، إلع جانب الدعم الذو تم تلقي

فيي وتطمح أفنان ألن يكون هناك استثمار حقيقي، من قبل رجال األعمال والشركات التكنولوجيية الكبييرة، لتشيجيع الشيباا عليع االبتكيار، وتأميل 

 أن تخصص الدولة جزءاا من الدخل القومي لتشجيع البحث العلمي، كما هو الحال في الدول المتقدمة.

 (22المرفق رقم )

 (2212-2223أعداد الملتحقات ببرامج مؤسسة التدريب المهني خالل السنوات العشر )

 عدد الملتحقات السنة
مجموع 

 الملتحقين/ات

نسبة اإلناث من مجموع 

 الملتحقين/ات %

2223 5212 15492 32.3% 

2224 3899 14123 22.5% 

2225 2252 11545 12.8% 

2226 2859 11498 24.9% 

2222 3366 11248 29.9% 

2228 3522 8292 42.1% 

2229 3351 12456 32.2% 

2212 3824 12833 35.1% 

2211 3328 12282 33.5% 

2212 3825 12693 35.8% 

 %32.5 114815 35266 المجموع
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 (21المرفق رقم )

 التخصصات التدريبية المتاحة لإلناث في مؤسسة التدريب المهني

 ( تخصصاا/ عمالا مهنياا ضمن مستويات العمل األساسية وفقاا لما يأتي:45التدريب علع حوالي ) يتم

 برنامج التدريب لمستوى المهني .1
 

 التخصص الرقم

 مصمم صفحات إنترنت واستخدام الحاسوا الشخصي 1

 الخياطة وتصميم األزياء باستخدام الحاسوا وأدوات  2

 / حال  عامتجميل 3

 سكرتارية تنفيذية 4

 خزاف ونساج 5

 داعم صيانة أجهزة الحاسوا وتمديد الشبكات 6

 

 برنامج التدريب لمستوى الماهر .2

 

 التخصص الرقم

  مدخل بيانات -1
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 وإكسسوارات مشكل مصوغات -2

 حلويات ومعجنات )حلواني شرقي، غربي( -3

 نساج سجاد يدوو -4

 إنتاج مأكوالت )طاهي( -5

 حال  نساء تجميل/ -6

 نساج بسط وجداريات -2

 خياط نسائي -8

 

 برنامج التدريب لمستوى محدد المهارات .3

 التخصص الرقم

  حاسوا  -1

  تشكيل الشمع   -2

 تجميل  -3

 مطرز تقليدو يدوو )شك خرز( -4

 مطرز باآللة -5

 مش ل آلتي الدرزة والحبكة -6

 + إنتاج مكرمي  نساج بسط -2

 حلواني ومعجناتمساعد  -8
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  يت  ا،تماد تخصصا   و تستحدث دورا  تدريبي  حس  متطلبا  س ق العمل 

 

 

 دورات التدريب المستمر
 

 مساعد حال  -9

 مساعد مجمل -12

 مشكل مصوغات بواسطة صب الشمع -11

 مركب أحجار كريمة -12

 اسم الدورة الرقم

  تشكيل القش والخيزران   -1
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 (22المرفق رقم )

 عدد الشكاوى وطلبات المساعدة المتعلقة بحقو  النساء التي استقبلها وتابعها المركز الوطني

 (2211-2224لحقو  اإلنسان مقارنة بإجمالي الشكاوو والطلبات خالل الفترة )

    التصنيع ال ذائي -2

 تصنيع المعجنات والحلويات   -3

 صياغة المجوهرات/ صانع إكسسوارات -4

 صناعة الحقائب الجلدية -5

 صيانة األجهزة الكهربائية -6

 التمديدات الصحية  -2

 تصنيع الصابون -8

 حياكة الصوف -9

 نقاش نحاس -12

 مهارات فناد   -11

 مهارات مطاعم -12
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إجمالي عدد  لسنةا

 الشكاوى

الشكاوى المتعلقة 

 بحقو  المرأة

المئوية النسبة 

 لشكاوو النساء

إجمالي طلبات 

 المساعدة

طلبات المساعدة 

المقدمة من 

 النساء

النسبة المئوية 

 لطلبات النساء

2224 222 85 32% 122 39 39% 

2225 192 81 42% 159 69 43% 

2226 142 22 52% 162 24 45% 

2222 423 112 26% 288 125 43% 

2228 323 125 28% 244 134 55% 

2229 523 194 34% 321 162 53% 

2212 222 221 29% 222 128 82% 

2211 596 216 36% 156 46 32% 

 %45 225 1632 %41 1291 2621 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (23المرفق رقم )

 قائمة بأسماء القرى التي تم زيارتها من قبل الفريق الزائر من المركز الوطني لحقو  اإلنسان

 مصنفة حسب المحافظة
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 القرى لمحافظةا

 أم الرصا ، ارميل  العاصمةمحافظة 

 الخشافية الشمالية، الخشافية الجنوبية

 فلحا، النهضة، الشقيق، الذهيبة الشرقية، الذهيبة ال ربية مادبامحافظة 

 الكرامة، الجوفة البلقاءمحافظة 

 أم رمانة، القنية، رجم الشوك، قرى بني هاشم  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 المفر  محافظة 

 ، سوف، الهواية، المنصورة المجر جرشمحافظة 

 )ستتم الزيارة الحقاا( محافظة عجلون 

 

 

 (24المرفق رقم )

 1325قائمة الجهات أعضاء الهيئة الوطنية المعنية بتفعيل قرار مجلس األمن رقم 

 

 الجهـة الرقم
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 (25المرفق رقم  )

 علع مستوى المحافظات تجمع لجان المرأة الوطني األردنيوإنجازات أبرز مشاريع 
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 اإلنجازات المحافظة
 (.2214-2229تعزيز فر  الباحثات عن عمل )  محافظة العاصمة -1

  .مشروع " التجميل والخياطة" الممول من السفارة اليابانية 

، والييذو 2212مشيروع فنجيان قهيوة؛ اليذو يعقيد بشيكل دورو فييي مقير التجميع أو الكافتيرييا مين بدايية عيام   محافظة البلقاء -2

 .يعالج مختلف القضايا التي تخص المرأة األردنية من قضايا اجتماعية، ثقافية، قانونية، صحية،... الخ

  ويخييدم المجتمييع المحلييي ميين داخييل وخييارج 2211مشييروع كافتيريييا متحييف أبييو جييابر؛ بييدأ فييي شييهر آا ،

 سيدات )يوجد بازار دائم مص ر داخل الكافتيريا(. 12المحافظة، والمستفيدات حـوالي 

  في مقر التجمع، لتدريب المنتسبات والعمل جار عليع فيتح 2212مشروع مش ل الخياطة؛ بدأ في شهر شباط 

 خط إنتاج مع جهات مختلفة.

