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 المقدمة

فرصة إلطالق مشاورات وطنية واسعة حول التقدم المحرز نحو  25منهاج بيجين +تقرير التقدم المحرز في تنفيذ إعالن و إعداد يعتبر 
وتجديد  األولوياتو التحديات والعوائق  تحديدكذلك و  ،التزامات األردن في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاةتحقيق 

بتوفير أحدث البيانات للمؤشرات المرتبطة  ساهم إعداد التقريركما ، االلتزامات آخذين بعين االعتبار المعطيات االقليمية والوطنية
المتوفرة والبيانات المعلومات وبيان  ،2030بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 

يم وتحليل واقع المرأة والفتاة والطفلة في األردن، والتي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه تقي ؛ر البياناتيوالفجوات في توف هاومصادر 
 . وتحد من القدرة على التخطيط والتنفيذ الكفؤ من أجل تعزيز المساواة وإزالة التمييز بين الجنسين في المجاالت المختلفة

راف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وبإشمن رئاسة الوزراء توجيه ب التقريربإعداد هذا لشؤون المرأة األردنية اللجنة الوطنية قامت قد و 
ضمن جهود وطنية تشاركية من ذلك و ، تماعية لدول غرب آسياللمرأة واللجنة االقتصادية واالجبالتعاون مع هيئة األمم المتحدة و 

األعيان  هشقيباإلضافة لمجلس األمة ب ،مختلف المؤسسات الحكومية والقطاعات العسكرية واألمنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية
إعداد التقرير لضمان منهجية تشاركية ب شرفي مجاالت العمل االثني ع التقدم المحرزمناقشة حيث تمت ، نواب والنقابات واألحزابوال

ممثل وممثلة للجهات الرسمية وغير الرسمية، والهيئات  170المراجعة الوطنية أكثر من هذه في  ساهمو وموضوعية. بصورة شفافة 
أكاديميين في المجاالت خبراء و لمحافظات، و االمجالس المحلية و عن  ممثالت، و يةوالمحل ةات المجتمع المدني الوطنيومنظمالوطنية، 
 المختلفة.

بين استالم ما  لجمع البيانات وإعداد ومراجعة مسودات التقرير، ،( ضيق الوقت المتوفر1: اهمهاتحديات ال التقرير بعض إعداد  واجه
في كانت السئلة المذكرة التوجيهية والتي وفقا ( صعوبات مرتبطة بتنظيم محتوى التقرير 2تسليم التقرير، ية وتاريخ المذكرة التوجيه
طء االستجابة من ( ب3 ،إلى تكرار بعض المواضيع و/أو عدم إيجاد المكان المناسب لتغطية مواضيع أخرى تؤدي بعض األحيان 
( عدم معرفة بعض الجهات أو األفراد بماهية 4لمالحظات على المسودة األولى للتقرير، في توفير البيانات أو ارسال ابعض الجهات 

هذا  والتزامات المملكة األخرى فيبيجين اعالن المتعلقة بإن كان تحديا فقد شكل إعداد التقرير فرصة لنشر المعرفة و ؛ وهذا اإلعالن
تبويب جميع المالحظات أنه تم معمق على المذكرة التوجيهية، إال لاطال  اإل تنم عن عدم التي مالحظاتبعض ال( ورود 5المجال، 

التقرير تم اعداد ، فقد التحديات وبالرغم من ( نقص وعدم توفر بعض البيانات المحدثة.6وأخيرا  ها،وتوضيح أسباب عدم األخذ ببعض
وفر كذلك ، و تحقيق المساواة بين الجنسينواجه والتحديات التي ت يقدم صورة وافية عن التقدم المحرز في األعوام الخمسة الماضيةل

 . مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاةفي  ةيع الجهات العاملمتشكل مرجعا لجقد معلومات إحصائية التقرير 

ربط عملية ل صةمما وفر الفر ، (2025–2020) مراجعة وتحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن معإعداد التقرير  وتزامن
موائمتها مع أجندة وأهداف ايضا والتي سيتم  ،المشاورات الوطنية حول التقرير مع تلك الخاصة بمراجعة االستراتيجية وتحديد أولوياتها

في  باإلضافة للغايات ذات العالقةهذا التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، 
على أهمية تعزيز دور وصالحيات  وباالضافة إلى تحديد األولويات الوطنية في هذه االستراتيجية، سيتم التركيز فيها األهداف األخرى.

همية أ رفع القدرات المؤسسية في توفير البيانات، باالضافة إلى ايضا األطر المؤسسية الداعمة لتنفيذ اإلستراتيجية ومتابعة تنفيذها، و 
تخصيص التمويل الالزم لتنفيذها من خالل الموازنات ضرورة و  ،ة الخطط التنموية الوطنية مع محاور وأهداف االستراتيجيةموائم

ضمان تكاملية الجهود الوطنية ما بين ، و تنسيق دعم المانحين ضمن هذا االطاربيان أهمية وكذلك  ،المستجيبة للنو  االجتماعي
 . في األردن مية المستدامة والشاملةلتحقيق التنالقطا  الخاص ومنظمات المجتمع المدني و السلطتين التشريعية والتنفيذية 

 الشكر لجميع المؤسسات الحكومية والقطاعات العسكرية واألمنية ومنظمات المجتمع المدنيلشؤون المرأة بوتتقدم اللجنة الوطنية 
أعضاء مجلسي األعيان للسيدات والسادةو  ،وفير المعلومات والمالحظاتالذين ساهموا في إعداد التقرير من خالل ت والخبراء والنشطاء

  الذين ساهموا في إثراء التقرير من خالل المشاورات والمناقشات حوله.وألعضاء اللجنة التوجيهية ، ممثلي النقابات واألحزابوالنواب و 
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 والعوائق والتحديات واإلنجازات األولويات :األول القسم

 مدى السنوات على المرأة  وتمكين الجنسين بين المساواة  تحقيق نحو المحرز التقدم في والعوائق والتحديات نجازاتاإل أهم هي ما .1
التي  والتحديات بمعالجتها، قيامها وكيفية مهمة، األمور لهذه دولتك اعتبار في السبب توضيح يُرجى اإلجابة الماضية؟ عند الخمس
  حالة كل في عوائق إلى أدت أو مالتقد مكنت التي والعوامل واجهتها

وصول النساء على قدم المساواة إلى هياكل السلطة ومواقع صنع القرار، وإلدمـاج المنظورات التـي المتخذة لكفالة  التدابيرمن  أ.1.1
قانون ض خف، إيجابي مؤقتكتدبير و ، والمعينة مجالس المنتخبةولتضييق الفجوة في ال تراعـي الفروق بين الجنسين في التشريعات،

 ال زالت، %11.5للنساء بنسبة  ( مقعدا مخصصا15)أبقى على و  130إلى  150اب من عدد النو  2016االنتخاب لمجلس النواب 
من النسبة التي حددتها أقل و هذه النسبة متواضعة للتأثير على مستوى إقرار أو تبني التشريعات التي تعزز من حقوق المرأة، 

عام لتصل  20171-3201 األردنية االستراتيجية الوطنية للمرأة 
 2أظهر تقرير فجوة النو  االجتماعي، حيث %20إلى  2015

( أن األردن لم 2018الصادر عن منتدى االقتصادي العالمي )
يظهر تقدما ملحوظا في مجال المشاركة السياسية للمرأة على 

االنتخابات النيابية لعام  نجح األردن بإجراء المستوى العالمي. 
وتميزت بإشراف  ،ياإلقليم من عدم االستقرارفي أجواء  2016

مراقبة العديد من الهيئات بو  ،وإدارة الهيئة المستقلة لالنتخاب
من ممارسة حقه في االنتخاِب. ارتفعت نسبة تمثيل المرأة  17من أتم ريحة الشباب كناخبين حيث سمح لالمحلية والدولية، وبمشاركة ش
  .2013لِس السابق لعام في المج %12سيدة في حيْن كانت بنسبة  20بفوز  %15.4في البرلمان الثامن عشر إلى 

أظهرت نتائج  .( من عدد أعضاء المجلس%25للنساء لعضوية المجلس نسبة ال تقل عن ) 2015خصص قانون البلديات لعام و 
ليسمح  ،بما يتطلب تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالهيئة المستقلة لالنتخا ،بعض الثغرات عند التطبيق 2017عام  انتخابات

افسة التزكية الحق في تولي مقعد في المجلس البلدي التابعين له، حيث ُحرمن من ترؤس المجالس المحلية؛ والمناجحات بللنساء الن
هذا عدا  .(3 )مرفق رقم 2017لعام  3استنادا للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم على عضوية المجالس البلدية، 

نص قانون الالمركزيِة بدوره  .تولي مواقع قيادية أو ترؤس لجان ضوية المجالس أو حرمانهن منعن تهميش دورهن بعد وصولهن لع
 (.%5( من عدد المقاعد المخصصة ألعضاء المجلس المنتخبين؛ ومن المعينين )%10على ان يضاف للنساء نسبة ) 2015لعام 

 سنة. 25ـالترشح لوإلعطاء فئات الشباب فرصة الترشح لعضوية مجالس المحافظات، خفض سن 

المجالس المنتخبة والمعينة، ، وبعيدة عن تشكيل الكتلة الوازنة في متواضعةزالت نسب مشاركة النساء في هذه المجالس ال 1..ب1.1
ملحة لالستمرار في إعمال نظام الحاجة ال زالت على األقل. و  %30ة إلى رفع النسبلال توجد مرجعية تشريعية يتم االستناد إليها ف
مواجهة تحدي الثقافة المجتمعية السلبية التي ال زالت تقلل من جدوى وضرورة و  ،التشريعاتو كوتا كتدبير إيجابي مؤقت في السياسات ال

 مما يؤثر على تبني ،لم ترأس النساء أي من المجالس التشريعية أو مجالس المحافظاتفالقيادة. مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي 
 روحاتهن المتعلقة بالقضايا أو النظر لقضايا المرأة كأحد األولويات الوطنية.المجالس لط هذه

لية العمل واتخاذ القرار في مجالس آوال زالت طبيعـة النظـرة المجتمعيـة السـائدة حـول دور المـرأة فـي العمـل العـام تؤثر في  2.ب.1.1
وعة أكثـر مـن كلمـة النسـاء بسـبب طبيعـة نظـرة بعـض األعضـاء الذكـور آلليـة المحافظات والبلدية والمحلية، ذلك أن كلمـة الرجـال مسـم

                                                           
 https://bit.ly/2PpQful، 2017-2013(، االستراتيجية الوطنية للمراة في االردن 2012اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ) 1 
 ,World Economic Forum (2018), The Global Gender Gap Report 2018"، 2018(، "تقرير فجوة النو  االجتماعي العالمي 2018المنتدى االقتصادي العالمي ) 2 

org/docs/WEF_GGGR_2018.pdfhttp://www3.weforum. 

https://bit.ly/2PpQful
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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 وصـول النسـاء إلـى المجالـس عمومـا والنظرة حول مشاركة المرأة في الحيـاة العامـة بشـكل خـاص، كما أن فـرص السـفر والمشـاركة فـي
 ة أكثـر لألعضـاء الذكـور. التدريبـات والنشـاطات خـارج المحافظـة أو األردن متوفـر 

ومواقع التواصل االجتماعي والمواقع االخبارية في األعوام االخيرة في  الهواتف النقالة ساهم توسع انتشار استعمال تطبيقات 3.ب.1.1
بنية على الصورة ازدياد أشكال التنمر والهجوم على النساء في مواقع صنع القرار عبر الوسائط االلكترونية، باستخدام لغة ذكورية وم

والتركيز على مفهوم عدم الكفاءة المبني على الجنس، مما يؤثر سلبا على اقبال النساء على المشاركة في الحياة  ،النمطية للمرأة 
 بحاجة للدراسة بشكل معمق ووضع السياسات واالستراتيجيات لمواجهتها.  هي االهتمام الكافي و هذه الظاهرة ولم تأخذ  لسياسية.ا

شملت مناطق شرق عمان والكرك  2016لمراقبة انتخابات البرلمان لعام  3تقرير "عين على النساء في االنتخابات"وحسب  4ب..1.1
 فقد فرق جوالة للمراقبة في الجنوب والشمال والوسط، أظهرت أبرز المعيقات التي تحول دون مشاركة النساء كمرشحات:وعجلون، و 

هن حال عدم نجاحهن في الزم القانون الموظفين العموميين الراغبين للترشح بتقديم استقاالتهم، مما يحرم المرشحات من العودة لوظيفت
منهن تعرضن لضغوط عشائرية ومن األهل لصالح  %34وائم بسبب اإلجما  العشائري، وأن رشحن في الق %37و االنتخابات.

تواجدهن في الخارج أو بسبب من ممارسة حقهن باالنتخاب ل %10االنسحاب للمرشحين الذكور. وفيما يخص المرأة كناخبة، لم تتمكن 
إضافة  ،فيها إدالء أصوات عدد من النساء ألسباب مختلفة من مراكز االقترا  منعت %7، وكنتيجة للرصد الميداني تبين أن السجن

من البيانات االنتخابية في المناطق التي يشملها التقرير بلغة  %43كما جاءت  ان مدة االقترا  غير كافية في عدد من المناطق.
 ذكورية غير مراعية للنو  االجتماعي.

بلغت نسبة  ،الهيئة المستقلة لإلنتخابالصادر عن  2016االنتخابية  لمجريات العملية ةالتفصيلي تقاريرالوبمراجعة  5.ب.1.1
  .4%48من مجمو  المسجلين في جداول الناخبين وهي نسبة مشاركة متدنية، نسبة اإلناث منهم  %36المقترعين 

وتتجه النية  ،2018لعام  %22إلى  2015عام  %17.5ت من القاضياارتفعت نسبة  :وبالتعيين؛ وفي الجهاز القضائي 1.ج.1.1
وترأس  ،في المجلس القضائي عضوو  ،ئي كقاضية في محكمة التمييز، ُيشغلن مواقع متقدمة في الجهاز القضا%25لزيادتها إلى 

وفي مجلس األعيان  ،%24لنسبة غير مسبوقة  2018هيئات في محكمة االستئناف. وصلت نسبة النساء في مجلس الوزراء عام 
في  وشؤون األسرة وسيدة رئيسة لجنة المرأة ، لجنة المرأة والتنمية و  لجنة العمل ؛ترأس سيدتان لجنتان من اللجان الدائمة 15.3%

في القضاء الشرعي والكنسي و عضوية المحكمة الدستورية ك ،هناك مواقع مغلقة أمام المشاركة النسائية فيهاال تزال و . لس النوابمج
 وكشف تقرير دراسة تحليل واقع حال المرأة في قطا  الخدمة المدنية بسبب موروثات ثقافية تحرم بعض المهن على السيدات.

من الفئة الثانية  %56من موظفي الفئة األولى و %51من موظفي الفئة العليا/المجموعة الثانية و %7أن النساء يشكلن  5(2015)
من موظفي القطا   %45بلغت نسبة إجمالي النساء اريع، و قود المشمن موظفي العقود الشاملة وع %29من الفئة الثالثة و %24و

إذا ما استثنينا  %24لتصل إلى  هذه النسبةوتنخفض  %56من إجمالي الموظفين في وزارتي التربية والتعليم والصحة  العام، ونسبتهن
 تلك الوزارات.

حزب، وعددهن متواضع بالهيئات القيادية ( سيدات موقع أمين عام 3تشغل ) %35نسبة مشاركة النساء في األحزاب  2.ج.1. 1
نسبة المحاميات في نقابة المحامين . 6%36.5( عامًا 40-18ومن عمر ) 2018(. في حين نسبة مشاركة الشباب للعام 192)

 2017( للعام %34) يشكلن في النقابات المهنية النساء رغم أنو  ،ويخلو مجلس النقابة من العضوية النسائية 2017لعام  25.4%
مثل نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات ونقابة نقابات وحتى في  ،%8 إال أن نسبة تمثيلهن في مجالس النقابات

ويذكر أن  .2016( للعام %22)ابات العمالية في النقنسبة النساء  .رجل النقيب فيها ان اال األغلبية تشكل النساء فيها المعلمين والتي
                                                           

 .https://bit.ly/2viZzqD، جمعية معهد تضامن النساء األردني، "عين على النساء في االنتخابات"، 2016 3 
 https://bit.ly/2USInY9، 2016الهيئة المستقلة لالنتخاب، التقرير التفصيلي لمجريات العملية االنتخابية لعام  4 
 (، " تقرير دراسة تحليل واقع حال المرأة في قطا  الخدمة المدنية" )غير منشور(2015العام، )وزارة تطوير القطا   5 

 المصدر: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، غير منشور 6 

https://bit.ly/2viZzqD
https://bit.ly/2USInY9
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أحد  يعتبرعدم إقرار الحق في التنظيم النقابي المستقل في قانون العمل في القطاعات التي ليس لها كيانات نقابية عمالية مستقلة، 
المشاركة السياسية والتأثير مشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص، حيث يعد العمل النقابي أحد صور التحديات التي تؤثر على تعزيز ال

في مراكز صنع القرار على جميع المستويات؛ عدا عن أثر ذلك على حماية حقوق العاملين والعامالت في القطاعات التي ليس لها 
 تنظيم نقابي.

 شكلضعف المشاركة االقتصادية للمرأة والتي ت بالرغم من. 2. 1
والتي تعود لعدة أسباب  7وفق االحصاءات الوطنية 15.4%

ة جاء األردن في المرتبحيث ، سياسية واقتصادية واجتماعية
 النو  األجتماعيفجوة دولة في مؤشر  149من بين  144
، تحققت بعض 82018دى االقتصادي العالمي للعام للمنت

االنجازات على مستوى التشريعات والسياسات واالجراءات لتعزيز 
استقالل المرأة االقتصادي استجابة للمجال الحاسم "واو" بما في 

  ذلك حصولها على فرص العمالـة وظروف االستخدام المالئمة.

فيه وتعزيز حقوق المرأة التقاعدية، إال أن قرارا صدر  لغايات إزالة االختالالت 2018م تعديل قانون التقاعد المدني لعام ت .أ.2. 1
تطبيق التعديالت إال أن لمباشر للقانون على جميع األرامل، حد من تطبيق األثر الفوري واالديوان الخاص بتفسير القوانين  عن

  .9على من ستتقاعد وستترمل بعد صدور القانون اقتصرت 

لمواءمة بين ل ظروف االستخدام وق المرأة االقتصادية وتحسينز حقعز  ،2010قت لعام مجلس األمة قانون العمل المؤ  أقر.ب 2. 1
 أعدت "اللجنة لتطرق لبقية الموادول .على المواد المفتوحة في المجلس القانون  مناقشةاقتصرت  األسرة.رعاية مسؤوليات العمل و 

 11 لتعديالت المطلوبة علىمين عام شؤون المرأة ورقة باالوطنية لإلنصاف باألجور" وهي برئاسة مشتركة من أمين عام وزارة العمل وأ
 لرئاسة الوزراء للسير في إجراءات إصدارها وفقا ألحكام الدستور. رفعت ،تعزيز مشاركة المرأة في سوق العملل ،قانون المواد  مادة من

لتسهيل سبل وصول المرأة على قدم المساواة لسوق العمل والحد من االنسحاب منه، إال أن  2017نظام العمل المرن  أقر .ج.2. 1
  .(2.6بحاجة لتعديل )تراجع الفقرة  النظام

عام  %15؛ تشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه من 10"2025"رؤية األردن  تستهدف المرجعية الوطنية.د 2.1
إطار عمل متكامل للسياسات   201911-2016وقد ضم البرنامج التنفيذي للحكومة لألعوام  .2025م عا %72إلى  2014

ضمن: محور الريادة في األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ تعزيز  ئمة على إتاحة الفرص للجميع،االقتصادية واالجتماعية والقا
، وزيادة مساهمة المرأة فيها واستهداف المرأة في البرامج التدريبية، وإغالق الفجوة بين الجنسين في تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

                                                           
 دائرة االحصاءات العامة، البيانات السنوية لمسح العمالة والبطالة 7 

 ,World Economic Forum (2018), The Global Gender Gap Report 2018"، 2018(، "تقرير فجوة النو  االجتماعي العالمي 2018المنتدى االقتصادي العالمي ) 8 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 

( إثر إجابته على السؤال الثامن بناء على طلب دولة رئيس الوزراء ببيان فيما "إذا كان يجوز لمن سويت حقوقهم 3ان الخاص بتفسير القوانين )مرفق رقم الصادر عن الديو  2018لسنة  8القرار رقم  9 
جابة "ال يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية لمن سويت حقوقهم الجمع بين رواتبهم التقاعدية ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل"، وكانت اإل 1/10/2018التقاعدية قبل 
ظله ال يمنحه هذا الحق، وما دام ونصيبهم من تقاعد ازواجهم بعد نفاذ أحكام القانون المعدل ما دام أن القانون قبل التعديل الذي سويت حقوق أحد الزوجين التقاعدية في  1/10/2018التقاعدية قبل 

 المعدل ال تسري عليه"(.أن أحكام القانون 
 https://bit.ly/2IvLuyEعلى الرابط  2025لالطال  على رؤية األردن  10 
 https://bit.ly/29IGXIfعلى الرابط  9201-2016لالطال  على البرنامج التنفيذي للحكومة لألعوام  11 

 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
https://bit.ly/2IvLuyE
https://bit.ly/29IGXIf
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 122017وثيقة سياسات الفرصة السكانية سياسة تفعيل المشاركة االقتصادية للمراة تم تضمينها في  كما أن .القطاعات ذات العالقة
 . 2017المقرة من مجلس الوزراء عام 

لالنضمام إلى االئتالف الدولي للمساواة في  2018األردن عام  دعيعترافا بجهود اللجنة األردنية لإلنصاف في االجور، ا  ه.2. 1
من ضمن الدول التي قدمت التزاما جديدا  ن األردن الدولة العربية الوحيدة، وكا2017طلق في أواخر عام ( الذي أُ EPICاألجور )

وتوسيع  ،توسيع عضوية لجنة انصاف األجور، واجراء المزيد من الدراسات حول فجوة األجور والذي تضمن ،نحو إغالق فجوة األجور
راجع فقرة )ت سد الفجوة في األجور بين الجنسينتزام في العمل على االل بما يؤكد ،مظلة دفع الرواتب الكترونيا لتضم القطا  الصحي

1.6.) 

يعتبر تمكين المرأة اقتصاديا من أهم تحديات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وخاصة في السنوات الخمس التحديات:  و.2.1
اإل أن تعقيدات  تعود الى عدم االستقرار اإلقليمي وتدفق الالجئين. االخيرة التي بدأ االردن يواجه بها تطورات سريعة وظروف امنية

مشكلة التمكين االقتصادي للمرأة في ظل التحديات والظروف اإلقليمية التي يواجهها األردن تتأثر بجوانب اخرى تشريعية وسياسية 
قتصادية للمرأة كانت دائما تتم بشكل تقليدي وجزئي كما أن مواجهة مشكلة انخفاض المشاركة اال ومؤسسية وثقافية وتعليمية ومجتمعية.

ولم تحاول مواجهة التعقيد البنيوي للمشكلة بشموليته. فالتمويل الميكروي والقروض الصغيرة ما زالت لم تثبت قدرتها على تمكين المرأة 
المرأة األردنية لسوق العمل تركز بشكل  من اتخاذ القرارات داخل االسرة و/أو إخراجها من دائرة الفقر. ومن ناحية أخرى، فإن دخول

يؤدي بالتالي  ن االنجابية والذي لمألدواره الطبيعة التقليديةأساسي  في قطاعي الصحة والتعليم، مما ادى الستمرار حصرهن في 
، وترافق هذا مع عدم لتغييرات بنيوية في االسرة االردنية،  وأنعكس ذلك في العبء الذي ما زالت المرأة تتحمله داخل وخارج المنزل

وجود البنية التحتية الالزمة من خدمات نقل كفؤ وحضانات، وساهم أيضا غياب الفرص المتكافئة للمرأة في القطا  الخاص في تدني 
 مشاركتها االقتصادية.

سجل في نهاية عام وبالرغم من التقدم الطفيف الذي أحرز في معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة خالل السنوات األخيرة، حيث 
( %28، إال أن نسبة النساء في الضمان االجتماعي ال تتجاوز )2015في عام  %13.2في حين كان  %15.4ما نسبته  2018

، وفجوة األجور تتسع لصالح 2018عام  %26.8من إجمالي المشتركين، هذا وما زالت معدالت البطالة عند النساء مرتفعة اذ بلغت 
دينارا  507أن متوسط األجور الشهرية للعاملين الذكور يبلغ  201713تاب السنوي لدائرة االحصاءات العامة لعام الذكور، إذ يفيد الك

، 2017دينارا لصالح الذكور، ويؤكد ذلك تقرير المؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  49دينارا بفارق  458ت والنساء العامال
دينارا لصالح  70ا بفارق دينار  461دينارا بينما يصل عند االناث  531يث أن متوسط اجور العاملين الذكور المشتركين لديها يبلغ ح

الحدود الدنيا من  تكفل توفيرو تعالج التحديات سياسات أو إجراءات  يرافقها حها قانون العمل المانات التي يتيالضإن فكذلك  الذكور.
اال أن  ،توفر االحصاءات الكافية عدم معو ". ذه الشروطوالتزام أصحاب العمل به ،شروط العمل الالئق للغالبية الكبيرة من العاملين

تزايد انخراطهن في سوق العمل وفق أسس غير منظمة، سواء كن يعملن في  إلى أدتالمعطيات تشير إلى أن حاجة النساء للعمل 
في القطا   االقتصاد المنظم أو غير المنظم، وهناك قطاعات اقتصادية تتكثف فيها عمالة النساء غير المنظمة بشكل كبير وخاصة

عرضهن للعديد من ما يعامالت المنازل، المحالت التجارية و ، التجميل، معلمات المدارس الخاصة، قطا  السكرتارياالزراعي، 

                                                           
 https://bit.ly/2OOYu5l، 2017صة السكانية (، وثيقة سياسات الفر 2017المجلس األعلى للسكان ) 12 
 https://bit.ly/2Gzh639، 2017الكتاب السنوي لدائرة االحصاءات العامة لعام دائرة االحصائات العامة،  13 

 

https://bit.ly/2OOYu5l
https://bit.ly/2Gzh639
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. هذا ويشكل "االنتهاكات والتجاوزات المخالفة لشروط العمل الالئق من الحماية القانونية والتأمينات االجتماعية ومعايير العمل الدولية
 2012.14 وفق أرقام %44حجم االقتصاد غير المنظم كنسبة من االقتصاد الوطني ما يقارب 

و(، و)ل( من إعالن استجابة للمجاالت )من االجراءات المتكاملة التي اتخذت لمنع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه . 3.1
 من أهداف التنمية المستدامة: 5/3والهدف ومنهاج عمل بكين 

وعدلت مواد أخرى كانت تشكل عنفا ضد المرأة، وكانت قد  ،308الغيت المادة حيث  2017تم تعديل قانون العقوبات عام .أ 3.1
ليكون  308تويتر والتي وصل فيها وسم الغاء_نفذت حمالت للضغط وكسب التأييد والمشاركة في اكثر من عاصفة الكترونية على 

وعلى الشرفات خالل مناقشة القانون، إال أنه لم تتم االستجابة إللغاء  ،األول تداواًل في األردن، ونظمت وقفتان أمام مجلس النواب
السماح بإجهاض ضحايا و فال، التي تجيز ضرب األط 62المادة ، المتعلقة بالقتل إثر المفاجأة بالتلبس بفراش غير مشرو  340المادة 

دور إيواء  ونظام ،2017حماية من العنف األسري لعام االغتصاب وسفاح القربى في األيام األولى من الحمل. كما صدر قانون ال
. منذ عقود وقضية اإلعاقة تعاني من التعاطي معها بمنظور خيري رعائي مبعثه الشفقة واإلحسان 2016لعام  المعرضات للخطر

من الحق مجرد خدمة ومن الخدمة مجرد حاجة وقتية يمكن تلبيتها وسدها بشكل فردي وشخصي بعيدًا عن االستدامة والمأسسة، يجعل 
 حقوقهم.  تضمن أحكاما تحمي 2017اإلعاقة لعام ولتجاوز ذلك صدر قانون حقوق األشخاص ذوي 

اختص الهدف االستراتيجي الثاني من  ((4-1) 26البنود تراجع ) 151325اقر مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتفعيل القرار .ب 3.1
تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في الوقاية من "وطنية الداعية للوقاية من ومواجهة التطرف من خالل للجهود ال باالستجابةالخطة 

والدولي  خطط على المستوى العربيالتطّرف والعنف، وفي بناء وصنع السالم الوطنّي واإلقليمّي". تعتبر الخطة الوطنية من أولى ال
(، إال أن هناك 2015) 2242ور النساء في مواجهة التطرف والعنف استجابة للقرار تفعيل دنت هدفًا استراتيجيًا كاماًل لالتي تضم

الحتياجات النو  االجتماعي ضمنها،  ضرورة لموائمة هذا المحور مع االستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف، وضمان تعميم االستجابة
  محتوى واألدوات.حاجة لتنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال على مستوى التوجه والو 

طني ولضمان فعالية التدابير الوقائية للحماية من العنف أعد الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف وثيقة اإلطار الو  1..ج3.1
كما صدر دليل إجراءات مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي لعام  .162016لحماية األسرة من العنف 

 (.7.14تراجع الفقرة ) بصورة تحدد األنظمة واإلجراءات والضوابط التي تحكم وتحدد نوعية وجودة برامج الخدمات المقدمة 2017

بخطة  ،ترجمة توصيات تقارير لجان تقصي الحقائق في قضايا وفاة األطفال نتيجة للعنف األسري بكما قام الفريق الوطني  2.ج.3.1
، تهدف لتعزيز منظومة حماية األسرة على 2018-2016حاالت العنف االسري لالعوام لتعزيز استجابة المؤسسات ل ،عمل تنفيذية

، وكلف الجهات 2016م مجلس الوزراء عا هااقر االستجابة لحاالت العنف األسري،  المستوى الوطني ورفع كفاء المؤسسات في
إال أنه وبسبب عدم توفر الموازنات لم تلتزم المؤسسات الرسمية بتوفير الكوادر البشرية الالزمة وفقا لما  المعنية بااللتزام بما ورد بها،

 .للخطر لعنف واالسر المعرضةهو مخطط له ليسهم في تعزيز دورها في التعامل مع حاالت ا

إال أن تنفيذ الخطة على المستوى  ،بآلية تشاركية ،2018عاما  18زواج من هم دون  لحد منتم وضع الخطة الوطنية ل.د 3.1
 )تراجع الوطني يواجه الكثير من التحديات المرتبطة بتخصيص الموازنات من قبل الوزارات والجهات ذات العالقة بتنفيذها بشكل واضح

 (1.5.13الفقرة 

تعزيز زيادة ل ،والبرامج والمشاريع ،دمـاج المنظورات التـي تراعـي الفرق بين الجنسين في السياسات العامةا عمل األردن على 4.1
  من هذه السياسات: ومستفيد من مخرجاتها، ما يحسن في نوعية الحياة للجميع ،اشتراك المرأة كعنصر فاعل نشط في عملية التنمية

                                                           
 https://bit.ly/2ISbBPD(، " تعزيز حماية النساء في االقتصاد غير المنظم في األردن"، 2018ية األردية لشؤون المرأة )شباط اللجنة الوطن 14 
 https://bit.ly/2KWG8i5(، 2021-2018)  1325لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  الخطة الوطنية األردنية(، 2017لوطنية األردنية لشؤون المرأة )اللجنة ا 15 
 https://bit.ly/2DukonFعلى الرابط  2016اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف لالطال  على  16 

https://bit.ly/2ISbBPD
https://bit.ly/2KWG8i5
https://bit.ly/2DukonF
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جرى العمل على تنسيق الجهود الوطنية إلدماج المنظورات ها، يواهداف هاواعماال لغايات SDGsأهداف التنمية المستدامة  تبني.أ 4.1
خاصة البرنامج الحكومي التنفيذي التنموي  ،والبرامج التنفيذية الوطنية ،واالستراتيجيات ،التي تراعي الفروق بين الجنسين في التشريعات

. ووفق قرار رئاسة الوزراء تم إعادة تشكيل اللجنة الوطنية 2025-2020، وعند تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة 2016-2019
قطاعي إلدماج النو  االجتماعي والمساواة الللفريق  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وترؤس شؤون المرأة العليا للتنمية المستدامة بعضوية 

 (. 3رقم موعة من المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني )مرفق عضوية مج، وببين الجنسين

النهوض بالمرأة على أعلى مستوى  إسناد مسؤولية تم ،اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة  (هاء) الحاسم واستجابة للمجال.ب 4.1
ما يساهم في تعزيز تتمتع بسلطة وواليات محددة بوضوح لتي ا ،2015في عام  لتمكيِن المرأِة" جنة الوزاريةل"الإلى ممكن في الحكومة 

 .(2.32تراجع الفقرة ) حقوق المرأة والوصول بقضاياها لصانع القرار

 .17(2025-2016ملة لحقوِق اإلنساِن )أعدت الخطة الوطنية الشاولضمان المساواة وعدم التمييز؛  (طاء) إعماال للمجال.ج 1.4

بة خطة االستجا"ومن التدابير المتخذة لتعزيز حقوق النساء والفتيات الالجئات وفي األوضا  اإلنسانية؛ اعتمدت الحكومة  .د4.1
)تراجع الفقرة  والمجتمعات المستضيفةاالحتياجات اإلنسانية للالجئين السوريين لتلبية  201918-2017 "األردنية لألزمة السورية

.43). 

دعم النساء رائدات األعمال وإدماجهن في تهدف ل 202019-2018ية للشمول المالي ستراتيجية الوطنأطلق األردن اال.ه 4.1
إال أن وصول (. 1.20)تنظر فقرة  مساواة والقضاء على الفقر والجو ستدامة في التمكين والالشمول المالي وفق أهداف التنمية الم

مما يتطلب دراسة شاملة إلثرها  ،االقتصادي واالجتماعي لم ينتج عنها نقلة نوعية في واقعهاالمرأة للقروض الصغيرة والمتناهية الصغر 
، على التخلف عن الوفاء بسداد الديون المدنيةبالحبس يعاقب  قانون التنفيذ. كما أن ومراجعة آليات تطبيقها والرقابة على آليات التنفيذ

)تراجع فقرة  والتعرض لعقوبة الحبس خطر التنفيذ القضائي ، اللواتي واجهن2018م التي حدثت في العا النساء معاناةمما نتج عنها 
5.10.)  

الكثير من المقاومة على المستوى المؤسسي واجهت مساواة بين الجنسين الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق الإال أن  5.1
والثقافي والمجتمعي والفردي؛ فلم يحقق ما بذل من الجهد والوقت والموارد في هذا المجال الطموح المأمول على جميع المستويات. وال 

البرامج والمبادرات، وتحديد قدرتها على تحقيق التغيير زالت البنيوية الثقافية واالجتماعية تلعب دور رئيسا في تأطير السياسيات و 
النوعي في عالقات القوى واالدوار االجتماعية والصور النمطية التي تحكم مدى فاعلية ونجاح هذه السياسات والبرامج. وهذا ينعكس 

االجتماعي للمرأة و والسياسي  بشكل واضح على جميع المؤشرات والتحديات التي يواجهها األردن في مجاالت التمكين االقتصادي
ومواجهة اشكال التمييز والعنف التي تعاني منها. فال يمكن لإلرادة السياسية وحدها أن تحقق أي تغيير دون تعميم مفهوم حقوق 

ة االنسان والمساواة على جميع المستويات، حيث يواجه تعديل التشريعات باتجاه المساواة بين الجنسين مقاومة سياسية ومؤسسي
مبنية على فكرة الدور الثانوي للمرأة في الحياة االقتصادية والسياسية، وتبعيتها للرجل ضمن االسرة بالرغم من التقدير  ،واجتماعية

لدورها األسري كأم ومقدمة رعاية، في ظل حالة من االنكار للتغير االجتماعي الذي طرأ على المجتمع وعلى الدور الذي تلعبه المرأة 
وكربة أسرة وكقيادية في الفضاء العام. ويلعب التركيز على مسؤوليات الرعاية االسرية وتوزيع األدوار داخل األسرة دورا في  فيه كمعيلة

تحديد فرص مساهمة المرأة في العمل العام بسبب العبء الواقع عليها داخل المنزل في ظل عدم كفاية الخدمات العامة والبنية التحتية 
 جتماعية.وسياسات الحماية اال

                                                           
 https://bit.ly/2IXZr7Q( على الرابط 2025-2016الشاملة لحقوِق اإلنساِن ) لالطال  على الخطة الوطنية 17 
 https://bit.ly/2ctl2mUعلى الرابط  2019-2017لالطال  على خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية  18 
 https://bit.ly/2UUiGGAعلى الرابط  2020-2018االستراتيجية الوطنية للشمول المالي لالطال  على  19 

 

https://bit.ly/2IXZr7Q
https://bit.ly/2ctl2mU
https://bit.ly/2UUiGGA
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 السنوات الخمس مدى على دولتك في والفتاة المرأة  تقدم لتسريع األولى الخمسة األولويات بين من كان التالية األمور من أي. 2
 )الصلة ذات الفئات من التحقق يُرجى( البرامج؟ أو/و السياسات أو/و القوانين خالل من الماضية

 العدالة إلى وصولوال القانون  بموجب التمييز وعدم المساواة  
فئات األكثر عرضة لالنتهاك؛ المرأة وكبار السن لل( محورا 2025-2016ساِن )تضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوِق اإلن 1.2

بمراجعة جميع التشريعات لموائمتها مع الدستور األردني واالتفاقيات الدولية المصادق  ال واألشخاص ذوي اإلعاقة، التزامتواالطف
إطار عمل متكامل للسياسات االقتصادية واالجتماعية بمراجعة  2019–2016كما أوصى البرنامج التنفيذي للحكومة لألعوام عليها. 