  والتعاون الدولي. مشروع "مصنع خياطة وتطريز"/ وزارة التخطيط  محافظة مادبا -3

 الحصول علع با  تبرع من جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم. 

  والتعليم دينار مقدم من وزارة التربية 5222صيانة مقر التجمع المتبرع ب  من مديرية تربية مادبا بقيمة. 

 .عمل مكتبة داخل المقر حيت تبرعت كل من مؤسسة عبد الحميد شومان وأمانة عمان بمجموعة من الكتب 

 دينار شهرو. 322تجديد عقد الضمان " للمطبخ االنتاجي" بقيمة   محافظة الزرقاء -4

 .ترخيص المبنع وإيصال خدمة التيار الكهربائي والمياه للمقر 

 يع األعشاا الطبية".مشروع " تصن  محافظة اربد -5

 سيدة. 122دينار استفادت من   15222مشروع "القروض الدوارة" بمبلغ   محافظة جرش -6

  فر  عمل. 4مشروع " إنتاج المنظفات" حيث وفر 

  فر  عمل. 5مشروع "الخياطة" في برما حيث وفر 

 .تقديم "مشروع الصناعات ال ذائية" إلع وزارة العمل 

  لصاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم إلقامة مقر للتجميع ميع وزارة متابعة الرغبة الملكية

 الداخلية وعطوفة محاف  جرش.

تم تدريب مجموعة من الشابات األرامل واأليتام لميدة سينة عليي كيفيية إقامية وإدارة المشياريع وربطهين ميع   محافظة عجلون -2

 تدربة.م 16منظمات ممولة لتمويل مشاريعهن وعددهن 

 (.2214 -2212تحسين الحياة في المشرفة )  محافظة المفر  -8

  سيدة.  24دينار، حيث استفادت من   32222مشروع "القروض الدوارة" بمبلغ 

  دينار شهرياا. 522تأجير قسم من المقر بقيمة 

 سيدة. 122دينار استفادت من   15222مشروع "القروض الدوارة" بقيمة   محافظة الكرك -9

 .اعتماد نادو الطفل مركزاا إلعطاء دروس تقوية للمرحلة األساسية لالجئين السوريين 

  .اعتماد نادو الطفل مركزاا للرعاية الوالدية لتثقيف األم والطفل 

  سيدة من دورة الحاسوا. 1222تخريج 

  ألف دينار مين شيركة البوتياس وجهيات داعمية، لتفعييل مختبير الحاسيوا فيي تجميع  12تقديم مشروع بقيمة

 وتعيين مدربة ومنسقة.  لجان المرأة/ فرع الكرك، لعمل صيانة ل جهزة،

  مشاركة أربعة عضوات من التجمع في دورة فيي بييروت بالتعياون ميع أمانية السير لتنفييذ مشيروع المواطنية

 لواء فقوع وقرى العمر. الفاعلة في

  دينار من شركة البوتاس العربية. 522الحصول علع تبرع بقيمة 

 دينار لكل سيدة موزع كاآلتي:  2522التشبيك مع مشروع األمن ال ذائي بتقديم منحة بقيمة   محافظة الطفيلة -12

  نيار لعميل حظييرة دي 422رؤوس أغنام مع موالدهم وأعالف لمدة ستة أشهر. باإلضافة إليع  5سيدة  22منح

 وخزان ماء كبير ومعالف ومشارا.

  يتيم باإلضافة الع تقديم مالبس وهدايا لهم. 122التشبيك مع جمعية رؤيانا، حيث تم تقديم كفالة 

  حقيبة مدرسية + مريول مدرسي.  522توزيع 

  طفل من ذوو االحتياجات الخاصة. 122توزيع بطاريات سمع + كراسي متحركة لـ 

 طالباا وطالبية مين أبنياء منتسيبات التجميع منحية  62ؤسسة رواد التنمية، وتم نتيجة لذلك: منح التشبيك مع م

 دراسية لمدة أربع سنوات في الجامعات األردنية.

  التشبيك مع وزارة الزراعة ) المشروع األمريكي( لتطبيق تقنيية فيي مجيال ترشييد اسيتهالك الميياهWater 

Box   صندوقاا. 52حيث تم توزيع 
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 اإلنجازات المحافظة
 دينار علع التصنيع  15222شبيك مع برنامج االتحاد األوربي، حيث تم منح قروض لسيدات التجمع بقيمة الت

 ال ذائي وزراعة الفطر وصناعة الصابون.

  حقيبة مدرسية مع قرطاسية ألبناء منتسبات التجمع. 125التشبيك مع البنك الدولي للتموين، حيث تم توزيع 

تعاون بين التجمع وشركة تطوير العقبة بقيمة عشيرة آالف دينيار لتفعييل المطيبخ اإلنتياجي فيي توقيع اتفاقية   محافظة العقبة -11

 .مركز المرأة والطفل

  دينييار مين سيلطة منطقية العقبيية االقتصيادية الخاصية، وذليك بييدل إيجيار مبنيع مركييز  5222تقيديم دعيم بقيمية

 .2214المرأة والطفل لسنة 

 دينيار لتيدريب السييدات عليع سيتة دورات تدريبيية فيي  3322بقيمية  تقديم دعم من شركة واحة آيلة للتطوير

 مجال الحرف اليدوية.

سييدة   38سييدة مين ليواء الحسيينية،  36ألف دينار اسيتفادت منهيا  22مشروع "القروض الـدوارة" بمبلغ   محافظة معان -12

 سيدة من لواء المري ة. 28من لواء الجفر، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26المرفق رقم )

 ها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عليقائمة بأبرز التشريعات التي تم إدخال تعديالت 
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 التشريع )القانون/ النظام( الرقم
  1962( لسنة 16قانون العقوبات األردني وتعديالت  رقم )  .1

 1954( لسنة 6قانون الجنسية وتعديالت  رقم )  .2

  2223( لسنة 5قانون جوازات السفر وتعديالت  رقم )  .3

  2212( لسنة 36قانون األحوال الشخصية رقم )  .4

   1994( لسنة 11قانون المالكين والمستأجرين وتعديالت  رقم )  .5

  2222( لسنة 32قانون العمل وتعديالت  رقم )  .6

 2212( لسنة 2قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم )  .2

 2228( لسنة 6الحماية من العنف األسرو رقم )قانون   .8

  2229( لسنة 9قانون منع االتجار بالبشر رقم )  .9

  1961( لسنة 8قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالت  رقم )  .12

 1988( لسنة 24قانون أصول المحاكمات المدنية رقم )  .11

 1954( لسنة 2قانون منع الجرائم رقم )  .12

 2211النفقة لسنة نظام صندو  تسليف   .13

 1988( لسنة 1نظام الخدمة المدنية رقم )  .14

 1948( لسنة 1نظام جوازات السفر رقم )  .15

 1965 ( لسنة14نظام دور الحضانة رقم )  .16

( مين قيانون منيع االتجيار 2دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر/ صادر بمقتضع المادة ) نظام  .12

 2229( لسنة 9بالبشر رقم )

( ميين قييانون نقابيية 16النظييام الييداخلي لنقابيية الممرضييين والممرضييات والقييابالت القانونيييات/ صييادر بمقتضييع المييادة )  .18

 1922( لسنة 18ابالت القانونيات رقم )الممرضين والممرضات والق

 1954( لسنة 6( من قانون الجنسية رقم )21نظام رسوم الجنسية صادر بمقتضع المادة )  .19

( مين قيانون الميالكين والمسيتأجرين رقيم 5نظام الزيادات النسبية علع بدل اإلجارة/ صادر بمقتضع الفقرة )أ( من الميادة )  .22

 1994( لسنة 11)

( 31( مين قيانون أصيول المحاكميات الشيرعية رقيم )11نظام مكاتب اإلصالح والتوفيق األسيرى/ صيادر بمقتضيع الميادة )  .21

 1959لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22المرفق رقم )

 القوانين لصالح المرأةأبرز التعديالت التي طرأت علع مجموعة من 

http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=17&year=2013
http://www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=17&year=2013
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 أبرز التعديالت التي طرأت علع القانون لصالح المرأة القانون الرقم  
سنة شمسية مع اإلذن لمين أتميت سين الخامسية عشير  18إلع  15سن الزواج من  رفع - قانون األحوال الشخصية  .1

بييالزواج، وذليييك بعيييد موافقييية قاضيييي القضيياة إذا كيييان فيييي زواجهيييا ضيييرورة تقتضييييها 

 المصلحة. 

يحق للزوجة طلب التفريق لالفتداء، ويكون بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية من مهير  -

 معجل ومؤجل مقابل طالقها.

علييع تبسيييط إجييراءات إثبييات دعيياوى التفريييق للشييقا  والنييزاع علييع المييرأة،  تييم اليينص -

بحيييث أصييبحت المحكميية تتحقييق ميين وجييود الشييقا  والنييزاع بكافيية الطيير  التييي تراهييا 

 مناسبة، وهذا يدعد تسهيالا علع المرأة.

تم استحداث نص قانوني يجيز للمرأة طلب الطال  بسبب عدم القيدرة عليع اإلنجياا مين  -

زوج ضمن شروط محيددة منهيا؛ وجيود تقريير طبيي يثبيت عيدم قيدرة اليزوج عليع قبل ال

عامياا، ميع  52اإلنجاا، مرور خمس سنوات علع الزواج ، وأن ال يتجياوز عمير الميرأة 

 االحتفاظ بكافة حقوقها الزوجية.

النص علع تعويض الزوجة مبل اا مالياا إذا تيم طالقهيا بيدون سيبب مشيروع، وييتم تقيدير  -

 يث ال يقل عن نفقة سنة وال يزيد عن نفقة ثالثة سنوات.المبلغ بح

تم رفع سن حضانة األم للص ير إلع الخامسة عشر سنة شمسية وإعطياء حيق االختييار  -

للص ير بعد بلوغ سن الخامسة عشير فيي البقياء فيي ييد األم الحاضينة حتيع بلوغي  سين 

 الرشد )الثامنة عشر شمسية(.

ث يصيبح لهيا حيق الرؤيية واالسيتزارة واالصيطحاا تم تعيديل مشياهدة األم للصي ير بحيي -

مييرة فييي األسييبوع واالتصييال بيي  عبيير وسييائل االتصييال الحديثيية المتييوفرة، وذلييك عنييدما 

يكون الص ير المحضون فيي ييد واليده أو أو أحيد ممين لي  حيق الحضيانة، كميا يسيتطيع 

يية يقييم الص ير المبيت عند أحيد والديي  فيي حالية كيان الصي ير أو طاليب الحيق فيي الرؤ

 خارج البالد لمدة يراعع فيها مصلحة المحضون. 

تييم اليينص علييع إنشيياء صييندو  يسييمع )صييندو  تسييليف النفقيية( غايتيي  تسييليف النفقيية  -

 المحكوم بها وإدانتها للمحكوم ل  الذو تعذر علي  تحصيل تلك النفقة المحكوم بها.