لعالقة. وللوصول شاملة للتشريعات والسياسات واإلجراءات الحكومية واستهدف المرأة وإغالق الفجوة بين الجنسين في القطاعات ذات ا
، أنشئ بموجبه صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم في وزارة العدل )انظر فقرة 2018دة الـقـانـونيـة للعدالة صدرر نـظـام الـمساع

وقانون الحماية من  ،قانون حقوق االشخاص ذوي اإلعاقة تعديالت على قانون العقوبات، صدر ادخلت 2017وعام  .ب(.9.14
 . (10.14)تراجع الفقرة  (2016)نظام دور إيواء المعرضات للخطرو  ،االسري العنف 

 والفتيات النساء ضد العنف على القضاء 
 من خالل التشريعات:. 2.2

للمطالب المتكررة  واستجابة في مجال الحماية من العنف حقق العديد من االنجازات 2017صدر قانون العقوبات المعدل لسنة  .أ2.2
لمنع الجاني من اإلفالت من  308إلغاء المادة تم ان أوقفوا قتل النساء؛ بعنو  2016يوم لعام  16وعلى رأسها حملة للحركة النسائية 

بحيث ال يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة إذا وقع الفعل الجرمي على انثى تحت تأثير سورة  98العقاب وتعديل المادة 
بالنزول الى الحد األدنى للعقوبة، وعاقب على فال تلزم  99الغضب الشديد. وإذا ما أخذت المحكمة باألسباب المخففة وفق المادة 

وعلى مساواة األم باألب في  ،لعقوبات السالبة للحريةالخدمة المجتمعية بديل ل، واستحدث 306المادة بكافة أشكاله التحرش الجنسي 
ألشخاص ذوي اإلعاقة رجاًل كان أو الوالية والرعاية الطبية على العليل عند إجراء العمليات الجراحية والعالجات الطبية، وعلى حماية ا

  .وعلى النساء واألطفال ليهمامرأة، وتشديد العقوبات في الجرائم الواقعة ع

 (10.14)تراجع الفقرة  2016الموقوفات إداريا صدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة  ولمعالجة وضع.ب 2.2

 (4.14)تراجع الفقرة ثغرات القانون السابق  ةعالجمل 2017للعام  لحماية من العنف األسري صدر قانون ا .ج2.2

 (.1.14)تراجع الفقرة  2017قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  صدر .د2.2

 السياسي والتمثيل المشاركة 
ومواقع صنع  حول التدابير المتخذة لكفالة وصول النساء على قدم المساواة إلى هياكل السلطة 1.1باالضافة لما ورد في الفقرة  3.2

 القرار، والتحدبات التي تواجه المرأة في هذا المجال:

على أن يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين االردنيين وااللتزام  2015ينص قانون األحزاب السياسية لسنة .أ 3.2
و طائفي او عرقي او فئوي او على اساس بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وأنه ال يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني ا

الشرط في نظام المساهمة في  هذا (، ووضع%10التفرقة بسبب الجنس او االصل. وألغى اشتراط ان ال تقل نسبة النساء بينهم عن )
 مما يعزز من التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة.  2016دعم األحزاب السياسية لسنة 

طبق ألول مرة ويهدُف إلى تطبيِق نهِج والذي ي 2015ت انتخاباِت مجالِس المحافظاِت في ظِل قانون الالمركزيِة لعام أجري.ب 3.2
الالمركزيِة على مستوى المحافظاِت من خالل منِح اإلداراِت المحليِة صالحياٍت أكبَر ولزيادِة المشاركة الشعبية في صنِع القراِر 

 %13ونسبة الفائزات بمجالس المحافظات  %32بالمجالِس المحليِة و  %41في المجالس البلدية الفائزاِت التنموِي، حيث بلغْت نسبُة 
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سيدة عن طريِق المقاعِد المخصصِة للنساِء، بلغ عدد السيدات اللواتي ترأسن  32من إجمالي عدِد المقاعد الخاصة بالتنافس، وفازت 
 سيدة.  51مجالَسهن المحليَة 

 )والتقدم الوظيفي المهنية، والتفرقة الجنسين، بين األجور في الفجوة العمل )مثل مكان في والحقوق  العمل على لالحصو  في الحق 
حوارية مع الشركاء من نقابة اصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين ة لإلنصاف في االجور جلسات ينظمت اللجنة الوطن.أ 4.2

بشكل رسمي، تم  2017تمخض عنه صدور االتفاقية الجماعية والعقد الموحد لعام مدني، ومة والمجتمع الفي المدارس الخاصة والحك
التي  ،تنفيذ حمالت إعالمية وكسب التأييد لبنود العقد الموحد والهم مواد قانون العمل الخاصة بحقوق المرأة بالتعاون مع شؤون المرأة 

لجنة اإلنصاف الداعمين لعمل و وتكريم المؤسسات  ،تي عمان والزرقاءوتوسيع نطاق الحملة لتشمل محافظ ،دعمت حملة قم مع المعلم
الموارد البشرية المراعية للنو  االجتماعي في المدارس الخاصة في محافظة  إدارةدراسة  . وانجزت2017في األجور خالل عام 

 .20اربد

قسم التمكين االقتصادي لمتابعة شكاوي النساء العامالت عموما  / تم تعيين مفتشة عمل متخصصة في مديرية عمل المرأة  .ب4.2
الخاص خصوصا، وتعيين ضباط ارتباط مفتشين في كافة انحاء المملكة لمتابعة شكاوي النساء العامالت والعامالت في قطا  التعليم 

هذا وتقوم معلمات متطوعات من حملة "قم مع المعلم" بتقديم االستشارات  مل المختصة في مديرية عمل المرأة.بالتنسيق مع مفتشة الع
 زارة العمل. للمعلمات وتنظيم استالم الشكاوى ومتابعتها مع و 

الزمت المؤسسة بتحويل  2018نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية لسنة  رافق ذلك صدور
الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو الى المحفظة اإللكترونية كشرط أساسي لتجديد ترخيص المؤسسة، ما ُيسهم 

كما قررت مؤسسة الضمان  او باالشتراك بالضمان االجتماعي. ما يتعلق باألجور اكات الواقعة على حقوقهم سواءً بالحد من االنته
حتى لو تم إيقاف  ،االجتماعي اعتبار اشتراك المعلم بالضمان مستمرًا دون انقطا  في حال تم التعاقد معه بداية الموسم الجديد

 .ون اشتراكه وشموله بالضمان للسنة كاملةبحيث يك ،اقتطاعه أثناء اإلجازة الصيفية

وأجريت بعض التعديالت على القانون  ،ليستكمل إجراءات اصدارة وفق أحكام الدستور المؤقت قانون العمل أقر مجلس األمة .ج4.2
رن وتعريفه وإقرار إجازة أبوة إدخال مفهوم العمل المأهمها؛  وإقراره كقانون دائم زالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة االقتصاديةإل

وضمان حقوق أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين في العمل، وتوفير بيئة عمل صديقة لألسرة من خالل إنشاء  ،لثالثة أيام
 الحضانات في أماكن العمل، بحيث يلتزم اصحاب العمل بإنشاء مكان مناسب ألطفال العاملين بناء على عدد األطفال وليس
 العاملين، وإقرار مبدأ )المساواة باألجر عن األعمال المتساوية القيمة(، وتشديد العقوبة في حال التمييز باألجور عن العمل ذو القيمة

وكل ذلك جاء نتيجة لجهد متواصل عبر سنوات من النقاش والحوار الفاعل التشاركي بين مختلف  ،المتساوية من قبل صاحب العمل
 مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل والحكومة ومجلس النواب ضمن "لجنة االنصاف في األجور".  أصحاب المصلحة من

 وخدمات مدفوعة األجر، الوالدية إجازة أو األمومة إجازة مثل(والعمل  األسرة بين التوفيق/المنزلي والعمل األجر مدفوعة غير الرعاية 
 )الرعاية
من  من الهدف الخامس 4 الغاية"و"  مجال الحاسماستجابة للو لمرأة والتوفيق بين األسرة والعمل لتعزيز المشاركة االقتصادية ل 5.2

 ،21 2015في ضوء توصيات دراسة المجلس األعلى للسكان عام  2017صدر نظام العمل المرن لعام اهداف  التنمية المستدامة، 
وبهدف تمكين كل النساء والفتيات  ،حول أسباب انسحاب المراة من سوق العمل من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

زلي، يخدم هذا النظام بصورة اساسية المرأة العاملة واللواتي لديهن مسؤوليات عائلية، كالمرأة الحامل أو العاملة واالعتراف بالعمل المن
                                                           

 https://bit.ly/2GwQaAXالبشرية وممارسات األجور في المدارس الخاصة في إربد،  إدارة الموارد(، "2017اللجنة الوطنية إلنصاف األجور ومنظمة العمل الدولية ) 20  

 
 https://bit.ly/2XDHtf2العمل من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي"، أسباب انسحاب المراة من سوق (، "2015المجلس األعلى للسكان ) 21 

https://bit.ly/2GwQaAX
https://bit.ly/2XDHtf2
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والعاملة المنتظمة بالدراسة الجامعية،  اية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض،التي تتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو رع
والعمل عن  ،ضمن ساعات مرنة أو أسبو  العمل المكثف أو السنة المرنةهو يتخذ شكل العمل بعض الوقت و . و والنساء ذوات اإلعاقة

)مرفق  2018لعام في الخدمة المدنية ما يعزز مشاركة من يعشن في المناطق النائية أو الريفية. صدرت تعليمات الدوام المرن  ،بعد
اشترطت سريان أحكام التعليمات على موظفي الخدمة المدنية الذين أمضوا فترة ؛ ( والتي تعزز عمل المرأة في القطا  العام3رقم 

 إلعاقة.الدراسة الجامعية أو ذوي ا ،ذي يتولى رعاية أحد افراد األسرةالتجربة واستثنت من فترة التجربة؛ الموظفة الحامل والموظف ال
 يمنح الموظف في القطا  العام إجازة لمدة يومين براتب عند والدة طفلنظام المن  96وبالنسبة لإلجازات الوالدية بموجب تعديل المادة 

صدر نظام أيام. ولتعزيز خدمات الرعاية  3العامل إجازة والدية بأجر لمدة  2019منح قانون العمل لعام وفي القطا  الخاص  جديد،
معدة وفقا للمعايير النمائية المعتمدة بهدف نص على أن تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنشطة  2018لسنة  77دور الحضانة رقم 

أشهر( وتنشئتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم  8سنوات و 4 سنوات( وفي حاالت استثنائية لغاية 4-0تربية األطفال )من عمر 
 الجسدية والمعرفية واللغوية واالنفعالية االجتماعية.

 يتعرضن ألشكال الالتي والفتيات النساء حقوق  وتعزيز التمييز منعل محددة تدابير اتخذت هل الماضية، الخمس السنوات خالل .3
 )الصلة ذات الفئات من التحقق يُرجى( التمييز؟ من ومتشابكة متعددة
تم رفع سن حضانة و على ضرورة التبليغ عن العنف إذا وقع الفعل على الطفل.  2017 نص قانون الحماية من العنف األسري  1.3

سن لرفع  مجلسالولم يستجب  2019لعام  حوال الشخصيةقانون األ على مجلس األمة تتعديالوفقا لالها األم غير المسلمة ألطف
من الوصية  أوالدهن وأبقى على التمييز ضد اإلناث بحرمان ،عام 16إلى  15عضل الولي من وعند  الزواج في الحاالت االستثنائية

  . الواجبة

قسم مكافحة عمالة األطفال، وقسم الشكاوى والخط الساخن، قسم )وزارة العمل فتيش في لتحسين اداء المفتشين في مديرية الت 2.3
بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل، حول القانون الدولي لالجئين تم الحاقهم تفتيش العاملين في المنازل، وقسم االتجار بالبشر( 

ام قانون العمل وقانون مكافحة االتجار بالبشر وفي تنمية المهارات ودورات حول احك ،ومهارات االتصال والتعامل مع االخرين
( مفتش. كما صادق األردن على االتفاقيات الدولية التي تعنى 287( دوره تدريبية استفاد منها)680بلغ عدد الدورات ) ،السلوكية

تنفيذ مسح  2016تم عام  من عمالة األطفال، اإلجراءات للحدبحماية األطفال من االستغالل االقتصادي, ويقوم القسم بالعديد من 
موزعين  17-5( من الفئة العمرية 75982بلغ إجمالي عدد األطفال العاملين ) ،22ميداني لقياس حجم ظاهرة عمل األطفال وأسبابها

(. واتخذت وزارة العمل العديد من 4096(، جنسيات عربية أخرى )11098(، السوريين )60787حسب الجنسية األردنيين )
طفال من االستغالل االقتصادي منها تكثيف الزيارات التفتيشية الدورية وتنفيذ حمالت تفتيشية متخصصة على االجراءات لحماية األ

 القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

 للطفل الُفضلى لخدمة المصلحة الحقوق  جميع تكون  من أن 2016كما تعنى وثيقة اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف  3.3
 الطفل لمصلحة بالغ شخص تقدير بحّجة حقوق الطفل جميع احترام واجب إسقاط جواز وعدم بها، والفعليّ  الكامل التمتُّع ضمانو

 الطفل مصالح بتفسير حقّ  بأيّ  المساس يمكن ال وأنه الُفضلى، الطفل لحقوق مصلحة هرميّ  ترتيب وجود عدم إلى إضافة الُفضلى،
 الجسدّية الّسالمة لضمان المعنّية الجهات جميع وإشراك الُفضلى، مصلحةاللمفهوم  الكامل التطبيق ويقتضي سلبّيًا، تفسيراً  الفضلى

اإلنسانّية في كل مراحل االستجابة لحاالت العنف  كرامته وتعزيز أنثى، كان أو ذكراً  للطفل الشاملة والنفسّية والمعنوّية والصحّية
 األسري. 

ر إليالء المزيــد مــن االهتمام لالحتياجات والتحديــات الخاصـة التي يواجها كبـار الســن تمت مراجعة االستراتيجية الوطنيــة لكبـا .أ4.3
ـة ، ورصـد الثغـرات والفجـوات حيث خـرج التقريـر بمجموعـة مـن التوصيـات كانـت بمثابمـن إنجازات تحققيـل مـا لتحل 2015السن عــام 

                                                           
 https://bit.ly/2veiToO(، "المسح الوطني لعمالة األطفال"، 2016وزارة العمل ودائرة االحصاءات العامة، ومركز الدراسات االستراتيجية وبدعم من منظمة العمل الدولية ) 22 

https://bit.ly/2veiToO
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ها أنشطة تضميـن، حيث تم 2022-2018طتــها التنفــيذية لألعوام وخ ،الموجـه فـي تحديـث االستراتيجية الوطنيــة األردنية لكبـار السـن
واالهتمام  ،لهدفهـا المنشـود بشـيخوخة إيجابية تضمـن الحيـاة الكريمـة والمشـاركة الفاعلـة لهم فـي بنـاء المجتمـع ومحققـة ،قابلـة للتطبيـق

تضمنــت الجوانــب ذات األولوية واإلجراءات المطلــوب تصار على الزاوية الرعائية، و بكبار السن من الزاوية التنموية والخروج من االق
صنع  ضمـن محاورهـا الرئيسـة األول: إسهام كبار السن في عملية التنمية بمشاركتهم في عمليات ،العمــل عليهــا خـالل فتـرة تنفيذهـا

القرار على جميع المستويات، تحسين الظروف المعيشية وخفض نسبة الفقر بينهم خاصة في الريف والبادية، والتعليم والتدريب 
المستمرين، الثاني: تحقيق الرعاية الصحية لكبار السن الوقائية والعالجية، الثالث: توفير بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار 

الخاص ودور الرعاية، المباني والمرافق العامة ووسائط النقل الخدمات االجتماعية لتتالءم مع احتياجاتهم مشاركة السن من السكن 
كبار السن في المجتمع والحماية والوقاية من العنف والدعم لمقدمي الرعاية لهم وتعزيز نظرة المجتمع اإليجابية والتكافل بين األجيال 

 .ودور القطا  الخاص

الشـيخوخة اإليجابية جهـودا وطنيـة ومؤسسية  تحقيـق معاييـريـذ متطلبـات هـذه االستراتيجية لتنفيتطلـب ل هان ن التحدياتم.ب 4.3
المنظومة المالية الخاصة باألبوين ووجوب اإلنفاق عليهما علما بأن . وغير الحكوميةومجتمعية مشتركة، تضم كافة الجهات الحكومية 

الذي ينص على ثبوت نفقة اآلباء على األبناء ووجوبها عليهم حتى لو  ،قانون األحوال الشخصية عالجها ،ياورعايتهما ماديا ومعنو 
يسلف  2017 الذي بدأ العمل به عام 2015لعام  سليف النفقةكما أنه ووفقا لنظام صندوق ت. كان الولد فقيرًا لكنه قادر على الكسب

المحاكم في ، حيث تم اعتماد ضباط ارتباط إلدارة الصندوق ار السن بموجب حكم قطعيالنفقة المحكوم بها لمستحقيها بما فيهم كب
تقدم طلبات منح السلف لضباط ارتباط  وتسهياًل على المستفيدين من خدمات الصندوق ، الشرعية في اربد والزرقاء والكرك ومعان

تنظر ) مستحقاتهم التقاعديةالجمع بين  2018لمعدل لعام ا وفق قانون التقاعد المدني يحق للزوجينكما في هذه المحاكم. الصندوق 
  .أ(.2. 1الفقرة 

حيث يوجد ما يقارب  ،من خالل كوادرهابالنسبة للمهاجرات والعمالة الوافدة: نظمت وزارة العمل قطا  العمالة المهاجرة المنزلية  .أ5.3
تع به من خصوصية لطبيعة وجود العاملة داخل منزل صاحب ونظرا ألهمية هذا القطا  وما يتم ،عاملة منزل في المملكة( 46283)

والتي تعطي للعاملة امتيازات افضل، فقد تم تنظيم عمل المكاتب الخاصة  ،األنظمة والتعليمات بموجب قانون العمل تم إصدار ،العمل
ظيم المكاتب الخاصة العاملة في نظام تنباستقدامهم والمراقبة عليهم من حيث مدى تطبيق أحكام قانون العمل، وعليه تم إصدار 

، يلزم المكتب بعدم استخدام العمال في أعمال غير العمل في المنزل 2015استقدام واستخدام غير األردنيين العاملين في المنازل لسنة 
ية إلى دولة أو العمل بالمياومة أو العمل لدى غير صاحب المنزل المصرح للعامل بالعمل لديه، أو نقل العامل بطرق غير قانون

االعتداء عليه جسديًا أو جنسيًا أو إساءة معاملته  أخرى. أو االستغالل االقتصادي للعامل أو االستيالء على أجره أو أي جزء منه، أو
أو تسهيل ذلك، ونص على أن تنشأ دار إليواء غير األردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه، وعلى التأمين الطبي 

امل داخل المستشفى، وتامين الوفاة والحوادث التي تلحق بالعامل، وللوزير الحق بإغالق المكتب فورا حال انتهاك لحقوق اإلنسان للع
 العمل وزارة. وشكلت ج  بناءًا على مدى التزامها بالقانون -ب-من قبل المكتب؛ وتصنيف المكاتب ضمن تعليمات محددة الى فئات أ

لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من مخاطر اصابات  ،االنظمة الخاصة بالصحة والسالمة المهنية لجنة خاصة لدراسة تعديل
 العمل.

وهو جانب سيتم  ،العمالة المنزلية لخصوصيةقضية شائكة العمالة الوافدة من العمالة المنزلية و أن حماية حقوق المهاجرات إال .ب 5.3
بتنفيذ العمل  اربابضمان إلتزام و  إيجاد حلول مبتكرة لتفعيل آليات الرقابة من هما يتطلبة لاالستراتيجية الوطنية للمرأ محاور  تضمينه

كاتب م، وهذا يستدعي تظافر الجهود ما بين وزارة العمل والسفارات والقنصليات ذات العالقة، و التشريعات التي وضعت لحماية حقوقهم
وقها، باالضافة لتعميم مفاهيم العمل على رفع الوعي للعمالة المنزلية بحق ،أخرى ومن ناحية  .من ناحية االستقدام والمنظمات الحقوقية
يعتبر عدم وجود تنظيم نقابي للعمالة الوافدة من التحديات التي تقف حائال دون تحقيق ما ورد و كما حقوق االنسان في المجتمع. 

  أعاله.
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 اخرى  
 وجبما يت ،تتعلق بالصحة والتعليم والعمل واالقامة ورخص القيادة 2014عام  أجنبي مزايا منح أبناء األردنية المتزوجة منتم  6.3

الحق في  ؛على سبيل المثال، فخلله اليشوبعلى أض الواقع  لمزايا، حتى ان تطبيق اأن ينعكس هذا التوجه عند إقرار التشريعات
مما يرتب عليه تكاليف  ،المقاعد الجامعية التنافسية يحرم أبناء األردنيات المتزوجات من أجنبي من حق التنافس على حيث ؛التعليم

 من اجنبي اتالمتزوجوزارة التربية والتعليم في المعلمة و  العاملة في القطاعات العسكرية يحرم أبناء العالي، كماالتعليم باهظة لتحصيل 
في  ( سنة30ما يزيد عن ) والدتهم قضتحتى وإن تعاث ويحرموا من االب ، للدراسة في الجامعات األردنية من مكرمة  االبتعاث 

حول المعاناة اليومية ألبناء األردنيات المتزوجات  الوطنية لشؤون المرأة  ، باإلضافة لكثير من القضايا التمييزية التي ترد للجنةالخدمة
 .من المزايا ةاالستفاد ستثمار وإجراءاتواإل الثامنة عشر لمن تجاوزبما في ذلك الحصول على التأمين الصحي  ،من غير األردني

وهذا يؤكد على أهمية تعديل قانون الجنسية استنادا للمادة السادسة في الدستور بمنح األردنيات حق متساٍو مع األردنيين بمنح أوالدهم 
  جنسيتهم األردنية.

 تنفيذ منهاج على - أخرى  أحداث أو ةالشديد الطقس أحوال أو النزا  عن الناجمة - اإلنسانية األزمات من المتزايد العدد أّثرَ  . هل4
 ال/دولتك؟ نعم في بيجين عمل

ولموجات اللجوء التي  ،بسبب الصراعات المحيطة باألردن ،أجندة التنمية المستدامة تحقيق كان هناك تأثير سلبي كبير على. 1. 4
، حيث 2015عام  )%5.3(صل إلى عاود ارتفاعه الحاد لي وما نتج عنها من نمو سكاني ،السوري وخاصة اللجوء  ،تعرض لها

، مما %53نسبة األطفال منهم  ،مفوضية السامية لشؤون الالجئينالمنهم مسجال لدى  628مليون الجئ  1.4يستضيف األردن 
حجم السكان، والذي أثر على قدرة الدولة في الحفاظ على بمستضيفة لالجئين في العالم؛ لمقارنة الدول الأكبر من يجعل األردن 

على قضية إغاثة وتوفير مأوى؛ وإنما تطال كافة مناحي والذي ال يقتصر  ،جراَء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم ،باتها التنمويةمكتس
المياه، وفرض ضغوط شديدة على خدماتها أصال ك ، وضغوطا متزايدة على الموارد المحدودةة، وعلى مجمل المجهودات التنمويةالحيا

حة والتعليم والطاقة والبنية التحتية، والخدمات البلدية، وإدارة النفايات الصلبة، وعلى النمو االقتصادي والتجارة العامة، بما في ذلك الص
والخدمات  ،وتأثيرها على البنية التحتية ،والصادرات والسياحة واالستثمار، مما أدى بدوره إلى زيادة العجز في الميزانية والدين العام

قدرة الحكومة على مواصلة  والتأثير السلبي علىتفاقمت تحديات سوق اليد العاملة في القطا  غير المنظم،  كمااالجتماعية الرئيسية، 
  بما فيها االستجابة لالحتياجات األمنية. ،مع الحفاظ على مستوى الخدمة الواجب توفيرها للمواطنين ،تقديم الخدمات األساسية

من الالجئين  %51وفيما يتعلق بمستوى التعليم، فإن حوالي   23ووفق تقرير أحوال األسرة الالجئة المتعلق بالخصائص التعليمية 2.4
منهم اميين،  ٪11لمستوى التعليم االبتدائي، و ٪20منهم تحصيله للتعليم الثانوي و ٪28عاما، أنهى  18في االستقصاء هم دون سن 

ال يقرأ أو يكتب، ما يضع مطالب كبيرة على القدرات  ٪14و يحملون شهادة الدبلوم، ٪2جة البكالوريوس، ومنهم حاصل على در  ٪4و
األردن من قصر الحصة الدراسية، واكتظاظ في الفصول  في التعليمية، ومع ازدياد ازدحام المدارس الحكومية، يعاني قطا  التعليم

االنفاق العام بشكل كبير ومفاجئ على قطاعاتها األخرى، بسبب زيادة عدد  الدراسية، ووجود فترتين مدرسيتين، إضافة زيادة
 ، ويحدث عجزا مستمرا فيها.وهو ما يشكل عبئا كبيرا على الميزانية ،المستفيدين من تلك الخدمات

وتعزيز ئين السوريين، بهدف التخفيف من وطأة األوضاِ  على الالج "خطة االستجابِة األردنية لألزمة السورية"أعدت الحكومة  .أ3.4
مرونة وفعالية نظام تقديم الخدمات في المجاالت القانونية والصحية والنفسية واالجتماعية والطبية لالجئات واألطفال الذين يواجهون 

 هذه يتم تحديثخطر االنقطا  عن الدراسة، وتعاني النساء من العنف األسري، واإلحباط والعزلة وضعف الدعم النفسي والصحي. 
-2018مليار دوالر للخطة ) 7.3وبمبلغ  ،( وهكذا2021-2019، و)(2020–2018(، و)2019-2017)لألعوام سنويًا؛  الخطة

                                                           
  https://bit.ly/2XFvvBHتقرير أحوال األسرة الالجئة المتعلق بالخصائص التعليمية"، (، "2018المجلس الوطني لشؤون األسرة، ) 23 
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يخدم االحتياجاِت المختلفة  ،واعتمدِت الحكومة نهجًا يجمُع بين الجهوِد اإلنسانيِة واإلنمائية والطارئة في إطار وطني واحد .(2020
ستنادا إلى نتائج التقييم اخطة ال على حٍد سواء، طورت المجتمعاِت المضيفة المتضررين من األزمة السوريةلالجئيَن السورييَن وأفراِد 

وقد شملِت الخطط المتتالية مشاريَع تنموية تستجيب  .الشامل الذي يحلل نقاط الهشاشة لكل من الالجئين والمجتمعات المستضيفة
عاتِ: التعليِم، والعمِل، والطاقِة، والبيئِة، والصحِة، والعدِل، والسكِن، والمياِه، والنقِل، في قطا ،للمجاالت الحاسمة من منهاج عمل بكين

باإلضافة إلى متطلباِت دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف األمنية والدعِم  جتماعيِة، وسبِل العيِش الكريِم.والحمايِة اال
خسائر المترتبة جراَء تداعياِت األزمة السوريِة. فقد بلغ حجُم التمويِل المقدم بالنسبِة لخطِة وال ،الحكومِي للسلِع والمواد المختلفة

 .2018الواردِة في الخطِة للعاِم  من االحتياجاتِ  %63.9أي ما نسبُته  ،مليار دوالرٍ  1.7نحو 2017زمِة السوريِة لعام االستجابِة لأل
اتــِه القانونيـة واألخالقية في مساندة األردِن علـى الوفاِء بالتزاماتـِه المترتبِة على استضافِتهم، المجتمَع الدولـَي مدعو إلى تحمـِل مسؤولي

وبما يحفُظ سالمَتهم وحقوَقهم  ،وإيجاِد حٍل يضمن عودتهَم إلى بالِدهموفقًا للمبدأ الدولِي القاضي بالتعاوِن وتقاسِم األعباِء بين الدوِل، 
 عودتهم األمنة للعيش بكرامة في أوطانهم. د الحلول النهائية لجميع الالجئين وضماناإلنسانيَة، وأهمية إيجا

لضمان إدماج قضايا النو  االجتماعي ضمن  ،شؤون المرأة اللجنة الوطنية لهذا وعملت هيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع .ب 3.4
حول إدماج النو  االجتماعي على المستوى القطاعي. وقد أظهر  ،عمل، من خالل توفير المعلومات الفنية لفرق الاالستجابة هذه خطة

التحليل أن إدماج النو  االجتماعي قد تم في مجاالت الحماية والعدالة والمعيشة، إال أن نسبة التمويل لقضايا المساواة بين الجنسين 
 .2017عام لمن مجمل قيمة التمويل  %2.17وتمكين المرأة ضمن الخطة لم تتعدى 

بعدم  ،حاالت زواج تشكل خرقا للقانون وللمواثيق المتبعة في حاالت الزواج ،من التأثيرات تشهد مخيمات الالجئين السوريينو 4.4
بإجراء العقود عند شيخ دون توثيق لدى  ،االلتزام بتوثيق عقود الزواج في المحاكم الشرعية، واتبا  العرف والعادات السائدة لديهم

خاصة وأن أغلبهن من  ،سب والطالق وغيرهتتعلق بإثبات الحقوق كإثبات الزواج والنَ  ،عليه من مشكالت اجتماعية المحاكم، ما يترتب
سواء من  ،قامت المحكمة الشرعية بفتح مكتب لها في المخيمات للتسهيل على الالجئين من توثيق عقودهم المختلفة وعليهالقاصرات، 

عند  ،أو الزيجات التي تتم بين جنسيتين مختلفتين من غير األردنيين ،ألطفال وحاالت الطالقسب اتوثيق المواليد وتثبيت الزواج ونَ 
جراء عقود الزواج لمن هم دون منع إفي السن، و  صغرنون والتعليمات الخاصة بالزواج؛ مثل عدم أهلية المخطوبة لعدم اتفاقه مع القا

وافقات المطلوبة لبعض الجنسيات، أو عدم الرغبة في تبليغ الزوجة األولى عدم تأمين الم، وجود فارق كبير بالسن ،إال للضرورة 18
كما صدر قرار مجلس الوزراء باإلعفاء من الغرامات التي وتقدم مؤسسات المجتمع المدني خدمات الدعم القانوني. في حالة التعدد. 

ويفرض قانون العقوبات  تشجيعهم على توثيق عقودهم.ل ،وريينعلى الالجئين الس 2010يرتبها قانون األحوال الشخصية المؤقت لعام 
عقوبة الحبس والغرامة على كل من اجرى مراسيم زواج او كان طرفا في اجراء تلك المراسيم بصورة ال تتفق مع أحكام قانون األحوال 

ق المصلحة العامة لالجئين بما يحق ،ويتم تسهيل وتيسير اإلجراءات في المحاكم الشرعية .أو أي تشريعات أخرى نافذة ،الشخصية
 والحفاظ على حقوقهم. 

 السنوات مدى على دولتك في والفتاة المرأة  تقدم لتسريع األولى الخمسة األولويات بين من دولتك تعتبره التالية األمور من أي . 5
 )صلةال ذات الفئات من التحقق يُرجى( البرامج؟ أو/و السياسات أو/و القوانين خالل من القادمة الخمس

  العدالة تحقيق إلى والوصول القانون  بموجب التمييز وعدم المساواة  
الدولية خاصة االلتزام الذي قدمه األردن للجمعية العامة  تزاماتووفاء باال القادمة السنوات مدى على النساء والفتيات تقدم لتسريع .5 

 وعليه سيعمل على:( 3 )مرفق رقم 2030 بحلول 50/50؛ التزامه لنسر  الخطى 22/9/2015لألمم المتحدة في 

رفع التحفظات عن المواد النظر في إمكانية مواصلة تعديل التشريعات الوطنية لتنسجم مع االتفاقيات الدولية المصادق عليها، و  1.5
ا، وذلك لتحقق بإعمال التفسير الصحيح لها ألحكام الدستور أو لنصوص شرعية، وعدم مخالفته ،التي تخالف جوهر اتفاقية سيداو

 المساواة وعدم التمييز بموجب القانون حيث تتوفر الفرص التالية: 



ة  مسودة أولي

 

15 
 

رنامٍج وجَه مجلُس الوزراِء اللجنَة القانونيَة الوزاريَة لدراسِة جميِع التشريعاِت المتعلقِة بحقوِق اإلنساِن وتحديِد األولوياِت ضمَن ب أ.1.5
 (. 2020-ـ2019زمنٍي لألعواِم )

بتشكيَل لجنٍة عليا برئاسة وزير العدِل وعضوية وزراَء ومسؤوليَن من المؤسساِت  28/10/2018ئيُس الوزراِء بتاريِخ قرار ر  ب 1.5
ِتها ومقاربِتها الوطنيِة والسلطاِت التشريعيِة والقضائيِة والنقاباِت حول تحليِل منظومِة االتفاقياِت الدوليِة المتعلقِة بحقوِق اإلنساِن ومقاَرن

القانوِن الوطنِي وبياِن مدى الحاجِة إلى التدخِل بالتعديل والتغيير أو سن القوانين بما يتماشى مع متطلباِت االتفاقياِت  مع نصوصِ 
 . (3)مرفق رقم  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  ها تضم في عضويتهاالدولية. خاصة وأن

 ،إلدماج النو  االجتماعي والمساواة بين الجنسين قطاعيالق فريالوتخصيص  2030تبني األردن ألهداف التنمية المستدامة  ج.1.5
 المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.من األهداف، واالستفادة من التنو  في عضوية الفريق من الجهات الرسمية  5يعنى بالهدف 

والعمل على تنفيذ ما التزمت به بموجب  ،التزام األردن بتقديم التقارير الوطنية الدورية للهيئات التعاهدية في األمم المتحدة .د1.5
االتفاقيات والمعاهدات من التوصيات أو المالحظات الختامية للجان التعاهدية أو عند تقديمها التقارير الطوعية للمجالس والهيئات 

  الدولية فيما يتعلق بحقوق المرأة.

شؤون المرأة تقييما اللجنة الوطنية ل بعد إنهاء 2025-2020 يجري العمل على تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة .ه 1.5
وبإشراف مجلس  ،وذلك بآلية تشاركية ،وتقييمها دها وتنفيذها ومتابعتهاوللمنهجية التي اتبعت في إعدا ،2017-2013لالستراتيجية 

التقرير مع تلك الخاصة بمراجعة  المشاورات الوطنية حول اعدادتم ربط عملية الوزارية لتمكين المرأة. هذا و الوزراء من خالل اللجنة 
؛ 5وخاصة الهدف  2030مستدامة وتحديد أولوياتها والتي سيتم موائمتها مع أجندة وأهداف التنمية ال ،االستراتيجية الوطنية للمرأة 

 ،والتعهدات الدولية تزاماتلكما سيتم ربط اإلطار العام لالستراتيجية مع جميع اال باإلضافة للغايات ذات العالقة في األهداف األخرى.
مثل  ،والخطط الوطنية المرتبطة بذلك ،واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة  ،خاصة إعالن ومنهاج عمل بيجين

وخطة المشرق للتمكين االقتصادي (، 2025-2016، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان )1325لوطنية لتفعيل القرار الخطة ا
 (، 2023-2019للمرأة )

دعامة أساسية من خالل تبنيها ألجندة العدالة  ،البرلمانيات ولجان المرأة واألسرة في مجلسي النواب واألعيان ملتقى ـ كما يشكل.و1.5
من خالل و  ،وتفعيل دورها الرقابي في حماية حقوق اإلنسان وحقوق النساء والفتيات والمساواة وتكافؤ الفرص على المستوى التشريعي،

 أو كمقررات للجان الدائمة في المجلسين. الدائمة خاصة من خالل رئاسة البرلمانيات للجان ،الدعم والمناصرة لتلك القضايا

وعدم التمييز تحول دون التقدم في تمكين المرأة، ولألسباب التي  ،دراسة معمقة للتشريعات ،ايؤمل أن يخرج عن هذه الجهات جميعما 
 ،لقيام بدورهالمرأة والجهات الرسمية واألهلية امنها ما يتوجب على اآللية الوطنية المعنية بشؤون ا على التمييز،ا والنتائج المترتبة ضده

الرافض لرفع التمييز وحتى اإلقرار بوجوده، وتشويه للصورة الحقيقية إلعمال الحق من البعض  ،في العمل على رفع الوعي المجتمعي
وإغناء المعرفة التامة بأبعاد وتبعات كل ما تتعرض له  ،القصور في الوصول للقواعد الشعبية لخدمة أغراض شعبوية أحيانا، بسبب

المرأة من تمييز على المجتمع بأسره، وعلى تحقيق تنمية وطنية مستدامة؛ ما يتيح مجاال لهذه الهيئات لتقديم مقترح قانون شامل 
لتنقيحها بغية ضمـان الحقوق المتساويـة للمرأة وسبل وصولها  اجعة التشريعات، ولمر للمساواة وعدم التمييز، وإقرار قانون حقوق الطفل

نظام و  ، وغيرها،العقوبات، الجنسية، األحوال الشخصية، االنتخاب لمجلس النواب، العمل، التقاعد المدني :إلى المـوارد ومنها: قوانين
مرأة، وتعمل على تحسين فرص وصولها للعدالة، وتقديم مقترحات تميز ضد ال فيها الخدمة المدنية إلزالة وإلغاء ما تبقى من مواد

لتعديل هذه القوانين لتعرض على مجلس األمة صاحب الوالية في إقرارها من عدمه، وتقديم توصيات لمجلس الوزراء وللوزارات المعنية 
لسياسات وبرامج وإجراءات تهدف إلى تسريع لتعديل األنظمة والتعليمات التي تشكل تمييزا ضد المرأة، والتوجيه بوضع منهجية عمل 

 تقدم النساء والفتيات.   
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 والفتيات النساء ضد العنف على القضاء 
 2025-2020الستراتيجية الوطنية للمرأة من أهداف التنمية المستدامة في ا 5إدماج الهدف  .ه سيتم1.5وكما ورد بالفقرة  .أ2.5

جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص بما في ذلك  المتعلقة بالقضاء على 2.5خاصة الغاية 
لة" من برنامج المتعلق بالممارسات الضارة من قبيل زواج األطفال، والمجال ل "الطف 3.5االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي، والغاية 

، بما في ذلك جهود رفع 18ـدون ال من هم لوطنية لمجابهة الزواجتخصيص الموازنات لتنفيذ االستراتيجية اوضرورة  عمل بيجين.
التي تميز ضد زالة األحكام ال ،وحمالت المناصرة وكسب التأييد لتعديل التشريعات ،الوعي بين الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية

لما للتشريع من  ،عليها في االستراتيجية المحدثةللعدالة، ما يتوجب التركيز  هاوصولأو عائقا أمام فرص  ،المرأة وتشكل عنفا ضدها
قد عني و . والقضاء على العنف ضد المرأة  ،وتعزيز المساواة وعدم التمييز ،دور في تشكيل رأي عام نحو تغيير االتجاهات السلبية

والخدمات الالئقة الحماية االجتماعية العمل على توفير ب 24 2020-2018لألعوام  الوطني النهضةالمشرو  محور التكافل في 
 البيانات واإلحصاءات النوعية والكمية المراعية للنو  االجتماعي الالزمة.و  ،للضحايا

لبيان مدى انتشارها وأسبابها  2017 شؤون المرأة حول ظاهرة التحرش في األردنوفي ضوء الدراسة التي صدرت عن  .ب2.5
ودوافعها والعوامل المؤثرة فيها، والتي غطت كافة المحافظات، بحثت بالتحرش الواقع على النساء والفتيات األردنيات ومن الجنسيات 

 ، وأفعال وسلوكيات أنوا  التحرش المختلفة وانتشار التحرشبيان مدى المعرفة العامة بما هو التحرش، ومن هم ضحاياهلاألجنبية، 
 إنزال العقوبة الرادعة بحقو  ،للحد من الظاهرة ،، وقد خرجت بتوصيات تتعلق بتعديالت على التشريعات ذات العالقةمكانيا وزمانيا

ر على مشاركة المرأة ثلما له من أ ،لعاملمجابهة ظاهرة التحرش في الفضاء الخاص والفضاء ا مرتكبيها، سيتم وضع استراتيجية فعالة
واقتراح التدخالت المناسبة على كافة المستويات ما يشكل  ،وانب االقتصادية واالجتماعية والسياسيةمن جميع الج 25في الحياة العامة

 .إطارا للعمل عليه ضمن استراتيجية شبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"

  )الوظيفي والتقدم هنية،الم والتفرقة الجنسين، بين األجور في مكان العمل )مثل الفجوة في والحقوق  العمل على الحصول في الحق 
 األجر، مدفوعة الوالدية إجازة أو األمومة إجازة العمل )مثلو  األسرة بين التوفيق/المنزلي والعمل األجر مدفوعة غير الرعاية و

 الرعاية( وخدمات
تصادية للمرأة تقبع في أدنى حيث ال تزال المشاركة االق ،لتجاوز العقبات والتحديات التي تحول دون إعمال المساواة بين الجنسين 3.5

في الخطة التنفيذية  2024-2019 ؛ سيتم تضمين محاور خطة المشرق للتمكين االقتصادي للمرأة 2.1البند  كما مر فيمستوياتها 
 في التحدياتتجاوز والتي ستتضمن أهدافا تتعلق بحماية الحقوق االجتماعية و  ،2025-2020لالستراتيجية الوطنية للمرأة لألعوام 

والقضاء على التفرقة اءمة بين مسؤوليات العمل واألسرة، والمو تعزيز القدرة االقتصادية للمرأة،  بهدف ،السياسات خاصة التشريعية
قانون واد ة الوطنية لإلنصاف باألجور على متعديالت اللجنتبني مقترحات و  ،وجميع أشكال التمييز في العمل ،الوظيفية والمهنية

والتي تشكل صعوبات تواجه المرأة في العمل واالستقرار فيه وتقف  ،والتقدم الوظيفي الجنسين، بين األجور في وةمعالجة الفجل العمل
والمنتظمة والمرافق  الالئقة اآلمنةالمناسبة  بتوفير المواصالت ،بيئة عمل صديقة لألسرةب الحقو  .عائقا أمام التحاقها بسوق العمل

وإكسابها المهارات والتدريب الالزم، وتفعيل  ،توسيع الخيارات المهنية للمرأة و نات ألطفال العاملين، كالحضا ،والخدمات في مواقع العمل
يراعي  ،النظام، وليتم إصدار نظام جديد للعمل المرن  يز أصحاب العمل على تطبيقوتحف ،آليات ميسرة لتطبيق أشكال العمل المرن 

وأن تضاف أسس تتيح للمؤسسات عند تميزها  .ادة الكلف المترتبة على أصحاب العملمع مراعاة عدم زيفيه القيود التي تعيق تطبيقه، 

                                                           
  https://bit.ly/2GEsI64( على الرابط 2020 – 2018لالطال  على مشرو  النهضة الوطني ) 24 

( من استجاباتهم، في حين حل ثانًيا في األماكن العامة )مثل %42.5أظهرت الدراسة أن النسبة األكبر من استجابات مرتكبي التحرش اعتبرت ان التحرش يقع في جميع االماكن، وبنسبة مئوية ) 25 
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، دراسة ظاهرة (، )%17.1( وثالًثا في أماكن العمل أو الدراسة بنسبة مئوية بلغت )%22العامة/الحفالت العامة( بنسبة مئوية بلغت )الموالت/ الشوار /المواصالت 

 https://bit.ly/2Qs4Hot، (2017التحرش في األردن 
 

https://bit.ly/2GEsI64
https://bit.ly/2Qs4Hot
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 .كاإلعفاءات من بعض االلتزامات أو متطلبات إجرائية تجاه وزارة العمل ؛في مجال الحقوق والحماية الممنوحة للعاملين معاملة خاصة
ومنح إجازة أبوه لمدة مناسبة، وتعديل المادة  ،يوما 90زة األمومة إجا بتوحيد ،من العوامل الطاردة للمرأة من سوق العمل دللح إضافة

تشجيع  تستهدف"؛ 2025"رؤية األردن  التي تقيد حق المرأة في العمل في أوقات وصناعات معينة، خاصة وان المرجعية الوطنية 69
أهداف البرنامج من وأن  ،2025 عام %24إلى  2014عام  %15دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه من نسبة 

مراجعة المرأة وإغالق الفجوة بين الجنسين في القطاعات ذات العالقة، وإمكانية  استهداف 2019–2016الحكومي  التنفيذي
بما يضمن مراعاتها للنو  االجتماعي وإدماج أهداف التنمية المستدامة  ،وبرامجها 26 2020-2012االستراتيجية الوطنية للتشغيل 

 خاصة الهدفين الخامس والثامن.  ،فيها

 السياسي والتمثيل المشاركة 
في بيانها الوزاري  الحكومة تعهدو  ،2030المستدامة نيها ألهداف التنمية تب في ظل المنحى الذي تتجه له الدولة األردنية في .أ4.5

برامجية وحزبية تعزز حضور  ردني وصوال الى حكومات برلمانية،النموذج الديمقراطي األ بالعمل على وضع خطة تنفيذية لتطبيق
لى نموذج في االدارة المحلية يحقق الهدف الرئيسسي سيتم تطوير وتعديل قانون الالمركزية للوصول او ، المرأة والشباب في العمل العام

وتحقيق مستوى الخدمات للمواطنين واشراك المرأة بشكل فعلي في عملية صنع  ،لالمركزية وهو زيادة عملية التنمية في المحافظات
قيق تطور حقيقي ونوعي على ولتح باالضافة الى تعزيز دور االحزاب وتمكينها من القيام بدورها وواجبها في خدمة الوطن.. القرار

 الحياة السياسية في البالد، ستبدأ الحكومة بمراجعة المنظومة التشريعية وتطويرها بما يعزز دور االحزاب السياسية ونظام تمويلها،
من أهم  والتي ستعد ،وتعزيز حضور المرأة  لى اساس المشاركة في االنتخاباتسيتم تطوير معايير جديدة للتمويل المالي الحزبي عو 

ئات حوار وطني شامل لجميع الف ولترجمة هذه األولوية ستقوم الحكومة بتنفيذ االجراءات التالية: المعايير في تمويل االحزاب السياسية.
مراجعة قانون و  ،2019تطوير نظام تمويل االحزاب السياسية  ،2019تطوير قانون االحزاب السياسية الوطنية السياسية للوصول ل

 .2020االنتخاب 

لمطالبة بإقرار قانون أدى إلى ا ،في مجال المشاركة السياسية تراجع االردن في المؤشرات العالمية ومن الجدير بالذكر أن.ب 4.5
تبنيها ألهداف التنمية ، و 2017-2013 انتخاب جديد يتالفى الثغرات؛ يتوائم مع ما التزمت به الحكومة في االستراتيجية الوطنية للمرأة 

فراز كتل برلمانية تحمل برامج عمل وطنية، وان يكون الترشح لملء المقاعد النيابية إل فرصةال يعطي للقوى السياسيةو ة، المستدام
المخصصة للدائرة االنتخابية بطريقة تشكيل القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والنص على كوتا الترشح في القائمة يكون 

ال  ،الترتيب التبادلي بين النساء والرجال بالتساوي، مع تخصيص نسبة للنساء الفائزات للترشح الفردي تمثيل النساء فيها على أساس
بما يتناسب والكثافة السكانية  ،كنموذج مناسب يجب تبنيه، ويتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ،%30تقل عن 

فئات المجتمع، وإمكانية الترشح عن أي دائرة دون قيود هشة، ينهي نظام الصوت  ويضمن التمثيل األوسع لكل ،والمتطلبات التنموية
في ظل  ،وأن يوضع سقف مناسب لإلنفاق على االنتخابات ،ويمنح الناخب أصواتا بعدد المقاعد المخصصة للدائرة االنتخابية ،الواحد

ن تمويل األحزاب وفق القانون أو وفق نظام المساهمة في وتخصيص جانب م ،اإلنفاق على االنتخاباتهدر عدم مقدرة النساء مجاراة 
من خالل وضع مخصصات إضافية لكل حزب يستقطب  ،لنساءللمواطنين خاصة اكأداة لتنمية المشاركة السياسية  ،دعم األحزاب

الالمركزية لتتوائم مع المزيد من النساء والفتيات في صفوفه وقياداته، مع تبسيط إجراءات تسجيل األحزاب. وتعديل على تشريعات 
توجهات قانون االنتخاب ولتالفي المشاكل التـي ظهـرت لـدى تطبيـق القانـون؛ وتؤسس للتجديد في آليات إدارة الدولة وإدارة مجالس 

ي بمـا يضمـن فاعليـة مسـاهمتها فـي تحقيق االستقرار السياس ،برؤية واضحة ألهداف وغايات الالمركزية ،المحافظات المختلفة
 والمجتمعي.