تشديد العقوبة علع من واقع أنثع ب ير رضاها سواء بياإلكراه أو بالتهدييد أو بالحيلية  تم - قانون العقوبات   .2

 أو بالخداع، وذلك باألش ال الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة.  

تم تشديد العقوبة علع من واقع أنثع ال تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجيز جسيدو  -

 الشاقة المؤقتة مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة.أو نفسي أو عقلي، وذلك باألش ال 

تم تشديد العقوبة علع من واقع أنثع أكملت الثانية عشر من عمرها ولم تكميل الخامسية  -

عشر، فيكون الحد األدنيع للعقوبية خمسية عشير سينة، وكيذلك تشيديد العقوبية عليع مين 

 واقع أنثع لم تكمل الثانية عشر من عمرها بعقوبة اإلعدام.

العقوبة علع من واقع أنثع أكملت الخامسة عشر من عمرها ولم تكمل الثامنية  تم تشديد -

عشيير ميين عمرهييا، وكييان الجيياني أحييد أصييولها سييواء كييان شييرعياا أم غييير شييرعي، أو 

واقعهييا أحييد محارمهييا أو ميين كييان مييوكالا بتربيتهييا أو رعايتهييا أو ليي  سييلطة شييرعية أو 

 ن عاماا.قانونية عليها، بعقوبة األش ال الشاقة عشرو

تم إضافة نص بحيث تستفيد من العذر المخفف الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبس   -

بجريمة زنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلت  في الحال أو قتليت مين 

يزني بهيا أو قتلتهميا معياا أو أعتيدت عليع أحيدهما أو كليهيا اعتيداء أفضيع إليع جيرح أو 

 أو موت.إيذاء أو عاهة دائمة 

نصيب األم من ابنها: رفع نصيب الوالدة عن ابنها المتيوفّع سيواء أكيان مؤمنياا عليي  أو  - قانون الضمان االجتماعي  .3

 متقاعداا من ثلث الراتب المستحق إلع ثالثة أرباع الراتب.

نصيب األرملة: استحقا  األرملة كامل نصيبها من زوجها المتوفع سواء كانت تعمل أو  -

 متقاعدة.ال تعمل أو 

( عامياا حتيع ترتقيي فيي العميل 52التقاعد المبكر: رفع سين التقاعيد المبكير للميرأة إليع ) -

 وتحصل علع درجة متقدمة.

االشتراك االختيارو: إعطاء المرأة فرصة االشتراك االختيارو في الضيمان بيدون شيرط  -

 العمل السابق، كي يفتح المجال أمام ربات البيوت.

ا العمل بإشراك العامالت في المكاتب والمؤسسيات الفرديية فيي السكرتيرات: إلزام أربا -
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 أبرز التعديالت التي طرأت علع القانون لصالح المرأة القانون الرقم  
 الضمان االجتماعي.

تأمين األمومة: يدفع للمرأة كامل راتبها من صندو  األمومة، مما يفتح المجال لتشي يل  -

 العامالت المتزوجات.

تيأمين التعطييل: يسيتمر الضييمان بييدفع رواتيب مييدة التعطيل فييي حييال تركيت المييرأة العمييل  -

 لها علع عمل جديد.لحين حصو

التقاعييد المبكيير والعمييل: يسييمح للمييرأة الجمييع بييين راتييب التقاعييد المبكيير وراتييب العمييل  -

 الجديد بعد التقاعد.

( قبيل الوضيع 4( أسيابيع تقسيم )12إجازة األمومة: تستحق المرأة إجازة وضيع ميدتها ) - قانون العمل  .4

 ( أسابيع بعد الوضع، إن رغبت.6و)

اإلرضاع: تستحق المرأة العاملة إجازة يومية لمدة سياعة إلرضياع طفلهيا، وذليك  إجازة -

 خالل عام من الوالدة.

 إجازة لرعاية األطفال: تستحق المرأة إجازة لرعاية األطفال لمدة سنة وتجدد. -

إجازة لمرافقة الزوج: يستحق إو من الزوجين إجيازة لمرافقية الطيرف األخير، إذا عميل  -

 الد.احدهما خارج الب

 يستحق الزوج إجازة عند والدة الزوجة. -

 الحضانات: يلتزم صاحب العمل بتوفير مكان آمن لرعاية أبناء العامالت أثناء الدوام. -

التحرش الجنسي في العمل: تشدد القانون في تجريم فعيل التحيرش الجنسيي فيي العميل،  -

 وخصوصاا إذا كان الجاني هو را العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (28المرفق رقم )
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؛ والتي تساهم في تعزيز حقو  2214( لسنة 1مجموعة المزايا التي اشتمل عليها قانون الضمان االجتماعي رقم )

 المرأة وتشجيعها علع االنخراط في سو  العمل
 

المرأة وتشيجيعها  علع مجموعة متميزة من المزايا للمرأة، والتي تساهم في تعزيز حقو  2214( لسنة 1اشتمل قانون الضمان االجتماعي رقم )

 علع االنخراط في سو  العمل، وهي علع النحو اآلتي: 

يهدف إلع ضمان حق المرأة في الحصيول عليع إجيازة األمومية وتعزييز مشياركتها فيي سيو  العميل، وتقيوم آليية عميل هيذا تأمين األمومة:  -

%( من إجميالي أجير العياملين ليديهم ذكيوراا 075.غ )التأمين علع أساس إلزام أصحاا العمل من القطاع الخا  بدفع اشتراكات شهرية تبل

( أسيابيع ولعيدد غيير محيدد مين حياالت 12المقابل تتحمل المؤسسة دفع أجير الميرأة العاملية أثنياء إجيازة األمومية لميدة ) كانوا أم إناثاا. وفي

( اشيتراكات للفتيرة التيي تسيبق اسيتحقاقها إجيازة األمومية. باإلضيافة إليع 6الوالدة، شريطة أن ال تقل مدة اشتراكاتها في هذا التيأمين عين )