  
                                                           

 https://bit.ly/2UAwLnB، على الرابط، 2020-2012االستراتيجية الوطنية للتشغيل لالطال  على  26 
 

https://bit.ly/2UAwLnB
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 تغيير المعايير االجتماعية السلبية والقوالب النمطية المبنية على الفروق بين الجنسين 
ن تغيير المعايير االجتماعية السلبية والقوالب النمطية المبنية على الفروق بين الجنسين ال يمكن تحقيقه خالل فترة زمنية إ 5.5

من خالل تبني جهود متعددة المستويات والمسؤوليات ضمن االستراتيجية الوطنية للمرأة  قصيرة، إال أن العمل عليها يجب أن يبدأ
للتأسيس لتغيير البنيوية الثقافية والمجتمعية التي ال زالت تعزز صورة المرأة كمعالة وضعيفة ويفرض عليها الوصاية  2020-2025

شرعت هيئة األمم المتحدة وقها والوصول للموارد والعدالة. يحرمها من حقويقصيها اختياريا أو اجباريا عن المساهمة في الحياة العامة و 
لتمكين المرأة بتنفيذ دراسة حول مفاهيم الذكورة واالنوثة في األردن ضمن مشرو  إقليمي تم تنفيذه في لبنان وفلسطين ومصر والمغرب 

سات والبرامج والحمالت لتغير النظرة المجتمعية التي تحول في مرحلته األولى، حيث سيتم البناء على نتائج هذه الدراسة لتبني السيا
دون تحقيق المساواة بين الجنسين واالعتراف بالدور الذي يلعبه كل من الرجال والنساء في بناء المجتمع وتحقيق التنمية والرفاه. 

في تغيير الثقافة المجتمعية السلبية من خالل  وستتضمن الخطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للمرأة البرامج والمبادرات التي تساهم
التركيز على دور التعليم في جميع مراحله، واالعالم المجتمعي والرسمي، والمؤسسات الدينية، والقيادات المجتمعية، وقادة الفكر، كما 

لعام والخاص ومؤسسات المجتمع ستتبنى البرامج التي تعزز الثقافة المؤسسية المبني على نهج حقوق االنسان على مستوى القطا  ا
ومن أجل تشجيع ومناصرة تمكين المرأة اقتصاديا، ستضمن الخطة أيضا مبادرات لمجابهة التنميط الثقافي لدور المرأة والرجل  المدني.

  في االسرة وسوق العمل.
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 القسم الثاني: التقدم المحرز عبر مجاالت االهتمام الحاسمة اإلثنى عشر

 لة والرخاء المشترك والعمل الالئقالتنمية الشام 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بدور المرأة في العمل بأجر  .6
 والعمالة؟

يف النساء واالحتفاظ بهن وترقيتهن تعزيز/إنفاذ القوانين وما يتعلق بسياسات وممارسات في أماكن العمل التي تحظر التمييز في توظ
  في القطاعين العام والخاص، والتشريعات المتعلقة بالمساواة في األجور

صدر نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص  ،لتعزيز مبدأ اإلنصاف باألجر للمعلمين في المدارس الخاصة وتنفيذا ألحكام القانون  1.6
 ..ب(4.2)ينظر فقرة  2018المؤسسات التعليمية الخاصة واألجنبية لعام 

 قانون العمل على مجلس األمة صادقفي اإلصالح القانوني الداعم لتمكين المرأة االقتصادي،  .ب2. 1نشير لما ورد في الفقرة  2.6
شؤون  ستقدمو  بدء سريان القانون المعدل لقانون العمل. بإصدار "نظام عمل مرن" جديد عندوالتزمت وزارة العمل  ،2019المعدل لعام 

اشتراط إللغاء  ،مطلبا لوزارة العمل ؛المرأة من خالل رئاستها المشتركة مع وزارة العمل للجنة الوطنية األردنية لإلنصاف باألجر
دخول  يشكل عقبة أمام سنوات متصلة، والذي 3العمل مدة للعامل الذي امضى في الخدمة لدى صاحب  الخضو  ألحكام النظام

أقر كما ما يعود عليهم تطبيق أحكامه من فائدة. ب به كما ان النظام بحاجة لرفع وعي أصحاب العمل مرة.المرأة سوق العمل ألول 
العمل عن بعد  بأشكاله؛ 2018ة المدنية لسنة صدرت تعليمات الدوام المرن في الخدمو  ،رن للعاملين في القطا  العامنظام العمل الم

  .في القطاعين العام والخاص وعدم االنسحاب منه االقتصادية بتعزيز مشاركة المرأة ما يساهم  ،أو الجزئي أو ساعات العمل المرن 

صدر  ،لضمان منع الممارسات السلبية وتبني مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في إجراءات التوظيف وحظر التمييز في القطا  العام 3.6
نس المرشح إلشغال الوظائف الشاغرة وأن يكون الترشيح بعدم تحديد ج يقضي (3)مرفق رقم  2018عام تعميم عن رئيس الوزراء 

  لجنس سواء من الذكور أو من اإلناث.وفقا لألحقية بغض النظر عن ا

شكلت لجنة تكافؤ الفرص في المجلس األعلى  ،على مستوى تعزيز انفاذ القانون وبموجب قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 4.6
وتسويتها مع الجهات المعنية، وتوفير  ،الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس اإلعاقة أو بسببها لتلقي ،لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

والتعاون مع الجهات المعنية  اإلعاقة واندماجهم في سوق العمل، تعزيز انخراط ذوي ل ،يسيرية المعقولة في بيئة العملالترتيبات الت
وى تعلقة بمتطلبات تعزيز حقوق ذوي اإلعاقة في العمل وغيرها، وتستقبل اللجنة الشكاإلصدار األدلة اإلرشادية والنشرات التوعوية الم

 .( شكاوى تتعلق بالعمل6) 2018بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها من اإلناث بهذا الخصوص للعام  من ذوي اإلعاقة ذكورا وإناثًا،

 ))مثل التعليم التدريب والمهارات واإلعانات بين الجنسينتقديم/تعزيز سياسات سوق العمل النشطة المراعية للمنظور المساواة 
ينفذ المجلس الوطني لشؤون األسرة لتسهيل ظروف االستخدام المالئمة للمرأة ولتوفير ُفرص عمل في تخصصات الطفولة  5.6

رأة على المشاركة في سوق ملتحفيز ال "بالشراكة مع وزارة العمل مشرو  "دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص
كما  ،دينار 3,200,000، بمبلغ 2020لنهاية  المشرو  يستمرمناسبة لألطفال في أماكن العمل، توفير مواقع امنة و العمل من خالل 

 22,000توفير دعم مالي لتأسيس وتجهيز الحضانة بتكلفة مالية يتم  ،لى إنشاء حضانات مؤسسية نموذجيةأصحاب العمل عيحفز 
كحد ادني، ما يوفر فرص عمل للمتعطالت عن العمل في تخصصات الطفولة من حملة الدبلوم، يوفر المشرو   7,200أقصى وكحد 
كفاءتهن في مجال تطوير المهارات  تدريب العامالت في الحضانات لرفع حيث يتمباحث عن عمل،  500فرصة عمل وتدريب  350

الحضانات المؤسسية التي يتم فة تكاليف ومستلزمات التدريب والتأهيل للعمل في النمائية لدى األطفال، وذلك من خالل تغطية كا
شهرًا في القطا  العام.  12من رواتب العامالت في الحضانة المؤسسية ولمدة  %100والمساهمة بتغطية نسبة  ،ها في المشرو إنشاؤ 

على مهارات الطفولة المبكرة والعمل فتاة  696 ، وتدريب2018  حتى عام فرصة عمل للفتيات في حضانات المشرو  283ما وفر 
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( مدرب ومدربة مؤهلين على تنفيذ هذه الدورات التدريبية المتخصصة للعمل في 20) وتدريبفي الحضانات وفي مختلف المحافظات؛ 
ووفق وزارة  نات.والعمل في الحضاإصدار دليل تدريبي تأسيسي لتأهيل وتدريب العامالت على الطفولة المبكرة تم سي الحضانات.

 من ملكية الحضانات تعود للنساء. %70وفي إدارة دور الحضانة  %100تشكل النساء نسبة  التمية االجتماعية

تحسين إجراءات سياسات العمل بشكل رئيسي في محافظات ب؛ ألهدافتتمثل ا في وزارة العمل؛ EPPبرنامج زيادة فرص العمل  6.6
ت الموجهة نحو سياسات سوق العمل النشطة مثل )التوجيه الوظيفي، التشغيل، دعم البدء باألعمال مختلفة، والتوسع في توفير الخدما

قطا  الصغيرة، التدريب قصير األجل( وتحسين وضع العمالة للمجموعات المستهدفة. تهدف لتدريب وتشغيل النساء في مجاالت: 
ودعم النساء المهتمات بتحسين البيئة وإعادة التدوير والتحويل إلى سماد، تم : يتم اختيار المجاالت المناسبة لتشغيل التكنولوجيا النظيفة

: يتم دعم خريجات هذا القطا  لدخول وفي قطا  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتعلى إعادة التدوير.  2018سيدة عام  20تدريب 
جة وتشغيلهن في مختلف مجاالت تكنولوجيا خري 60سوق العمل بالتدريب الذي يصمم حسب متطلبات أصحاب العمل؛ تم تدريب 

: لدعم المرأة إلنشاء أعمالها ومبادراتها الخاصة، مبادرات األعمال وفي قطا . 2018المعلومات واالتصاالت في محافظة اربد لعام 
يتمثل بالتدريب  وفي قطا  الصحةامرأة.  177؛ تنفيذ ودعم حاضنات األعمال الصغيرة؛ عدد المشاركات 2018أهم اإلنجازات لعام 

وفي قطا  الرعاية النهارية )حضانات . 2019لمقدمات خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية لكبار السن، ليتم البدء بالتدريب عام 
؛ أعداد دليل تدريبي لمقدمات الرعاية على 2018مقدمة رعاية، ودعم مقدمات الرعاية، أهم اإلنجازات عام  450تم تدريب  األطفال(:

 سيدة كمقدمات رعاية لألطفال، إنشاء نماذج للحضانات المنزلية في شمال وجنوب المملكة. 186عافات األولية، وتدريب اإلس

 اتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل 

كل من " حيث نصت التحرش كافة أنوا  306المادة  فقد شملت 2017لعام  المعدل قانون العقوبات وفقكتدبير لمنع التحرش  7.6
عرض فعاًل منافيًا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخالقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو 

أکمل ذكرًا كان أو أنثى او  18لكل من لم يكمل  عام 15نطاق تطبيقها برفع السن من  ووسع ."اإلشارة تصريحًا أو تلميحًا بأي وسيلة
ومضاعفة العقوبة  ،المعاقبة على التحرش في مكان العملو  ،بيئة عمل خالية من التحرشمكرر  306المادة  وتضمندون رضا،  18

او التسهيالت  ،فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة ،أو مدير مكتب استخدام او عامال فيه ،على عامل من رب العمل إذا وقع الفعل
أو كان  ،صدر العنف من األصول أو المحارم أو ممن لهم سلطة شرعية أو قانونية السلطة. ومضاعفتها إذاها من هذه التي يستمد

ل بديتويمنع أو أستعمل معه أسلوب الخدا ،  ،المجني عليه ذكرًا أم أنثى ال يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي
 .الوالية هذه إذا كان للجاني والية على المجني عليها فيحرم من القانون أنهنص  ،ولمزيد من الحماية .عقوبة الحبس في حال التكرار

 تحسين الخدمات المالية والحصول على االئتمان، بما في ذلك بالنسبة للنساء العامالت لحسابهن الخاص  
والتي  2018المعدل لعام ريبة . هـ من قانون الض9باعتبار المرأة معيلة تستطيع الحصول على االعفاءات وفق أحكام المادة  8.6

للمكلف المرأة المعيلة الحق في الحصول على االعفاء للمعالين المنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه المادة وفي حال تنص على 
 .المعيلينيتم تقاسمها بالتساوي بين أو  ...التقدم لالستفادة من هذا اإلعفاء من أكثر من مكلف معيل يتم تقاسمها حسب نسبة االعالة

من تعريف أفراد العائلة للموظف أو للمتقاعد الذين لهم الحق في راتب التقاعد  2018لتقاعد المدني  لقانون  المعدل قانون الوسع  9.6
دي وأجاز ألي من الزوجين ان يجمع بين راتبه التقاع أو الزوجة، واألم واألب للموظفة. بإضافة الزوج ،أو المكافأة أو التعويضات

مرة ثانية. ووفق الزواج للعن الزوجات والبنات واالمهات عند  ولم يعد يقطع راتب التقاعد نهائيا ه من تقاعد زوجه المتوفى.ونصيب
أو  ،أو كانت معيلة ألوالدها ،إذا كان زوجها مقعداً وذلك تم التوسع في منح العالوة العائلية للموظفة؛ المعدل نظام الخدمة المدنية 

 .( سنة18فقة شرعية عن أوالدها وكانت أعمارهم ال تزيد على )مطلقة ال تتقاضى ن

( ونضيف للحصول على االئتمان خصصت مؤسسة اإلقراض الزراعي لمشرو  التمويل الريفي منذ بداية 6.10)نشير للفقرة  10.6
املة في مناطق الريف والبادية إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنمية الريفية الش بهدف( مليون دينار، 3سنويًا مبلغ ) 2016العام 
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وضمن حزمة ميسرة  ،غير تقليدية وللمرة األولى مرتبطة بالقطا  الزراعي من خالل فتح مجاالت استثمار ،وخارج مراكز المحافظات
لعمل ومصادر المستهدفة، تعمل على توفير فرص ا بهدف خلق مشاريع متوسطة وصغيرة ضمن المناطق ،من االجراءات والتسهيالت

وتحفيزها  ،وزيادة مشاركة المرأة في التنمية الزراعية ،المحافظاتق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة في كافة ويحق ،تنوعة للدخلم
توفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب الوطنيــة. ويركز المشرو  و على العمــــل في القطا  الزراعي، 

األولوية لألسر الريفية  هيل لالستفادة من المشرو  اعطاءمن معايير التأ. الزراعية والريفية ذات االنتاجية السريعةعلى منح القروض 
ة بنسبنساء ( مليون ديناراستفاد منها 3,63( نحو )2018-2016لفترة )لبلغت قيمة القروض الموجهة لإلناث امرأة. التي تعيلها 

  المستفيدين. ( من42%)

 )والبنية التحتية والخدمات بما في اإلرشاد الزراعي بما في ذلك التقنيات الذكية للمناخة )وصول إلى التقنيات الحديثتحسين ال 
لتعزيز وصول السيدات الى مؤسسة االقراض الزراعي تعقد دورات تدريبيه في مهارات االنتاج الزراعية )التصنيع الغذائي،  11.6

لتسهيل حصولهن على  ،طبية( وإعطاؤهن شهادات مصدقة من وزارة الزراعة في النشاط التدريبيتصنيع االلبان، تجفيف االعشاب ال
للبدء في مشاريعهن،  لتوفير مصدر مالي دائمربات المنزل  من الريفيات العامالتمن  ض، وعمل جمعيات توفير من مجموعةو قر 

وية على مهارات االنتاج الحديثة بالتعاون مع مراكز البحث عقد ورش توعلى أقساط، تم ع ويسدد ،بدون فوائد من القرض االستفادة
الزراعة المائية، تطعيم االشجار، تركيب المهارات الحديثة في االنتاج )سيدة ريفية حول  12تستهدف  منها ورشة ،واالرشاد الزراعي

 .االسفنجات للماعز(

ك التدابير القانونية والسياسية التي تفيد المرأة في التوظيف غير دعم االنتقال من العمل غير الرسمي إلى العمل الرسمي، بما في ذل 
 الرسمي لتقليل أعداد العاملين والعامالت غير النظاميين في االقتصاد

لم يصدر نظام يحدد االحكام التي يخضع لها  إال أنهقانون العمل العامالت في الزراعة بأحكامه، يشمل  .1.7مراجعة الفقرة  .أ12.6
قات العمل والراحة والتفتيش ليتضمن تنظيم عقود عملهم واو  ،راعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهمعمال الز 

مكانية استخدام حقهم في العمل المرن، ولتجاوز ليضمن خضوعهم للضمان االجتماعي وإو  ،خرى تتعلق باستخدامهمواي أمور ا
( %21.75عات للضمان االجتماعي باتجاه تخفيضها عن نسب المساهمات الحالية والبالغة )التحدي المتعلق بارتفا  نسب االقتطا

 من األجور. 

من شكلت وزارة العمل لجنة  ،تقليص مساحة االقتصاد والعمل غير المنظم وتأثيراته السلبية على ظروف عمل النساءول.ب 12.6
نظمة العمل الدولية، وقد برعاية م ،اطار وطني لالنتقال لالقتصاد المنظملوضع  ،الحكومة والقطا  الخاص والنقابات العمالية ممثلي
احتياجات مختلف القطاعات، وترتيب  لىُتركز ع ،خطة عمٍل تنفيذيةك 2015لمنظم عام االطار الوطني لالنتقال لالقتصاد ا أطلق

اره أمرًا ضروريًا لتحسين كفاءة المنشآت والقطا  األولويات تماشيًا مع تنو  القطا  غير المنظم بغية تحقيق نتائج ملموسة، باعتب
الهيئات المكونة لها على قضايا تتعلق باالقتصاد غير المنظم في مركز التدريب  بدورها دربت منظمة العمل الدولية .الخاص ككل

تعريف موحد لعمال القطا   اعتماد إلى يجابي على العمال واصحاب العمل والحكومة، هدف االطاربمدينة تورينو، ولما له من عائد إ
الحد من توسع االقتصاد غير المنظم، ووضع منهجية للتعامل مع و غير المنظم ومؤسساته لتوحيد البيانات واالحصاءات القائمة، 

وضمان  المعنيةالعمالة غير المنظمة، وتحديد ووضع االجراءات التي تناسب ادوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
حيث  .لموارد المالية وتعزيز العمل المشتركاتوفير ، و بحاجة لمتابعة وبناء خطة تنفيذيةأن هذا االطار من التحديات دم االزدواجية، ع
 تعاني من العمل في القطا  الزراعي بشكل غير منظم كما ذكر. في قطا  العمل غير المنظم الم النساء أن

 2020-2018ية الوطنية للشمول المالي االستراتيج ( حول1.20نشير للفقرة ) 13.6

ما اإلجراءات التي اتخذها بلدك في السنوات الخمس األخيرة لالعتراف ب و/أو الحد من و/أو إعادة توزيع الرعاية غير مدفوعة . 7
 األجر والعمل المنزلي وتعزيز التوفيق بين األسرة والعمل؟
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مثل استقصاءات استخدام الوقت، وعمليات ) سبة الوطنيةفي اإلحصاءات والمحاإدراج الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي  
 )التقييم، والحسابات الفرعية

هو تأمين الموارد المالية لتوفير  الوطنية التحدي في مجال إدراج الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي في اإلحصاءات 1.7
في توفير  ميتهاهألوالعمل على احتساب تكلفته،  ،تخدام الوقت، والعنف ضد المرأة بيانات للمؤشرات غير المتوفرة ومنها مسح اس

صدور بو . ، وهذا ما تضمنته خطة تمكين المرأة اقتصاديا في دول المشرق لألردنمن أهداف التنمية المستدامة 5مؤشرات الهدف 
 2017ل لنظام االبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة لمدينة عمان ونظام معد 2017تعليمات ترخيص ممارسة المهن من المنزل لعام 

؛ والتي أجازت ترخيص وممارسة ومزاولة بعض المهن من داخل المنزل، ما يتيح فرصة (3)مرفق رقم وفقا لقوانين رخص المهن
عدد أكبر من وبالتالي دمج  ،وحصر وتقدير مساهمة هذا الجزء في الناتج المحلي اإلجمالي ،طنيةإلدراجها ضمن اإلحصاءات الو 

  السيدات في قطا  العمل المنظم.

 توسيع خدمات رعاية األطفال أو تقديم الخدمات القائمة بأسعار أكثر يسرًا 
تدريب العامالت في مشرو  "دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص"، يهدف إلى  (5.6الفقرة )كما ورد في  2.7

لتطوير المهارات النمائية لدى لتأهيلهن  النواحي جميع ال تطوير المهارات النمائية لدى األطفال منكفاءتهن في مج الحضانات لرفع
( اتفاقية تعاون إلنشاء حضانات مؤسسية في 63األطفال تماشيًا مع التوجهات الحديثة في رعاية الطفولة الُمبكرة، حيث وقعت )

 10( حضانة )40وتشغيل ) مؤسسة(. 16والجنوب:  30، الوسط: 17)الشمال:  القطاعين العام والخاص موزعة على األقاليم الثالثة
تم و  ،( طفاًل من أطفال العامالت والعاملين في المؤسسات1080(. استفاد منها )2018حضانة عام  30، و2017-2016لألعوام 

إنشاء وتأثيث الحضانات من أدوات وتطوير مواصفات ومعايير  ،سنوات 4-0تطوير دليل األنشطة لمقدمات الرعاية لألطفال من 
  طفل. 12 لدارتستوعب ات، سنوا 4 ها الخدمة ألبنائهن حتىيأول دار حضانة ألبناء السجينات تقدم ف انشأت .تعليمية واثرائية نمائية

لحضانات في إنشاء االتوسع ب بيئة عمل صديقة لألسرة من خالل قانون العمل لتوفرمواد في اجرى مجلس األمة تعديالت على  3.7
على أن تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة وفقا للمعايير النمائية  2018لسنة نظام دور الحضانة  نصكما مل. أماكن الع

ئصهم وقدراتهم تهم وتطوير خصائأشهر وتنش 8سنوات و 4حاالت استثنائية لغاية سنوات( ول 4-0المعتمدة بهدف تربية األطفال )من 
تشمل تسهيالت  بذلك وية واالنفعالية االجتماعية، سيتم استقبال الحضانات لألطفال ذوي االعاقة، ووضع التعليماتواللغالجسدية 

 .دمجهم

 توسيع الدعم لألشخاص كبار السن الضعفاء وغيرهم ممن يحتاجون إلى أشكال مكثفة من الرعاية  
واعتبرت  ،على االهتمام بكبار السن في إطار نهج الرعاية ،اعيةوفي محور الفقر والحماية االجتم 2025اقتصرت رؤية األردن  4.7

ماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، فتح وتوسيع المجال اكز رعاية المسنين الموجودة لتتزيادة قدرات مر  لها ستراتيجيةأولوية ا
ية إلى المنازل. تعريف المسن؛ من مة توصيل األدو توفير الخدمات األساسية للمسنين مثل خدلتشكيل منظمات مجتمعية غير ربحية، و 

ومن المتوقع أن تصل إلى  ،من مجمو  السكان 2016عام  %7.3نسبتهم  شى مع التعريف العالمي للمسنين،سنة فأكثر يتما 65 بلغ
ا  متوسط العمر في ازدياد مستمر، نتيجة ارتفا  معدل الخصوبة الكلي، وانخفاض معدل الوفيات، وارتف وهي ،2020لعام  7.6%

ارتفا  كلفة الرعاية المنزلية كالمتوقَّع عند الوالدة. االهتمام بقضايا كبار السن دون المستوى المطلوب، يواجه هذا القطا  تحديات 
وال بد من  .جهة لكبار السن من أطباء وممرضينوندرة التخصصات الصحية المو  ،عدم إدراجها ضمن سقوف التأميناتوندرتها، و 

مراكز صحية  8تقليل االعتماد على المستشفيات، ونقل واستكمال المعالجات إلى المنزل، توجد نزلية، و في مفهوم الصحة الم التوسع
بواقع يوم في االسبو   ، تغطى من قبل طبيب عام( مركز30لى زيادتها الى )العمل في وزارة الصحة ا ويجري  ،صديقة للكبار السن

 ب وأمراض الشيخوخة، تنفيذ الورشومي، وتعمل الوزارة على األولويات التالية: فتح تخصص طتغطية بشكل يال ويتم العمل على
، عمل دراسات وأبحاث حول مفهوم التشيخ الصحي والنشط ،يالتدريبية للكوادر الصحية والعاملين في دور رعاية كبار السن واالهال
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النقص في األبحاث و  ،صاص شيخوخة، قلة الموارد الماليةطباء اخت، وتجاوز التحديات المتعلقة بعدم وجود أواقع كبار السنحول 
 .والدراسات

 تقديم أو تعزيز إجازة األمومة/األبوة/الوالدية أو أي نو  آخر من اإلجازات العائلية 
 ..ج(4.2العمل )الفقرة أيام في قانون  3إجازة األبوة لمدة  مجلس األمة لمدة يومين. وأقرإجازة األبوة نظام الخدمة المدنية  يمنح 5.7

الرعاية غير  االستثمار في البنية التحتية الموفرة للوقت والعمل، مثل النقل العام والكهرباء والمياه والصرف الصحي، للحد من عبء 
 مدفوعة األجر والعمل المنزلي على النساء

ين بصفة غير رسمية من العمل بصفة ية، وتمكين العاملدنت باألعمال من البدء بمشاريعهم بكلف وأعباء مالية متلتمكين المبتدئا 6.7
 (.1.7الفقرة  )تراجع تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل 2017لتنظيم ترخيص العمل من المنزل صدرت عام ، و قانونية

كوسيلة إرشادية مبسطة  ،27وتم العمل على تطوير دليل خاص بتعليمات مزاولة العمل من المنزل )دليلك لبدء عملك من المنزل(
وإجراءات التسجيل والشروط الفنية  ،مارستهاوأنوا  المهن المسموح ترخيص م ،للتعريف بأهمية وكيفية ترخيص األعمال من المنزل

 .وتحدي ارتفا  رسوم الترخيص لهذه المهن ،والتنظيمية، إال أن األمور المتعلقة بضريبة الدخل تشكل عائقا أمام العمل بشكل رسمي

بمساهمة المرأة  والتي تعترف إدخال تغييرات قانونية فيما يتعلق بتقسيم األصول الزوجية أو استحقاقات المعاش التقاعدي بعد الطالق 
 غير مدفوعة األجر في األسرة أثناء الزواج

وضمن الئحة  .( أ.2. 1يتعلق باالستحقاقات التقاعدية )يراجع الفقرة  2018جرى تعديل على قانون التقاعد المدني لعام  7.7
 تضمنت ،ألمة عند كل تشكيل جديد للمجلسالمطالب في اإلصالحات في السياسات والتشريعات التي تقدمها شؤون المرأة لمجلس ا

باقتسام األموال المتحصلة عند انقضاء  ،لضمان تطبيق حق السعي 155المادة في  تعديل على قانون األحوال الشخصية الالئحة
ة الزوجية، ذلك أن مباشرة أو غير مباشرة في ما تم تحصيله أثناء الحيا ينالزوجأي من الزوجية؛ بالوفاة أو بالطالق، اعترافا بمساهمة 

طالقها وبعد المانع األدبي كثيرا ما يحول دون توثيق حقوق أي من الطرفين، ولمعالجة األضرار التي تتعرض لها المرأة المسنة عند 
 .2019أمام مجلس األمة في بداية نيسان القانون زواج دام لمدة طويلة، إال أن مجلس األمة لم يستجب لهذا التعديل إثر عرض 

خالل  ل أدخلت دولتك تدابير التقشف/ضبط أوضا  المالية العامة، مثل تخفيض اإلنفاق العام أو تخفيض عمالة القطا  العامه. 8
 السنوات الخمس الماضية؟ ال

 القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية 

 للحد من/القضاء على الفقر بين النساء والفتيات؟ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخيرة . 9
تعزيز وصول النساء الفقيرات إلى العمل الالئق من خالل سياسات سوق العمل النشطة مثل التدريب على العمل، والمهارات،  

 وإعانات التشغيل، وما إلى ذلك والتدابير الهادفة(
يتمثل المشرو  بإنشاء فرو  للشركات أو المصانع في المناطق النائية ذات  :مبادرة الفرو  االنتاجية في وزارة العملنموذج  1.9

ويساهم في جذب االستثمارات للمناطق  ،وفير فرص تدريب وتشغيل للمتعطلين خاصة النساءفقر والبطالة المرتفعة، حيث يمعدالت ال
باإلضافة للمساهمة  ،سنوات 3مبنى للمستثمر مجانا لمدة كلفة البناء ويمنح ال ثمر حوافز تتمثل بالمساهمة في دفعالنائية؛ يمنح المست

منتشرة في مختلف فرعا  23عدد الفرو  العاملة حاليا  شهر. 12مدة الحد األدنى لألجور ل من %50بدعم رواتب العاملين بنسبة 
مليون دينار.  22بلغت تمويل  فرصة معظمها للفتيات بقيمة 6338فرصة عمل، تحقق منها  8040تستهدف توفير  المملكة، مناطق

                                                           
 https://bit.ly/2W5ZgeKالخاص بتعليمات مزاولة العمل من المنزل )دليلك لبدء عملك من المنزل(على الرابط  لالطال  على الدليل 27 

 

https://bit.ly/2W5ZgeK
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نشاء المزيد من الفرو  وضمن خطة التوسع إل مليون دينار، 15فة مالية ( فرصة عمل بكل2980تحت اإلنشاء ستوفر )فرو   8يوجد 
فرصة عمل، وبكلفة  1660فرو  قيد اإلجراء تستهدف توفير  9لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل وخاصة اإلناث، ثمة 

 افرع 13إلنشاء  للتنسيق مع مستثمرين العمل وزارةفي  يجري العمل ؛مليون دينار أردني. ولكونه أحدث أثرا ملموسا 8كثر من ة أمالي
 .اجديد

 .(6.6الفقرة  تراجع) ؛EPPبرنامج زيادة فرص العمل وكذلك  2.9

في معرض  14تم تنفيذ العامالت في التشغيل الذاتي،  منتجاتلتسويق وزارة العمل معارض تسويق منتجات السيدات: تنفذ  3.9
-100ل معرض مواصالت والخدمات األساسية للمشاركات، استهدف كالطاوالت مجانية و  توفر المعارض .الخمس سنوات السابقة

إكسسوارات، صناعات تجميلية  ،ات، مأكوالت وحلويات، خزفياتسيدة من مختلف المحافظات تعرض فيه المنتجات )مطرز  120
منظور النو   الوزارةتراعي  ...(.

االجتماعي عند وضعها للموازنة 
الخاصة بها في كل برامجها منذ عام 

ارتفعت قد و  ،(3.9)جدول رقم  2017
 2017نار في عام مليون دي 6من 
 2019مليون لعام  7,426,13إلى 

باإلضافة لأليام الوظيفية ومعارض 
 التشغيل التي تقيمها الوزارة.

في  ،المستجيبة لسوق العمل هني فرص التدريبر مؤسسة التدريب المتوف : أ.فقيرات الى العمل الالئقلتعزيز وصول النساء ال 4.9
ء على م البرامج بنايصم، مان تشغيلهنا بفرص التشغيل عبر عقد اتفاقيات مع القطا  الخاص لضوربطه ،المناطق األقل حظُا والنائية

وتدريبهن على  ،وضمان االستمرارية به ،للعمل مهارات الحياتية الالزمة لتأهليهنالملتحقات بال احتياج اصحاب العمل، تزود المؤسسة
حيث شهدت عدة مشاريع إنشاء الخريجات  .تشبيكهن مع المؤسسات التمويليةو  ،وكيفية إنشاء المشاريع الخاصة بهن ،ريادة االعمال

زمة السورية أداة فعالة الحضانات. باتت خطة االستجابة لألدعم وتفعيل إنشاء  برنامج( 5.6)تراجع فقرة  .ببهن. عمال خاصة أل
الحصول على دخل من  يات واألردنيات فين النساء السور للتواصل مع المؤسسات والقطا  الخاص أدت إلى شراكات ساعدت كال م

تصريح عمل لالجئين  135387نحو  2019حيث بلغ العدد التراكمي وحتى نهاية شباط ، "ايكيا"خالل إنتاج أثاث يتم بيعه في 
 . %4.4تبلغ حصة االناث  2016السوريين منذ عام 

 65المحافظات وعددها  مية االجتماعية؛ والمنتشرة في كافةمشرو  دعم وتطوير مراكز تنمية المجتمع المحلي في وزارة التن قدم 5.9
سنة  12والدية من بداية الحمل حتى التوعية والتتنو  بين التمكين االقتصادي،  %80 هاالمستفيدات من نسبةبرامج للجنسين،  مركز

أخرى في هذه  فعالية 156وموجهة للنساء،  %60منها  2018حملة توعية عام  280تم تنفيذ و وصحة انجابية وسرطان الثدي، 
الل برنامج صناديق االئتمان، حيث وفرت فرص عمل من خ وتوفير فرص عمل .935واإلناث  147الذكور  عدد المستفيدينالمراكز 
تعمل على نشر الوعي بقضايا تمكين  2019لعام  3826جمعية نسويه من  350كما يوجد  .فرصة عمل 250ولإلناث  20للذكور 

الوزارة كافة الجمعيات بصناديق إئتمان ومشاريع انتاجية توفر  وتدعم العنف.لتمكين االقتصادي وحماية المراة من خاصة ا ،المراة 
( ألف 60بحجم تمويل ) ،( مشرو  أسر منتجه في محافظة الزرقاء32تم تمويل ) .فرص عمل للنساء ضمن برنامج االسر المنتجه

جمعية نسوية  (75)استفادت  دينار.( مليون 1.620وبتمويل ) ،ة بمشرو  أسر منتجه( سيد900) تلتأه وعلى مستوى المملكة دينار.
 .2018حتى عام صناديق إئتمان جمعية حاصلة على  85و( 2017-2008) خيرية

 2021 2020 2019 2018 2017 البرنامج
اإلدارة والخدمات 

 المساندة
4,368,482 4,388,340 1,109,000 1,313,070 1,530,540 

 929,500 925,100 1,007,000 895,620 760,051 تنظيم سوق العمل
 8,256,500 7,941,920 5,310,130 1,620,450 913,028 التدريب والتشغيل

 10,716,540 10,180,090 7,426,130 6,904,410 6,041,561  المجموع
 (2021-2017رة لإلناث موزعة حسب البرامج للسنوات ): المخصصات المقد3.9جدول رقم 



ة  مسودة أولي

 

25 
 

ين تسهيل وتمكين الالجئين السوريل ،"سبل كسب العيش" ترأس وزارة العمل لفريق ،ضمن خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 6.9
واألنشطة  ،من االستفادة من مجموعة متعددة من المكونات ،بكافة تصنيفات القوى العاملة والنو  االجتماعي ،والمجتمع المستضيف

والعمل من  ،في إنشاء واستدامة المشاريع الصغيرة ،المتعلقة بتوفير فرص العمل والتدريب والتمكين المهني والتقني والمهارات األساسية
اقتصاديا من  هذه الفئة ولية تم التأكيد على تمكينضافة لخدمات اإلرشاد والتشبيك الوظيفي. وبالتنسيق مع المنظمات الدباإل ،المنزل

اصالت، المحددات الثقافية، )الحضانات، المو  العمل وتذليل عقبات دخولهن السوق  ،لتدريب المتخصص والمعتمد لتأهيلهنخالل ا
حقيق معايير العمل تعزيز تالمنزل، دعم مشاريع العمل من داخل و  التدريب على المهارات الحياتية(و  ،األنشطة التوعية بحقوق المرأة 

لمناطق األكثر يل الهشاشة لتوجيه المشاريع لوتحل ،تقييم الخصائص السكانية للمجتمعات وللنساء في المجتمعات الالئق للنساء،
 هشاشة. 

( من الفئات 2020-2017ادي والمشاركة االجتماعية لذوي اإلعاقة" )مدرب العمل( )تنفذ وزارة العمل مشرو  "التمكين االقتص 7.9
وتفعيل برنامج )مشورة النظراء( لتأهيلهم لتقديم االستشارة لنظرائهم  ،ذوات اإلعاقة لدمج مختلف اإلعاقات في مكان العمل ؛المستهدفة

من ضمنهم نساء ذوات اإلعاقة.  ،يب وإعداد استشاري نظراءمن ذوي اإلعاقة للتكيف في العمل، قام خبير بتنفيذ جلسات لتدر 
ع المجلس المساهمة في تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري )الباحثين عن عمل، والمشتغلين من ذوي اإلعاقة والشركات( بالتنسيق مو 

( 6سة التدريب المهني، وتدريب )واإلحصاءات العامة وتعميم إدراج بيانات الخريجين من مؤس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة
مدرب  13موظف، تم اعتماد  30تدريبات استهدفت  3عقد المتدربون  .ميسرين جدد على دليل تشغيل ذوي اإلعاقة من موظفي الوزارة

( 6"مدربي عمل" خضعوا للتدريب من قبل خبراء، وتم تنفيذ تدريب "مدرب عمل" للجمعيات والشركات والقطا  الحكومي بواقع )
مدرب عمل من القطا  الخاص والجمعيات والقطا  الحكومي ممن استوفوا شروط  31تم اعتماد  ،شخص 122جلسات استهدف 

باحث عن  293: 2018مستشاري نظراء من ذوي اإلعاقة. بلغ عدد الباحثين والمشتغلين من خالل المشرو  لعام  10االعتماد، و
 مشتغل. 357عمل و

ابرمت وزارة التنمية االجتماعية اتفاقية مع هيئة االمم المتحدة للمرأة ضمن  ،ناء قدراتها في العمل الالئقة وبلغايات تمكين المرأ  8.9
وقد باشرت  ،لمناطق التي تشهد نسبة فقر مرتفعةة اقتصاديا خصوصا في ايهدف الى بناء قدرات المرأ  ،مشرو  ايد بايد المرحلة الثانية

ة لمشرو  سابقا دعما للمرأ حيث حقق هذا ا ،2016عام ل استكماال للتعاون في نفس المجال 2019ام الوزارة بتنفيذ خطة العمل لهذا الع
وبناء قدراتهن في تسويق  ،في المشاريع الصغيرة 2016سيدة عام  800حيث تم شمول  ،الفقيرة في المجتمع المستضيف لالجئين

الذي يستهدف بناء قدرات مراكز تنمية المجتمع المحلي  قابل االجروتم نقل تجربة مشرو  العمل م .المنتجات وزيادة دخلهن االسري 
وذلك من  ،ة على العمل الالئقأ بهدف توفير فرص امكانية حصول المر  ،( مراكز في المحافظات التي تشهد وجود لالجئين9وعددها )

 االجر كبديل للمواصالت. بحيث يكون التدريب مقابل ،( سيدة800هن يدوية بعدد يصل الى )خالل تدريب النساء على م

يخدم  2019عام  تنفذه أمانة عمان الكبرى  : مركز شرق عمان النسائي لإلبدا ؛ولريادة المرأة في مجال األعمال ومشاريع المرأة  9.9
 ،ةالمنتفعات من صندوق المعونة الوطنية وذوات اإلعاق في مناطق شرق عمان منسنة(  30-18سورية بعمر )الردنية أو األالمرأة 

اتها في لزيادة دخلها ورفع قدر  ،الف دينار، بهدف تدريب المرأة وحصولها على المهارات في قطاعات الحرف اليدوية 373.7وبكلفة 
والتركيز على  ،دورات تدريبية متخصصة في قطاعات الحرف اليدوية بناء على طلب السوق ينظم المركز  مجال التسويق االلكتروني،

في بدء  لراغباتخصص لإعداد التدريب المعياري المتو  ت الحرف اليدويةمجاالدورات تدريبية في  8، ستعقد جاتالجودة والتسويق للمنت
كيفية التعامل مع ، و ويق بما فيه االلكتروني لمنتجات النساءالتس ارية الخاصة أو التوظيف، وتدريب موظفي المركز علىالتج أعمالهن

 .وربط المتدربات مع فرص العملللعمالء، وإنشاء نظام لإلرشاد المهني للنساء والتسليم  اتالمكتب االلكتروني المنشأ لبيع المنتج
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 دعم أنشطة تطوير ريادة المرأة في مجال األعمال والمشاريع 
يعقد برنامج القرى الصحية في وزارة  9.9

العديد من الدورات الحرفية والمهنية  ،الصحة
العاطلين عن لتدريب وتأهيل  ،داريةاإلمهارات الو 

فرد. ( 2572) 2016نهاية استفاد منها ل ،العمل
من  ناء قدرات العاملين والمتطوعينببرامج ومن 

 رقمجدول . يبين خالل عقد الدورات التثقيفية
 2016الورشات والدورات منذ مواضيع  9.9

تشكل  ،والعدد الكلي للمستفيدين 2019حتى 
 منهم.  %80النساء 

 %8" تخفيض الفقر إلى 2025 تهدف وثيقة "األردن 2017لعام  %15.7وفقًا لدائرة االحصاءات العامة معدل الفقر المطلق 10.9
ُبني منهج األردن لمحاربة  .2020ضاء على الفقر الشديد بحلول . يتوقع أن يتم الق2030عام  %7والوصول به إلى . 2025عام 

ل مباشرة محدودة لدعم الشرائح األكثر حاجة، بما يتماشى مع الهدف األو  الفقر على مفهوم الحماية االجتماعية الشاملة، مع تدخالت
تقديم دليل على التحاق صندوق المعونة الوطنية؛  ألسرة بالحصول على مساعداتربطت الحكومة أهلية ا التنمية المستدامة.من أجندة 

عدد الفقراء في والتعليم ألطفالها.  رسالة واضحة لألسرة عن أهمية الصحةكوتوفير رعاية صحية مالئمة لهم،  أطفالها بالمدارس،
ر مميزات مختلفة عن ولهذا الفق ،قد يهيمن الفقر الحضري على الفقرفلمملكة، ل اإلجمالي من الرقم %33.5يتجاوز  المناطق الريفية ال

األخذ ( و 2025-2019) . هذا ويجري العمل على إعداد االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية والقضاء على الفقرالفقر الريفي
 ؛ لتحسين أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفقر خاصة لدى النساء.2019بنهاية آذار جات نتائج دراسة الفقر التي صدرتبمخر 

 ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخيرة لتحسين الوصول إلى الحماية االجتماعية للنساء والفتيات؟  .10
والمساعدة  ل مثل استحقاقات البطالة، وبرامج األشغال العامة،تقديم أو تعزيز الحماية االجتماعية للنساء العاطالت عن العم 

 االجتماعية
ورفع  ،يعد صندوق المعونة الوطنية أهم شبكة أمان اجتماعية شاملة للفقراء، يهدف لتأمين الحماية والرعاية لألسر المحتاجة 1.10

من خالل تقديم المعونات  مستمرالصول على الدخل لضمان الح ،ودمجهم في سوق العمل ،وقدرات افرادها وتنمية ،مستوى معيشتها
وبرامج  ،وتوفير التدريب المهني ،ذوي اإلعاقة من كال الجنسينالجسدي لألشخاص ومعونات التأهيل  ،المالية الشهرية والطارئة

أسرة  100,000يقارب  التشغيل الخاصة بأبناء األسر المحتاجة، ويقدم الصندوق خدماته في مجال المعونات الشهرية المتكررة لما
، %55، والتأهيل الجسماني %85والطارئة ، %61من المعونات الشهرية  2018ام من السكان، نسبة استفادة اإلناث ع %10 تشكل

توسيع شبكة المستفيدين من خدمات المعونة الوطنية؛ من المتوقع أن تشمل المنهجية ، ول%49وبرامج التشغيل  ،%71وبرامج التأهيل 
ضمن آلية االستهداف للمنتفعين وبرامج التشغيل والتدريب  ناثإ %60بنسبة ال تقل عن  2020ألف أسرة عام  177الستهداف وآلية ا

 المهني. 

السن  ، لتسليف النفقة للزوج والزوجة واألصول خاصة كبار2015لعام  بموجب نظامه ،بدوره يعمل صندوِق تسليِف النفقةِ  2.10
وتَم رصُد مليوَن ديناٍر من  ،ذر تحصيلها من المحكوم عليه، ويعتبر أحد آليات الحماية االجتماعيةعند تعمن الجنسين والفرو  

 2018. بلغت عدد المعامالت المقدمة والمستكملة للشروط لعام لغاياِت تنفيِذ أحكاِمه 2018-2016الميزانيِة العامِة سنويا لألعوام 
 طفلة. 397طفل و 361إمرأة ونفقة لـ 161ضمنت نفقة لـ، تدينار 204180موعها معاملة حصلت جميعها على النفقة بقيمة مج 436

 عدد المشاركين موضوع الدورة
مفاهيم تنموية )تخطيط, كسب التأييد المجتمعي, العمل التطوعي، إعداد مقترح 

 مشروع(
994 

 450 ارة المشاريع الصغيرة والتسويق إد
 369 تمكين المرأة في مختلف المواضيع 

 500 مهارات االتصال والتشبيك
 1067 المدرسة المجتمعية

 150 المنزل والمجتمع صديق الطفولة
المخدرات والتدخين، محاضرات توعوية حول مواضيع )زيادة الوزن والسمنة، مكافحة 

 تطوعي(العمل ال أمراض الشتاء،
140 

 (2019 – 2016: برنامج القرى الصحية في وزارة الصحة )9.9جدول رقم 
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حيث تعزيز مبدأ دمج النو  االجتماعي من خالل المساهمة في حزمة متكاملة من اإلجراءات، يساهم الضمـان االجتماعي في  3.10
وفي حاالت التوقف المؤقت عن  ،ولمدة محدودةويضمن توفير دخل مناسب خالل فترة التعطل عن العمل  ،دخاًل عند التقاعد يوفر

 شتراك بالضمان خالل فترة التعطل، والجمع بين المنافع التأمينية والرواتب.يضمن استمرارية االو  ،العمل بالنسبة للمرأة كاألمومة

 تقديم أو تعزيز التحويالت النقدية المشروطة 
نسبة استفادة النساء  ،ةجميع أنحاء المملكوهي منتشرة ب ،اتة للنساء الفقير تقدم صناديق اقراض المرأة مشاريع ميكروية مشروط 4.10
حيث تضمن مشرو  تمكين المرأة  ،دراسة موسعةل إيجابا أو سلبا ال زال بحاجة إال أن األثر المترتب على تلك القروض .%100منها 

ية لهذه القروض وآليات منحها، وأثرها في تحسين ضرورة إجراء دراسة مسح ؛2023–2019ضمن مبادرة المشرق لألعوام  االقتصادي
أن بعض النساء تحصل على القروض  ذلك .في توفير المزيد من التمويل لها وتوفير فرص عمل مستدامة قبل التوسع ،مستوى الحياة

ف عائلية في ظل يلسداد ديون أخرى أو تغطية مصار  بلوال يتم االستفادة منها في مشاريع منتجة،  ،تحت ضغط من ذكور العائلة
عدم للقضاء وتعرضن للسجن وقد أحيلت العديد منهن ل ؛تسديد ضماناتها النساء تحدي الكثير من تواجهبالتالي و  ،واقع اقتصادي سئ

ورصد ومتابعة  ،الصناديق مما أدى لنتائج سلبية في ظل غياب دور حكومي في معادلة استهداف النساء في هذه ،الوفاء بااللتزامات
تقل  الذي لدينللمطالبة القضائية الغارمات لخصص صندوق الزكاة مبلغ نصف مليون دينار لسداد ديون  2018. بنهاية يعالمشار 

ضافة إلى غارمة. هذا باإل 639م االفراج عن وت، 1/1/2019دينار حتى تاريخ  396.866تم صرف مبلغ  ف دينار.قيمته عن ال
وغياب الحلول المؤسسية المستدامة  ،الحلول واجهت الكثير من التساؤالت حول نجاعتها مبادرات الحقة أخرى هذا العام، إال أن هذه

من قانون التنفيذ التي تجيز حبس المدين بدين  22المادة ضرورة إلغاء المتعلق بجنبا إلى جنب مع الحل التشريعي  لهذه القضية
   .مدني

امها بتقديم كافة التسهيالت الممكنة لحصول النساء والفتيات ( ركزت مؤسسة االقراض الزراعي اهتم2018-2014خالل ) 5.10
 تخصيص مشاريع تركز على إعطاء األولوية لهن وبأسعار فائدة تفضيليةب ،على التمويل الالزم لمشاريعهم الزراعية والمدرة للدخل

خاص بالنساء فقط. في الريف والبادية  تمكين المرأة . مشرو  2. مشرو  القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. 1 :منها
بلغت قيمة القروض الموجهة لإلناث  الخدمة. التي تقدم لكافة متلقي فضاًل عن مجاالت االستثمار االخرى  ،. مشرو  التمويل الريفي3
دوق اإلقراض نسبة المقترضات من صنمن إجمالي المستفيدين. و  %31ة ( من اإلناث بنسب11840( مليون دينار استفاد منها )53)

ام ألعو مليون دينار ل 22.8 إجمالي المقترضين، بقيمة إجماليةمن  %27و %25على التوالي  2017، 2016الزراعي لعامي 
 . 2018و 2017

( مليون دينار ألنشطة المشرو  للفترة 50مشرو  القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة: تم تخصيص ) 1.5.10
وبسعر فائدة يقل  ،ينسجم مع دور المؤسسة وخطتها اإلقراضية في االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعيةوبما (، 2014-2020)
( مليون 17,6) بلغت قيمة القروض الموجهة لإلناث خالل الخمسة السنوات الماضية األسعار المعمول بها في المؤسسة. ( عن2%)

( من إجمالي المستفيدين، وقد خلصت الدراسات التي اجريت للمشرو  النتائج %53,1( امرأة وفتاة وبنسبة )4329دينار استفاد منها )
التالية: الوصول إلى الفئة المستهدفة )المرأة في الريف والبادية(، خلق فرص عمل تشغيلية توازي عدد المستفيدات، تحسين المستوى 

وتحفيز دورهن في النشاط االقتصادي  ،تكار واإلبدا من المستفيدات، التشجيع على االب %77ـومستوى الدخل ل %87ـالغذائي ل
 واالجتماعي.

 مشرو  تمكين المرأة في الريف والبادية األردنية خاص بالنساء والفتيات فقط، وبدون فائدة، بدأ العمل بمشرو  التمويل الريفي 2.5.10
في مفهوم التنمية الريفية الشاملة في الريف يهدف الى إحداث نقلة نوعية  ،( مليون دينار سنوياً 3وخصص له مبلغ ) 2016 عام

ميسرة الخاصة بهذا االجراءات والتسهيالت الوضمن  ،ن خالل فتح مجاالت استثمار زراعي غير تقليدية وللمرة األولىموالبادية 
المساهمة و  ،ومصادر متنوعة للدخل ،لعمل، توفر فرص ابهدف خلق مشاريع متوسطة وصغيرة ضمن المناطق المستهدفة ،المشرو 
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وزيادة وتحفيز مشاركة المرأة في التنمية  ،ورفع المستوى المعيشي والغذائي لألسر الريفية ،في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة
  عاهد ومراكزبتوفير فرص عمل جديدة لخريجي الجامعات والم ،والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ،الزراعية والعمل في القطا  الزراعي

ومن معايير التأهيل لالستفادة من  ،يركز المشرو  على منح القروض الزراعية والريفية ذات االنتاجية السريعةالتدريب الوطنيــة. 
امرأة، حيث لألسر الريفية التي تعيلها  األولوية إعطاء المشرو 

-2016) بلغت قيمة القروض الموجهة لإلناث خالل الفترة
 ،( مليون دينار3,63شرو  التمويل الريفي نحو )م( من 2018

( من إجمالي عدد %42( امرأة وفتاة وبنسبة )825استفاد منها )
( دينار 584600المستفيدين. بلغ قيمة القروض التي تم منحها )

( دينار، المشرو  833333من أصل ما تم تخصيصه للمشرو  )
( سيدة وفتاة 149استفاد منها )، (%70قيد التنفيذ وبنسبة إنجاز )

  2.5.10الجدول رقم ضمن المحافظات المشمولة وفق 

يتم من خالل مشرو  القرى الصحية في وزارة الصحة تنمية المرأة الريفية من جميع النواحي من خالل منح القروض الصغيرة  6.10 
شكلت ، ( أسرة632استفاد منها ) 2017( حتى نهاية 799178ة )المدرة للدخل لألسر الفقيرة في القرى، بلغ إجمالي القروض الممنوح

 من إجمالي المقترضين، وهناك العديد من قصص النجاح لسيدات حصلن على قروض في القرى التابعة للبرنامج.  %38 نسبة النساء

 تقديم أو تعزيز التحويالت النقدية غير المشروطة 
ساء تمنح فيه مشاريع ميكروية لألسر الفقيرة، نسبة الن ؛فقر لدى وزارة التنمية االجتماعيةبرنامج لتعزيز اإلنتاجية والحد من ال 7.10

مخصصات صندوق المعونة الوطنية لتتوسع في تقديم الدعم النقدي زادت الحكومة  .2019منذ بداية العام . %50المستفيدات منه 
 177لية االستهداف ات المعونة، من المتوقع أن تشمل المنهجية وآضمن منهجية توسيع شبكة المستفيدين من خدماألكثر فقرا، لألسر 

بأي  اإلعاقة ي ذو  حول التحاقال ي؛ قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةوفق و . %60لمستفيدات نسبة اإلناث ا 2020ألف أسرة عام 
وضمن خطة االستجابة  2017عام . ةاستفادته من المعونة النقدي دون  ،برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي

 الف أسرة سورية مساعدات.  18أردني شهريا، وتلقت  5,800سوري والف الجئ  143صلت المساعدات لـلألزمة السورية و 

 إصالح برامج الحماية االجتماعية القائمة على المساهمات لتعزيز مستويات وصول المرأة واستفادتها 
ة بإطالق وهي مستمر  االجتماعي، ربات المنازل بالضماناالشتراك االختياري ل تتيحالجتماعي سسة العامة للضمان االمؤ  8.10

لتشجيع االنتساب االختياري لحماية النساء اجتماعيًا واقتصاديا، ربما تكون األوضا  االقتصادية لألسر من  حمالتها اإلعالمية
 2018لعام  المدني تعديالت قانون التقاعدنشير لكما  لفة االشتراك.بسبب ك ،التحديات التي ُتعيق اشتراك ربات المنازل بالضمان

 (.أ2.1الفقرة  وفق)

بما في ذلك  مثل النساء الالتي يعملن في وظائف غير رسمية،)تحسين الوصول إلى كل ما سبق بالنسبة إلى فئات سكانية معينة  
 (ا  اإلنسانيةالعامالت في المنازل؛ والمهاجرات والالجئات؛ والنساء في األوض

منشرة في جميع انحاء المملكة ومعلن عنها لجميع الفئات، رغم أنه يحق لعامالت  ليات الحماية االجتماعية السابقةان شبكة آ 9.10
 اشتراكهن في الضمان غير ذي جدوى. ما يغدو معه ،مدة إقامتهن في األردن رإال أنه بسبب قص ،المنازل االشتراك بهذه الصناديق

  لهم بإنشاء أعمال تجارية منزلية. خص التمكين االقتصادي لالجئين السوريين، فيتم ذلك من خالل السماحوفيما ي

 . ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخيرة لتحسين النتائج الصحية للنساء والفتيات بها؟11
 العامة ق التغطية الصحية الشاملة أو خدمات الصحةتعزيز حصول النساء على الخدمات الصحية من خالل توسيع نطا 

 نسبة االنجاز قيمة التمويل المقدم)دينار( عدد المستفيدات المحافظة
 %100 220000 56 معان

 %52 103000 26 الطفيلة
 %67 134600 35 عجلون  

 %64 127000 32 العقبة
 %70 584600 149 اإلجمالي

التمويل عدد المستفيدات من التمويل المقدم من قروض مشرو   2.5.10جدول رقم 
 حسب المحافظة 2018 – 2016في الري
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، 2016 السوريين بموجب قرار وزارة الصحة عام أيضا تشمل لألردنيين خدمات األمومة والطفولة وتنظيم االسرة المجانية .أ1.11
 لوزارة الصحة التابعة مراكزال في بإعفاء الالجئين السوريين من اجور خدمات األمومة والطفولة 2019وقرار مجلس الوزراء عام 

الف من خدمات األمومة والطفولة لالجئين والمجتمعات  91الرعاية الصحية األولية والف من خدمات  211قدمت  .(3رقم )مرفق 
 المضيفة. 

بتحسين نوعية الخدمات : مجال الرعاية الصحيةعليها ب " المجاالت الرئيسية للتركيز2025األردن رؤية حددت وثيقة ".ب 1.11
قطا  الرعاية الصحية، وتحسين تعليم ات والتعاون مع الجهات المعنية بشامل، وتقوية الشراك، وإيجاد نظام تأمين صحي الصحية

والوقاية من األمراض، ستبقى أحد  الرعاية الصحية األوليةألمراض السارية. اعلى والسيطرة  ،ذات العالقة المجاالتالمهن الطبية في 
من  تقدم خدمات صحة المرأة والطفلنهوض بهما. وال الثانوية والثالثية رعايةالتركيز على الاألردن ب سيستمرو  ت الصحيةوياأهم األول

سنوات  5-0المقدمة لألطفال من  وتلك ،ما بعد الوالدةوللحامل لخدمات: رعاية  تشمل المحافظات ( مركز منتشرة في525) خالل
للكشف المبكر عن  راء الفحوصاتوإج ،اإلرشاد الوراثي الوقائيو والتأهيلية لذوي اإلعاقة  والخدمات الوقائية والعالجية وتنظيم األسرة

 ، إحالة األطفال دون برامج الكشف المبكر عن اإلعاقاتو  ،وتقييم حاالت اإلعاقة العقلية الشديدة مراض واتخاذ التحصينات الالزمة،األ
 إضافة لخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.لمبكر. لمراكز والجمعيات التي تقدم برامج التدخل الالسادسة 

ورقة موقف حول حقوق  2018أعد المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام  2.11
/ح( من القانون 23اعتمدها مجلس الوزراء. استجابة للمادة ) ،28االشخاص ذوي االعاقة في خدمات وبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية

"توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واألشكال الميسرة  وضرورة، حق المرأة ذات اإلعاقة في الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابيةب
التي تضمن االستفادة الكاملة من برامج الصحة اإلنجابية". كما قام المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بتنفيذ الدورات 

( من الكوادر في 106ث تم تدريب )حي ،للتوعية بحقوق ذوي اإلعاقة وطرق التواصل الفعال معهم ،التدريبية لكوادر وزارة الصحة
خدمات صحية متخصصة  ،كز الوطني للعناية بصحية المرأة التابع للخدمات الطبية الملكيةالمر يقدم . و ( من النساء45منهم ) ،الوزارة
صندوق األمم بدعم من  ،بجودة وكوادر مؤهلة تساعد على االهتمام بصحة المرأة من خالل مشرو  مراكز صحية صديقة للمرأة  ،للمرأة 

 المتحدة للسكان. 

واألمومة، وخدمات  توسيع خدمات صحية محددة للنساء والفتيات، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، والصحة العقلية، 
 (HIV)فيروس نقص المناعة البشرية 

الخدمات الطبية من خالل  ؛ف بكافة أشكالهضمن الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية لضحايا العن .أ3.11
تشمل  ،ويتم تأمين طبيبة أسرة يومين في األسبو  ضمن دور الحماية االجتماعية للنساء ،عيادات متكاملة تغطيها وزارة الصحة

قاء بنوعية الخدمات وزارة الصحة نحو االرت سعتالرعاية الصحية لكبار السن بكافة أشكالها. و  ،الخدمات االنجابية والتوعية الجنسية
الخدمات للمواطنين بالتركيز على الرعاية الصحية  ، حيث توفروفق البرنامج الوطني لتنظيم األسرة ،الوقائي والعالجي هاالصحية بشقي

أمين حيث تتكفل الوزارة بت ؛لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة استجابة ومن ضمنها خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ،األولية
جميع األمهات المراجعات لمراكز األمومة مجانا ل ،الدائمة والمؤقتة ،وسائل تنظيم األسرة الحديثة متعددة الخيارات طويلة وقصيرة األمد

إضافة  دمات رعاية الحامل والنفاس مجانا.وتقديم خ لصحية الرسمية والتطوعية والخاصة.لقطاعات افضاًل عن توريدها ل ،ومستشفياتها
العنف المبني خدمات و  ،تنظيم األسرة والمشورةما بعد اإلجهاض و و  النفاس وخدماتاإلنجاب منها رعاية الحمل  ت للمرأة في سنخدمال

  .صحة المرأة في األزمات وإدارة حاالت االغتصابالجتماعي و على النو  ا

تدريب الكوادر الصحية المعنية بتقديم وتقوم ب، أولوياتهاالسيدات في سن اإلنجاب والمراهقات على سلم  الصحة وزارةتضع  .ب3.11
نظام التزويد لوسائل تنظيم األسرة والمشورة وصحة المرأة في األزمات ، بوكافة القطاعات الصحية ،خدمات تنظيم األسرة في الوزارة

                                                           
 https://bit.ly/2UxGc8lشخاص ذوي االعاقة في خدمات وبرامج الصحة الجنسية واإلنجابية، على الرابط ورقة موقف حول حقوق االلالطال  على  28 

https://bit.ly/2UxGc8l
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ض نسبة استخدام الوسائل اانخفوبالرغم من  .م األسرة على مواقع تقديم الخدمةويوجد نظام إشراف داعم لخدمات تنظي .وبشكل دوري 
وات قد ، إال أن معدل الخصوبة ألخر ثالث سن%52إلى  2012م للعا 29حسب مسح السكان والصحة األسرية %61 من الحديثة

يتوفر نظام رصد الكتروني للتزويد بوسائل تنظيم األسرة على و  .2018في عام  %2.7إلى 2014في عام  %3.4انخفض من 
يتم استخدامه في المراكز الصحية من قبل الكوادر المدربة  ،ملف طبي خاص بتنظيم األسرة وصحة المرأة و المستوى الوطني، 

يوجد مدربين في كل المحافظات على نظام و روتوكوالت ومواد تثقيفية بوسائل تنظيم األسرة، تتوفر أدلة ارشادية وبكما والمؤهلة، 
 علومات الكتروني للصحة اإلنجابية. التزويد بوسائل تنظيم األسرة، ونظام م

ي أقسام وفواقتصار تقديم الخدمات للمتزوجات  ،عدم وجود برامج واضحة للصحة الجنسية في هذا المجال: من العوائق .ج3.11
وليس في جميع أقسام المراكز الصحية االولية، مع ان ذلك  ،فقط )حيث يطلب تقديم دفتر العائلة(االمومة والطفولة في القطا  العام 

تبنت  وقد. 2017/2018عام  2.7إلى  2012عام  3.5معدل االنجاب الكلي من انخفض  .غير مذكور في قانون الصحة العامة
للصحة اإلنجابية/تنظيم االسرة  الوطنية واالستراتيجية، 201730-2013 عوامظيم األسرة لوزارة الصحة لألية تنالحكومة استراتيج

ويعمل المجلس االعلى للسكان بالتعاون مع صندوق االمم المتحدة  .دمج ذلك في الخطط والبرامج القطاعيةٍ و  ،31(2013-2018)
راتيجية الوطنية للقطا  . الى جانب االست2023-2019 عواملأل عداد االستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية واالنجابيةعلى ا  ؛للسكان

مراجعة وتحديث تم و  والتي تناولت قضية الصحة اإلنجابية ضمن محور الرعاية الصحية األولية. 202032-2016عوام الصحي لأل
تطوير وتطبيق النظام الوطني للرصد واالستجابة لوفيات االمهات في وزارة الصحة. و  ،2011بروتوكوالت الصحة اإلنجابية لعام 

ة واالنجابية المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسي أعد المجلس األعلى للسكانب همية تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية للشباوأل
تخاذ وتطبيق القرارات السليمة لمساعدة الشباب في ا بناء تحالف حولهاتم و  ،، أقرها مجلس الوزراء720133 الصديقة للشباب عام

 المتعلقة بصحتهم الجنسية واالنجابية.

 االضطال  بحمالت للتوعية العامة/الصحة العامة 
ة الغذاء : التوعية الصحية المدرسية، التغذية وسالمتتمثل في مكونات برنامج الصحة المدرسية للطالب في وزارة الصحة 4.11

المدرسي، الصحة النفسية واإلرشاد والدعم االجتماعي، البيئة الصحية المدرسية، التربية البدنية والترفيهية، تعزيز صحة العاملين في 
المدرسة، البرامج الصحية 

المجتمع، خدمات  الموجهة نحو
الصحة المدرسية، خدمات 
الطب العام، خدمات صحة 

م برنامج التطعي الفم واألسنان،
التقارير  وتظهرالمدرسي، 

اإلحصائية السنوية لألعوام 
 ،2014/2015الدراسية )

إال  ،(4.11)جدول رقم في المدارس الحكومية المقدمة صحة عامة ة المدرسية/يلخدمات الصحا(  2016/2017,  2015/2016
                                                           

  https://bit.ly/2PqDEXT، 2017/2018( مسح السكان والصحة األسرية 2019دائرة االحصاءات العامة، ) 29 

 https://bit.ly/2Gt3ztSعلى الرابط  2017-2013استراتيجية تنظيم األسرة لوزارة الصحة لالعوام لالطال  على  30 
 https://bit.ly/2ICyLKP( على الرابط 2018-2013االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية/تنظيم االسرة )طال  على لال 31 
 ly/2GE7lBShttps://bit.على الرابط  2020-2016االستراتيجية الوطنية للقطا  الصحي لالعوام لالطال  على  32 
  https://bit.ly/2GBfPsuعلى الرابط  2017المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واالنجابية الصديقة للشباب عام لالطال  على  33 
( الخدمات الصحية المدرسية/صحة عامة المقدمة في المدارس الحكومية،  2016/2017,  2015/2016 ،2014/2015التقارير اإلحصائية السنوية لألعوام الدراسية )، الصحةوزارة  34 

https://bit.ly/2ITvJRw 
 

 2016/2017 2015/2016 2014/2015 النشاط
    

 4729 10650 6021 عدد الزيارات 
 %99.1 %99.2 %99.3 نسبة التغطية بالكشف الطبي الشامل للطلبة المستهدفين

 %93.8 %94.1 %93.4 النسبة المئوية للطلبة األصحاء 
 %3.5 %3.4 % 3.9 النسبة المئوية للطلبة المحولين 

 %98.1 %97.0 %98.8 التغطية بالمطاعيم لطلبة الصف العاشر)مدعمة ثالثة( ثنائي كبار 
 %97.8 %97.2 %97.4 نسبة التغطية بالمطاعيم لطلبة الصف األول األساسي 

 3110 2113 2597 الفحوصات المخبرية
 34خدمات الصحة المدرسية المقدمة من قبل وزارة الصحة 4.11جدول 

https://bit.ly/2PqDEXT
https://bit.ly/2Gt3ztS
https://bit.ly/2ICyLKP
https://bit.ly/2GE7lBS
https://bit.ly/2GBfPsu
https://bit.ly/2ITvJRw
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تنفذ وزارة الصحة بدعم من الوكالة  لطة(.)ذكور، إناث، ومخت ةوهي تقدم لجميع المدارس في المملك ،أنها غير مقسمة حسب الجنس
 وحمالت توعية في مجال فقر الدم. ،االمريكية للتنمية الدولية حمالت توعية في مجال تنظيم االسرة )نظموا الحمل بتخففوا الحمل(

 فتيات؟ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخيرة لتحسين نتائج ومهارات تعليم النساء وال .12
ولمواصلة  وبرامج تنمية المهارات (TVET) لتعليم، والتدريب التقني والمهنياتخاذ تدابير لزيادة وصول الفتيات إلى التعليم وا 

 دراستهن واستكمالها
وتوفير  ،ومراعية لتدريب اإلناث من خالل تشريعاتها ير الالزمة لضمان بيئة تدريب امنة،اتخذت مؤسسة التدريب المهني التداب 1.12

لتحدث وتطور  للمتدربات والخريجات عن التدريب وتعمل المؤسسة بشكل دائم الى قياس نسبة الرضا ،المعاهد في كافة المحافظات
وتراعي  ،بتوفير برامج تدريبية مالئمة محدثة ،برامجها التدريبية، تبنت الخطة االستراتيجية للمؤسسة ضمان فرص التدريب لإلناث

ولمعالجة عائق  ،واالعفاء من الرسوم التدريبية ،لعدالة بااللتحاق ببرامج المؤسسةي في تصميمها وتحقيق المساواة واالنوعي االجتماع
تعقد الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع و  ،توفير المواصالت لبعض الحاالت أو يتم إعطاء بدل رسومالمواصالت 

 المدني والجمعيات.

. 2019عام  %10.6إلى  2017عام  %10من من الموازنة العامة للدولة وزارة التربية والتعليم  تمخصصاارتفعت  2.12
قبل  77حيث ارتفع عدد مراكز محو األمية للنساء من  ،2018عام  %7.2إلى  2015عام  %10من انخفضت نسبة األمية لإلناث 

سيدة  1104ة االلتحاق في برامج الدراسات المنزلية إلى وهناك زيادة في نسب. 2017/2018مركزا عام  119لتصبح  ثالث سنوات
، وضمن برنامج )ثقافة المتسربين( ازداد عدد اإلناث ليصبح 2017/2018سيدة عام  1409ثم ارتفعت إلى  2016/2017عام 

عالم والمؤسسات الرسمية، بالتعميم عبر وسائل اإل ،سيدة، تعود هذه الزيادة إلى حمالت التوعية مثل اليوم العربي لمحو األمية 1519
مراكز لنزيالت  2008تم فتح مراكز محو أمية وتعليم الكبار منذ  اكة مع اليونسكو والمجتمع المحلي.واليوم العالمي لمحو األمية بالشر 

فعين من خدمات كما تقدم وزارة التنمية االجتماعية للمنت سيدة. 30وأصبح عدد المستفيدات  ،في البرامج التعليمية والتأهيل اإلصالح
الخدمات التربوية لألطفال المصحوبين مع أمهاتهم في دور حماية المرأة من العنف )دار الوفاق األسري  ،قطا  الحماية االجتماعية

 والتنسيق مع كليات ،وتمكين بعض المنتفعات من تقديم امتحانات الثانوية العامة خالل اقامتهن في الدار ،وحماية المرأة، ودار كرامة(
  .جراءات المتعلقة بدراستهن في الجامعاتاإلالستكمال المتواجدات بالدار  المجتمع لتقديم االمتحانات، ومساعدة بعض الطالبات

على: تطوير بنية السلم التعليمي  35(2025-2016االستراتيجية الوطنية األردنية لتنمية الموارد البشرية ) تركز توصيات 3.12
والمسارات التعليمية؛ االستمرار في تطوير المناهج في الدراسات التربوية المتخصصة، والتدريب المستمر للمعلمين، وتشجيع البيئة 

مية المحفزة للتعلم، والتي تناسب االحتياجات المتنوعة للطالب، وضمان فرص التعليم المتساوية في المملكة؛ ومأسسة عملية التعلي
إعادة هيكلة التخصصات المهنية بما يتماشى مع  ، وأخيرًا؛التخطيط لالستعداد لالختبارات الدولية لتحسين ترتيب األردن دوليًا فيها

بما يتوافق مع هذه بعناية خاصة و  ،التعليم العالي. ويحظى تعليم الطفولة المبكرة والتعليم التقني والمهني احتياجات السوق وبرامج
 االستراتيجية.

مكون هام في الخطة التعليم المهني كوضع ، 202236-2018 لتعليماوزارة التربية و استراتيجية في تم دمج النو  االجتماعي  4.12
تغيير الصور النمطية في ل ،2022-2018وهدف استراتيجي كذلك في استراتيجية المساواة بين الجنسين في التعليم االستراتيجية 

على  التربية والتعليم وزارةعملت . تماشيا مع استراتيجية التعليم وأهداف التنمية المستدامة م المهنياختيار المسارات التقليدية في التعلي
 54من  ارتفعت نسبة الملتحقات بالتعليم المهني الفندقي حيث زيادة فتح شعب تخصص الفندقي لإلناث ضمن مسارات التعليم المهني؛

من السابع حتى للصفوف  "انجاز"من قبل يتم تنفيذ برنامج )قول(  .2018/2019 عام طالبة 111إلى  2015/2016طالبة عام 

                                                           
 https://bit.ly/2UsPdiJ(، على الرابط 2025-2016ارد البشرية )االستراتيجية الوطنية األردنية لتنمية المو لالطال  على  35 
 https://bit.ly/2Vp1QPHرابط ، على ال2022-2018استراتيجية وزارة التربية والتعليم لالطال  على  36 

https://bit.ly/2UsPdiJ
https://bit.ly/2Vp1QPH
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 من البرنامج ، يتم في الجزء األولسنواتحيث يتم تدريب معلمات التربية المهنية للقيام بذلك، بدأ تطبيقه منذ خمس ب ،الثاني ثانوي 
جزء بعنوان )كوني على ضمن مراض والصحة الجسدية والوقاية من األ ،توجيه االناث إلى كيفية العناية بأجسامهن "الصحي"

يتضمن مواضيع  ()كوني موفرة تتضمن الحقوق والواجبات والدور وقضايا العنف، الثالث ،الثاني بعنوان )كوني متمكنة(و طبيعتك(، 
 طبق لذلك.خصص حصة صفية الريادة، وما يميز هذا البرنامج انعكاسه على الرياضة للفتيات، وقد تم اختيار كرة القدم للفتيات بت

يتم تمكينهن و ( مدارس إناث في الشمال، يتم االهتمام بالطالبات المتميزات )البطالت( 8( مدرسة في وسط االردن و)11البرنامج في )
 .بشكل أفضل على مهارات )القيادة والريادة(

 اء على التحيز، على جميع مستويات التعليمتعزيز المناهج التعليمية لزيادة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين والقض 
قبول ودمج األطفال ذوي اإلعاقة في ل المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مع وزارة التربية والتعليمينسق  5.12

لمؤسسات التعليمية وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة واألشكال الميسرة، والتحقق من توفيرها في ا ،المؤسسات التعليمية الحكومية
 ،الخاصة؛ كالوقت اإلضافي في االمتحانات وأي تسهيالت ضرورية، بما فيها توفير أسئلة االمتحانات للطلبة ذوي اإلعاقة الذهنية

من طبيعة التنو   كجزءوتعزز قبولهم  ،المناهج الدراسية مباحث تعرف بحقوقهم نوتضمي ينهم من اإلجابة عنها بلغة مبسطة.وتمك
وضع مسودة الخطة الوطنية الشاملة لدمج ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية وبعد لوزارة لالفني ل الدعم . وقدم المجلسالبشري 

 اعتمادها سيباشر بتنفيذها. 

ألفضل  وفقا ،بهدف تطوير المناهج والكتب المدرسية واالمتحانات 2017عام لصدر نظام المركز الوطني لتطوير المناهج  .أ6.12
ابتداء من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني  ،اليب الحديثة من خالل مراجعة وتطوير اإلطار العام للمناهج والتقويماألس

واستراتيجيات التدريس والتقييم والتقويم وتطوير مؤشرات  ،عشر، بما في ذلك النتاجات التعليمية العامة والخاصة بالمباحث جميعها
وتطوير الكتب  ،وإجراءات التقييم والتقويم مع التركيز على النتاجات التعليمية للطلبة لكل مرحلة دراسية ،هجاألداء الرئيسية للمنا

لجذب الخبرات المتخصصة لدعم التطوير المستمر للمواد التعليمية، وإخضاعها ومراجعتها  ،المدرسية والمواد التعليمية وأدلة المعلمين
 اهج، األمر الذي من شأنه أن يشجع على التطوير المستمر للمناهج والتعلم مدى الحياة. واعتمادها من المركز الوطني للمن

ية وأدلة مراجعة وتطوير أدوات التحليل، والوقوف على درجة حساسية المناهج والكتب المدرسب التربية والتعليم وم وزارةتق.ب 6.12
موليتها للمفاهيم والممارسات الحياتية، وضمان إبراز الصور المتوازنة شو المضمون، على مستوى المحتوى و  ،المعلمين للنو  االجتماعي

ومراجعة جميع الوثائق والخطط والمشاريع التربوية للوقوف على مدى حساسيتها  والمرأة، والحد من الصور النمطية،لكل من الرجل 
. لمهني، والمعايير الوطنية لتنمية المعلمين، وغيرهاللنو  االجتماعي، ومنها اإلستراتيجية الوطنية للتعليم، وخطة تطوير التعليم ا

استحداث تخصصات جديدة بالفر  بوالتوسع في التعليم المهني  ،اجات السوق مع ح لمواءمتها ،المهني والتدريب جعة برامج التعليممراو 
شؤون المرأة ووزارة جنة الوطنية لاللالفندقي لإلناث، والتعاون والتواصل مع المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة مثل و الصناعي 

ربية والتعليم ستراتيجية لدمج النو  االجتماعي في سياسات وزارة التاأعدت  والمجلس األعلى للسكان وغيرها. والتعاون الدولي التخطيط
استراتيجية  توأعد، 2022-2018 لتعليماتم تضمين النو  االجتماعي في استراتيجية قرارها وتعميمها. وخططها وبرامجها وتم إ

 ." تماشيا مع استراتيجية التعليم وأهداف التنمية المستدامة2022-2018للمساواة بين الجنسين في التعليم لألعوام 

أ.  مع وزارة التربية والتعليم: بالتعاون  المجلس األعلى للسكانأعد لضعف االقبال على التدريب والتعليم المهني والتقني، .ج 6.12
دراسة و ب.  37في الكتب المدرسية"واالبدا  ن العمل والعمل المهني والريادة حول دمج مضامي 2017ات عام سادراسة وملخص سي

، لبيان المعيقات والتدخالت الالزمةن حيث 38العمال والبيئة المؤسسية الداعمةاتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة ا
كما  .أضافت وزارة التربية والتعليم باالستناد على نتائج وتوصيات الدراسة، على تعزيز بعض المفاهيم المرتبطة بذلك ضمن مناهجها

                                                           
 https://bit.ly/2GBfPsu، على الرابط 2017دراسة وملخص سياسات حول دمج مضامين العمل والعمل المهني والريادة واالبدا  في الكتب المدرسية لالطال  على  37 
 https://bit.ly/2GBgLx0دراسة اتجاهات الشباب المقبلين على سوق العمل نحو ريادة االعمال والبيئة المؤسسية الداعمة، على الرابط لالطال  على  38 

 

https://bit.ly/2GBfPsu
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( تحديث المناهج الدراسية، ورفع مستوى تأهيل المعلمين 2025-2016تضمنت االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )
وتدريبهم، وتوسيع نطاق التعليم ما قبل المدرسي ودور الحضانة، وضمان التعليم الثانوي الشامل للجميع، وزيادة أعداد الشباب 

 المزودين بمهارات تقنية ومهنية، وضمان وصولهم العادل إلى التعليم العالي.