االجتماعية المطبقة األخرى في حال وجودها في فترة إجازة األمومة.  وعلي ، فإن هذا التأمين يساهم في تقلييص ضمان حقها في التأمينات 

ة الفجوة بين كلفة تش يل الرجل والمرأة، وبالتالي زيادة إقبال أصحاا العمل علع تش يل اإلناث، كما أن تكفل المؤسسية ببيدل إجيازة األمومي

 ي سو  العمل وزيادة نسبة مشاركتهن االقتصادية. سيحفز اإلناث علع االنخراط ف

تأمين التعطل عن العمل: تيوفير دخيل للميؤمن عليهيا خيالل فتيرة محيددة مين التعطيل عين العميل يسياعدها عليع الوفياء بااللتزاميات المترتبية  -

 عليها، فضالا عن إعطائها المجال للبحث عن فرصة عمل جديدة دون حصول أمر مفاجا وانقطاع الدخل. 

تعديل مفهوم "المؤمن علي " ليصبح الشخص الطبيعي بدالا من العاميل: أتياح للمؤسسية إمكانيية شيمول فئيات جدييدة، وعليع وجي  التحدييد  -

 ربات المنازل بشكل اختيارو.  

شيمولهن ( عميال مين خيالل 5مشروع توسعة الشمول: توفير الحماية االجتماعية للعيامالت فيي المنشي ت الصي يرة والتيي توظيف أقيل مين ) -

بمظلة الضمان االجتماعي، حيث أن معظم النساء يعملن في مثل هذا النوع مين المنشي ت الصي يرة، وهيذا بالتيالي يسياهم فيي شيمول الميرأة 

 بالتأمينات االجتماعية المطبقة بموجب قانون الضمان االجتماعي من جهة، وتشجيعها علع دخول سو  العمل من جهة أخرى. 

ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم: اشتمل القانون الجديد للضمان االجتماعي عليع آليية تحيدد ربيط الرواتيب التقاعديية بمعيدل التضيخم للسينة  -

 السابقة، وذلك للحفاظ علع القوة الشرائية للرواتب التقاعدية للمتقاعدات. 

 ربط سقف األجر الخاضع لالقتطاع بالتضخم. -

ن الحصص من الرواتب التقاعدية من جهة، وبين الحصة من الراتب التقاعدو واألجر مين عميل مين جهية أخيرى، منح المرأة حق الجمع بي -

 كما يأتي: 

o .الجمع بين األنصبة المستحقة 

o  .الجمع بين الراتب التقاعدو والنصيب المستحق 

o ط سقف.ل رملة حق الجمع بين نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفع وأجرها من عمل دون اشترا 

o .استحقا  الوالدة لنصيبها دون أو شرط، ورفع نصيبها من الثلث إلع ثالثة أرباع 

ل سريان جواز الجمع ل رملة بين راتبها التقاعدو أو راتبها بسبب االعتالل أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتيب االعيتال -

المستحقة لنصيبها قبيل سيريان أحكيام هيذا القيانون اليدائم واعتبياراا مين تياريخ نفياذه،  الذو يؤول إليها من زوجها، سريان ذلك علع األرملة

 . 2212( لعام 2علماا بان هذه المادة لم تكن تسرو علع من حصلت علع حصة من زوجها المتوفع قبل نفاذ أحكام القانون رقم )

 استفادة المرأة مما يلي:  -

لجدد؛ وتعديل  علع الذين ليم يشيملهم االسيتثناء مين المشيتركين بخصيو  هيذا التقاعيد، بحييث إعادة العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين ا .1

 يمكنهم الحصول علع التقاعد المبكر ضمن أحد شرطين: 

o (  اشتراكاا فعلياا ل نثع.228( اشتراكاا فعلياا علع األقل بالنسبة للذكر، و)252أن يكون المؤمن علي  قد أكمل سن الخمسين ول ) 

o ( سنة. 45وال يقل سن  عن ) ،( اشتراك فعلي322يكون للمؤمن علي  ذكراا كان أم أنثع ) أن 

( اشيتراكاا 62( اشيتراكاا منهيا )182تمديد االستثناء، بحيث يشمل كل مْن يكميل سين السيتين لليذكر وسين الخامسية والخمسيين ل نثيع و) .2

( 182( اشيتراكاا لليذكر أو )216ائم، وكذلك كيل ميْن يكميل ميدة اشيتراك فعليي )فعلياا بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الد

( عنيد تقدمي  بطليب الحصيول عليع راتيب التقاعيد المبكير0 45اشتراكاا ل نثع قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يكيون قيد أكميل سين أل )

( لسينة 19بة التقاعديية المعميول بهيا عليع القيانون رقيم )بحيث تكون حسبت  التقاعدية عنيد حصيول  عليع التقاعيد تسياوو تقريبياا الحسي

2221 . 

( وحتييع نفياذ القييانون الييدائم 1/5/2212إعيادة احتسيياا رواتيب الشيييخوخة والمبكيير والوفياة الطبيعييية، التييي تيم تخصيصييها مين تيياريخ ) .3

 .2212( لسنة 2القادم، وتحديداا لمن طبقت عليهم الحسبة التقاعدية حسب القانون المؤقت رقم )

 (29المرفق رقم  )
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 (2212 ،2211) عامينمؤشرات التقدم المحرز في الجانب الصحي لل

 2212 2211 المؤشر
 3.5 (2229/) 3.8    معدل الخصوبة الكلي 

 21.6 21.6 العمر المتوقع عند الوالدة/ ذكور 

 24.4 24.4 العمر المتوقع عند الوالدة/ إناث 

 12.2 (2229/ )23.2 شخص(  1222معدل الوفيات للرضع )لكل 

 21.2 21.2 شخص(  1222معدل وفيات األطفال دون الخامسة ) لكل 

 %98 %92 شهراا(  23-12نسبة األطفال المحصنين ضد الحصبة )