 والتكنولوجيا والهندسة العلوم) STEMة الوصول إلى المهارات والتدريب في المجاالت الجديدة والناشئة، وال سيما زيادة إمكاني 
 والطالقة ومحو األمية الرقمية (والرياضيات

 2017 بتخصصات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للعام الجامعي اتنسبة االناث الملتحقات في الجامع بلغت 1.7.12
العديد من المبادرات بالتعاون مع  االت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة االتص أطلقتولتعظيم االستفادة من هذا االستثمار، (. 37.3%)

حيث شاركت الفتيات من خريجات  ،لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على التدريب وفرص التشغيل ،شركات القطا  الخاص
وشاركت  ،2018-2009في مبادرة تدريب وتشغيل الخرجين في المراحل السبعة للبرنامج  %47 بنسبة نولوجياقطا  االتصاالت وتك

ووصلت نسبة الفتيات  .من خريجات قطا  االتصاالت في مبادرة تفعيل مكاتب البريد لتقديم الخدمات الحكومية االلكترونية 90%
خريجات االتصاالت المشاركات في برنامج و ، %51ية وتطبيقات الموبايل إلى المتدربات على برنامج التدريب على المهارات الحيات

وصلت نسبة االناث الموظفات في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى . %87مع جامعة الحسين التقنية إلى التدريب 
قطا  لشركات الخاصة بافي مالت كما بلغت نسبة االناث العا %45.5وفي مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني إلى  44.5%

بلغت نسبة تشغيل االناث في قطا  االتصاالت في القطا  الحكومي و  ،2016عام  %29تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى 
 . %50.4 وتكنولوجيا المعلومات

محطات معرفة  5رقمية في  مختبرات إبداعية 5أسست وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع دوت األردن  2.7.12
 يوتبن ،تم تنفيذ نشاطات مستمرة مجانيةالرقمية لسد الفجوة الرقمية. مختلفة، تهدف لبناء قدرات الشباب والنساء في مجال التكنولوجيا 

لوزارة تسعى او . 2018االت وتكنولوجيا المعلومات سياسة العمل المرن للموظفين، وعدلت السياسة العامة والخاصة بقطا  االتص
منها مخصصة للنساء في محافظات؛  3 ،عمالمحطات معرفة إلى حاضنات أ  6تحويل لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة هولندية ل

 ،وخدمات التدريب وتمكين النساء في ريادة االعمال ،نترنت(إلخدمات لوجستية )مكاتب الوصول ل المفرق، الكرك وسحاب؛ لتوفر
ستوقع الوزارة مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعليم ألجل  شبيك للحصول على تمويل لمشاريعهم.التإضافة إلى مساعدتهم على عمليات 

لفتح آفاق التعاون في مجال تمكين األسر والمرأة واالستفادة من االرشادات والخدمات  ،التوظيف/صندوق مشاريع المرأة العربية
ووضع خطة عمل خاصة بهذه  ،إنشاء وحدة لتمكين المرأة في الوزارة لتحقيق غايتها بالعمل على ،والبيانات المتوفرة لدى الجهتين

الوحدة تعنى بإنشاء روابط السوق الفعالة والمستدامة بين المرأة وقطاعات تكنولوجيا المعلومات، باإلضافة إلى استبقاء وتحديث قاعدة 
  .بيانات النساء المشاركات في المبادرة

على حظر  2017 قانون حقوق األشخاص لذوي اإلعاقة نص علم للفتيات ذوات اإلعاقة؛والتلضمان جودة التعليم والتدريب  8.12
استبعاد ذي اإلعاقة من أي مؤسسة تعليمية على أساس اإلعاقة أو بسببها، وعلى ضرورة تضمين السياسات العامة واالستراتيجيات 

يز على أساس الجنس أو اإلعاقة. كما نص على وضع خطة دون تمي ،والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم لذوي اإلعاقة
 وطنية شاملة لدمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية.

المدارس وغيرها  ضمان الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي اآلمنة وتسهيل إدارة النظافة المتعلقة بالحيض ال سيما في 
 من األماكن التعليمية/التدريبية

معظم المدن الرئيسية الجئين. وذلك بتوفيرها للمواطنين األردنيين وال ،تم إيالء موضو  خدمات الصرف الصحي أهمية قصوى  9.12
والتجمعات الكبيرة مزودة بشبكات صرف صحي ضمن المعايير القياسية، وسترتفع نسبة المنازل المخدومة بشبكة الصرف الصحي من 

 بكات الصرف الصحي ومحطات التنقية.، من خالل االستمرار بإنشاء المزيد من ش2019عام  %70إلى  2016عام  65%
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من المتوقع أن تصل نسبة المياه المعالجة التي يعاد  وإعادة استخدامها ألغراض الزراعة، ،والتركيز على معالجة المياه العادمة
ا بدون خلط( أو غير المقيدة )بعد خلطها بمياه عذبة(. ألغراض الزراعـة سواء المقيدة )بمفرده 2019عام  %96استخدامها لحوالي 

 ،وفي وزارة الصحة ،يتم تنفيذ برنامج )انا كبرت( للفتيات للصف السادس يعطي مسؤولي الصحة في مديريات التربية والتعليم
ضيحي وتقديم عرض تو  ،واساليبهاالشخصية للفتيات عند البلوغ محاضرات بدعم من منظمة الصحة العالمية لشرح اهمية النظافة 

 مديريات في اقليم الوسط. 7في  2017/2018منذ السنة الدراسية وهو مستمر المشرو   وتوزيع كتب للتوعية، بدأ

 النمطية                                               والقوالب والوصم العنف من التحرر 

 أعطيتها األولوية قد محددة، مواضع أو سياقات أي وفي والفتيات، لنساءا ضد العنف أشكال أي الماضية، الخمس السنوات في .13
 للعمل؟ 

 العمل وفي التعليمية األماكن وفي العامة، األماكن في والعنف الجنسي التحرش 
ي أولوية القضاء على العنف ضد المرأة بما فيه التحرش الجنس يشكل ،من أهداف التنمية المستدامة 5لغايات تحقيق الهدف  .أ1.13

إال أن القانون لم يستخدم مصطلح التحرش، واستند قانون الحماية من ، )7.6تراجع الفقرة (تعديل قانون العقوبات  2017 حيث تم عام
ون حقوق األشخاص قانأما  المنصوص عليها في قانون العقوبات،في تعريفه للعنف األسري على الجرائم  2017العنف األسري لعام 

على . وللعاملين في القطا  العام يحظر نظام الخدمة المدنية (1.14فقد نص على تعريف العنف )تراجع الفقرة  2017 ذوي اإلعاقة
اإلقدام على أي  ،وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ،في فصل قواعد السلوك الوظيفي واخالقياتها 2018بموجب تعديالته لعام الموظف 

لى األخالق واآلداب والسلوك العامين. لم يستخدم قانون العمل عبارة التحرش الجنسي وإنما تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إ
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من من أنه االعتداء الجنسي، و 

أو بسببه بأي شكل من أشكال االعتداء  ،عليه في أثناء العملإذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله  ،تعويضات عطل وضرر
 الجنسي المعاقب عليه، وللوزير أن يقرر إغالق المؤسسة للمدة المناسبة.

بالتعاون مع الشركاء االجتماعيين )أصحاب العمل، العمال، القطا  الخاص  2019بدأت وزارة العمل منذ بداية عام .ب 1.13 
( العمل في مجال مكافحة العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل، تأكيدًا على حق الجميع في بيئة عمل ومؤسسات المجتمع المدني
وستعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة على  لعنف القائم على النو  االجتماعي.بما في ذلك ا ،خالية من العنف والتحرش

 ،العمال ومفتشي العمل للتعريف بمفهوم العنف والتحرش الجنسي في أماكن العملإعداد دليل إرشادي لنشر الوعي ألصحاب العمل و 
 .من خالل مسؤوليتهم عن توفير بيئة عمل أمنة والئقة للعاملين ،خاصة من قبل أصحاب العمل ،وأشكاله وآلية التعامل معه

"ما تسكتوش.. التحرش جريمة" لنتائج  2018م لمناهضة العنف المبني على النو  االجتماعي لعا يوم 16استندت رسالة حملة  2.13
هدفت الحملة إلى رفع وعي المجتمع ، 2017عام  لشؤون المرأة  دراسة ظاهرة التحرش في األردن والتي أجرتها اللجنة الوطنية األردنية

عية بأهمية التبليغ عن والتو  ،الظاهرة هذه وأهمية الحد من ،بشكل عام وبخاصة طلبة المدارس والجامعات بظاهرة التحرش الجنسي
وانهاء ثقافة التسامح مع مرتكبيها، وتعزيز دور الرجال والشباب والفتيات في مجابهة العنف  ،وعدم تقبلها مجتمعيا ،حاالت التحرش

 لحاالت.بليغ والمتابعة القضائية لالمبني على النو  االجتماعي والتحرش بشكل خاص، والعمل مع المعنيين لتسهيل إجراءات وآليات الت
وعبر مواقع التواصل  الفئات المجتمعية. استخدمت الحملة مجموعة من مواد التوعوية والمناصرة وكسب التأييد الموجهة لكافة

باإلضافة إلنتاج مواد إعالنية وإعالمية وتنويهات إذاعية وسلسلة  ،االجتماعي بثت فيديوهات توعوية للتعريف بمفهوم التحرش وتجريمه
وكيفية الدفا  عن النفس في حال  ،ات حية للوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل أكبر تعالج ظاهرة التحرش وأثارهاتعليمية وشهاد

ورشة توعوية عادية  30لة وعقدت خالل الحم مليون مستخدم لهذه المواقع. 13لى التعرض للتحرش، ووصلت الحملة لما يزيد ع
نسي أن نسبة اللواتي/اللذين يستطيعوا تحديد مفهوم التحرش الجقييم القبلي والبعدي أظهرت نتائج التولقياس أثر الجلسات  ومتخصصة.
حرش من وأن نسبة اللواتي/اللذين يعرفوا الجهات التي يستطيعوا اللجوء اليها عند تعرضهم للت (،%96.9( إلى )%73ارتفعت من )
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إلى  (%28.3التحرش بشكل واضح من )القانونية للحد من االساليب واالجراءات رتفعت نسبة المعرفة با(؛ و %94.9( إلى )70.1%)
(89.7%.) 

 )عبر اإلنترنت والمطاردة اإللكتروني، التنمر المثال، سبيل على) التكنولوجيا تيسره الذي والفتيات النساء ضد العنف
يعاقب  ووسائل التواصل االجتماعي؛نت توفير االستخدام اآلمن لإلنتر ولبشكل متسار ؛  تشار استخدام التكنولوجياالن نتيجة 1.3.13

لكل من  ،عاماً  18لمن لم يكمل الـ  ، خاصةعلى الجرائم الواقعة على األشخاص ذكورًا وإناثاً  2015قانون الجرائم االلكترونية لعام 
ااًل إباحية أو أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدًا كل ما هو مسمو  أو مقروء أو مرئي يتضمن أعم

تتعلق باالستغالل الجنسي أو استخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو 
أو ذو إعاقة، أو توجيهه أو تحريضه على  18طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل 

وعلى عقوبة لكل من أقدم على ذم أو قدح أو تحقير  في الدعارة أو االعمال االباحية، ، أو لغايات استغالل هذه الفئةارتكاب جريمة
وكل من استخدم الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او انشا موقعا الكترونيا للتسهيل او الترويج أي شخص ذكرًا أكان أم أنثى. 

 .(3.ب.1.1)كذلك أنظر الفقرة  للدعارة

يعنى بالفتيات في حال  ،الجنسي لألطفال عبر االنترنت لمكافحة االستغاللقسم  2017ادارة حماية االسرة عام  استحدثت 2.3.13
يتم التعامل مع هذه القضايا من خالل المتخصصين في ظل ثورة  نمر االلكتروني عبر االنترنت،تعرضهن لالستغالل الجنسي والت

األنشطة المختلفة التوعية من خالل لتواصل االجتماعي، حيث يتم نت واالستخدام الواسع لخدمات االنترنت ومواقع االتكنلوجيا واالنتر 
والية التعامل مع هذه الحاالت للمتعرضين  ،الوقو  كضحية للتنمر االلكتروني واالستغالل الجنسي عبر االنترنتعلى كيفية تجنب 

  لالنتهاك.

لتكون منبرا للسياسات والتنسيق بين  ،لجنة وطنية لالستخدام االمن االيجابي لالنترنت 2016عام شكلت رئاسة الوزراء  4.13
والتي وضعت خطة عمل واضحة،  ،تضم في عضويتها الوزارات المعنية ؛الجهات المختلفة لضمان حماية االسرة من مخاطر االنترنت

ة العقوبة لمنع استغالل االطفال في الصور االباحية، باإلضافة لتحديد وأوصت بتعديالت قانون الجرائم اإللكترونية لتجريم ومضاعف
  الثغرات على مستوى البرامج والتشريعات والخدمات ليصار لكسب التأييد والدعم المالئم لها. 

 القسري  والزواج المبكر والزواج القاصرات زواج 
ؤون االسرة لجنة وطنية شكل المجلس الوطني لش 2016لسنة  نظام الفريق الوطني لحماية األسرة من العنفصدور بعد  1.5.13

للعمل على الحد بهدف العمل على تحقيق التكاملية والتنسيق بين الجهات المعنية  الوطني لحماية األسرة من العنف الفريق منبثقة عن
تجابة لنتيجة الدراسة التي اس ؛2018 لعامعاما  18تم وضع خطة وطنية لمجابهة زواج من هم دون  حيث ،من زواج االطفال

 %18.1إلى  2010عام  %13.7، والتي بينت ارتفا  معدل زواج القاصرات من 201739صدرت عن المجلس األعلى للسكان عام 
، وقد اقرت الحكومة توصيات الدراسة وملخص السياسات، واصدرت تعميما للمؤسسات المعنية بتطبيق تنفيذ التوصيات 2015عام 

والسياسات، والتي هدفت الى اتخاذ االساليب الوقائية والعالجية للحد من زواج القاصرات، والتزمت الحكومة بتنفيذها، وإدماجها في 
ون المرأة المخصصات الالزمة لتنفيذ الجوانب المرتبطة بصالحياتها، ومنها العمل على تعديل الخطط القطاعية. ورصدت شؤ 

التشريعات، ورفع الوعي المجتعي، والعمل مع دائرة قاضي القضاة لتضيق تطبيق االستثناء، إال أن تنفيذ الخطة على المستوى الوطني 
من قبل الوزارات والجهات ذات العالقة بتنفيذها بشكل واضح، وتغيير الثقافة يواجه الكثير من التحديات المرتبطة بتخصيص الموازنات 

إقرار قانون األحوال الشخصية من قبل مجلس األمة مع اإلبقاء على سن االستثناء في الزواج وعضل  وءالمجتمعية، خاصة في ض
 عام.  15الولي بإتمام الـ 

                                                           
 https://bit.ly/2PpEFQ1(، دراسة زواج القاصرات في األردن، 2017المجلس األعلى للسكان ) 39 

https://bit.ly/2PpEFQ1


ة  مسودة أولي

 

36 
 

يرة عالزواج" وضعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وشبكة مناهضة العنف بعنوان "لسه صغ 2017يوم لعام  16حملة ضمن  2.5.13
ضد المرأة 'شمعة' استراتيجية للعمل عليها، وذلك باستهداف المجتمع المحلي وطلبة المدارس والجامعات للتوعية باآلثار االجتماعية 

لرجال والشباب والفتيات في مجابهة العنف المبني على واالقتصادية والصحية والنفسية لزواج القصر وأهمية الحد منه، وتعزيز دور ا
لتغيير الممارسات القائمة والمفاهيم النمطية للذكورة بين الطالب )لعمر النو  االجتماعي وصوال إلى المناطق النائية في المحافظات. و 

ويتم خالل  ي مدرسة كتجربة اولى،الب فورش خاصة بتغيير الممارسات القائمة والمفاهيم النمطية للذكورة بين الط 4( عقدت 14-17
السنوات القادمة العمل على نطاق اوسع الستهداف عدد اكبر من الطالب والمرشدين التربويين في مدارسهم بكافة المحافظات. 

وصلت حتى بداية  وزارة التربية والتعليم في الحملة بالتوعية المستمرة بأضرار زواج القصر بالتعاون مع مركز العناية الصحية،وتشارك 
 ( مدرسة )ذكور/اناث(. 172لـ) 2019

، 2017في عام  18سنة شمسية ولم يكمل الـ  15اصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بمنح اإلذن بالزواج لمن أكمل الـ 3.5.13
ورش توعوية للقضاة  4بعقد بهدف تضيق استخدام االستثناء، وقامت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة 

باالضافة لمناقشة التعليمات  ،18حول اآلثار االجتماعية والصحية والنفسية لزواج من هم دون الـ  ،الشرعيين ولجان الوفاق األسري 
 ء. بهدف تعديلها وضمان وضوح المعايير التي يتم التوصية بناء عليها بالموافقة على االستثنا ،ومراجعة نماذج دراسة الحالة

بالرغم من اإلبقاء على سن االستثناء في الزواج كما هو، إال أن الجهود المؤسسية الرسمية )بما فيها التضييق في منح إذن(  4.5.13
الزواج والحمالت اإلعالمية والتوعوية التي قامت بها المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني قد أدت غلى أنخفاض واضح في 

)من  2018عقد في عام  8226عقد( إلى  77700)من أصل  2017عقد عام  10434، من 18لمن هم دون الـ عدد عقود الزواج
 . %11.6إلى  %13.4وبالتالي إنخفاض في النسبة المئوية لزواج القصرات من ( 70734أصل 

والتعليم، لمعاقبة ولي األمر  تعديل قانون التربية 2017دمة لمجلس األمة لعام ضمنت شؤون المرأة الئحة المطالب المق 5.5.13
من قانون العقوبات لتجريم اإلهمال في رعاية الصغير الذي لم يبلغ  290الذي يمنع التحاق أبنائه بالتعليم األساسي، وتعديل المادة 

م األساسي؛ إن من عمره، في أن يمتد نطاق هذه الحماية، ليشمل الحقوق األساسية والجوهرية للطفل، وعلى رأسها الحق في التعلي 15
إلحاق الطفل في سوق العمل، أو ربما التسول لالنتفا  بما  تزويج الفتيات أو الحرمان من التعليم في معظم الحاالت، تكون غايته

سد فجوًة ناجمًة عن عدم وجود لهذه المطالبة أو للتخفيف من عبء االنفاق عليهم. وتأتي  سوف يجلبه من دخل للمكلف برعايته
مقترح قانون حقوق  مع مالحظة االنتهاء من إعدادبحكم مصادقة األردن ونشرها التفاقية حقوق الطفل. ل لحقوق الطفل، متكامتشريع 
  .الطفل

 )اإلناث ختان ( لإلناث التناسلية األعضاء تشويه 
 بتنظيم حملة ،ت اإلعاقةذوا تعزيز حقوق النساء والفتياتعدة تدابير ل ،األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتخذ المجلس 6.13

الموضو  من مختلف الجوانب القانونية والصحية  تتناول ( أسرة،455استهدفت ) "ذوات اإلعاقةأرحام وطنية "لتحريم وتجريم استئصال 
عاقة حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات اإلبحيث صدرت فتوى من دائرة اإلفتاء العام " .ألهالي ذوات اإلعاقة الذهنية والرأي الديني

وال توجد دراسات أو إحصاءات رسمية حول هذه . ( ومسؤولية المجتمع تجاههن2/2014) 194 :رقم "ومسؤولية المجتمع تجاههن
 الممارسات.

 والفتيات بالنساء االتجار 
الحماية وفير تلضمان افرد فصال خاصا  ،2019منع االتجار بالبشر لعام معدل لقانون قانون  لس الوزراء مقترحأقر مج 7.13

ومنح المرأة فرصة االقامة المؤقتة لحين  ،للمجني عليهم المتضررين من تلك الجرائم، وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم
تم تغليظ العقوبات على  ،وتحقيق الرد  لحد من الجريمةول، ووفر لها الترجمة والمرافق من والى المحكمة ،استكمال اجراءات التقاضي

وعلى أن ينشأ في وزارة العدل صندوق مساعدة ضحايا  .الجريمة ضد النساء والفتيات يعلى مرتكبو  جرائم االّتجار بالبشرمرتكبي 
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االّتجار بالبشر، تعتمد موازنته على الهبات والمساعدات، يتم استقبال وحماية ضحايا اإلتجار بالبشر في دار حماية خاصة، بغض 
مشكلة ، يتلقون الخدمات المساندة المتكاملة، وبرامج إعادة التأهيل النفسي والجسدي، لحين انتهاء الالنظر عن الجنس والعرق واإلثنية

الغالبية من العامالت  ،2019حتى عام  منهم %70 حالة تشكل النساء نسبة 334ا بلغ عدد الضحاي أو العودة الطوعية لبالدهم.
هدفا يتعلق بتوفير مساعدة وحماية متخصصة لألطفال  (2022-2019) بالبشرالتجار  االستراتيجية الوطنية لمنعتضمنت  .بالمنازل

 المجني عليهم والمتضررين من ، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لدور إيواءاالتجار بالبشر من المجني عليهم والمتضررين من جرائم
مل والمصانع، وتضمنت فرص الدعم إلعداد الدراسات تعزيز الرقابة للحد من جريمة التحرش الجنسي داخل اماكن العهذه الجرائم، و 

 (..ب4.14الفقرة تنظر )األكثر عرضة لإلتجار بالبشر وكذلك حماية الالجئين ،والبحوث في مجال حماية الفئات المستضعفة

 ؟والفتيات النساء ضد للعنف للتصدي األخيرة الخمس السنوات في األولوية دولتك أعطتها التي اإلجراءات ما  .14
 وتنفيذها وتطبيقها المرأة، ضد العنف مناهضة قوانين تعزيز أو تقديم 

قائم على المساواة  ،نقلة نوعية وتطورا كبيرا في مجال حقوق ذوي االعاقة 2017قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  يعد 1.14
ونص أنه يعد عنفًا كل فعل أو امتنا  عن  يرات السن.اصة النساء بما فيهن صغوخ ،وعدم التميز وتكافؤ الفرص وحمايتهم من التمييز

فعل من شأنه حرمان ذي اإلعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته ألي منهما أو المساس بتكامله الجسدي أو إلحاق األذى 
 ،توالخطط والبرامج للجهاوعلى مبدأ تضمين حقوقهن في القوانين والسياسات ، به على أساس اإلعاقة أو بسببها العقلي أو النفسي

. تم االنتهاء من معايير التشخيص (3)مرفق رقم  صدر تعميم من رئاسة الوزراء لتفعيل هذا المبدأ، والتخصيص المالي في الميزانيات
 وفي حال إدخال هذا العمر ستصل 5لمن هم عمر+ %11.2 ذوي اإلعاقة نسبةر العاملة على التشخيص، والتدريب للمعنيين والكواد

واستجابة للهدف "ل الطفلة" صدر نظام مراكز التدخل المبكر لألطفال ذوي اإلعاقة وهي ضمن الحدود العالمية،  ،%15النسبة إلى
وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خالل البرامج والخدمات المعدة لهذه دمجهم في المجتمع المحلي واسرهم،  يهدف إلى ،2017لسنة 
وخفض الطاقة  ،ألمهات وغيرهم ممن يقومون على رعايتهم بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة اطفالهموتزويد اآلباء وا ،الغاية

وتقليل الفجوة بين السن  ،االستيعابية للمراكز اإليوائية، وتقليل األعباء االقتصادية المترتبة على رعايتهم، وخفض معدالت اإلعاقة
 العقلي للطفل ذي اإلعاقة وسنه الزمني.

جزائية للحدث ؛ سن المساءلة ال2015من اإلجراءات المتخذة للتصدي للعنف ضد األطفال رفع قانون االحداث الساري عام  2.14
ومنحت الصالحيات للحد من جنوح األحداث، وتخصيص نيابة عامه وهيئات قضائية  ،ادارة شرطة األحداث واستحدث ،سنة 12الى 

صدر نظام و  التحاق الحدث بالدراسة.على ان ال تؤثر على  ،للحرية سالبةابيه غير متخصصة للتعامل مع األحداث، وتدابير عق
في وعلى تولي شرطة األحداث تسوية النزاعات شرطة األحداث والجهات القضائية،  لدى تسوية النزاعات في قضايا األحداث

لإلساءة  المعرضينفال المحتاجين للحماية والرعاية وتامين المأوى االمن لألط ،المخالفات والجنح التي ال تزيد عقوبتها على سنتين
 والخطر ذكورا واناثا.

 ..أ(2.2والفقرة .أ 3.1تراجع الفقرة )العديد من االنجازات  2017حقق قانون العقوبات المعدل لسنة  3.14

تضمن بنودا إصالحية  ،2008وذلك لمعالجة ثغرات القانون لعام  ،2017صدر قانون الحماية من العنف األسري للعام  .أ4.14
ووسع نطاق المشمولين باألسرة، وعلى مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو االجتماعية  ،بهدف للحفاظ على كيان األسرة وترابطها

في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على صغار السن أو فاقدي األهلية أو ناقصيها حال علمه أو 
وحمى المبلغين  ،غه بها. ولرفع نسبة اإلفصاح يكون التبليغ بموافقة المتضرر الكامل األهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحةإبال

وحصر التسوية في  ، شريطة موافقة الطرفين،والشهود. وأناط بإدارة حماية األسرة تسوية النزا  في قضايا العنف األسري في الجنح
وتم إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني لتوثيق حاالت العنف األسري واإلجراءات المتخذة بشأنها،  وى المتعلقة به.لفعل الجرمي والشكا

واستخدام التقنية الحديثة ان وجدت حماية للمجني عليه الذي لم يتم  ،استحدث القانون )الخدمة االجتماعية( البديل عن سلب الحرية
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لساتها في أيام العطل األسبوعية والرسمية والفترات المسائية للسرعة والسرية في البت في عاما، وإنشاء محكمة مختصة تعقد ج 18
من خالل تقنية الفيديو بتسجيل المقابلة للمساء  ،ادارة حماية االسرة غرف مقابالت االطفال عرضة لإلساءة ثتوعليه حد   القضايا.

  مستقبال. م لتجنب االثار السلبية على نفسية الحدثمرة؛ كاستراتيجية تستخدكبديل لسرد وقائع االساءة التي تعرض لها اكثر من  ،اليه

ت اقسام في محافظات الطفيلة، معان، غرب اربد، جنوب يرة توسعت ادارة حماية االسرة باستحداسنوات االخ 5خالل .ب 4.14
ع حاالت النساء المعنفات الالئي يتعرضن تقوم باستقبال جمي ،2017تم افتتاح دار الوفاق االسري في مدينة اربد عام عمان. و 

 ،لإلساءة والعنف االسري في محافظات الشمال، واستحداث قسم متخصص في ادارة البحث الجنائي من اجل مكافحة االتجار بالبشر
 باإلضافة الى دار كرامة لحماية الفتيات من ضحايا االتجار بالبشر.

واإلبالغ عن حاالت العنف كأول خدمة طوارئ مستندة ، 2014الصم بنهاية  لألشخاص (114تم إطالق خط الطوارئ رقم ) 5.14
ومن خالل كوارد مدربة على التواصل بلغة اإلشارة في إدارة القيادة والسيطرة  ،على تقنية التواصل مع الصم بواسطة مكالمات الفيديو

( بالغ 449تلقى الخط ) والتعرض للعنف أو االستغالل،وارئ في مديرية األمن العام. قدمت المساعدة لذوات اإلعاقة في حاالت الط
اإلعاقة ظرفًا مشددا في جرائم  2017فيما لم توضح اإلحصائية عدد اإلناث منهم. اعتبر قانون العقوبات المعدل لعام  2018عام 

الحرية(، عرف قانون حقوق لحماية النساء والفتيات من العنف )اإليذاء واالعتداء والخطف واالهمال والترك والحرمان من وذلك 
وعلى توفير الحماية للمبلغين والشهود عن حاالت العنف المرتكبة ضدهم،  ،األشخاص ذوي اإلعاقة العنف المرتكب ضد ذوي اإلعاقة

 وفرضت العقوبات في حال ارتكاب العنف ضد ذوي اإلعاقة ومضاعفتها في حال التكرار.

 والفتيات النساء ضد العنف إنهاء بشأن عهاتوسي أو تحديثها أو وطنية عمل خطط تقديم 
ألف،  30)رصدت لها من ضمن موازنتها مبالغ  40شمعةالخطة التنفيذية لشبكة مناهضة العنف ضد المرأة  شؤون المرأة  أعدت 6.14

لتحقيق األهداف المتعلقة بالمساهمة في إيجاد بيئة وذلك ، (2018، 2017، 2016)دينار أردني لألعوام ( ألف 30ألف،  25
 أشكال العنف ضد المرأة. اهضة كافةوقادرة على من ،اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وتشريعية آمنة وداعمة لتمكين المرأة 

تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والقادرة على ، ووللمجال "د" من بكين 2.5محاور الخطة التنفيذية للهدف  تستجيب
عام من قبل صانعي القرار وحشد الرأي ال ،مناهضته، وتطوير قدرات المرأة والمختصين والمؤسسات العاملة معها، وكسب الدعم والتأييد

وتنسيق الجهود الوطنية  ،وبناء الشراكات المجتمعية والمؤسسية ،الجهود الوطنيةوالقيادات المجتمعية والمؤسسات الوطنية لدعم 
م لمتابعة تنفيذ الخطة في العا أردني ألف دينار 23، كما تم رصد مبلغ والمساهمة في تعزيز السياسات لمناهضة العنف ضد المرأة 

2019. 

 لحماية وعملّية علمّية والتي ُتعد مرجعّية "اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنفوثيقة " 2016اعتمد مجلس الوزراء عام  7.14
 والمسؤولّيات وتحديد األدوار القائمة، الممارسات في الثغرات والحماية، وسد الوقاية خدمات تقديم أسس تحدد إذ العنف؛ األسرة من

عاليتين،  وجودة بكفاءة الحالة احتياجات تلبي خدمات وتقديم والقانونّية، الفعلّية أدوارها مع يتناسب وبما الوطنّية، مؤّسساتال لكافة
واعتماد الطبعة الثانية من االطار  ،التمّييز والحماية وعدم والسرية والخصوصية إليهم المساء حقوق ورغبات احترام ُيحّقق تشاركيّ  بنهجٍ 

ى عل اإلطار ووز  ،كل بحسب اختصاصهوإلزام كافة الجهات المعنية بالعمل بمضمونها  ،طنية لحماية االسرة من العنفكمرجعية و 
 التنسيق أسس وتحديد األسرّي؛ العنف من الحماية/الوقاية لعملّية العاّمة الخطوط إلى رسم المؤسسات المعنية بتطبيقه، والذي هدف

متكاملة  خدمات لتوفير ،واإلدارّي( والقضائّية؛ والشرطّية؛ والتربوّية؛ والصحّية؛ االجتماعّية؛ كافة )ومن القطاعات الشركاء جميع بين
 جودة ذات خدماٍت  لتقديم الفنّي، الّدعم وتوفير والمتابعة، لإلشراف ُممنهجةٍ  عملّيةٍ  ضمن وأنشطتها، برامجها اتساق وضمان وشاملة،

  .إليهم الُمساء على المرتكزة الشركاء بين الحالة رةإدا منهجّية وفق األسرّي، لحاالت العنف

                                                           
 https://bit.ly/2PuC47h، على الرابط 2021-2019أة الخطة التنفيذية لشبكة مناهضة العنف ضد المر لالطال  على  40 

https://bit.ly/2PuC47h
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األطفال توصيات تقارير لجان تقصي الحقائق في قضايا وفاة  ترجمة على الفريق الوطني للحماية من العنف األسري  عمل .أ7.14 
 ،2018-2016لألعوام استجابة المؤسسات للحاالت ورفع كفاء لتعزيز تهدف عمل تنفيذية خطة ، من خالل نتيجة للعنف األسري 

اكثر التحديات التي تواجه المؤسسات الرسمية للقيام بدورها في  الخطة وكلف الجهات المعنية االلتزام بها، تناولت ،مجلس الوزراء اقرها
اء الوزر  2016وكلف مجلس الوزراء عام  .ات وفقا لمؤشرات الخطورة الشاملةوتقديم الخدم ،متابعة حاالت االسر المعرضة للخطر

لتقييم المعنيين توفير الكوادر البشرية ودعمها باألخصائيين االجتماعيين والنفسيين، المرشدين التربويين، واالطباء النفسيين والشرعيين 
 الدعم والتوعية واإلرشاد والعالج.االسر بالسرعة القصوى وتقديم خدمات  والتعامل مع ،ومتابعة االسرة وافردها المعرضين للخطر

ما  ،نجد انه لم يتم االلتزام بتوفير الكوادر البشرية ،(2018-2016يره من موارد بشرية للفترة )عند استعراض ما تم توف .ب7.14
يجب تعينهم في مكاتب الخدمة  255من اصل  اخصائي اجتماعي 28فقد تم تعيين  ،يشكل تحديا أمام المؤسسات للقيام بدورها

يجب تعيينهم في مدراس وزارة التربية  600مرشد تربوي من  168رة التنمية االجتماعية، واالجتماعية ودور االيواء التابعة لوزا
اخصائيين صحة  3طبيب،  30اطباء شرعيين من اصل  8والحاق  ،30صل طبيب نفسي ببرنامج االقامة من أ 14والحاق  والتعليم،

 .20من اصل  نفسية

وبإشراف الفريق الوطني  2017عام ن األسرة إلنهاء العنف ضد المرأة إلجراءات التي اتخذها المجلس الوطني لشؤو من ا 8.14
 :  منها إعداد أدلة تتعلق بوالتعاون مع اليونسف، ومفوضية الالجئين، وصندوق األمم المتحدة للسكان  ،للحماية من العنف األسري 

العنف األسري والعنف ضد على النو  االجتماعي و واالستجابة للعنف المبني من "دليل االجراءات الوطنية الموحدة للوقاية  .أ8.14
ليكون مرجًعا لكافة العاملين في كافة المؤسسات حول  ،ودليل تدريبي حول دليل االجراءات باللغتين )العربية واالنجليزية(األطفال". 

ة وآليات التعامل مع حاالت العنف آليات التعامل مع حاالت العنف االسري، حدد فيه السياسات والمبادئ التوجيهية التي توضح العالق
وإجراءات التعامل مع حاالت العنف األسري بشكل خاص، ومن أبرز مخرجات هذا المشرو  عقد دورات تدريب مدربين  ،بشكل عام

نواة وخرجت بفريق تدريب وطني ليكونوا  ،ساعة للعاملين في المؤسسات )الحكومية وغير الحكومية( المعنية بحماية األسرة 70بواقع 
 ( متدرب ومتدربة.20بلغ عددهم ) ،للتدريب داخل مؤسساتهم على هذه االجراءات

بالشراكة مع المؤسسات الوطنية  ،41""دليل ارشادي لمعايير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسري  .ب8.14
لتعزيز قدراتها بتقديم الخدمات لحاالت العنف األسري حول منهجيات تطبيق هذه المعايير على  ،الحكومية وغير الحكومية المعنية

تدريب المعنيين بتطبيق المعايير  :لتطبيقي المؤسسي، ومن أبرز مخرجات هذا المشرو ووضعها ضمن االطار ا ،المستوى المؤسسي
 ا.( مشارك60وبواقع ثالث دورات تدريبية شارك فيها )

بالشراكة مع المؤسسات الطبية  2017لعام دليل إجراءات ُمقّدمي الخدمات الصحية للتعامل مع حاالت االعتداء الجنسي" " .ج8.14
بنهج واضح لُمقّدمي  ،بصورة تحدد األنظمة واإلجراءات والضوابط التي تحكم نوعية وجودة برامج الخدماتالحكومية؛ الحكومية وغير 

  .وتقديم الخدمات الالزمة ،الجنسيفي القطا  الصحي بمستوياته المتعّددة )األولية والثانوية( في التعامل مع حاالت االعتداء  الخدمات

تم العمل على المرحلة الثانية وتمثلت المخرجات بإعداد التصورات المقترحة  "طوط دعم الطفل وأسرهممشرو  مأسسة خ" وفي .د8.14
وعرضها على اجتما  الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف واعتماد التصور المتمثل "بإيجاد محطة لالتصال لدعم الطفل وأسرته 

وإعداد متطلبات  ،داد المعايير الخاصة بالخطوط والدليل االجرائي لعمل هذه الخطوطتعنى بكل ما يتعلق باألطفال والنساء واألسرة. وإع
 البنية التحتية للخط وقواعد البيانات واإلطار القانوني الذي يضمن تنظيم عمل الخط واستدامته.

؛ يهدف إلكساب الممارسات المناسبة والالزمة 42الدليل التدريبي للعاملين مع األسر المعرضة للخطر 2016أطلق عام  ه.8.14 
معايير االعتماد وضبط  ، واطلقتةوالتعامل مع التحديات االجتماعية بطريقه ايجابي ،لدعم هذه االسر من النواحي النفسية واالنفعالية

                                                           
 https://bit.ly/2KXSuXdلى الرابط دليل ارشادي لمعايير االعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف األسري، علالطال  على  41 
 https://bit.ly/2ITHesa، على الرابط  2016ل التدريبي للعاملين مع األسر المعرضة للخطرلالطال  على الدلي 42 

https://bit.ly/2KXSuXd
https://bit.ly/2ITHesa
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ن الجودة لخدمات دور الرعاية اإليوائية )االحداث، كبار السن...( لمساعدة هذه الدور لالرتقاء بمستوى خدماتها، وتم توقيع اتفاقية تعاو 
 المرحلة الثانية لمأسسة العمل على المستوى الوطني لتطبيق هذه المعايير، والتي طبقت في ،مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

 فريق ُمقييمين. 15دور، والخروج بـ 6على عينه من جميع فئات دور االيواء وبواقع  2017

 القضاء والتدريب على المتخصصة، المحاكم إنشاء مثل) العدالة إلى المرأة  وصول زيادة إلى الرامية التدابير تعزيز أو إدخال 
 )النساء قتل قضايا ذلك في بما ضات،والتعوي واإلنصاف الحماية، وأوامر والشرطة،

خصص المجلس القضائي هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف  ،حكام قانون الحماية من العنف األسري استجابة أل .أ9.14
مالت حبتقوم مديرية االمن العام ممثلة بإدارة حماية االسرة  .مع إخضاعهم للتدريب ،ايات تشكيل الهيئاتقضاة لغ 107األسري وتعيين

في جميع المحافظات وفي جميع االوقات،  ، وتستقبل الشكاوى والية االبالغ وتقديم الشكوى  ،لتوعية النساء والفتيات بالتحرش الجنسي
الشراكات مع الجهات المتخصصة تقوم اإلدارة بهواتف الطوارئ والبريد االلكتروني المجانية، و من خالل ووفرت وسائل االبالغ 

والعالج  ،وخدمات الطب الشرعي ،وخدمات الصحة النفسية للناجيات من االعتداءات الجنسية ،سي االجتماعيبخدمات الدعم النف
 الطبي المجاني عن طريق المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. 

وفق معايير محددة وواضحة،  ،مييزاسس المساعدة القانونية للجميع دون ت ،وفرت مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل.ب 9.14
ح المساعدة حيث تتبع األسس واألولويات عند من ،لتسهيل وصول النساء الى العدالة ،2018بموجب نظام المساعدة القانونية لسنة 

وتظهر أرقام  .هموالتي ُتعطى لألشخاص ذوي االعاقة، ويليهم األحداث، ومن ثم المرأة، والمسنين، والالجئين، وغير  ،القانونية لطالبيها
مع مدني تقوم ، إال أن هناك مؤسسات مجتالقانونية المقدمة من قبل الوزارة أن اإلناث لم يستفدن بشكل واسع من المساعدة وزارة العدل

 .ساهمت في تقليل معاناة النساء في هذا المجال ،العقد الماضي بتقديم هذا الدور خالل

 والخدمات المخصصة، الصحية والخدمات المساعدة، وخطوط المالجئ، مثل(العنف من جياتللنا المقدمة الخدمات تعزيز أو تقديم 
 (واإلسكان والمشورة، العدالة، وخدمات القانونية،
هدف الدار تأمين الحماية واإليواء المؤقت للمنتفعة الى حين أن: على  2016نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة نص  10.14

 ،ةالخطورة عنها، وتقديم الرعاية االجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية واإلرشادية والثقافية والقانوني حل مشكلتها أو زوال
وإيوائها وتأمين المأكل والملبس والخدمات المساندة وتوفير  ،المعرضة للخطر الفتاة تستقبل الدار وبناء قاعدة معلومات للمنتفعات.

وحل مشكلتها بما يتوافق مع  ،والمساعدة القانونية ،والتوعية الصحية واإلرشادية ،لتعافي الجسدي والنفسيبرامج التدريب والتأهيل وا
سرا وان تدخل الدار وعدم استقبال المنتفعة ق ،وتأمين برامج التسلية والرفاه النفسي ،وتوفير فرص عمل مناسبة ،مبادئ حقوق االنسان

حالة إلى  19منتفعة، تم تحويل  30، طاقتها االستيعابية 2018للمعرضات للخطر" عام  وعليه افتتحت "دار آمنة بمحض إرادتها.
حاالت معرضات للخطر لذويهم بعد إجراء عمليات التدخل وإعادة إدماجهن مع أسرهن بشكل آمن،  3الدار حتى تاريخه، وتسليم 

 راكز الستقبالهن في الدار.موقوفة إداريا في الم 18يجري العمل والترتيبات مع وزارة الداخلية على 

 المجتمعية اإلعالم،والتعبئة ووسائل التعليم، قطا  في المثال سبيل والفتيات؛ النساء ضد العنف لمنع إستراتيجيات تعزيز أو تقديم 
 )والفتيان الرجال مع والعمل

تيات، منها الخطة الوطنية الشاملة لحقوق أكدت األطر واالستراتيجيات األردنية على أهمية حماية وتعزيز حقوق النساء والف 11.14
تضمنت إجراء مراجعة للتشريعات المعنية بحقوق المرأة واقتراح التعديالت عليها، وأكدت  ،(2025-2016اإلنسان وخطتها التنفيذية )

ت المؤسسات المعنية بالطفل على أهمية تفعيل األطر القانونية واآلليات المتعلقة بحماية األطفال من العنف بكافة أشكاله، وبناء قدرا
ونمائه لضمان تحسين الخدمات القانونية واإلرشادية والنفسية والتعليمية للمعنفين، وتنظيم برامج رفع الوعي بحقوقهم وآليات حمايتهم 

وإيواء األطفال  من العنف، والتوعية بمفهوم التنمر والعنف لطالب المدارس وآليات مكافحتها، وتعزيز وتفعيل الرقابة على دور رعاية
 ووضعت خطة تنفيذية بأطر زمنية وميزانية لكل هدف. ،والتحقق من مراعاتها لحقوقهم
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 النساء من معينة بمجموعات يتعلق ما ذلك في بما البيانات، وجمع األدلة توليد ذلك في بما التأثير، وتقييم رصد 
جة البيانات الموجودة لدى دائرة اإلحصاءات العامة من مصادرها تم العمل خالل الخمس السنوات الماضية على اعادة معال .أ12.14

ومن األمثلة  ،لتخدم أغراض وقضايا النو  االجتماعي ،واستخدامها بطريقة احصائية مناسبة ،المختلفة سواء من تعدادات أو مسوح
أجل جمع بيانات ض االسئلة من بعاستمارة المسح تم تضمين  (2018-2017) عليها ما يلي: عند مسح السكان والصحة االسرية

القضاء على جميع الممارسات الضاّرة، من قبيل زواج  3.5لتخدم مؤشرات الهدف  ،وتخص قضايا العنف ضد المرأة غير متوفرة 
ن بين نسبة النساء الالتي تتراوح أعماره 1.3.5والمؤشر  ،األطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث

 . 18وقبل بلوغ سن  15سنة، ومن تزّوجن او ارتبطن قبل بلوغ سن  24و 20

ومنها مسح العنف ضد المرأة  ،من التحديات تأمين ما يلزم من الموارد المالية لتوفير بيانات للمؤشرات غير المتوفرة.ب 12.14
وكذلك المؤشرات  ،مؤشر 14والبالغ عددها  5دف والعمل على احتساب تكلفته، وذلك ألهمية هذه المسوح في توفير مؤشرات اله

تطبيق نظام التتبع االلكتروني لحاالت بمباشرة المؤشرا. تم  80المتعلقة بالجندر والمتقاطعة مع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها 
ثل وزارة الصحة ومؤسسة نهر م ،( كمرحلة اولية في ادارة حماية االسرة وشركائها في عمانTracking Systemالعنف االسري )

ويعزز مبادئ تحقيق المصلحة الفضلى للناجين  ،سيوفر هذا النظام قاعدة بيانات وطنية حال تفعيله من قبل جميع الشركاء ،األردن
بدافع  ،هي التردد وعدم االبالغ عن العنف الذي تتعرض له المنتفة ؛من االساءة. من التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال

 .من فهمها لألعراف االجتماعية والمجتمع المحيط بها، أو عدم دقة البيانات بسبب طلب المساعدة من أكثر من جهة

 والفتيات؟ النساء ضد العنف لمنع األخيرة الخمس السنوات في دولتك استخدمتها التي اإلستراتيجيات ما  .15
 والسلوكيات النظرة وتغيير العام الوعي زيادة 

اللجنة الوطنية  وتدعم ،ويتم العمل عليها في الحملة ،يوم الدولية يتم اختيار قضية معينة كل عام 16من خالل تنفيذ حملة  .ا1.15
النظرة المجتمعية السلبية و/أو تعديل التشريعات أو سواء لجهة تغيير  ،وعلى مدار العامشؤون المرأة كل أنشطة وفعاليات الحملة ل

لتشمل الحملة مناهضة العنف المبني على  ةالممارسات التي تشكل عنفا ضد المرأة، وتم التوسع في السنوات األخير اإلجراءات لتلغي 
"قتل  2016، حيث عنيت الحملة عام خاصة العمل مع الرجال والفتيان ،نوتستهدف كافة األعمار من الجنسي ،النو  االجتماعي

"زواج  2017(، وفي عام 3.14في المواد المشار إليها )في الفقرة  2017ت عام النساء" ما تمخض عنه من تعديل قانون العقوبا
 ، إال أن المجلس2019عام في نيسان  مجلس األمة لقانون األحوال الشخصيةمناقشة طرح التعديالت الالزمة عند  " حيث تمصرالق

)ينظر فقرة  حول التحرش الجنسي 2018لعام الحملة لوكانت ، سنة 16إلى  وعضل الولي االستثناء في الزواج رفع سنلم يقر 
2.13). 

لدى ادارة حماية االسرة مركز تدريب اقليمي للتدريب ورفع كفاءة وقدرات العاملين ليكونوا قادرين على تقديم افضل الخدمات  .ب1.15
للتوعية  ،والمدارس والجامعاتوبالشراكة مع شركائها تقوم بحمالت توعوية في المجتمعات المحلية  ،للناجيات من االساءة والعنف

 بخطورة العنف االسري والتشجيع على االبالغ عن الحاالت.

البيئة المادية والرعاية االجتماعية الداعمة لكبار السن  43(2022-2018االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )تناولت  2.15
كأولوية وحددت اإلجراءات المطلوبة؛ برفع الوعي المجتمعي لوقايتهم وحمايتهم من العنف من خالل المدارس والجامعات ووسائل 

يهم بحقوقهم وآلية التبليغ عن العنف الواقع عليهم، وتأهيل الكوادر العاملة معهم، وتوفير قواعد البيانات االعالم والمساجد، ورفع وع
)ينظر للفقرة  الكثير من الدورات التدريبة وهناك تحسن في كيفية مقاربة الموضو  في وسائل االعالم. ، حيث تم تنفيذالمتعلقة بالحاالت

 .أ(.4.3

                                                           
 https://bit.ly/2Bbvk9b(، على الرابط 2022-2018لالطال  على االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ) 43 

https://bit.ly/2Bbvk9b
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 ثالثة 1325هذا وتبنت الخطة الوطنية لتفعيل القرار  ،(2025-2020) تراتيجية الوطنية للمرأة ي االسف 2. 5سيدمج الهدف  3.15
مع تقديم ملخصات مناسبة حول أثر العنف المبني على النو  االجتماعي المتمثل بـ)الزواج  ،أنشطة تتعلق بتوفير التغطية االعالمية

(، وإنشاء تطبيق هاتف لإلبالغ عن حاالت العنف القائم على النو  االجتماعي القسري، زواج القاصرات، التحرش، والعنف الجنسي
وعقد ورش عمل توعوية لألجهزة الحكومية، المجتمعات المحلية، االعالم، والمجتمع المدني حول  ،الواقعة على األردنيات والالجئات

وقائية تلقي الضوء على موضو  االبالغ عن الحوادث وتشجيع ودعم اقامة حمالت  ،تأثيرات العنف المبني على النو  االجتماعي
 المرتبطة بالعنف ضد المرأة، والتحديات القانونية، والوصمة االجتماعية التي ترافق المرأة عند اإلبالغ.

 تيسره والذي له واالستجابة والفتيات النساء ضد العنف لمنع األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .16
 ؟)الحميمة للصور الرضائية غير والمشاركة اإلنترنت عبر والمطاردة اإلنترنت عبر الجنسي التحرش( التكنولوجيا

 التنظيمية واألحكام التشريعات تعزيز أو تقديم 
لمعالجة جرائم  2015 لمجابهة العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا استجاب قانون الجرائم االلكترونية لعام .أ1.16

 ؛تتطور باستمرار مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتسار ، ولمنع جميع أشكال االعتداءات اإللكترونية ووقفها ومالحقة مرتكبيها
يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو "على:  5نصت المادة 

حيث تم تغليظ العقوبات على هذه الجرائم والتي  (.1.3.13)وتراجع الفقرة ل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات" مرس
  .والغرامة قد تصل بعضها الى الحبس

لنفسية، ما أو ذوي اإلعاقة العقلية أو ا 18في حال وقعت هذه الجرائم على من هم دون تعاقب  9المادة من التحديات أن .ب 1.16
وقو   وأن يعتبر ظرفا مشددا عند ،يستدعي أن يتم توسيع مظلة الحماية لألشخاص خاصة الفتيات والنساء من مختلف الفئات العمرية

أعلنت عن استعدادها لتلقي الشكاوى عبر مختلف ، و 2015أنشأت وحدة للجرائم اإللكترونية عام  .18الجريمة على من لم يكمل 
وتعتبر وحدة الجرائم  .2015شكوى عام  2305مقارنة بـ شكوى  7672مع  2018 عام ، والتي تعاملتجية الحديثةالوسائل التكنولو 

متطلبات السير في إجراءات المتابعة والتقاضي تقتضي الحضور شخصيًا ألن  ة،رقام ال تعبر عن حجم الظاهر اإللكترونية أن هذه األ
أو لتفادي  ،ويفضلن الصمت أو حتى التراجع حفاظًا على سمعتهن ،للتردد دفع الضحاياما ي ،لتقديم الشكاوى أمام المراكز األمنية

 اإلحراجات التي قد تواجههن في مختلف المراحل اإلجرائية والقضائية.

 التعليمية األماكن في والشباب والشابات الناس عامة تستهدف الوعي لزيادة مبادرات تنفيذ 
المرأة بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خالل محطات المعرفة المنتشرة في  ؤون اللجنة الوطنية لشنفذت  2.16

سيدة من مختلف محافظات  4000حيث تم تدريب  ،برنامج تدريبي حول حماية المرأة من الجرائم االلكترونية ،مختلف المحافظات
وعلى مرتكبي  ،وخصائصها وأهدافها وأدواتها ،ئم االلكترونية، ركز البرنامج على انوا  الجرا2018و 2017المملكة خالل عامي 

 .وكيفية الحماية من الجرائم االلكترونية ،الجرائم االلكترونية
 التحيزضد أو/و التمييز أو/و والفتيات النساء تصوير لمعالجة األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .17

 م؟اإلعال وسائل في المرأة 
 طوعية. سلوك قواعد مدونات لتطوير اإلعالم صناعة دعم ولإلعالن  ذلك في بما اإلعالم، لوسائل ملزمة لوائح إدخال 

مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي نصت " ،لحماية حقوق المرأة والطفل وعدم استغاللهم في أية مادة إعالمية أو إعالنية 1.17
 ،والمحرضين عليها ،محاربة خطاب الكراهية والعنفعلى  ،مدونة معتمدة وموقعة من اإلذاعات المجتمعية األردنية 44المجتمعي

ما يحمي األطفال من المواد التي تؤثر سلبا على نموهم النفسي،  ،والموجهة لألطفال خاصة ة التي تبثين المادة اإلعالميتضمو
                                                           

 http://jpa.jo/List.aspx?lng=2&Pa=Page&ID=4لميثاق الشرف الصحفي، نقابة الصحفيين األردنيين  لالطال  على النص الكامل 44 
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حق على الصحافة في عدم التمييز أو  للمرأة  وأن ة غير الئقة في أية مادة إعالمية.واالمتنا  عن استغالل الطفل أو المرأة بطريق
استغالل المرأة باعتبارها جسدا  ، وفي هذا السياق يراعي الصحفيون عدم"االجتماعي لجنس أو المستوى التحيز أو االستغالل بسبب ا

الصحفيون بالدفا  عن قضايا الطفولة وحقوقهم االساسية المتمثلة بالرعاية  يلتزمو  حرية المرأة وحقوقها ومسؤولياتها.عن  لإلثارة، والدفا 
المسؤولين عنهم، كما ال يجوز نشر ما يسيء  ل أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أوويراعون عدم مقابلة االطفا والحماية،

حظا  ويلتزمون برعاية حقوق الفئات االقل ،سواء كانوا ضحايا أو شهودا ،اليهم أو لعائالتهم، خصوصا في حاالت االساءة الجنسية
  وذوي االحتياجات الخاصة.

 اإلعالم وسائل في والفتيات للنساء والمتنوعة والمتوازنة النمطية غير الصور إنشاء على للتشجيع لإلعالميين التدريب توفير 
 واستخدامه

وتغيير االتجاهات نحو قبول االختالف  ،دور وسائل اإلعالم في تغيير النظرة النمطية لألشخاص ذوي اإلعاقةنظرا ألهمية  2.17
 45بتطوير دليل عاقةاألعلى لحقوق األشخاص ذوي اإل النو  االجتماعي، قام المجلس والتنو  وعدم التمييز على أساس اإلعاقة او

العديد من الجهات اإلعالمية عليه عام  وتم تدريبالتناول اإلعالمي لقضايا اإلعاقة،  موجه لإلعالميين حول المنهجية الحقوقية في
لتسليط الضوء على أهمية  ،التي اصدرها المجلس لنساء ذوات اعاقة 46م تضمين بعض التنويهات والفيديوهات التوعويةوت. 2018

  مشاركة المرأة ذات اإلعاقة في كافة المجاالت وتغيير الصورة النمطية عنها.
نفذ "برنامج النساء في األخبار"  ،بتمويل من الوكالة السويديةو  WAN IFRAمن خالل البرنامج اإلقليمي لمنظمة وان إيفرا  3.17

سنوات من مختلف وسائل اإلعالم األردنية،  4صحفية خالل  23ـتدريبا ل ؛األخبار لقيادي واألصوات النسائية فييز دور المرأة التعز 
صحفية وصحفي العاملين في الصحف ومن نقابة الصحفيين على  60تدريب نحو على كيفية إدارة وسائل اإلعالم، إضافة إلى 

وصممت  أيام في الجامعة األمريكية القاهرة، ١٠تدريب صحفيات من مؤسسات إعالمية لمدة لى التوازن الجندري. ويعمل البرنامج ع
دورة إدارة اإلعالم خصيصا لإلعالميات اللواتي يسعين إلى تمثيل أعلى في المناصب القيادية، يضم التدريب تعريف المشاركات 

اإلدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، التخطيط االستراتيجي وفهم أفضل  بمبادئ إدارة اإلعالم التقليدي والرقمي، استراتيجيات التسويق،
ل مقاربة تجاه المناصرة للجمهور وذلك من خالل أعمال مستهدفة لبناء القدرات بغية تطوير القياديات اإلعالميات، وأيضًا من خال

 ؛ويسّلط البرنامج تركيزه أيضًا على مواضيع جوهرية مثل ،ةلشراكة تهدف إلى توعية القطا  وتجنيده بخصوص المساواة الجندريمحّفزة ل
الحد من التحّيز الجندري في األخبار، وإنشاء ثقافة إرشادية، ودعم التغيير االجتماعي اإليجابي. تستفيد النساء اللواتي يقبلن في 

إيفرا مع -ت التحرير العالمية حيث تعمل وانوتدريب لدى أبرز شركا ،برنامج "النساء في األخبار" من تدريب على اإلدارة اإلعالمية
ار وكيفية تخّطي وتوعيتها بشأن الفجوة الجندرية في قيادة غرف األخب ،رؤساء تحرير وناشرين ومدراء تنفيذيين لتثقيف اإلدارة العليا

 .التحّيز الجندري 

 اإلعالم وسائل في النساء وقيادة مشاركة تعزيز 
التمييز على أسس جندرية على مستوى المواقع القيادية، وبصورة أكثر حدة مما تشهده عدة تواجه الصحفيات أشكال من  4.17

موقع رئيس تحرير، وفي الوكالة الرسمية لألنباء "بترا" تشغل سيدة فية واحدة )جريدة الغد( شغلت قطاعات عمل أخرى، وفيما عدا صح
نساء في الصحف اليومية مناصب في الهياكل االدارية المتوسطة،  موقع مساعد المدير العام وقائم بأعمال المدير العام، وتشغل

فالتطور الذي حققته وسائل اإلعالم خالل العقود األخيرة، من حيث التنو  واالنتشار والمهنية، لم ، وتغيب عن المناصب القيادية فيها
فقه ضعف توفير بيئة مالئمة من توفير حضانات تواكبه عملية إدماج النساء في هياكلها العليا وفي صناعة القرار اإلعالمي، يرا

 ومرونة العمل وحصر الصحفيات في تغطية القضايا االجتماعية والخدمية.
                                                           

 downloads-http://www.hcd.gov.jo/ar/libraryالدليل االعالمي في تناول حقوق االشخاص ذوي االعاقة، على الرابط لالطال  على نص  45 
http://www.hcd.gov.jo/ar/video- اإلعاقة-ذوات-النساء-الى-رسائل-للمرأة،-العالمي-اليوم-بمناسبةgallery/-http://www.hcd.gov.jo/ar/videoلالطال  على التنويهات التوعوية  46 

gallery 

http://www.hcd.gov.jo/ar/library-downloads
http://www.hcd.gov.jo/ar/video-gallery/بمناسبة-اليوم-العالمي-للمرأة،-رسائل-الى-النساء-ذوات-الإعاقة
http://www.hcd.gov.jo/ar/video-gallery
http://www.hcd.gov.jo/ar/video-gallery


ة  مسودة أولي

 

44 
 

يهدف إلى بناء قدرات المرأة القيادية  47نفذ معهد اإلعالم األردني مشرو  بناء قدرات المرأة القيادية في التعامل مع اإلعالم 175.
حيث استهداف النساء القياديات في تنمية مجتمعاتهم المحلية، وموظفو وموظفات األمانة العامة  ،للتعامل مع وسائل اإلعالم والحوكمة

تدريبية لنساء قياديات في تنمية مجتمعاتهم  اشتمل على: تنفيذ ورشة ،والصحافيون  ي مجلس النواب الحاليب والنواب فلمجلس النوا
( سيدة منهم سيدات نواب سابقات ومدراء حمالت مجتمعية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال 16المحلية، حضرها )

( عضوة في مجلس النواب، وورشة تدريبية 12ل مع وسائل اإلعالم" وحضرها )المرأة، وندوة بعنوان "أفضل الممارسات في التعام
( صحافيًا وصحافية. ويقدر مجمو  اإلعالميين واإلعالميات 28"كتابة القصص اإلخبارية من منظور الجندر والحوكمة"، استفاد منها )

ا من المجتمع اإلعالمي. يبلغ مجمو  األعضاء تقريب ٪23إعالمية، وبما نسبته  444، منهم 1873بعضوية نقابة وغير عضوية ب 
  .2017 تقريبا، وفقا للنقابة لعام ٪21عضوة وبنسبة  260، منهم 1229والعضوات في النقابة 

 في الجنس نو  على القائم التحيز/التمييز أو الوسائط بمحتوى  المتعلقة الشكاوى  لتلقي المستهلك حماية خدمات تعزيز أو إنشاء
 ومراجعتها اإلعالم وسائل
 في اطار التشريعات الناظمة بالمحتوى اإلعالمي بهدف االرتقاء والنهوض ،ة شكاوى اإلعالم المرئي والمسمو جاء تشكيل لجن 6.17
القضايا اإلعالمية في المجالين المرئي والمسمو ، إثر التعديل على قانون اإلعالم  واإلسهام بحل واثيق الشرف المهني،وم لعملها

من مختصين لتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى اإلعالمي أو المواد  على تشكيل لجنةوالذي نص  2015لمسمو  لسنة المرئي وا
للنظر في شكاوى  ،لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له على مرخص أخر من ذوي االختصاص ،المبثوثة أو المسجلة

حددت االطار تعليمات بموجب  يل النسائي، تقوم بمهامهااء يراعى فيها التمثأعض 7اللجنة من  تتكون  االعالم المرئي والمسمو . 
، 2016بداية عام  . بدأت باستقبال الشكاوى فيهاالنظر وكيفية النظر في الشكاوى ومدد  العام لعملها واالجراءات الواجب اتخاذها،

مرجعيتها  ،واللجوء إليها اختياري  ،المرئي والمسمو  يتمحور دور اللجنة في كونها جهة وسيطة لحل النزاعات المتعلقة باإلعالم
الشكوى اذا وقف النظر بالتشريعات وميثاق الشرف المهني الخاص بالعاملين في قطا  المرئي والمسمو  ومبادئ العدالة واإلنصاف، ي

 . كانت منظورة أمام القضاء

 من معينة مجموعات ضد للعنف للتصدي خصيًصا مهتصمي تم الماضية الخمس السنوات خالل إجراء أي دولتك اتخذت هل .18
 التمييز؟ من متعددة أشكاالً  يواجهن اللواتي النساء

 كإجراءات تشريعية للتصدي للعنف الموجه ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاقة. 1.14الفقرة  ، تراجعنعم

 الجنسين بين المساواة لمنظور المراعية والمؤسسات والمساءلة المشاركة 
 وصنع القرار؟ العامة الحياة في المرأة  مشاركة لتعزيز األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي والتدابير اإلجراءات ما .19

 إصالح في ذلك بما القرار، صنع مستوى  على سيما ال السياسة، في المرأة  مشاركة تعزز التي واللوائح والقوانين الدستور إصالح
 واألهداف والمقاييس المحجوزة، والمقاعد الحصص، مثل مؤقتة، خاصة تدابير تمادواع االنتخابي، النظام
بما في ذلك إصالح النظام االنتخابي، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل  لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار 1.19

 .أ وب(4.5 اتوالفقر  .أ 1.1تراجع الفقرة ) الحصص

 التدابير من وغيرها المهارات وتنمية لقدراتا ببناء القيام 
 ،2016سيدة من الرغبات بالترشح النتخابات مجلس النواب لعام  433استهدف االئتالف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات  2.19

 ،رة الحمالت االنتخابيةكيفية ادا ، حولمن خالل حملة توعية للناخبين والناخبات في اربعة محافظات )اربد المفرق، الزرقاء، الكرك(
وذلك بالتعاون مع هيئة االمم المتحدة  ،يطبق ألول مرة االنتخاب لمجلس النواب قانون ، خاصة وأن ومعرفة قانونية بمجال االنتخابات

                                                           
 http://www.jmi.edu.jo/ar/projects/allالمصدر: الموقع الرسمي لمعهد اإلعالم األردني  47 
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 بتقييم 2017شؤون المرأة في العام اللجنة الوطنية ل، كما قامت %21سيدة منهن كمرشحة لالنتخابات بنسبة  91للمرأة. شاركت
أظهر التقييم بأن لديهن الحاجة للمعرفة بجوانب فنية مرتبطة بالصياغة التشريعية، وادوات ، حيث االحتياجات التدريبية للبرلمانيات

-2017تدريبات متخصصة في هذه المجاالت للعضوات خالل العام  بة على الموازنة، وقد وفرت شؤون المرأة الرقابة البرلمانية والرقا
2018. 

حملة توعية وتثقيف عن قانوني الالمركزية ، 2017البلدية والالمركزية لعام نفذت شؤون المرأة قبل إجراء االنتخابات كما  3.19
 نفذمن النساء والرجال من المجتمعات المحلية في ستة محافظات.  860حوالي  تاستهدف، والتعريف بالعملية االنتخابية  ،والبلديات
ة االمم المتحدة وهيئ ،تمكين النساء في المواقع القيادية في الحكومة والمجتمع المدني  LEADرو بالتعاون مع مش الجلساتجزء من 

ادارة المشاريع والموازنات المستجيبة للنو  االجتماعي، استهدف و  ،رات التواصل وكسب التأييدبرامج تدريبية تعني بمهات ذللمرأة. كما نف
إضافة إلصدار دليل ارشادي حول  في ستة محافظات. 2017لمحلي للعام ا من أعضاء مجالس الحكم 440البرنامج حوالي 
 جامعتين حكومتين.مرجع اكاديمي ل 2018، اعتبر هذا الدليل خالل العام 48مة للعمل في مجالس الحكم المحليالتشريعات الناظ

الدليل على تفسير  احتوى ، 49وكذلك إصدار دليل ارشادي حول المهام والمسؤوليات المناطة بأعضاء المجالس في إدارة الحكم المحلي
المهام المتقاطعة بين كافة المجالس. إضافة إلى اعداد فريق مدربين و  ،وشرح الية تنفيذها ،المجلسالمهام االكثر تكرارا داخل عمل كل 

 منهم %40عضو ) 300اد منها استف، عضو وعضوة قاموا بعقد جلسات تثقيفية ألقرانهم 12مشكل من دلة االرشادية؛ طني حول االو 
تم عقد برامج تدريبية للمدراء الماليين والتنفيذيين في مختلف  ،من منظور النو  االجتماعيالتوعية بالمفاهيم األساسية  وبهدف سيدات(.
تطبيق الموازنة إعداد وتحليل و الرقابي والمتخصص في مجال  همدور لتحفيز  وذلك ،ا من الجنسينمشارك 80شارك فيها ـ ،البلديات

  .ج والمشاريع وفي موازنات مناطقهمالمستجيبة للنو  االجتماعي في الخطط االستراتيجية والتنفيذية والبرام

ورفع نسبة  ،والمشاركة الكاملة فيهاهياكل السلطة  ومن التدابير التي اتخذت لكفالة وصول المرأة على قدم المساواة إلى .أ4.19
عضوة من  80ـأربعة برامج تدريبية ل 2017-2016رأة خالل األعوام شؤون الماللجنة الوطنية ل عقدت؛ القرارمواقع صنع  في التمثيل

وآليات الرصد المبنية على  تأييد،الوكسب  ،حول مهارات االتصال والتواصل والتشبيك، إدارة الحمالت االنتخابية ،النقابات العمالية
 وهياكل النقابات واألطر التشريعية للعمل النقابي.  ،النو  االجتماعي، وبناء الشبكات والتحالفات، باإلضافة إلى الحقوق العمالية

المهارات وتعزيِز مشاركِتهن استهداَف مشروُ  "تمكيِن المرأِة في القطاِ  العاِم" زيادَة فرِص النساِء وبناء قدراتهن وتزويدهن ب .ب4.19
 وبدعم من تكامل ،بالتعاون مع وزارة تطوير القطا  العام شؤون المرأة اللجنة الوطنية لفي رسِم السياسات وصنِع القرار، حيث قامت 

USAID  لتأهيلهن لتولي المواقع القيادية 2016و 2015موظفًة من القيادات المتوسطة خالَل عامي  360من تدريُب. 

 واإلرشاد التوعية برامج خالل من ذلك في بما والشابات، األقليات مشاركة يعتشج 
بمشاركة شريحة الشباب كناخبين ألعضاء مجلس  2016عام  عن الديوان الخاص بتفسير القوانينالصادر  6قرار رقم السمح  5.19

من  17أي أّن الناخب الذي أكمل أكمل أو أتّم... سيرها معنى جاء فيه... وحيث أّن كلمة )بلغ( يحمل تفعاما؛  17النواب ممن أتم 
 )مرفق رقم (يحق له انتخاب أعضاء مجلس النـــــــــــــواب."  ...من عمره  18عمره وبدأ في سن 

 السياسية والحمالت الذات وتأكيد العامة والخطابة القرار وصنع القيادة على والتدريب لإلرشاد فرص توفير 
الخاصة  ،2017عام لاستراتيجية نشميات حد البرامج المقترحة في أشؤون المرأة العمل على تنفيذ نة الوطنية لاللج من أولويات 6.19

برنامج المسار التعليمي، برنامج تشبيك، برنامج  ؛بعضوات مجالس الحكم المحلي، وذلك بتنفيذ اهم البرامج الواردة فيها ومنها
بتوجيه خبراتهن نحو  ،كطريقة من التعلم الذاتي ما بين النساء أنفسهن ،لقرار وتأكيد الذاتزمالة/التوجيه للتدريب على القيادة وصنع ا

اللتقاء بقياديات وفق طلبهن لوذلك ، 2017رفع قدرات السيدات الفائزات للمرة األولى في انتخابات مجالس المحافظات والبلدية عام 
                                                           

 https://bit.ly/2XCGKe7، على الرابط 2018دليل التشريعات الناظمة لعمل مجالس المحافظات والبلدية والمحلية في األردن لالطال  على  48 
 https://bit.ly/2Pr9mUN، على الرابط 2018محلية في األردن دليل المهام والمسؤوليات لعمل مجالس المحافظات والبلدية واللالطال  على  49 

https://bit.ly/2XCGKe7
https://bit.ly/2Pr9mUN
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 أشهر عام 6و التنموية. انطلق البرنامج على مدار قطاعات سواء الخدمية أنسوية قيادية ممن لديهن القدرة على العمل في مختلف ال
، حيث حددت (Menteeوالمستفيدة من التوجيه ) (Mentorعالقة بين الموجهة )( ثنائي بحيث تبنى 12، جمع البرنامج )2019

علها امرأة متمكنة سياسا والقادرة على بناء االهداف الشخصية على الصعيد الشخصي والمجتمعي. يعتبر البرنامج أداة داعمة للمرأة لج
كان  ول والتأثير في مواقع صنع القرار.وبالتالي الوص ،عالقات أفقية وعامودية في مجتمعها، وتعزز من ثقة المجتمع المحيط بها

ث، وسيتم توثيق الدروس ممن اتاح المجال أمام القياديات من الصف الثاني والثال ،وتمثيل جغرافي متنو  ،هناك تمثيل لفئات عمرية
 المستفادة بهدف تعميم البرنامج مستقبال لتمكين السيدات في المجال السياسي.

 القرار في صنع في والمشاركة التعبير من المرأة  تمكين لزيادة األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .20
 (( (ICT واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا خالل من ذلك في بما اإلعالم، وسائل

 استخدامها للنساء من والتمكين ميسورة بتكلفة ولتوفيرها واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا إلى الوصول لتعزيز تدابير اتخاذ 
 .)المجتمعية التكنولوجيا ومراكز المجانية االنترنت – فاي الواي خدمة مراكز المثال، سبيل على(والفتيات

حماية تهدف ل الي،لالشتمال الم تطوير واعتماد استراتيجية وطنية البنك المركزي إلى ضرورة هاعقددة مشاورات خلصت ع 1.20
المستهلكين، وتعزيز الثقافة المالية بين طلبة المدارس وفي المجتمع، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مصادر 

وتوفير منصات  ،وتسهيل اإلئتمانمن الوصول إلى مصادر وأدوات التمويل  وتمكين النساء الدفع اإللكتروني، التمويل، وتطوير أنظمة
 وتوفير أرقام إحصائية مصنفة حسب الجنس لتحديد الفجوات ووضع الحلول المناسبة.، المالية ثقافتهنلتمكينهن ماليًا، ونشر  لهن

قطا  العام وباالشتراك ما بين ال ،رئاسة محافظ البنك المركزي تشكيل لجنة وطنية توجيهية ببقرار رئاسة الوزراء  2015صدر عام 
إعداد وتطبيق االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي، تغطي عدة محاور اساسية: أنظمة المدفوعات  والخاص؛ لإلشراف على

ومحور تجميع وتحليل  ،ستهلك الماليالتمويل االصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية الم االلكترونية،
، لتحقيق هدفين األول 2020-2018إطالق وثيقة رؤية ورسالة االستراتيجية الوطنية للشمول المالي  وتمالبيانات ومؤشرات االداء. 

ول عام بحل %6.36مقاسًا بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية الى  %6.24رفع مستوى االشتمال المالي من 
، بجانب التمويل بما يساهم إيجابا %35الى  %53وتقليص الهوة الجندرية من والتي ستساهم بتعزيز المساواة بين الجنسين  ،2020

، بما فيها المناطق الخدمات المالية لكافة المناطق ووصول مختلف .بتحرير القدرات االقتصادية للنساء ورائدات األعمال في المجتمع
 .جئينالنائية والال

بدعوة شابات ريفيات للتدريب  ،شرة في بلديات المحافظاتتقامت وزارة الزراعة وبالتعاون مع محطات البحث التكنولوجي المن 2.20
ريفيات للحصول على تمويل مالي من اجل الفتيات اللدعم  ،مع صندوق مشاريع المرأة العربية التكنولوجيا، وبالتعاون  على استخدام

بعد حصولهن على تراخيص عمل  ،بيع المنتج الزراعي للسيدة اون الين ،مثل الرسم الهندسي ،يوتر للعمل المنزليشراء أجهزة كمب
رصد قصص النجاح الخاصة بالمرأة الريفية بهدف ابراز دورها واهميتها في بالتعاون مع وسائل االعالم بنزلية. كما تقوم الوزارة م

 العملية االنتاجية.

من الذكور يستخدمون اإلنترنت، مما  ٪86.7من اإلناث و ٪76.5، فإن 2018-2017لسكان والصحة األسرية وفًقا لمسح ا 3.20
لإلنترنت إلنترنت منخفضة للغاية، تركز الحكومة على توسيع فرص الوصول ن الرقمية المتعلقة بالوصول ليعني أن الفجوة بين الجنسي

ئق عوا تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك؛ ال تزال هناكو  ،تسهيل وتيسير الوصول لألنترنتوخفض الضرائب ل
أو غير القادرة ألسباب اجتماعية أو  ،وتوفير خدمات االتصاالت للشرائح األقل حظا ،متعلقة بإمكانية وصول النساء إلى اإلنترنت

من  المنخفض او بدون دخل لدخلالنائية ومن احيث تضعف فرصة النساء المسنات وفي المناطق  ،وبتكلفة ميسورة ،اقتصادية
الفوائد الستفادة من ا ، مما يعيقة، خاصة في ظل رفع الضرائب على استخدام وسائل االتصال في األعوام الماضياستخدام اإلنترنت

و الحشد للقضايا المتعلقة والتي ال تقتصر على تنفيذ العديد من المبادرات أ ،استخدام االنترنت على النساءالعلمية واالجتماعية من 
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كما أن  جديدة. عمل وخلق فرص ،وإنشاء مؤسسات أعمال ،أدوات لإلبدا  واالبتكار كونها بل ،بتعزيز حقوقهن وبث الشكوى والمظالم
 اللجنةأجرتها  وفًقا لدراسة ،يؤدي إلى منع اإلناث من استخدامهقد  ،عدم وجود سياسة حماية من التحرش الجنسي عبر اإلنترنت

 .٪43.9تكبة في الفضاء اإللكتروني بلغت نسبة التحرش الجنسي المر  "2018 شؤون المرأة "التحرش الجنسي في األردنالوطنية ل
ولكنه وال يذكر  ،ومن بينها العنف القائم على النو  االجتماعي ،قانون الجرائم اإللكترونية يجرم االنتهاكات على اإلنترنت ويعاقب عليها

خرى بسبب التفاوت في مستوى الدخل ومستوى تختلف هذه العوائق من محافظة ألكما  ،تحرش االلكتروني وأشكالهصراحة جرائم ال
 التعليم والتشغيل.

 المعلومات واالتصاالت تكنولوجيا اإلعالم مجال في الوظيفي وتقدمها بالمرأة  واالحتفاظ األجور في المساواة  لتعزيز لوائح إدخال 
مبدأ )المساواة باألجر عن األعمال لقرار تعديل قانون العمل لتعزيز المساواة باألجر اتم .ج 4.2الفقرة  ورد في كما في 4.20

 .وتعريف العمل المرن  ،وتشديد العقوبة في حالة اثبات هذا التمييز من قبل صاحب العمل المتساوية القيمة(، 

موقعة من اإلذاعات المجتمعية األردنية المعتمدة و المدونة لا مدونة سلوك اإلعالم اإلذاعي المجتمعيمن  13تنص المادة  5.20
االجتماعي"، وفي هذا السياق يراعي  حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو االستغالل بسبب الجنس أو المستوى  "للمرأة 

 (2و3و 1.17تراجع الفقرات)مسؤولياتها. عن حرية المرأة وحقوقها و  استغالل المرأة باعتبارها جسدا لإلثارة، والدفا  الصحفيون عدم

 بين المساواة  لمنظور مراعية الميزانية( المرأة  وتمكين الجنسين بين المساواة  تعزيز في المستثمرة الوطنية الميزانية نسبة تتعقب هل .21
 ال الجواب   ؟)الجنسين

الجنسين  بين المساواة  تعزيز في استثمارها يتم التي (ODA)الرسمية اإلنمائية المساعدة نسبة دولتك تتابع هل مانحة، كدولة .22
 . ينطبق ال؟ )الجنسين بين المساواة  لمنظور المراعية الميزانية( المرأة  وتمكين

 الجنسين؟ بين المساواة  لتحقيق سارية وطنية عمل خطة أو إستراتيجية دولتك لدى هل  .23
والوصول  بهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة "الوطنية للمرأة االستراتيجية " اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تعد  1.23
ية تتضمن األهداف المرجو مجلس الوزراء كخطة عمل وطن ويصادق على االستراتيجية ،الجنسين بين المساواة  تحقيقو  للموارد
، فيها يتم إدماج أهداف التنمية المستدامةل 2025-2020 للمرأة  على تحديث االستراتيجية الوطنية حاليا ويجري العمل .تحقيقها

ومواءمتها مع خطة التنمية المستدامة بما فيها الهدف الخامس والغايات المرتبطة به، ومع التوصيات العامة والختامية للجنة اتفاقية 
ومع  ،لحقوق اإلنسان الشامل الثالث ل االستعراض الدوري والتوصيات التي قبلت خال ،القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

وبعد التصديق على  .اللجان المعنية باالتفاقيات المصادق عليهاوتوصيات ومالحظات بقية  ،مالحظات اللجنة المعنية بحقوق الطفل
 ما جاء فيها من لتنفيذ لمجتمع المدني،من مجلس الوزراء يتم تعميمها على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات ا االستراتيجية

حيث عنيت الموازنة العامة لسنوات سابقة بتخصيص مبالغ لتنفيذ لذلك. الموازنات الالزمة  أهداف وأنشطة وبرامج، ولتوضع
 االستراتيجية الوطنية للمرأة.

ويتم  ،ريةتتضمن أهدافا تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاعات العسك 1325الخطة الوطنية لتفعيل القرار  2.23
مبالغ من  2018شؤون المرأة منذ العام اللجنة الوطنية لخصصت  (.4.26 الفقرة راجع)ت ،تخصيص الموارد المالية الالزمة لذلك

مثل أنشطة  ،اتجاه دعم قضايا المرأة  ،التي تتقاطع مع اهداف ومهام شؤون المرأة من الحكومة من اجل تنفيذ االنشطة  موازنتها المقدمة
ضمن معايير منح جائزة الملك و  2015عام في المؤسسات الحكومية والعسكرية.  ودعم تدقيق النو  االجتماعي ،يد للخطةحشد التأي

عتماد ومراجعة السياسات والبرامج والتعليمات في ا  معيار مراعاة النو  االجتماعي وتكافؤ الفرص وضع األداء عبد هللا الثاني لتميز
 . وإجراءات العمل
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 ،رصد أوضا  حقوق اإلنسانيقوم المركز ب، 2017عام المعدلة المركز الوطني لحقوق اإلنسان  من قانون  3المادة بموجب  3.23
بحقوق المرأة كفئة أكثر عرضة  اخاص امحور  ،التي تقدم للحكومة ولرئيسي مجلسي النواب واألعيان ،يورد في تقاريره السنويةو 

يراعي عند تعيين اعضاء المجلس و  ،وفقا ألحكام التشريعات النافذة ،عن تلك التجاوزاتوللمركز متابعة تعويض المتضررين  لالنتهاك.
 .المعنية التمثيل الواسع لشرائح المجتمع والجهات المعنية بحقوق االنسان، بما في ذلك تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني

ومن خالل توصياتها  ،التي تعنى بحقوق اإلنسانو  األردن دور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني فيلإضافة ل 4.23
ان التعاهدية في األمم المتحدة، والتي تسلط الضؤ على وإعدادها لتقاريرها التي تقدمها للجهات المعنية وطنيا وإقليميا ودوليا خاصة للج

 القضايا واالنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان. 