 %61.2 ( 2229% )  59.3 سنة(  49-15نسبة المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة )من

 22.1 25.5 ( 12222عدد األطباء )لكل 

 46.6 43.2 (12222معدل ممرض قانوني، قابلة، مساعد ممرض )لكل 

 126 126 مجموع المستشفيات الحكومية، الخاصة، التعليمية، الخدمات الطبية

 92 86 عدد المراكز الصحية الشاملة )صحة(

 322 321 عدد المراكز الصحية األولية )صحة(

 211 222 عدد المراكز الصحية الفرعية 

 444 435 عدد مراكز األمومة والطفولة 

 384 322 عدد عيادات األسنان 

 %24 غير متوفر نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في فترة النفاس 

 19 19 والدة حية  122.222معدل وفيات األمهات لكل 

 %6.3 %6.3 موازنة وزارة الصحة )من الموازنة العامة للدولة( 

 %99.6 %99.1 الوالدات التي خضعت لإلشراف الطبي 

 %99 %99 تلقي الرعاية الصحية أثناء الحمل من قبل كادر طبي 

 %82 %82 تلقي خدمات ما بعد الوالدة خالل يومين من الوالدة 

 %99 %99 الوالدات التي تمت بمؤسسات طبية 

 32429 35891 أعداد الحاصالت علع رعاية ما بعد الوالدة 

 

 

 (32المرفق رقم  )

 إحصاءات البرامج المتعلقة بالسرطانات

عدد السيدات  السنة

جرين أواتي لال

الفحص السريرو 

 للثدو

واتي لعدد السيدات ال

تم تدريبهن علع 

 الفحص الذاتي للثدو

عدد الندوات 

التثقيفية التي 

 عملت

ور ضعدد الح

 للندوات

عدد السيدات اللواتي 

تم تحويلهن لعمل 

 فحص ماموغرام

2211 51253 52926 5622 54145 4521 

2212 52256 59952 6435 61359 5262 

2213 25116 26281 2422 22154 2386 

 

 

 (31المرفق رقم  )
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 والكتيبات والتقارير وملخصات السياسات التي أعدها المجلس األعلع للسكان/ والتي استهدفت المرأة الدراسات

 عنوان )الوثيقة/ الدراسة/ التقرير( الرقم
سياسة حول الزيارات المنزلية كوسيلة لت يير السلوك المتعلق باستخدام وسائل تنظييم األسيرة ليدى السييدات فيي المجتمعيات  ملخص  .1

 .2211الريفية في األردن، 

 .2211ملخص سياسة حول معالجة ثبات معدل استخدام تنظيم األسرة في األردن من خالل التمكين الذاتي للمرأة،   .2

 .2211معدل التوقف عن استخدام وسائل تنظيم األسرة والحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة،  ملخص سياسة تخفيض  .3

 .2211ملخص سياسة تأثير توزيع خيارات وسائل تنظيم األسرة في بلوغ األهداف الوطنية لمعدل اإلنجاا الكلي،   .4

 .2213ملخص سياسة المباعدة الصحية بين الوالدات تساهم في خفض الوفيات،   .5

 (.2228-2222الدراسة الوطنية لوفيات األمهات في األردن )  .6

 (.2228 – 2226دراسة مراضة األمهات )  .2

 .2212دراسة الحاجات والمعيقات التي تواج  خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة في األردن،   .8

 .2212مشاركة والتزام ودعم القطاع الخا  لبرنامج تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية في األردن،  دراسة  .9

 .2212دراسة البحث اإلجرائي إليجاد آلية لتوفير خدمات تنظيم األسرة من قبل طبيبات إناث في المناطق األقل حظاا،   .12

 .2212األردنية، دراسة قضايا السكان والصحة االنجابية في الصحف اليومية   .11

تقرير حصر ومراجعية التشيريعات الداعمية لمفهيوم األسيرة الصي يرة وتنظييم األسيرة بالتعياون ميع اللجنية الوطنيية األردنيية لشيؤون   .12

 .   2212المرأة، 

 .2212ورقة عمل حول واقع العزوبية بين اإلناث في األردن،   .13

 ة.والمتضمن قضايا المرأ 2212تقرير حالة سكان األردن   .14

 .2211دراسة تحليل واقع توفر خدمات تنظيم األسرة ومعلومات الصحة اإلنجابية/ تنظيم األسرة في األردن،   .15

 .2211دراسة تأثير األزمة المالية العالمية علع الصحة اإلنجابية وصحة األم في األردن،   .16

األسرة في المناطق التي تعاني من نقص في مقدمي الخدمية دراسة تلبية احتياجات النساء من بعض خدمات الصحة االنجابية/ تنظيم   .12

 .2211من األطباء االناث في القطاع العام في األردن، 

 (.2213-2212دراسة طر  االتصال مع الشباا "االناث، الذكور" ضمن عينة من الشباا في االقاليم الثالثة )  .18

 -1994تقييم التقدم في تنفييذ برنيامج عميل الميؤتمر اليدولي للسيكان والتنميية التقرير الوطني الثاني للمملكة األردنية الهاشمية حول   .19

 ، بالل ة العربية والل ة اإلنجليزية، والمتضمن محاور متعلقة بقضايا المرأة.2214القاهرة، وما بعد عام 

-2228لوطنيية للصيحة االنجابيية )تقرير المؤشرات المستهدفة الخاصة باإلنجاا وتنظيم األسيرة/ المرحلية الثانيية مين خطية العميل ا  .22

2212.) 

، دراسة الجدوى االقتصادية من شمول وسائل تنظييم األسيرة ضيمن بيرامج التيأمين الصيحي فيي مؤسسيات القطياعين العيام والخيا   .21

2212. 