أو  ،)طرف دولة كانت إذا( المرأة  ضد التمييز على القضاء لجنة توصيات لتنفيذ منيز  وجدول عمل خطة دولتك لدى هل .24
 التمييز/بين الجنسين المساواة  عدم تعالج التي المتحدة لألمم التابعة األخرى  اإلنسان حقوق  آليات أو الشاملة الدورية المراجعة توصيات

  المرأة؟ ضد

في االتفاقية طرف  األردن دولة -المرأة  ضد التمييز على القضاء لجنة توصيات زمني خاص بتنفيذ وجدول عمل ال توجد خطة .24
المتحدة،  لألمم التابعة األخرى  اإلنسان حقوق  آليات أو ،الشاملة الدورية المراجعة أو خطة عمل لتنفيذ توصيات -1992منذ العام 

تتضمن األهداف المرجو تحقيقها لتمكين المرأة  ،الوطنية للمرأة  من خالل إعداد شؤون المرأة لالستراتيجية، 23د ولكن كما ذكر في البن
شة علما بأن شؤون المرأة تشارك في إعداد ومناق فيها.وتحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص بإدماج التوصيات العامة والختامية 

كافة التوصيات والمالحظات في االستراتيجية الوطنية  وترى بأنها من خالل إدماج ،اللجان في مواعيدها التقارير الدورية المقدمة لتلك
في الئحة المطالب بالسياسات تورد شؤون المرأة المالحظات الواردة من هذه المرجعيات  ة ما يعزز من تنفيذ هذه التوصيات. كماللمرأ 

وستتضمن االستراتيجية الوطنية واإلجراءات الوجب تنفيذها والتي تقدمها ألعضاء مجلس األمة مع كل تشكيل جديد للمجلس. هذا 
قابة على تنفيذ هذه للمرأة خطة عمل وطنية لتنفيذها ضمن جدول زمني وتخصيص للموازنات الالزمة لذلك، ولكن ال توجد آلية ر 

 األمة. لمجلسابي للدور الرق قبل مجلسي النواب واألعيان إعماالخاصة من  االستراتيجية

 دولتك؟ في نساناإل لحقوق  وطنية مؤسسة توجد هل .25
استناد إلى مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية  أنشئنعم؛ المركز الوطني لحقوق اإلنسان؛ مؤسسة وطنية مستقلة  1.25

منح والية عامة في  ،2017وتعديالته في عام  2006( لسنة 51لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، يستمد واليته بموجب القانون رقم )
عزيز حقوق اإلنسان، حيث يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق االنسان والحريات العامة، والسعي لوقف اي حماية وت

تجاوز عليها، وللمركز متابعة تعويض المتضررين عن تلك التجاوزات وفقا ألحكام التشريعات النافذة، وهو حاصل على اعتماد )أ( من 
 ية لحقوق اإلنسان.هيئة اعتماد المؤسسات الوطن

هذا ويعمل المركز على تحقيق أهدافه من خالل عدة وسائل أبرزها: أ. رصد اوضا  حقوق االنسان، لمعالجة اي تجاوزات او  2.25
او انتهاكات عليها، ومتابعة اتخاذ االجراءات الالزمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او احالتها الى السلطة التنفيذية او التشريعية 

ج. اعالن  ب. السعي لتدريس مبادئ حقوق االنسان في مستويات التعليم المختلفة يقافها وازالة اثارها.ع القضائي المختص إلالمرج
المواقف واصدار البيانات المتعلقة بقضايا حقوق االنسان. د. اجراء الدراسات والبحوث القانونية والسياسية االجتماعية والتربوية 

المحاضرات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بأهداف المركز والمشاركة في االنشطة المماثلة، و. تنظيم الدورات التدريبية والفكرية وعقد 
ز. اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات ح. تبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات . والحلقات الدراسية والتثقيفية
ي. وضع التوصيات وتقديم االقتراحات الالزمة لصون حقوق  .والمؤسسات االقليمية والدولية المماثلة الوطنية والعربية واالسالمية

 ل. اقتراح التشريعات ذات العالقة بأهداف المركز. .االنسان. ك. انشاء قاعدة للبيانات المتعلقة بحقوق االنسان
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آليات أبرزها بموجب قانونه؛ العمل على دراسة التشريعات  يعمل المركز على تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل عدةو 3.25
السلطات  ،واقتراح التشريعات ذات العالقة؛ ويخاطب الجهات ذات العالقة بذلك وخاصة ،الماسة بحقوق المرأة أو تنطوي على تمييز
ي التشريعات التي تسهم في تعزيز المساوة بين او تبن ،وحثها على إجراء التعديالت الالزمة ،التنفيذية والتشريعية وديوان الرأي والتشريع

والتصديق على أية اتفاقيات او برتوكوالت من شأنها تعزيز المساواة  ،ويحث الحكومة على رفع التحفظات على اتفاقية سيداو ،الجنسين
عيان عند إحالة القوانين في أعمال اللجان المختصة في مجلسي النواب واأل المركز بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة، ويشارك

لتتالءم والمعايير الدولية لحقوق االنسان؛ حيث أبدى وجهة نظره أمام مجلسي النواب واالعيان في قوانين االحوال الشخصية،  ،إليها
نها نظام وغيرها. وخاطب الحكومة بتعديل العديد من االنظمة م عقوبات والحماية من العنف األسري العمل، االنتخاب، الالمركزية وال

 الخدمة المدنية ونظام العمل المرن ونظام دور ايواء المعرضات للخطر وغيرها.

. يقوم المركز برصد واقع المرأة في 1وحول رصد واقع المرأة وبيان الممارسات التي تعزز عدم المساواة بين الجنسين،  4.25
والوقوف على الممارسات التي تخل بمبدأ  ،في دور اإليواءالقطاعات المختلفة خاصة في مجاالت العمل أو الصحة أو التعليم أو 

القطا  الخاص  لحكومة او سلطات الدولة أو منمن اسواء  ،ومخاطبة الجهات ذات العالقة لرفع االنتهاك ،المساواة بين الجنسين
وقام بإعداد  ،ن القرى والمناطق النائية. رصد واقع المرأة في المناطق النائية؛ حيث نفذ المركز زيارات لعدد كبير م2)قطا  االعمال(. 

وما تعاني منه من عدم مساواة أو انتهاك لحقوقها في المجاالت االقتصادية أو  ،تقارير مفصلة حول واقع المرأة في تلك المناطق
للعمل على  ،االنتهاكاتوقام بمخاطبة الجهات ذات العالقة حول هذه  ،االجتماعية أو الخدماتية أو في مجال الحياة السياسية والمدنية

 الحّد منها واجراء الالزم.

لدى النساء  ،إضافة لتمكين المرأة ورفع الوعي القانوني بحقوقها وبالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان عموما وحقوق المرأة خاصة 5.25
. ومن خالل "مشرو  حماية" المستمرةبأهمية المساواة بين الجنسين من خالل الدورات التدريبية والمحاضرات  ،والرجال على حد سواء

فقد تمخض عن المشرو  اصدار العديد من  ،الذي يهدف الى حماية الفتيات والنساء من العنف المبني على النو  االجتماعي
اء المنشورات، كما تم اصدار دليل يتضمن مادة تدريب المدربين لحماية النساء من العنف، وتابع المركز تنفيذ مشرو  حماية النس

وتوعية المرأة بحقوقها االقتصادية الواردة  ،" بهدف تعزيز المساواة المبنية على النو  االجتماعي2والفتيات وضمن مرحلة ثانية "حماية 
وعملية التسويق وحمايتها من العنف  ،وتعريفها اساسيات عمل المشاريع الصغيرة وادارتها ،في المعايير الدولية والتشريعات الوطنية

في محافظتي الزرقاء   ،وحقوقها في مكان العمل ،ادي من خالل سلسلة من الورش التدريبية حول الحقوق االقتصادية للمرأة االقتص
وادماج  ،بما يضمن تغيير الصورة النمطية المتعلقة بالمرأة  ،واقتراح التعديالت الالزمة ،والمفرق. إضافة إلى مراجعة المناهج المدرسية

 جنسين.مبدأ المساواة بين ال

 أحد فيها ُيهّمش ال التي المسالمة المجتمعات 

 ال المسالمة التي المجتمعات وتشجيع عليه، والحفاظ السالم إلقامة األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما. 26
 واألمن؟ والسالم المرأة  أعمال جدول وتنفيذ المستدامة التنمية أجل من أحد فيها يُهّمش

 واألمن والسالم بالمرأة  معنية وطنية عمل خطة تنفيذ أو/و اعتماد 
شؤون المرأة والتي قادت هذه العملية مع أعضاء لجنة الوطنية لل 1325أوكلت الحكومة مهمة إعداد خطة وطنية لتفعيل القرار  1.26

ممثلي القطاعات العسكرية والحكومية لضمان مشاركة أوسع ل ،مجلس الوزراء لذي تم تشكيله بموجب قراراالئتالف الوطني ا
الشركاء  المعنيين بتفعيل أجندة المرأة واألمن والسالم. ولضمان التزامالدولية العاملة في األردن و ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 

صنع القرار السياسي  تشكيل اللجنة التوجيهية العليا من أعضاء على مستوى  2016عام قرر مجلس الوزراء  والمعنيين بتنفيذها،
لمباشرة المالحظات والتوجيهات امن خالل تقديم  ،للمتابعة واالشراف على أعمال االئتالف الوطني أمين عاّم وزارة الداخلّية،برئاسة 

مجلس  يهاعل صادقوالتي  قدمت هيئة األمم المتحدة للمرأة الدعم الفني والمادي لعملية صياغة الخطة. بدورها والتوصيات الالزمة
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كالتوصية  ،لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة القضاء عتوصيات لجنة استجابت الخطة ل .2018أذار وأطلقت ب 2017 نهايةالوزراء 
 ،للمجال )هاء( المرأة والنزا  المسّلح، و ( المتعّلقة بوضع المرأة ودورها في منع نشوب النزاعات وأثناء النزا  وما بعد انتهائه30العاّمة )

الذي يرّكز على تحقيق المجتمعات اآلمنة والشاملة وضمان  16، والهدف 5خاّصة الهدف  2030ندة وأهداف التنمية المستدامة وألج
 وصول الجميع للعدالة. 

 نية بتضمين أنشطةة والحكومية والمجتمع المدني المعتلتزم من خاللها المؤسسات العسكري ،تتمتع الخطة بملكية وطنية واسعة 2.26
األول: "االستجابة تضمنت الخطة أربعة أهداف استراتيجية،  ص التمويل من موازناتهم لتنفيذها.وتخصي ،في خططهم 1325ارالقر 

والمشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات األمنية والعسكرية ومهام حفظ السالم". الثاني: "تحقيق المشاركة  الحتياجات النو  االجتماعي
ة التطرف والعنف وبناء وصنع السالم الوطني واإلقليمي". الثالث: "توفير الخدمات اإلنسانية المستجيبة الفاعلة للمرأة في مواجه

والمراعية الحتياجات النو  االجتماعي وتسهيل الوصول إليها بشكل آمن، خاصة من قبل النساء والفتيات األردنيات والالجئات األكثر 
المستضيفة ومخيمات الالجئين بما يوائم خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية". عرضًة للعنف وحاجة للحماية في المجتمعات 

الرابع: "ثقافة مجتمعية داعمة الحتياجات النو  االجتماعي والمساواة بين الجنسين ودور النساء، بما في ذلك دور الشابات في تحقيق 
 األمن والسالم"

وتم تحديد  ،مع الجهات المعنية لبناء نظام المتابعة والتقييم لرصد ومتابعة تنفيذها لضمان تنفيذ الخطة تم التوافق والتعاون  3.26
وفي ضوء ذلك تم تشكيل هيئة تنسيقية لمتابعة تنفيذ الخطة من اللجنة  يم المستهدفة.مؤشرات األداء القياسية، وخط األساس والق

، والتي من أعضاء االئتالف الوطني، ومجموعات العمل الفنية 1325رار قال، واللجنة التوجيهية العليا لتفعيل ارية لتمكين المرأة الوز 
وتقديم تقارير التنفيذ الى  ،لخطةلستقوم بجمع وتحليل البيانات الالزمة لمتابعة تنفيذ النشاطات ذات الصلة بإطار العمل المنطقي 

بهدف اإلشراف وكسب التأييد على المستوى  ،تمكين المرأة رفعها للجنة الوزارية لو التوصيات لتقوم بمراجعة  ،اللجنة التوجيهية العليا
ليتم بعد ذلك  ،زام المؤسسات الوطنية بتخصيص الموارد لتنفيذ أنشطة الخطة، مع جدول زمني لتنفيذ المخرجاتتللضمان ا ،السياسي

بالتنسيق  األنشطةسساتها في تنفيذ تنفيذ ومدى التزام الحكومة بمختلف مؤ التقيس اإلنجاز في  ،تقديم تقارير سنوية لمجلس الوزراء
 شؤون المرأة.  والتعاون مع

 بين الوطني وفيما المستوى  على الرئيسية والرصد والتخطيط السياسات أطر في واألمن والسالم بالمرأة  الخاصة االلتزامات دمج
 الوزارات
صب ضمن إطار العمل للخطة د األنشطة التي تبمراجعة خططهم القطاعية لتحدي ،التزم أعضاء االئتالف من خالل مؤسساتهم 4.26
ورفع التوصيات  ،هذه األنشطة . ويتجلى دور اللجنة التوجيهية العليا في هذا المجال بضمان التزام الشركاء والمعنيين بتنفيذالوطنية

ذا الخصوص، وما يرتبط به من ولقياس التقدم المحرز به ،الالزمة للجنة الوزارية لتمكين المرأة، كأولوّية عند تنفيذ أنشطة الخطة
ه سيتم موائمة االستراتيجية .1.5وكما ذكر بالفقرة تخطيط استراتيجي وتحديد وتخصيص الميزانيات الالزمة لتنفيذ تلك األنشطة. 

  .1325ر قراالية للمرأة مع جميع االلتزامات واألطر ذات العالقة بما في ذلك الخطة الوطنية لتفعيل الوطن

 والسالم واألمن المرأة  أعمال بجدول الوعي لزيادة االجتماعي، التواصل وسائل ذلك في بما االتصال، راتيجياتاست استخدام 
ألعوام للعمل على زيادة الوعي وكسب التأييد ألجندة المرأة واألمن والسالم واصل خاصة بالخطة الوطنية لاستراتيجية ت وضعتم  5.26

ومن اجل الوصول إلى فهم مشترك  ،الوعيرة وجود نهج تواصل خاص لبناء نظرًا لضرو  هذه االستراتيجية صممت ،(2018-2021)
وليتم من خاللها تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر  حول سياق الحالة واألوضا  التي سيجري تنفيذ الخطة في إطارها،

للوصول  ،وكذلك األفكار الرئيسية وراء النهج الموصى باتباعهبالخطة والمشهد اإلعالمي الذي سُتنّفذ استراتيجية التواصل في إطاره؛ 
خارج العاصمة، لزيادة الوعي وكسب التأييد حول الخطة الوطنية  وخاصة الشركاء الرئيسيين ،التواصلالمستهَدفة ألنشطة  للفئات

وري إحداث تغيير في المواقف وأهدافها، حتى يصار الى تنفيذها، ووفق الهدف االستراتيجي الرابع من الخطة، بات من الضر 
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بما فيها الخطة كاملة. وبدورها قامت القطاعات العسكرية واألمنية  ،واالتجاهات المجتمعية كي تنجح األهداف الثالثة األولى للخطة
على المستوى وادماج المرأة في هذه القطاعات  ،باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر االخبار عن مشاركة المرأة في حفظ السالم

 المحلي والدولي.

 واألمن والسالم المرأة  أعمال جدول لتنفيذ الميزانية مخصصات زيادة 
ضمن الخطة التنفيذية للمؤسسات  ،من حيث تخصيص الموازنات لذلك ،بناء على االلتزام السياسي للحكومة بتنفيذ الخطة 6.26

من خالل كل من اللجنة التوجيهية العليا واللجنة الوزارية لتمكين  ،يذ الخطةوتبني آلية متابعة تنف ،األمنية والحكومية ذات العالقة
بحشد الموارد لتخصيص صندوق ، 2018خالل العام شؤون المرأة بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة، اللجنة الوطنية لبدأت المرأة، 

والتي تم احتساب تكلفتها التقديرية االجمالية؛ بـ  ،دمةيتم من خالله تنفيذ أنشطة الخطة في المرحلة القاالدعم المشترك ل
النرويجية واالسبانية الحكومة الكندية والبريطانية و حيث قدمت كل من . (2021-2018مليون دينار للسنوات ) )7.820.000)

     .2019 قليمي بمشاركة دولية في شباطفيذ الخطة، التي أطلقت في مؤتمر ابدعم الصندوق لتن التزماوالفنلندية 

 نشوب الصراعات منع في ومشاركتها وتمثيلها المرأة  قيادة لزيادة األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما. 27
 من وغيرها الصراعات المسلحة حاالت في القرار صنع مستويات على لألزمات، واالستجابة اإلنساني السالم والعمل وإقامة وحلها

 أزمات؟ تشهد التي أو الهشة المناطق وفي النزاعات
 السالم اتفاقيات وتنفيذ السالم عمليات في الهادفة المرأة  مشاركة ودعم تعزيز 

تتضمن  ،( لتمكين المرأة 2019-2017تم صياغة خطة عمل تنفيذية ) وعليه ،أجرت القوات المسلحة تدقيق النو  االجتماعي 1.27
لتحديد فيما  ،تدقيق النو  االجتماعيّ  ناتوالدعم من حلف العسكرية بناء على  شؤون المرأة  وأجرت .%3الى ن( )الميدا النسبة فيرفع 

 إذا كانت التغييرات على معايير ومبادئ اإلدارة التشغيلّية ونظم التشغيل القياسّية ومعايير االختيار والترقية، واألدوار أو القواعد
الخطوات )مثال: برامج المتابعة، التدريب و ما أسهم في حصر االحتياجات  ،ى مشاركة المرأة من الممكن أن تؤّثر إيجابًا عل ،واألنظمة

، االمر الذي ساهم بدوره في تعديل العديد من السياسات في البرامج والخطط( 1325والتأهيل والبدء بتضمين ما ورد بالقرار 
 الجدد.وإدامة مدونة سلوك المجندين  حديث، ساعة الرضاعة، تلمدة يومينوالتعليمات منها اجازة االبوه 

( كضباط ركن في مهمة االمم 5في مشاركة المرأة في عمليات السالم. تشارك ) %15حققت القوات المسلحة نسبة تزيد عن  2.27
العديد  تم اشراك في المهام الخاصة االنسانية، وقد 254المتحدة/الكونغو، وضابطتين كمراقب عسكري في الصحراء الغربية. وتشارك 

 من الضابطات في دورات خارج األردن عن مفهوم النو  االجتماعي. تم عقد ورش عمل لنشر الوعي بموضو  النو  االجتماعي. 

( من مرتبات األمن العام ليشاركن في 28، وتجنيد )2007مهام حفظ السالم منذ ( من الشرطة النسائية ب102ركت )شا 3.27
وقد بذلت جهوًدا  يد ورائد مناصب قيادية كقائد قوة.عق ضابطات برتب 3السودان. واستلمت  وبمهمات حفظ السالم في دارفور وجن

دورات وامتحانات متخصصة بالشرطة النسائية على  2018: عقدت عام حيثفي عمليات حفظ السالم  ة لزيادة نسبة المشاركاتمكثف
( مشاركة، اجتازت الفحوصات 194اقع امتحانين شاركت فيها )بو  ،( من قبل فريق تقييم خاصSAATفعاليات فحص األمم المتحدة )ٍ 

( التابع لألمم المتحدة/ايطاليا منذ عام CoESPU( مشاركة، والمشاركة في دورات معهد التميز الستقرار وحدات الشرطة )26كاملة )
السالم. وتخصيص شواغر  ( ممن شاركن بمهمات حفظ59) ارك بهاوش 2016، ودورة ما قبل االنتشار التي اعتمدت عام 2015

وتدريب وتأهيل مدربات متخصصات في مجاالت  ات معهد تدريب عمليات حفظ السالم.للشرطة النسائية للمشاركة ضمن جميع دور 
( مدربة معتمدة دولية من مرتبات الشرطة النسائية؛ اشتركت 12، ويوجد )TOTحفظ السالم لدى معهد تدريب عمليات حفظ السالم 

 10رات متخصصة مع المنظمات التابعة لألمم المتحدة المحلية من خالل معهد تدريب عمليات حفظ السالم. شاركت عدد منهن بدو 
لنو  االجتماعي في مهام حفظ السالم أعدت باوللتوعية  تأهيل القيادات لقوات حفظ السالم.ضابطات في كافة أنحاء العالم بدورات 

مشارك من األمن العام والدرك، وورشة متعلقة بتعميم مفهوم النو  االجتماعي بالتعاون ( 77وشارك بها لآلن ) 2016أول دورة عام 
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حول النو  االجتماعي في عمليات حفظ السالم  ( مشارك. وورشة25، وشارك بها )مع الجانب السويدي ومنظمة األمم المتحدة للمرأة 
ن والدرك. ولزيادة تأهيلهن انشئ مختبري اللغات والحاسوب ( مشارك ومشاركة من األم36بالتعاون مع شؤون المرأة وشارك بها )

 وميدان للرماية الليزرية.

 صنع على مستوى  سيما ال المستويات، جميع على لألزمات االستجابة وأنشطة اإلنسانية األنشطة في المتكافئة المرأة  مشاركة تعزيز
 .لقرارا

سيدتان  عينتاإلنسانية  األنشطة في المتكافئةتعزيز مشاركتهن لو ، 2019 عام 5235األمن العام مديرية بلغ عدد النساء في  4.27
وضع الشرطة النسائية على و  ،االصالح وتأهيل النساء لمراكزضمن فريق الرد السريع  30و الشرطة النسائية كمدعي عام من

في إدارة البحث  منهن تحقيق الخاصمديرية بتشكيل فريق الالقامت  حيث موازنات االدارات وفتح شواغر لتولي مناصب قيادية،
تصميم خطة عمل لتمكينهن من تولي المناصب إضافة إلى  .وفريق المخدراتالجنائي والذي يعمل في مجال المداهمات والتحقيق، 

 . القيادية

( 4)وبة عميد برت (146)و ،برتبة لواء (15تقاعدت )مناصب قيادية برتبة لواء وعميد، في القوات المسلحة ل المرأة وصلت  5.27
االتصاالت مرشحات الطيران وحدات )التشكيالت و الليصل إلى عمل المرأة العمل المكتبي  تعدىو برتبة عميد على رأس عملهن. 

عدد  .(وغيرها قائد فصيل في سالح الجو الملكي الديني رد الفعل السريع، الموسيقيات، اإلفتاء قائد فصيل في فريق، الخاصة
مرشحة  30كابتن طيار و 3في سالح الجو عدد المنتسبات و  طبيبة وممرضة وفنية. 12400لملكية الطبية ا العامالت في الخدمات
ربط الترفيع بدورات التأهيل للضابطات والمجندات باستيفاء الدورات الالزمة كمتطلبات وتم  .%10نسبة يشكلن على مقاعد الدراسة. 

ورات للنساء لرفع مهارتهن )دورات األسلحة، اللغة االنجليزية، وتأسيسية لمختلف ولضمان المساواة في الترفيع تم عقد د ،للترفيع
 األصناف(.

الكوارث الكبرى شراك العنصر النسائي في فريق البحث واإلنقاذ األردني الدولي الذي يعمل في حاالت افي الدفا  المدني تم  6.27
إعطاء شهادة ، و ت الوالدة في الظروف الجوية الصعبةلتعامل مع حاالنيات لت قانو تأهيل عدد من المسعفات كقابالالمحلية والدولية، و 

وشهادة البكالوريوس  ،( من خالل كلية الدفا  المدني للعمل في الدفا  المدني بعد التخرجparamedicدبلوم اإلسعاف المتخصص)
جامعة أكاديمية األمير حسين للحماية من خالل  ،في تخصصات إدارة الكارثة واإلسعاف المتخصص وهندسة اإلطفاء والسالمة

كما  يا وخطط اإلخالء وفي اللجان الداخلية والخارجية ومستوى صنع القرار.لفي التمارين المشتركة مح النساءوتشارك  المدنية للعمل.
 .استلمت عدد من مرتبات الدرك النسائي مراكز قيادية كرئيس قسم وفصيل

 لألزمات واالستجابة اإلنساني العمل يف الجنسين بين المساواة  منظور دمج 
عمليات الوقاية والحماية من النزا  وبناء األمن ها لخطة الوطنية بما فيل األهداف االستراتيجيةم ادماج النو  االجتماعي في ت 7.27

أبعاد النو  االجتماعي  تعالجدراسة "النساء والتطرف العنيف في األردن"  شؤون المرأة  أجرتوالسالم وتعزيز االستقرار المستدام. 
 عي في جهود مواجهة التطرف والعنف.التدابير المستجيبة للنو  االجتماوامكانية تضمين  عليهن ةآثار استكشاف التطرف و  لمواجهة

 وغزة وليبيريا والكونغو( عملياشاركت عدد من الضابطات والمجندات في القوات المسلحة في مهام حفظ السالم في )افغانستان 
الناتو مشرو  صندوق االئتمان الثالث  من تم إنشاء مركز تدريب المرأة العسكرية بدعم (7.27يبيا وانسانيا )مرفق جدول رقم وتدر 

الدفا   كما أدرج. %3لنسبة للمساهمة بزيادة عدد المجندات للوصول كمركز تدريب محلي واقليمي الستقطاب اعداد من المجندات 
النو  االجتماعي بما فيها في األمن والسالم وتطبيق كافة التعليمات والقوانين  بمراعاةتراتيجية مشاريع على الخطة االسالمدني 

 . ى كال الجنسينالعسكرية عل
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 المرأة  حقوق  عن والمدافعين المدني المجتمع أماكن حماية 
من خالل  ،وقاية والحماية من الحوادثعملية تدريب وتوعية المجتمع المحلي لل( في %38)بنسبة أشرك الدفا  المدني النساء 8.27

تنفيذ الحمالت الوطنية مع الجهات ، المشاركة بفي المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة ،المحاضرات التوعية وتنفيذ خطط اإلخالء
قيام بعمليات ايجاد درك نسائي للوفي حين قامت قوات الدرك ب .كرديف للدفا  المدني وداعمين له في الكوارث والحوادث األخرى 

باإلضافة للمشاركات الخارجية للدرك النسائي من خالل قوات حفظ امات واالقتحامات بحال وجود اناث. التفتيش بالمظاهرات واالعتص
 السالم.

 ون انتهاكات القان عن القضائية وغير القضائية المساءلة لتعزيز األخيرة الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .28
 االستجابة أو األعمال اإلنسانية من وغيرها المسلحة النزاعات حاالت في والفتيات للنساء اإلنسان حقوق  وانتهاكات الدولي اإلنساني
 لألزمات؟

 ومنعها والفتيات النساء حقوق  انتهاكات لتدارك وسياسية قانونية إصالحات تنفيذ 
وشدد العقوبات  ،جرم جميع أشكال التحرش الجنسي 2017نون العقوبات لعام تم تعديل قا على مستوى اإلصالحات القانونية 1.28

)ينظر  2015وصدر قانون األحداث الساري عام  (،3.14اإلعاقة )للمزيد ينظر فقرة في الجرائم الواقعة على النساء واألطفال وذوي 
لمعالجة جرائم  2015الجرائم االلكترونية لعام  ، واستجاب قانون 2017(، صدر قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2.14فقرة.

 تتطور باستمرار مع التطور التكنولوجي والمعلوماتي المتسار ، ولمنع جميع أشكال االعتداءات اإللكترونية ووقفها ومالحقة مرتكبيها.

راتيجية الوطنية للمرأة االستستضمن  .(1.26)ينظر فقرة  1325 قرارالوعلى مستوى السياسات أطلقت الخطة الوطنية لتنفيذ  2.28
 2016 ني لحماية األسرة من العنفهدفت النسخة المحدثة لإلطار الوطو  والغايات المرتبطة به. 2.5( ادماج الهدف 2020-2025)

حور كما تناول الم الشركاء. جميع بين التنسيق أسس وتحديد األسرّي؛ العنف من الحماية/الوقاية لعملّية العاّمة الخطوط إلى رسم
( "البيئة المادية والرعاية االجتماعية الداعمة لكبار السن" كأولوية 2022-2018الثالث لالستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )

 لى الهيكل التنظيمي لمأسسة العمل.القوات المسلحة األردنية ركن النو  االجتماعي ع اضافت كبار السن من العنف. لوقاية وحماية
ة االحصاءات العامة على اعادة معالجة البيانات الموجودة لدى الدائرة من مصادرها المختلفة سواء من تعدادات أو مسوح عملت دائر و 

أكدت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان وخطتها . و واستخدامها بطريقة احصائية مناسبة لتخدم أغراض وقضايا النو  االجتماعي
 (11.14مية تفعيل األطر القانونية واآلليات الوطنية المتعلقة بحماية األطفال من العنف )الفقرة ( على أه2025-2016التنفيذية )

 والحماية منه. العنف من الوقاية خدمات إلى الالجئات أو بالنزاعات المتأثرات النساء وصول فرص زيادة
لتوفير الخدمات اإلنسانّية المستجيبة والمراعية ، "1325الهدف االستراتيجي الثالث للخطة الوطنية لتفعيل القرار  خصص 3.28

الحتياجات النو  االجتماعّي وتسهيل الوصول إليها بشكل آمن، خاّصة من قبل النساء والفتيات األردنّيات والالجئات األكثر عرضًة 
السوريين في مجال تقديم مديرية شؤون الالجئين  للعنف، وحاجة للحماية، في المجتمعات المستضيفة ومخّيمات الالجئين. قامت

النساء المعفنات وقضايا ف األسري، العن :استحداث مكاتب لحماية األسرة في المخيمات تختص بالنظر في قضاياالخدمات اإلنسانية ب
 ،إنشاء مراكز للشرطة المجتمعية في المخيمات تدار من كال الجنسينو  ،والجنسية علـى النسـاء واألطفال االعتداءات الجسدية

ودراسة الحالة واإلحالة للجهة المعنية  ،استحداث مكاتب للشرطة النسائية وعقد الورش التدريبة والتوعوية لمختلف القضايا والمواضيعو 
وإشراك الالجئة السورية بحضور االجتماعات الدورية مع المنظمات وممثلين المجتمع المحلي لالطال  على المشاكل  ،للمتابعة

 والتنسيق معها.

 اإلجراءات التي اتخذتها دولتك في السنوات الخمس األخيرة للقضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناث وانتهاكها؟ ما 29
 اتخاذ تدابير لمكافحة األعراف والممارسات االجتماعية السلبية وزيادة الوعي باحتياجات وإمكانيات األطفال اإلناث 
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من خالل مشرو   ،في سبيل  القضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناث وانتهاكهاتنتهج وزارة العدل خطة تدريب سنوية  1.29
ويشتمل مناقشة  ،العدالة االصالحية لألحداث، ويتم تطبيق التدريب في االقاليم الثالث )الوسط والشمال والجنوب( لموظفي المحاكم

ع االحداث، ومراعاة النو  االجتماعي في محاكم االحداث تطبيق قانون االحداث وتحديات تطبيقه، مهارات االتصال والتواصل م
 توثيق الدراسات ذات العالقةلانشاء لجنة لدعم النو  االجتماعي في قطا  العدالة و همية مراعاته ودمجه في خطط وسياسات الوزارة، وأ 

تم دعوة كافة الجهات المعنية حيث  ،2017عقد مؤتمر لدعم النو  االجتماعي في قطا  العدالة  .2019وتطبيق االنشطة خالل عام 
  .للخروج بخارطة طريق لألنشطة التي يجب تنفيذها لتحقيق دعم النو  االجتماعي في قطا  العدالة

مشرو  "مأسسة خطوط دعم الطفل وأسرهم في األردن" تمثلت المخرجات بإعداد التصورات المقترحة وعرضها على اجتما   2.29
تعنى بكل ما يتعلق  ؛واعتماد التصور المتمثل "بإيجاد محطة لالتصال لدعم الطفل وأسرته ،رة من العنفالفريق الوطني لحماية األس

وإعداد متطلبات البنية التحتية للخط  ،باألطفال والنساء واألسرة. وإعداد المعايير الخاصة بالخطوط والدليل االجرائي لعمل هذه الخطوط
عقدت ورشة بدائل العقاب البدني الواقع على حيث ي يضمن تنظيم عمل الخط واستدامته. وقواعد البيانات واإلطار القانوني الذ

األطفال بالشراكة مع اليونسف بهدف مناقشة اآلثار النفسية واالجتماعية والطبية والقانونية للعنف وتعزيز برامج بدائل العقاب البدني 
 البدني.العقاب  وفقا ألفضل الممارسات االقليمية والدولية المتعلقة بحظر

 تعزيز حصول الفتيات على التعليم الجيد وتنمية المهارات والتدريب 

عدم التمييز على أساس النو  و ضمنت مسودة الخطة الوطنية الشاملة دمج الطلبة ذوي اإلعاقة في المؤسسات التعليمية  3.29
نسبة التحاق ذوات اإلعاقة في المؤسسات التعليمية  الخطة في زيادةهذه االجتماعي في تعليم ذوي اإلعاقة. ويأمل أن تساهم 

على فرص متساوية أسوة بأقرانهم من الفتيات من غير ذوي  وحصولهن مهاراتهنعلى تعليم نوعي وجيد يساهم في تنمية وحصولهن 
 .اإلعاقة

 تنفيذ سياسات وبرامج للحد من زواج القاصرات والزواج المبكر والزواج القسري  

 (3.5.13و  1.5.13قرات فراجع ت) 4.29

  تنفيذ سياسات وبرامج للقضاء على العنف ضد الفتيات، بما في ذلك العنف البدني والجنسي والممارسات الضارة 
من الدول التي تعاني من آثار النزاعات المسلحة وتأثرها من أزمة الالجئين السوريين وما رافقها من بعض التغييرات في األردن  5.29

زواج القاصرات والزواج القسري وعدم توثيق  1325اعتبرت الخطة الوطنية لتفعيل القرار  ،جتماعي للمجتمعات المستضيفةالسياق اال
 3الهدف االستراتيجي  عالجعقود الزواج وما يرافقه من ضيا  الحقوق القانونية والمدنية من أحد أشكال العنف الجنسي في النزاعات، 

نسانّية المستجيبة والمراعية الحتياجات النو  االجتماعّي وتسهيل الوصول إليها بشكل آمن، خاّصة من من الخطة: توفير الخدمات اإل
 .وحاجة للحماية، بما يوائم خّطة االستجابة األردنّية لألزمة السورّية للعنفقبل النساء والفتيات األردنّيات والالجئات األكثر عرضًة 

عن التصدي لظاهر العنف الجنسي في النزاعات من  المعنيةالجهة  السوريينرية الالجئين وتعتبر مديرية األمن العام وخاصة مدي
اآلليات الدولية المتمثلة بجهود مفوضية شؤون الالجئين و  وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة ،خالل مديريات إدارة حماية األسرة

عنف الجنسي من خالل آليات واستراتيجيات الحماية والوقاية، ويتم استبعاد من االمثلة: يتم رصد حاالت ال ،وبعض المنظمات الدولية
 .ذ االجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم في حال ثبوتهاتخ، وتمرتكبي الجرائم من الحماية الدولية

 وإصالحها وحمايتها البيئة على الحفاظ 

 في السياسات بالجنس المتعلقة واالهتمامات المنظورات إلدماج ألخيرةا الخمس السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .30
   البيئية؟

 وحوكمتها الطبيعية والموارد البيئة إدارة في وقيادتها المرأة  مشاركة دعم 
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دت وزارة ودورهن في حماية البيئة وادارة مواردها، حيث أعالهتمام بالنساء لادت  ة بمبادراتتميزت االعوام الخمسة الماضي 1.30
بغرض توجيه المزيد من الدعم والتعزيز لهذا الدور الهام،  ،البيئة بالتعاون مع الوكالة االلمانية الدولية تقريرا حول المرأة في قطا  البيئة

ية من جمع 122حيث بلغ عدد الجمعيات البيئية  ،التي تترأسها سيداتتلك وخاصة  ،وتدعم الوزارة المجتمع المدني والجمعيات البيئية
تدعم الجمعيات التي لديها مشاريع تتعلق و  (1.30جدول رقم . )وأعضاء مجالس ادارتها سيدات ،داتجمعيات تترأسها سي 3ضمنهم 

، في منطقة دبين مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ،بتمكين وتقوية دور المرأة من خالل برامج تنمية بيئية/او برامج تنمية مستدامة
، ومشرو  حقوق اإلنسان من أجل تحقيق التنمية 2016عام  كسب العيش ومشرو  "تكتمل حقوقها لتعمل بكرامة" مشاريع تحسين

تدريب مجموعة من األسر واصحاب ل، ومشرو  تمكين نساء البادية األردنية )منشية الغياث( 2018المستدامة للشباب والنساء عام 
 .2017 عام ألردنية لمكافحة التصحرترأسه الجمعية او  ،حر يضم في معظمه نساءى اسس وتقنيات مكافحة التصالحدائق المنزلية عل

تأسيس جمعية سيدات المجتمع المحلي في بلدية الشعلة ودعم مطبخ  ،2019-2015 خدمات األنظمة الحيوية في األردنومشرو  
جستي للجمعيات و  الحيوي. إضافة للدعم اللو انتاجي يرفد نشاطات المجتمع المحلي بعد اعالن منطقة الشعلة ذات حماية خاصة للتن

 . 2018البيئية عام 

ساهمت الجمعية العلمية الملكية من خالل مركز البيئة والمياه برفع الوعي البيئي لدى النساء بمواضيع المياه والبيئة والتغير  2.30
امعات ومنظمات المجتمع المحلي وربات من خالل عدة مشاريع استهدفت المدارس والجلمناخي في السنوات الخمس االخيرة، ا

لتصبح المرأة قادرة على المساهمة في صنع القرار البيئي  ،المنازل، اضافة الى ادخال مفهوم الحوكمة البيئية والتكيف البيئي لهذه الفئة
ر المناخي وادارة المياه والطاقة. تقود من خاللها التغيير في مجال ادارة النفايات والتكيف مع التغي ،ومن تنفيذ مشاريع بيئية مجتمعية

إلعطاء محاضرات تحث على حماية  اعظات في وزارة االوقاف وتأهليهنوربط المفاهيم الدينية والبيئية عن طريق استهداف الو 
 المصادر الطبيعية.

دة وأهداف التنمية والتي سيتم موائمتها مع أجن، 2025-2020اتيجية الوطنية للمرأة من خالل العمل على تحديث االستر  3.30
وغاياتها المتعلقة بالبيئة  13، 10باإلضافة لألهداف  5وخاصة الهدف  ،المستدامة كون النساء االكثر تأثرا وتأثيرا بالجوانب البيئية

ياسات وفي الس ،في القطا  العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدنيأة والبيئة على المستوى المؤسسي لتتناول؛ تعزيز الدمج بين المر 
المؤسسات المعنية و وتعزيز مشاركة المرأة المؤهلة في اللجان والمجالس  ، لتكون مراعية للنو  االجتماعي،بما فيها التشريعات البيئية

تمكينها من المشاركة في وضع السياسات والتشريعات وصنع القرار البيئي، ومن تنفيذ مشاريع بيئية مجتمعية تقود من خاللها و بالبيئة 
 ير المناخي وادارة المياه والطاقة.ادارة النفايات والتكيف مع التغ يير في مجالالتغ

تنفذ وزارة العمل في قطا  التكنولوجيا النظيفة برنامج زيادة فرص العمل يتمثل باختيار المجاالت المناسبة لتشغيل ودعم النساء  4.30
تدريب النساء في المناطق  :إلى سماد، وتتمثل المهام الرئيسية للبرنامجالمهتمات في مجال التحسين للبيئة وإعادة التدوير والتحويل 

وخلق بيئة نظيفة على مستوى  ،البعيدة والنائية والمناطق الريفية على تصنيع السماد المنزلي والتدريب في مجال إدارة وتدوير النفايات
وقامت السيدات بتدريب  ،النفايات وإنتاج الكمبوست على إعادة تدوير 2018سيدة عام  20األسرة. وفي هذا المجال تم تدريب 

 المعلمات وطالبات المدارس بإعادة التدوير في منطقة عيرا ويرقا/محافظة البلقاء.