 .2213 ،دراسة تحليلية -سو  العمل وأثرها في خصوبتها  يدراسة محددات مساهمة المرأة ف   .22

بالتعيياون بييين  ،"(2252-2222) ل عييوامردن أل"تقييدير حجييم بعييض األمييراض غييير السييارية بييين الشييباا فييي ااعييداد ورقيية عمييل   .23

،  وطبعيت 2212المجلس وشبكة الصحة العامة لدول شر  المتوسط، وبتنسيق فني مع الفريق الفني لإلسقاطات السكانية خالل عام 

ية، وعقدت عدة لقاءات لعرض نتائجهيا، ميع الجهيات ذات العالقية، حييث ورقة العمل بدعم من منظمة الصحة العالم ،2213في العام 

تييم تضييمين مجموعيية ميين المؤشييرات ذات العالقيية بيياألمراض غييير السييارية فييي الخطيية الوطنييية لمتابعيية ورصييد التقييدم فييي تحقيييق 

 واستثمار سياسات الفرصة. 

العالميييات  لتمكييينهن ميين تنيياول  موضييوعات السييكان والصييحة إعييداد أدليية تدريبييية وعقييد بييرامج تدريبييية  للواعظييات والمعلمييات وا  .24

 اإلنجابية في برامجهن. 

 . 2212الدليل اإلعالمي في مجال السكان والصحة االنجابية،   .25

 .2212الدليل التدريبي لتدريب المدربين في مجال القضايا السكانية والصحة اإلنجابية،   .26
 

 

 

 

 (32المرفق رقم  )



93 
 

  بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةوناقشت قضايا تتصل  ،شارك بها المجلس األعلع للسكانالفعاليات التي 

 الفعالية الرقم
مشاركة المجلس في اجتماع رفيع المستوى حول "إنقاذ حياة األمهات واألطفال: تسريع وتيرة التقيدم المحيرز لبليوغ الهيدفين   .1

 .2213ل لفية في إقليم شر  المتوسط"، والذو عقد في دبي عام هداف اإلنمائية ألالرابع والخامس من ا

، فييي إطييار الجهييود 2213" فييي كوااللمبييور/ ماليزيييا Women Deliver :المشيياركة فييي فعاليييات "مييؤتمر النسيياء ينجييبن  .2

 الدولية لتعزيز وتحسين صحة المرأة وخفض نسبة وفيات األمهات.

فييي النييدوة الحوارييية حييول "زواج مرتكييب جييرائم االعتييداء علييع العييرض ميين الضييحية" ميين الناحييية الشييرعية  المشيياركة  .3

 .2213 ،والقانونية واالجتماعية، والتي نفذها المجلس الوطني لشؤون األسرة

 (.2216-2212)الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز المشاركة في وضع   .4

التيي نفيذها المركيز  ،2211المسيتديرة لمناقشية ميدى الحاجية إليع اقتيراح قيانون "العنيف ضيد الميرأة" المشاركة في المائيدة   .5

 الوطني لحقو  اإلنسان.

بالتعيياون مييع المجلييس االقتصييادو واالجتميياعي،  ،المشيياركة فييي اجتماعييات لجنيية تمكييين المييرأة االقتصييادو واالجتميياعي  .6

 (.2212-2213والمشاركة بإعداد خطة عمل قطرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل عوام )

 USAIDوالتي نفذها مشروع تعزيز تنظيم األسيرة/  ،مشاركة المجلس في الحملة الوطنية "استخدمي اللولب وريحي بالك"  .2

لالجئيييين الفلسيييطينيين الدوليييية ل يييوث البالتعييياون ميييع وزارة الصيييحة، والجمعيييية األردنيييية لتنظييييم وحمايييية األسيييرة، ووكالييية 

 "األونروا".

حمليية "صيحتنا وراحتنيا بتنظييم أسييرتنا" بالتعياون ميع وزارة الصيحة ومشييروع تعزييز تنظييم األسييرة/ فيي مشياركة المجليس   .8

USAID 2213 ،والجمعية األردنية لتنظيم وحماية األسرة. 

المشاركة في ورشة إطال  التقرير الوطني التحليلي لمؤشرات المجتميع الميدني فيي األردن، التيي نفيذها مركيز األردن الجدييد   .9

 .، حيث تم المشاركة ضمن مجموعة المجتمع المدني تحت محور تمكين المرأة والشباا2211للدراسات 
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 نجازها في ما يتعلق بـرفع كفاءة وتمكين المرأة والمساهمة في الحدإأبرز النشاطات التي تم 

 / وزارة الصحةمن مشكلتي الفقر والبطالة، من خالل قسم القرى الصحية

 نسبة النساء عدد المشاركين/ات موضوع الدورة الرقم

مفاهيم تنموية )تخطيط، كسب التأييد المجتمعي، العميل   .1

 التطوعي، إعداد مقترح مشروع(

894 42% 

 %55 422 إدارة المشاريع الص يرة والتسويق  .2

 %92 344 تمكين المرأة في مختلف المواضيع  .3

 %42 425 مهارات االتصال والتشبيك  .4

 %52 535 المدرسة المجتمعية  .5

 %92 2222 حرفية ومهنية ومهارات إدارية  دورات  .6
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 مشاريع التش يل في وزارة العمل

              

 نموذج خطة مشروع

 التدريب والتش يل. البرنامج

 سابقاا(.التوسع في برامج التعليم والتدريب والتش يل في مواقع العمل )مشروع التش يل والتدريب  المشروع

 وحدة مشاريع التش يل. المديرية / الوحدة المنفذة

 مازن كرايمة. مدير المشروع

         

   

   

 النشاطات
المخرجات 

 المتوقعة

الوزن 

النسبي 

للمرحلة 

 ≤

122% 

الوزن 

النسبي 

المتوقع 

 للربع

الوزن 

النسبي 

المتحقق 

 للربع

مؤشرات 

 األداء

 اإلطار الزمني

مصادر 

 التحقق
 المسؤولية

القيمة المتحققة 

 Q1 Q2 Q3 Q4 للعام الحالي

(: توسييييييع 1الهيييييدف الفرعيييييي )

بيييرامج التيييدريب والتشييي يل فيييي 

 القطاعات االقتصادية المستهدفة.

100% 27% 22%   

              

تييييييييييييييييدريب  1

وتشييييييييييييي يل 

الممرضيييييين 

 الذكور.

تشيييييييييييييييييييي يل 

(252 )

ممرضيييياا ميييين 

 %12 %30 %20 الذكور.

*عدد 

الملتحقين 

 الجدد.

*عدد 

المنسحبين 

 الجدد.

*عدد 

الخريجين 

 الجدد.

*عدد 

الملتحقين 

 اإلجمالي.

*عدد 

المنسحبين 

 االجمالي.

*عدد 

الخريجين 

 اإلجمالي.

75 50 50 75 

*ملفات 

وحدة 

مشاريع 

 التش يل.

*كشوف 

التدفق 

 النقدو.

وحدة 

مشاريع 

 التش يل.

30 

11 

52 

867 

334 

446 

تييييييييييييييييدريب  2

وتشييييييييييييي يل 

خريجيييييييييييييي 

االتصييييييياالت 

وتكنولوجيييييا 

 المعلومات.

تشيييييييييييييييييييي يل 

( ميييييييين 522)

خريجيييييييييييييييييي 

االتصييييييييييياالت 

وتكنولوجييييييييا 

 المعلومات.

17% 25% 24% 

125 125 125 125 118 

0 

50 

2,102 

602 

989 

تييييييييييييييييدريب  3

وتشييييييييييييي يل 

األردنييييييييييين 

فيييي الفيييروع 

 اإلنتاجية.

تشيييييييييييييييييييي يل 

( فيييييي 1122)

الفييييييييييييييييييروع 

 %16 %25 %16 اإلنتاجية.

275 275 275 275 180 

76 

61 

4,481 

3,053 

1,025 
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تييييييييييييييييدريب  4

وتشييييييييييييي يل 

األردنييييييييييين 

فيييييي قطييييياع 

 المحروقات.

 تشيييييييييييييييييييي يل

( فيييييييييي 222)

قطييييييييييييييييييييييياع 

 المحروقات.
16% 25% 57% 

50 50 50 50 113 

97 

0 

989 

669 

0 

تييييييييييييييييدريب  5

وتشييييييييييييي يل 

األردنييييييييييين 

فيييييي قطييييياع 

 المطاعم.

تشيييييييييييييييييييي يل 

( فيييييييييي 252)

قطييييييييييييييييييييييياع 

 المطاعم.
16% 30% 0% 

75 50 50 75 0 

0 

0 

530 

197 

0 

تييييييييييييييييدريب  6

االنييييييييييييييييياث 

ل ايييييييييييييييييات 

التشييييييييييييي يل 

 الذاتي.

تييييييييييييييييييييدريب 

( فتييييييياة 522)

فيييييييييييييييييييييييييييييي 

المحافظيييييييييات 

المختلفييية مييين 

 المملكة.

15% 25% 29% 

125 125 125 125 143 

0 

0 

0 

0 

0 
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 المهن المستهدفة في مشروع التش يل الذاتي )البرامج المهنية واإلنتاجية(/ وزارة العمل          

 

 المهنة الرقم

 القماشية وصناعة الدمع القماشية وصبغ األقمشة.الخياطة المنزلية والتراثية وصناعة الحقائب   .1
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 التطريز، والتطريز التراثي.  .2

 صناعة الحقائب الجلدية والبالستيكية، والجلديات المتنوعة )األحزمة، األغلفة،...(.  .3

 صناعة الخزف والفخاريات.   .4

 تجفيف األعشاا الطبية، المعجنات والحلويات.إعداد األطعمة: األلبان واألجبان، المخلالت، المربيات، الفواك  المجففة،   .5

 ة.الحرف اليدوية والتقليدية: الفضيات، التحف، الرسم علع الزجاج، الحفر علع المعدن، حفر الخشب، القشيات، واألدوات الموسيقية التقليدي  .6

 صناعة الشموع وتشكيلها، وشموع الزينة.  .2

 الصدف، المعدن، الزجاج، السيراميك. صناعة إكسسوارات الزينة: األحجار الكريمة،   .8

 تجفيف األزهار وتشكيل الباقات.  .9

 تجهيز اإلكسسوارات الخاصة بالمناسبات: الشوكوال، علب األفراح، الزهور، المفارش، والتزيين.  .12

 إعادة التدوير: أقمشة، ور  وكرتون، مخلفات األشجار.  .11

 عطرية والطبية، شتل صباريات الزينة، شتل نباتات الزينة الداخلية.الزراعة المنزلية المجزية اقتصادياا: األعشاا ال  .12
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 ،المرحلة الثالثة -ملخص محاور "برنامج تمكين مناطق جيوا الفقر"/ الصندو  األردني الهاشمي للتنمية البشرية 

 في ما يتعلق بتمكين المرأة
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 المنطقة  المحافظة  الرقم

المشاريع عدد 

 اإلنتاجية

)أسر منتجة + 

 جمعيات مشرفة(

فر  

 العمل

عدد 

المحاف  

 اإلقراضية 

عدد 

 المقترضين/ات

فر  

 العمل

مشاريع 

البنية 

 التحتية 

فر  

 العمل 

برامج 

 التدريب

منح شبابية 

 ونسوية

 وهمة

فر  

 العمل

 أم الجمال المفر  .1
65 132 5 32 52 2 42 29 64 

2. 
 المفر 

 الخالدية
58 122 3 45 82 3 35 39 61 

3. 
الصالحية  المفر 

 ونايفة
62 122 4 43 24 2 2 28 66 

4. 
دير  المفر 

 الكهف
67 112 4 41 52 3 3 37 64 

5. 
 المفر 

 إرحاا
62 98 5 42 62 1 18 36 63 

 البلقاء .6
الشونة 

 الجنوبية
22 222 5 52 99 1 1 58 85 

 الكرك .2
غور 

 الصافي
22 182 4 31 82 3 3 27 62 

 470 254 122 15 522 282 32 938 454 المجموع 

 

 

 