فر  االردن من مجلس "الطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع الوكالة األميركية للتنمية الدولية إدامة أطلق االردن من خالل جمعية  5.30
الدولي األولي من المجلس االم ومقره الواليات المتحدة االمريكية. كما  مجال الطاقة والبيئة"، وهذا الفر  القياديات العامالت في النساء

 ،ادى االهتمام الوطني بمشاريع الطاقة الشمسية الى تحفيز العديد من االناث خاصة المهندسات الى دخول هذا المجال واالبدا  فيه
زدياد عدد النساء في المناصب اضافة ال ،القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ه فيعداد العامالت فيويظهر ذلك في أ 

القيادية في قطا  الطاقة )وزيرة, أمين عام، نائب مدير عام في شركة الكهرباء، مديرات للجمعيات الناشطة في الطاقة وغيرها(، 
 نسمة وتشكل نسبة النساء منهم 50مهندس لكل  1الردن من أعلى النسب في العالم ويبلغ والجدير بالذكر ان عدد المهندسين في ا

25% . 
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مشاريع االقتصاد االخضر وقطاعات الطاقة والنقل والمياه والنفايات الصلبة والتنمية  2025االردن  رؤية تشمل وثيقة 6.30
الذي أضاف ضغطا على الموارد الطبيعية  ،أزمة اللجوء السوري للتصدي للتحديات التي تواجهها المملكة خاصة على ضوء  ،الحضرية

اشتراط أن تمتثل جميع المباني الجديدة في القطا  العام مع الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة على والبنية التحتية. نصت الرؤية 
(LEED). نصت التي  202050-2013 ير المناخيالسياسة الوطنية للتغ مثلة على الدمج في السياسات واالستراتيجيات:ومن اال

للتخفيف  ،تغير المناخعلى ضمان تمويل سياسات بناء القدرات على جميع المستويات لتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج 
في اقتصاد  هندور و  لمعرفة المحلية المتوفرة لدى النساء، وذلك تأكيدا لوالتكيف وتلبية احتياجات الفقراء نساء ورجاال على قدم المساواة 

أيًضا. وعليه  وينشطن في العمل الميداني ،وتتحمل النساء في هذه المجاالت مسؤولية تقليدية عن االقتصاد المنزلي ،المناطق الريفية
الزراعة األعمال المرتبطة ب مساهمة في والفتيات، خاصة وأنهن األكثر النساء تأثيرا علىفإن أي أثر سلبي لتغير المناخ سيكون أكثر 

 الجافة كمزارعات وفي تربية الحيوانات وعامالت وصاحبات أعمال. المناطقالمؤسسات الريفية في في و 

 األخضر االقتصاد في الالئقة الوظائف من متكافئ بشكل لمرأة ا استفادة لضمان خطوات اتخاذ 
وذلك بالتعاون مع المعهد  ،51ومن ثم خطة تنفيذية للنمو األخضر ،طورت وزارة البيئة خالل السنوات الماضية استراتيجية 7.30

من قبل  الخطة اعتمدتو  والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، شراكة مع جميع الجهات المعنية الحكوميةوب ،العالمي للنمو األخضر
 ،خطة التنفيذية للنمو األخضررئاسة الوزراء كخارطة طريق للتحول نحو االقتصاد االخضر، تم تحديد األهداف الوطنية الخمسة لل

( كفاءة استخدام الموارد 4 تنمية االجتماعية والحد من الفقر( ال3التنمية االقتصادية واالستدامة  (2 المال الطبيعي( رأس 1والمتضمنة 
، 13، 11، 9 ،8، 6، 5، 1) 2030وكذلك موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة  ،( التخفيف من والتكيف مع التغيير المناخي5و

ركز على أهمية النمو ي الذي ،والحد من الفقرالتنمية االجتماعية  وجاءت الموائمة مع الهدف الخامس واألول ضمن هدف ،(15
تقليل و  ادات المحلية والمجموعات المهمشة،لمصلحة كافة شرائح المجتمع وكل األطفال والنساء والرجال في مناطق تمثل كافة االقتص

وإجراءات التقدم  ،الخاص بالمساواة في توزيع الدخل ومؤشر التنمية البشرية (GINI) قر الغذاء وتحسين مؤشرنسبة الفقر وف
تحسين فرص ، و مع االستمرار في تزويد الخدمات لالجئين ،االجتماعي في التصدي لعدم المساواة وتعزيز الرفاهية االجتماعية

 .التوظيف وخاصة بين النساء

من قبل منظمة األمم المتحدة للتنمية  2018 -2015مشرو  نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة ء العامالت بشراك النساتم إ 8.30
حيث تم التركيز على  ،بالتعاون مع وزارتي البيئة والصناعة والتجارة والتموين ،الصناعية والجمعية العلمية الملكية وغرف الصناعة

لخدمات البيئية، واالنتاج األنظف والكفؤ في استخدام الموارد، وترشيد استهالك الطاقة دعوة وإشراك النساء العامالت لدى مقدمي ا
وكذلك في رفع القدرات الفنية لهن من تنفيذ النشاطات المختلفة للمشرو ، في  ،والطاقة المتجددة ولدى المصانع المشاركة في المشرو 

 خالل تدريبهن.  

 والفتيات النساء على المستدامة التحتية البنية مشاريعو  البيئية السياسات تأثير وتقييم رصد 

لتزاماته كان من أوائل الدول في لمناخ وبرتوكول كيوتو. وكجزء من اصادق األردن على اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير ا 9.30
ناهج المدرسية ال تتعامل مع . حيث ورد في السياسة بأن الم2020-2013المنطقة التي قامت بإصدار سياسة وطنية لتغير المناخ 

المفاهيم البيئية وتغير المناخ إال بشكل عام، وال تشتمل على اي تخصيص للنو  االجتماعي، إضافة لعدم تقييم تأثير السياسات البيئية 
 ومشاريع البنية التحتية المستدامة على النساء والفتيات.

                                                           
 https://bit.ly/1Zyhmjx، على الرابط 2020-2013لالطال  على السياسة الوطنية للتغير المناخي  50 
 https://bit.ly/2KY5vzU(، الخطة التنفيذية للنمو األخضر، 2017وزارة البيئة، ) 51 

 

https://bit.ly/1Zyhmjx
https://bit.ly/2KY5vzU
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 للحد والبرامج السياسات في الجنسين بين المساواة  منظور لدمج األخيرة سالخم السنوات في دولتك اتخذتها التي اإلجراءات ما .31
 تأثيراته؟ من والتخفيف المناخ ومقاومة الكوارث، مخاطر من

مبادراتها ومؤشرات أدائها الرئيسة مواضيع تتضمن في برامجها و ل 2022-2020وزارة البيئة بتحديث خطتها االستراتيجية  تقوم 1.31
وبما ينسجم مع أهداف وغايات  ،ومن ضمنها المرأة  ،لضمان بيئة آمنة لكافة فئات المجتمع ،ور المرأة في حماية البيئةوقضايا تتناول د

وأشار ضمن  ،في قطا  البيئة 2019-2016التنموي التنفيذي  الحكومي بدوره عني البرنامج .2030 أجندة التنمية المستدامة
وإلى تعزيز عملية إدراج رؤى النو   ،قييم أثر سياسات التنمية والسياسات البيئية على النساءالتحديات إلى الحاجة إلى إيجاد آليات لت

وعني بالهدف الفرعي الثاني برفع الوعي العام في مجال حماية  .من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،االجتماعي في السياسات والبرامج
 .2019لعام  %45إلى  2015لعام  %30ة من النساء من الفئات المستهدفالبيئة أن يتم رفع نسبة 

خصص تقرير البالغات الوطنية الثالث بخصوص تغير المناخ جزء من دراسة التأقلم لتقييم قدرة النو  االجتماعي على التأقلم  2.31
معات على التأقلم. وقدمت الدراسة مقترحات لرفع قدرة المجت ،وتقييم حساسيته آلثار التغير المناخي في منطقة حوض عمان الزرقاء

وستشمل الخطة جزء خاص بالتأقلم  ،كما تقوم وزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة االنمائية بتحضير الخطة الوطنية للتأقلم مع تغير المناخ
ثيرات زيادة مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة لتأ-خصص برنامج كما. 2019من المتوقع اعالنها في نهاية عام  ،والنو  االجتماعي

والذي تديره وزارة التخطيط  ،دعمًا للتكيف مع التغير المناخي ،بتكارية في المياه والزراعةاتغير المناخ من خالل تطبيق مشاريع 
والتعاون الدولي بتمويل من صندوق التكيف، جزء من نشاطاته؛ ادماج النو  االجتماعي في ورشات التوعية والتركيز على اهميته لرفع 

تمع في التعامل مع آثار تغير المناخ في المجتمعات الفقيرة والعاملة بالزراعة. من المتوقع ان ينهي البرنامج أعماله بنهاية قدرات المج
2019. 

 سواء في ادارة المشاريع واالنشطة ،قام صندوق حماية البيئة بدعم عدد من المشاريع واالنشطة والمبادرات التي شملت نساء 3.31
ضافة الى دعم فيلم وطباعة قصة من عمل سيدات ناشطات نباتية وجمعية ادامة وغيرها، باإلل والحديقة الملكية ال)مثل متحف االطفا

حول  ،في العمل البيئي وتعالج مبادراتهم مشكلة االلقاء العشوائي للنفايات( وشمل ذلك برامج توعية متنوعه في المدارس والجامعات
بما  ،ضمن تقارير متابعة سير العمل الخاصة بالصندوق  االجتماعيحاليا تضمين اعتبارات النو   ويتم ،مواضيع ادارة النفايات وغيرها

ونماذج تقديم  هخططو النو  االجتماعي في استراتيجية الصندوق  ادماج وسيتم ،فيها حصر اعداد المستفيدين والمنفذين للمشاريع
وخطط التكيف/التخفيف للتغير  ،ومنها خطة النمو االخضر ،الوطنيةتماشيا مع الخطط  ،الطلبات ومتابعة المشاريع وقياس االثر

 .المناخي

 مقاومة ومشاريع وبرامج وسياسات الكوارث مخاطر من الحد وفي الكوارث، من المتضررات ذلك في بما وقيادتها، المرأة  مشاركة دعم
 تأثيراته. من والتخفيف المناخ
والتي أولت  ،اقيات البيئية الدولية )مرفق القائمة( بما فيها اتفاقية التنو  الحيوي األردن طرف في معظم المعاهدات واالتف 4.31

وتحقيق التنمية في الحفاظ على عناصر التنو  الحيوي وسيدات المجتمعات المحلية  مشاركة المرأة والمجتمعات األصليةاالهتمام ب
  المستدامة.

 ومقاومة الكوارث، مخاطر من بالحد الصلة ذات الجنسين بين المساواة  العتبارات عيةالمرا  والسياسات القوانين وتنفيذ تعزيز أو تقديم
 )كارثة حدوث حالة في النساء تواجهها التي للمخاطر تتصدى التي الكوارث قوانين المثال، سبيل على) تأثيراته من والتخفيف المناخ
( في عمليات تدريب وتوعية المجتمع المحلي للوقاية والحماية %38 أشرك الدفا  المدني النساء)بنسبة 7.27كما بينت الفقرة  5.31

-2019من مخاطر الكوارث الطبيعية )للحد أطلقت في المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات االستراتيجية الوطنية و  من الحوادث.
، كخارطة طريق المعنيةت والجهات الوطنّية المؤسسا بعد مشاورات وتنسيق بين ،األمم المتحدة اإلنمائي، بالتعاون مع برنامج (2022

األساسية للحد من مخاطر الكوارث.  وضع الترتيبات والتوجيهات :تحقيق جملة من األهداف من بينهال تراتيجّية وطنّية تهدفوأول اس
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 يتعرض حيث ،وارثبعد تضاعف أعداد الك، خاصة تنفيذها حيث يتولى المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات اإلشراف على متابعة
التي اجتاحت البالد ومنطقة شاطئ البحر بيعية الناتجة عن السيول بشكٍل متكرر لخطر الفيضانات وتضاعف عدد الكوارث الط األردن

أودت بحياة المواطنين من بينها طالب إلحدى المدارس كانوا في رحلة مدرسية، كما والتي ض نقطة في العالم، الميت التي تعد أخف
وتنفيذ أنظمة  .لتجنب التأثير السلبي لها على االقتصاد الوطني الجانب ما يستدعي إيالء هذا في شل مظاهر الحياة اليومية.سببت ت

طار خطة االستجابة وفي إ. اإلنذار المبكر لالستجابًة للتغّيرات المناخّية والكوارث الطبيعية التي باتت تشّكل تحديًا للتخطيط والتنمية
  ملحة.بيئية ، قامت الحكومة بالتعاون مع شركائها الدوليين، بدور رائد في إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل لألزمة السورية
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 واإلجراءات الوطنية المؤسسات :الثالث القسم

 داخل موقعها ووصف اسمها ذكر يُرجى المرأة؟ وتمكين الجنسين بين للمساواة  تستخدمها والتي لدولتك الحالية الوطنية اآللية .32
 .الحكومة
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة )شؤون المرأة( هي اآللية الوطنية للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة، أنشأت بموجب قرار  1.32

وممثلي مؤسسات المجتمع المدني  من الوزراء المعنيين 7، برئاسة األميرة بسمة بنت طالل وعضوية 1992مجلس الوزراء عام 
القرار رقم  حدد فيه مهام وصالحيات شؤون المرأة )مرفق رقم  1996اص ومجلس النواب، صدر عن مجلس الوزراء عام والقطا  الخ

..ٍ( وهي بحاجة ألن تنشأ بموجب تشريع للتمتع بالشخصية االعتبارية تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه خاصة لجهة اإلشراف 
تم رفع مقترح نظام الهيئة الوطنية األردنية  وقدوتيسر حصولها على المعلومة من مصادرها الوطنية،  والمتابعة لتنفيذ استراتيجية المرأة،

لشؤون المرأة لمجلس الوزراء وفق األصول للسير بإجراءات إصداره، ومعززا باألسباب الموجبة، والزال النظام منظورا من قبل مجلس 
 الوزراء. 

يقوم على تنسيق الجهود على المستوى الوطني ما بين  ،يملك أمانة عامة وفريق فني ،سيوفي حين أن شؤون المرأة هي جهاز مؤس
القطا  الحكومي والخاص والمجتمعي، لوضع وإعداد الخطط والسياسات واالستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، حيث تلعب اللجنة الوزارية 

لضمان تبني وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتخصيص  ،زاراتالممثلة بأعضائها دورا هاما في التنسيق الحكومي على مستوى الو 
 الموارد لتنفيذها ضمن الموازنات الحكومية.

 ،شؤون المرأة لاألردنية اللجنة الوطنية  بعضوية الوزراء المعنيين وأمين عام 2015شكلت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة عام  2.32
ما يساهم في تعزيز حقوق المرأة والوصول  ،تتمتع بسلطة ووالية محددة بوضوح الوزراء، كإحدى اللجان الوزارية الدائمة في مجلس

وفي حين أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة هي جهاز مؤسسي يملك أمانة عامة وفريق فني )مرفق رقم...(، بقضاياها لصانع القرار، 
ومي والخاص والمجتمعي، لوضع وإعداد الخطط والسياسات يقوم على تنسيق الجهود على المستوى الوطني ما بين القطا  الحك

 واالستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، فإن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الممثلة بأعضائها تلعب دور هاما في التنسيق الحكومي على مستوى 
كما يدعم عمل اللجنة الموازنات الحكومية. الوزارات لضمان تبني وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتخصيص الموارد لتنفيذها ضمن 

 الوزارية فريق فني ممثل ألعضاء اللجنة ترأسه األمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة.

 أو لجان وكاالت أو مكاتب مثل) المستدامة التنمية أهداف لتنفيذ المؤسسية العملية في ة((عضو الوطني الجهاز )ة(رئيس هل .33
 ؟)الوزارات بين كةالمشتر  التنسيق

اللجنة الوطنية العليا للتنمية  ؛التي يتابع موائمتها مع الخطط الوطنيةو ، 2030تبنت الحكومة األردنية خطة التنمية المستدامة 
ة، لشؤون المرأة والجهات والمؤسسات الرسمية والمستقلة المعني للجنة الوطنية المشكلة بعضوية الوزراء واألمينة العامة ،المستدامة

فريق قطاعي، من ضمنها الفريق القطاعي للنو  االجتماعي والمساواة بين  17ويتبعها فرق العمل القطاعية المشكلة والبالغ مجموعها 
 لشؤون المرأة وعضوية الوزارات والدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.  للجنة الوطنية الجنسين برئاسة األمينة العامة

التنمية  وخطة بيجين عمل ومنهاج إعالن ورصد تنفيذ في للمشاركة المعنية الجهات لمختلف قائمة رسمية آليات هل هناك .34
 ؟ 2030لعام المستدامة

من خالل رئاستها اللجنة الوطنية العليا للتنمية  ،تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي 33كما تمت اإلشارة في الفقرة  1.34
 للجنة الوطنية بتكليف من رئيس الحكومة ومشاركة األمينة العامة ،2030خطة الوطنية للتنمية المستدامة مهمة تنفيذ ال ،المستدامة

لشؤون المرأة عضوية اللجنة العليا، ورئاستها للفريق القطاعي للمساواة بين الجنسين ومراعاة النو  االجتماعي، ويضم مختلف الجهات 
مية وخارطة يآلية مماثلة لتنفيذ ورصد إعالن ومنهاج عمل بكين بهذا الشكل، إال أن الورقة المفاه المعنية بقضايا المرأة، إال أنه ال توجد
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مع جميع االلتزامات الدولية  2030تحديث استراتيجية المرأة؛ وضعت إطارا لدمج أهداف التنمية المستدامة  الطريق التي يقوم عليها
تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ي ذلك إعالن ومنهاج عمل بيجين، واما فب ،للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

ويتم إدراج الخطة  ،ضد المرأة وقرارات مجلس األمن حول المرأة واألمن والسالم. ويصادق على هذه االستراتيجية مجلس الوزراء
ووضع إطار متابعة وتقيم وطنية لمتابعة المؤشرات  ،لها لتخصيص الموازنات ،التنفيذية لالستراتيجية ضمن الخطط القطاعية الحكومية

وقد وجه رئيس الوزراء إلى  الن ومنهاج عمل بكين في مواعيدها.الخاصة بذلك. كما يلتزم األردن بتقديم مراجعته الشاملة لتنفيذ إع
ع شؤون المرأة في إعداد تقرير المراجعة جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بالتعاون وبالسرعة الممكنة م

 الشامل لتنفيذ منهاج العمل.

 (a آليات في رسميًا التالية المعنية الجهات تشارك 
 إعالن تنفيذ في للمساهمة المنشأة الوطنية التنسيق
 لعام المستدامة التنمية وخطة بيجين عمل ومنهاج
2030  

 

 

 

b) العمليات؟ هذه في مخاوفهن وإبراز المهمشة المجموعات من والفتيات النساء مشاركة لضمان آليات دولتك لدي 

34.b.  المتمثلة بإدماج قضايا المرأة وأولوياتها في االستراتيجيات والسياسات  ؛ة شؤون المرأ اللجنة الوطنية لبوفقا للمهام المناطة
واتباعها النهج التشاركي مع كافة  ،ورصد تنفيذ األردن اللتزاماته الوطنية واالقليمية والدولية ،والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية

تبرز فيه  ،أة محورا خاصا باألمن اإلنساني والحماية االجتماعيةحيث تدمج في استراتيجية المر  ،الجهات المعنية أفرادا ومؤسسات
 ما ينعكس في إدماج اهتماماتهم في هذه الخطط واالستراتيجيات. ،الخطط واألهداف للتصدي لمخاوف المجموعات المهمشة

34.b. 1 طاعي لمراعاة النو  االجتماعي للفريق الق شؤون المرأة اللجنة الوطنية لومن خالل رئاسة  34وعطفا على ما ورد في الفقرة
من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية، منها على سبيل المثال وزارة التنمية  19والمساواة بين الجنسين؛ والذي يضم 

ما يتيح إشراكهن في العمليات  ،االجتماعية التي تشرف على دار آمنة لرعاية المعرضات للخطر والسجينات )الموقوفات إداريا(
والذي يعنى من خالل تعيينه  ،والخطط وابراز مخاوفهن فيها. وعن وزارة العمل ممثل مديرية عمل المرأة/ قسم التمكين االقتصادي

وإساءة معاملة العامالت في المنازل  ،مفتشة عمل متخصصة لمتابعة شكاوي العامالت وخاصة العامالت في قطا  التعليم الخاص
 ،لمتابعة شكاوي العامالت ،جميع أنواعها، وبعد تعيين ضباط ارتباط مفتشين في كافة المحافظاتوالعمل القسري واالنتهاكات ب

النساء والفتيات المهمشات  جموعات منهذه الم ما يتيح مجاال لمشاركة ،بالتنسيق مع مفتشة العمل المختصة في مديرية عمل المرأة 
. وتعنى شؤون المرأة في كافة النساء الالتي يعشن في المناطق النائية والريفية بما فيها ،وإبراز معاناتهن من جميع المناطق الجغرافية

الفئات الشبابية، والمهمشة وإشراك  بالوصول إلى المجتمعات المحلية ،مشاوراتها الوطنية عند اعداد التقارير والخطط واالستراتيجية
 .وذوي االعاقة ،والالجئات

34.b. 2 لمراعاة النو  االجتماعي  للمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة في الفريق القطاعيمن التحديات: ال يوجد تمثيل
رأة في اللجان او الهيئات وضعف التنسيق بين الجهات الرسمية وغير الرسمية خاصة في إشراك شؤون الم .والمساواة بين الجنسين

استجابة نساء والفتيات. والتوسع في حقوق ال لقة بحماية وتعزيزداد الخطط واالستراتيجيات المتعوإع بمراجعة التشريعاتالمعنية 
تحسين عملية جمع البيانات وتوسيع و ، للنو  االجتماعي، من أجل تطوير إطار المؤشرات التنموية المختلفةالمؤشرات اإلحصائية 

 2030 لعام المستدامة التنمية عمل خطة بيجين عمل ومنهاج إعالن

  المدني المجتمع منظمات 
  المرأة  بحقوق  المعنية المنظمات 
  البحوث ومؤسسات األكاديمية األوساط 
   وزارة األوقاف والمقدسات االسالمية 
  دائرة قاضي القضاة 
  البرلمانية اللجان/البرلمانات 
   الخاص القطا 
  المتحدة األمم منظومة 
  منظمات المجتمع المدني الدولية 

  المدني المجتمع منظمات 
  المرأة  بحقوق  المعنية المنظمات 
  البحوث ومؤسسات األكاديمية األوساط 
   وزارة األوقاف والمقدسات االسالمية 
  دائرة قاضي القضاة 
  البرلمانية اللجان/البرلمانات 
   الخاص القطا 
  المتحدة األمم منظومة 
  منظمات المجتمع المدني الدولية 
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راعاة التقسيم الجغرافي والفئات العمرية )مع م، 2030 نطاقها لتشمل المواضيع المستجدة والتي تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة
لتوفير وتحليل بيانات للمؤشرات غير المتوفرة لدى دائرة  ،إضافة إلى تأمين ما يلزم من الموارد المالية والبشرية (.وذوي االعاقة

( 2018 -2017رية )تقرير مسح السكان والصحة األسقد وفر و . العنف ضد المرأة واحتساب تكلفته اإلحصاءات العامة ومنها: مسح
حول نسبة النساء الالتي يتخذن بأنفسهن  1.6.5والتي كان من ضمنها المؤشر  ،قيم لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات العالقة

في قرارات مستنيرة بشأن العالقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعاية المتعلقة بالصحة اإلنجابية، والذي يحتسب ألول مرة 
 العالم العربي.

c) الوطني التقرير هذا إعداد في المعنية الجهات مساهمة كيفية وصف يُرجى. 
كتب إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات  7/2/2019تاريخ  21/11/8/7500وقد وجه رئيس الوزراء بكتابه رقم 

باللجنة  6المرفق رقم تقرير، تمثلت آلية العمل حسب هذا الإعداد  في ،والهيئات العامة التعاون وبالسرعة الممكنة مع شؤون المرأة 
وعضوية متنوعة لخبراء  ،شؤون المرأة للجنة الوطنية للتوجيهية برئاسة األمينة العامة ومن اللجنة ا ،رئاسة الفريقلالوزارية لتمكين المرأة 

ن برئاسة المستشار دماج النو  االجتماعي والمساواة بين الجنسيإلاللجنة الفنية من الفريق القطاعي و  ،بحقوق اإلنسان وقضايا المرأة 
في مسودته األولى  التقرير وقد عرض القسم الثاني.فرق تنسجم مع محاور  ستةية حيث شكلت من اللجنة الفن شؤون المرأة.القانوني ل

وعلى  ،لبرلمانياتملتقى ارأة في المجلسين و ولجنتي الم ،وأعضاء من مجلس األمة وعلى عضوات ،على اللجنة الوزارية لتمكين المرأة 
 وأعد بصيغته النهائية بعد تلقي التوصيات والمالحظات من الهيئات السابقة.  ،المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني

 الوطنية لتنفيذ ةاإلستراتيجي/الخطة في رئيسية كأولوية والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة  من كل يُدرج هل .35
 المستدامة؟ التنمية أهداف

بما يتماشى مع  ،كإحدى األولويات العليا 2030اتخذ األردن خطوات ملموسة للشرو  في تنفيذ خطة التنمية المستدامة . 35
فيذ، واحتوت وعلى مختلف العناصر ذات األولوية التي يجب اتخاذها للتن ،السياسات والخطط الوطنية، ووضع خارطة طريق لتنفيذها

بغرض تعزيز  ،الخارطة على مجاالت عدة منها زيادة الوعي بأجندة التنمية المستدامة أهدافها وغاياتها ومؤشراتها ووسائل تنفيذها
ماج في الخطط الوطنية على المستويين واإلد ،بأطر عمل التخطيط الوطنية الملكية الوطنية لها؛ ومقارنة األهداف والغايات والمؤشرات

وتعزيز األنظمة  تصل إلى كافة المحافظات،جيًا لبدءًا من محافظتين على أساس تجريبي، ثم نقلها تدري ،مستوى المحافظات حلي أوالم
وتعزيز اآلليات المؤسسية من خالل البناء على أطر العمل والبنى  ،اإلحصائية الوطنية وتوفير البيانات؛ وإدماج النو  االجتماعي

من لجان وفرق عمل وارتباطاتها، وتطويرها؛ وحساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية  ،تخطيط التنموي في األردنالموجودة للتنسيق وال
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون  تقوم. المستدامة والتمويل من خالل الموارد الداخلية والخارجية، وتعزيز أنظمة الرصد والتقييم

اسة الوزراء، بتطوير نظاٍم وطنٍي للرصد، سيتم استخدامه لرصد البرامج والخطط الوطنية، بما فيها مع وحدة مراقبة اإلنجاز في رئ
 البرامج التنموية التنفيذية، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة الموجودة ضمن البرنامج، كما سيتم إصدار تقارير منتظمة للتقدم المحرز

على الموقع اإللكتروني للوزارة ستكون متاحة للجميع. وايضًا شملت خارطة الطريق تطوير  إضافة إلى تطوير لوحة ديناميكية تفاعلية
  .2030القدرات الوطنية وتوفير الدعم الفني في جميع المجاالت المرتبطة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 
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 واإلحصاءات البيانات الرابع: القسم

 بإحصاءات األمر يتعلق عندما الماضية الخمس السنوات خالل التقدم معظم دولتك يهاف حققت التي األولى الثالثة المجاالت ما. 36
 الوطني؟ المستوى  على الجنسين
 نحو والفتيات على النساء لصالح المحرز التقدم رصد أجل من االجتماعي بالنو  المتعلقة والتحليالت واإلحصاءات البيانات تحسين

 ياتوالغا األهداف جميع مستوى  على فعال
 والمشاريع البرامج وتنفيذ السياسات صياغة في الجنسين بين المساواة  العتبارات مراعاة أكثر بيانات استخدام

 جديدة  أو/و أكثر تصنيًفا الجنسين إحصاءات إلنتاج )والمسوحات التعدادات المثال، سبيل الموجودة )على البيانات معالجة إعادة
لتي صادق عليها األردن بخصوص إيجاد آليه وطنية تسعى للنهوض بالمرأة وتعزيز مكانتها في استجابة لاللتزامات الدولية ا 36

في سبيل تحقيق مستوى أكبر من العدالة  ،المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، والمحافظة على مكتسباتها والدفا  عن حقوقها
ضمن مديرية ادارة البيانات. وقد تم العمل  2005عام  النو  االجتماعي ث قسم إحصاءاتاالجتماعية وتكافؤ الفرص، فقد تم استحدا

سواء من  ،خالل الخمس السنوات الماضية على اعادة معالجة البيانات الموجودة لدى دائرة اإلحصاءات العامة من مصادرها المختلفة
 ومن األمثلة عليها مايلي:   االجتماعيدم أغراض وقضايا النو تعدادات أو مسوح واستخدامها بطريقة احصائية مناسبة لتخ

لتناسب احتياجات قضايا النو   2015عام اضافة سؤالين في استمارة العد في التعداد التعداد العام للسكان والمساكن:  1.36
، اج القصرظاهرة الزواج المبكر، زو العمر وقت الزواج االول: لتوفير بيانات تساعد في دراسة  االجتماعي ذات االولوية ومنها:

اضافة  مدى انتشار ظاهرة وفيات االمهات، للتعرف على (:54-13لفئة العمرية )ل االسئلة لتحديد وفيات االمهات مجموعة من
احد افرادها نشاط من داخل هل تمارس األسرة أو : السؤال التالي 2015تضمين استمارة الحصر في التعداد العام للسكان والمساكنل

وبالتالي حصر االنشطة  ،جل التعرف على االنشطة االقتصادية للمرأة والرجل التي تمارس من داخل المنزل؛ وذلك من االمسكن؟
 االقتصادية في القطا  غير المنظم. 

مسح نفقات ودخل االسرة: بالرجو  الى هذا المسح وبعد الفحص والمعاينة في صيغة االسئلة المطروحة لكل من جنس األفراد  2.36
ح وجنس أرباب األسر تم اعادة حصر البيانات وجمعها ودمجها من أجل الحصول على بيانات وخصائص خاصة عن في عينة المس

 أرباب األسر من النساء بغرض تسليط الضوء بشكل كبير على هذه الفئة من النساء.  

جور بين الجنسين والتي تعتبر احدى : يعتبر هذا المصدر من البيانات مرجعًا مهمًا في معالجة قضية فجوة األمسح االستخدام 3.36
القضايا الشائكة للنو  االجتماعي لغاية اآلن، وباالستناد الى هذا المسح وبعد فرز الجداول الخاصة بمتوسط االجر الشهري وبالساعة  

ير الخصائص لكل من الذكور واالناث تم توظيف متغير الجنس لحساب فجوة االجور بين الجنسين الشهرية وبالساعة ودراسة تأث
 األخرى للعاملين )كالمستوى التعليمي واألنشطة االقتصادية ..( على فجوة االجر بين الجنسين

 أساس على والعنف القائم الوقت استغالل مثل( متخصصة مواضيع بشأن وطنية أساسية معلومات إلنتاج جديدة مسوحات إجراء 
 )واإلعاقة والفقر األصول وملكية الجنس

 الجنسين بيانات ثغرات لمعالجة البديلة أو اإلدارية البيانات رمصاد تحسين 
تحسين عملية جمع البيانات وتوسيع نطاقها لتشمل المواضيع  ؛الحاجةتقتضي  ر المؤشرات التنموية المختلفةتطوير إطال 4.36

نو  االجتماعي تقوم على حصر البيانات الخطوة األولى نحو تقويم إحصاءات الع مع أهداف التنمية المستدامة فالمستجدة والتي تتقاط
لسجالت االدارية كمصدر مهم لالمتوفرة واختبارها للفحص لمعرفة مدى شمولها على بيانات ومؤشرات مراعية للنو  االجتماعي واللجوء 

من المؤشرات التي  %24للبيانات غير المتوفرة والعمل على توفيرها بشكل دوري لمعالجة ثغرات بيانات الجنسين. ويمكن القول ان 
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يوفرها قسم احصاءات الجندر في دائرة االحصاءات تعتمد كليًا على السجالت اإلدارية بغض النظر عن كونها حكومية أو غير 
الحكومية. اضافة الى ما سبق، فان بعض مؤشرات النو  االجتماعي تعتمد على المصادر االدارية باإلضافة الى بيانات المسوح 

فقط من مسوح  %18بينما  %82رات قطا  التعليم، فقد اعتمدت معظم مؤشراتها على السجالت اإلدارية وبنسبة والتعدادات كمؤش
فقط من  %20و %80الدائرة، كما أن مؤشرات قطا  الصحة كان مصدرها الرئيسي مسوح دائرة اإلحصاءات العامة وبنسبة 

 السجالت اإلدارية. 

 الجنسين إحصاءات عن اإلنترنت شبكة على مركزية ةمتابع لوحة أو/و بيانات قاعدة تطوير 
انطالقًا من غايات قسم النو  االجتماعي في دائرة اإلحصاءات العامة في إنتاج وتقديم البيانات التي تعكس أوضا  حياة  5.36

في إتاحة المؤشرات على  النساء والرجال ومساهمتهم في جميع الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية. قامت الدائرة بالتوسع
المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. كما قام قسم احصاءات النو  االجتماعي بوضع قواعد البيانات االحصائية على رابط 

ويتضمن الرابط االلكتروني الرئيسي إلحصاءات النو  االجتماعي على الرابطين الفرعيين  .52الكتروني ضمن الموقع االلكتروني للدائرة
 التاليين:

يتضمن هذا الرابط على جداول خاصه بأهم الخصائص الديموغرافية واالقتصادية  :53رأةإلحصاءات الم االلكتروني . الرابط1.5.36
ية على مستوى المملكة والمحافظات والحضر والريف ويجري تحديث لهذه الجداول سنويًا وتم العمل على عرض هذه للمرأة األردن

 الجداول على الرابط بطريقتين ثابتة و ديناميكية، وفيما يلي توضيح حول الطريقة الثابتة والطريقة الديناميكية:

ع وضع المؤشرات ضمن قوالب مصممة بطريقة تختصر الجهد على مستخدم أواًل: الطريقة الثابتة والتي تأخذ بعين االعتبار طاب
  .54البيانات جاهزة للطباعة ولالستخدام

ثانيًا: الطريقة الديناميكية وهي عبارة عن قاعدة بيانات تفاعلية وتعرض فيها البيانات والمؤشرات بطريقة سلسة في التعامل وتمكن 
ارنات مستخدم البيانات من حرية االختيار في طريقة عرض البيانات والمؤشرات المطلوبة ضمن سالسل زمنية لتمكنه من اجراء المق

  .55والعمليات الحسابية المختلفة وتصميم جداوله والرسومات التوضيحية بالطريقة التي تناسبه التي تساعده في التحليل

: تم بناء قاعده بيانات بمؤشرات جندرية من خالل اعادة احتساب مؤشرات لكل من 56الرابط االلكتروني للمؤشرات الجندرية 2.5.36
المؤشرات قطا  يعرض كل منها  11لجندر الى حيث تم تقسيم القضايا المبنية على اياغتها ضمن جداول جديدة، االنثى وصالذكر و 

سواء على مستوى المحافظات أو المملكة، وكخطوة  ،وعلى أي مستوى يتم حسابها ،الخاصة به حسب مصادرها وسنوات توفرها
فقد تم القيام  على المؤشرات المصنفة حسب الجنس،بقى مقتصرة فقط لتطوير اإلحصاءات المراعية للنو  االجتماعي بحيث ال ت

 .باحتساب مؤشر فجوة النو  االجتماعي لتوجيه النظر نحو حجم الفجوة بين الجنسين

وتم استيفاء بيانات النو  االجتماعي من خالل مسوح وتعدادات دائرة االحصاءات العامة والسجالت اإلدارية. تم العمل على  6.36 
 لحديث بطريقتين ثابتة وديناميكية:ض هذه المؤشرات على موقع الدائرة اعر 

 57اول االحصائية للمؤشرات الجندريةالجدالطريقة الثابتة من خالل رابط  1.6.36

 .58منيةالطريقة الديناميكية من خالل رابط الجداول االحصائية للمؤشرات الجندرية على شكل سالسل ز  2.6.36

                                                           
 indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender. يمكن الدخول الى الموقع االلكتروني لموقع الجندر ضمن الرابط الرئيسي التالي: 52 
 statistics-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/woman. الرابط اإللكتروني إلحصاءات المرأة: 53 

 stics/tables_womanstati-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/womanوهي موجودة من خالل رابط: . 54 
  https://bit.ly/2Vddb5xمن خالل رابط: . وهي متوغرة 55 
 /indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/genderرابط االلكتروني للمؤشرات الجندرية: ال. 56 

 indicators/tables_indicators-http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender وهي موجودة من خالل رابط: . 57 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender-indicators
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/woman-statistics
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/woman-statistics/tables_woman
https://bit.ly/2Vddb5x
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender-indicators/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/population/gender-indicators/tables_indicators
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مأسسة قسم إحصاءات النو  االجتماعي في العمل هو أهمية  ،سيس قسم احصاءات النو  االجتماعيالدروس المستفادة من تأ 7.36
عن طريق النشر  والوصول الى أكبر عدد من مستخدمي البيانات .نقطة بؤرية للبيانات المتعلقة بالنو  االجتماعيكاالحصائي، 

 خالل ايجاد رابط الكتروني على موقع دائرة اإلحصاءات العامة يتضمن أربع روابط فرعية. االلكتروني من

 القادمة؟ الخمس السنوات خالل الوطنية الجنسين إحصاءات لتعزيز دولتك في األولى الثالث األولويات ما يلي ما بين من .37
 أساس على القائم والعنف الوقت استغالل مثل) تخصصةم مواضيع بشأن وطنية أساسية معلومات إلنتاج جديدة مسوحات إجراء
 )واإلعاقة والفقر األصول وملكية الجنس
تأمين ما يلزم من الموارد المالية حتى نتمكن من توفير بيانات للمؤشرات غير المتوفرة لدينا ومنها على سبيل المثال ال  1.37

سوح في توفير مؤشرات على احتساب تكلفته، وذلك ألهمية هذه الم والعمل ،الحصر: مسح استخدام الوقت، ومسح العنف ضد المرأة 
 .مؤشرا 80المؤشرات المتعلقة بالجندر والمتقاطعة مع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها مؤشر و  14والبالغ عددها  5الهدف 
تساب يا )االسكوا( على توفير تمويل الحول غرب آسشؤون المرأة بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية لداللجنة الوطنية لوتعمل 

حيث شاركت كل من شؤون المرأة ودائرة االحصاءات العامة بدورات تدريبية حول ذلك تحضيرا  ،الكلفة االقتصادية للعنف الزوجي
 للعمل عليه.

 أوراق السياسات، ملخصات ستخدام،اال سهلة تقارير المثال، سبيل على) الجنسين بإحصاءات المتعلقة المعرفية المنتجات إنتاج
 )البحث
الموارد المالية والبشرية إلنتاج تقارير باستخدام برمجية االنفوجرافيك واعداد ملخصات  ت دائرة االحصاءات العامةرصد 2.37

 للسياسات واوراق بحثية من المسوحات التي يتم استحداثها في تلك الفترة.

 والمستخدمين المنتجين بين حوارال آليات على المؤسسي الطابع إضفاء 
تعتمد على التفاعل بين منتجي اإلحصاءات ومستخدمي تلك  ،إن عملية إنتاج إحصاءات النو  االجتماعي هي عملية مستمرة 3.37

حيث تبدأ العملية بتحديد االحتياجات من إحصاءات النو  االجتماعي. وتبرز ضرورة االجتما  مع المستخدمين بهدف  ،اإلحصاءات
تياجاتهم واطالعهم على وباألخص أثناء التخطيط لحدث ما )مسح، مؤتمر، إلخ...(، والعمل على تلبية اح ،التعرف إلى احتياجاتهم

يستدعي الحصول على التغذية الراجعة لكافة  ،اضافة الى ما سبق، فان التفاعل بين منتجي اإلحصاءات ومستخدميهاالنتائج. 
بمعنى انها تعتمد على  ،ذية الراجعة التي تتم اثناء االجتماعات المشتركة واالتصاالت الهاتفيةوذلك من خالل التغ ،المستخدمين

عالقات التعاون واالتصال غير الرسمية بين الدائرة والمستخدمين. ويتطّلب العمل في احصاءات النو  االجتماعي التعاون مع مختلف 
تحالفات معهم وفهم المشاكل واالحتياجات في مختلف قطاعات التنمية )كالتعليم، منتجي البيانات في النظام اإلحصائي الوطني وعقد ال

وباألخص في جمع البيانات ومعالجتها  ،الصحة، االقتصاد، إلخ...(. ومن الضروري االستفادة من الخبرة اإلحصائية في كل مجال
 ونشرها.

 المستدامة؟ التنمية دافأه في المحرز التقدم لرصد المؤشرات من وطنية مجموعة حددت هل. 38
مؤشر التي يتقاطع فيها الجندر مع بقية  80ـوال 5المستدامة المتعلقة بالهدف  التنمية مؤشرات تم اعداد مصفوفة تتضمن عدد. 38

من أهداف التنمية  اتغاي 9مؤشر و 14والتي عددها  5بجمع بيانات مؤشرات الهدف  المؤشرات في االهداف السبعة عشر. البدء
 :على دامة، حيث كان العملالمست

                                                                                                                                                                                                      
   2Psxarphttps://bit.ly/. وهي موجودة من خالل الرابط: 58
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الى عدة مستويات من حيث طريقة جمعها، حيث أن المؤشرات المتوفرة تقع ضمن المستوى  5تصنيف لمؤشرات الهدف  1.38
 ،ل دوري أو حسب الطلبأي أنه يمكن توفيرها بشك 5من ضمن مؤشرات الهدف  %42 قد بلغت نسبة توفيرها حواليو  T1االول

، أما المؤشرات %43وبلغت نسبتها حيث أن طرق االحتساب تحتاج الى تطوير  T3  ة ضمن المستوى الثالثمتوفر الغير والمؤشرات 
 .%14 وقد بلغت بنسبة T2متوفرة ولكن هنالك امكانية في توفيرها مستقبال ضمن المستوى الغير 

األمر الذي رفع  T1المستوى األول  لتندرج ضمن T2المستوى الثاني  العمل على توفير بعض من المؤشرات التي تقع ضمن 2.38
اجراءات  النو  االجتماعي في دائرة االحصاءات العامة قسماتخذ  فقد الى النصف تقريبا. 5الهدف نسبة توفير بيانات مؤشرات 

 وهي مبينة كالتالي: 5توفر بيانات لمؤشرات الهدف لتضمين التعداد الزراعي ومسح السكان والصحة االسرية اسئلة 

داف أله 5ن اجل احتساب مؤشرات تخدم الهدف م ،التعداد الزراعي جمع بيانات غير متوفرة سابقا منالتعداد الزراعي:  1.2.38
قياس انتشار األشخاص في المجتمع الزراعي الذي يملكون حقوق ملكية أو حيازة  (a.1.a.5): ر الفر التنمية المستدامة وهي المؤش

 افؤ الجنَسين، ومدى حرمان النساء من حقوق ملكية أو حيازة زراعية.: تك (a.1.b.5)ر الفرعيزراعية، مفّصل بحسب الجنس والمؤشّ 

مسح من أجل جمع بيانات غير متوفرة هذا المسح السكان والصحة االسرية: لقد تم تضمين بعض االسئلة على استمارة  2.2.38
: القضاء 3.5 غايةال، ومن ضمنها: داف التنمية المستدامةأله 5وهي تخدم مؤشرات الهدف  سابقا وتخص قضايا العنف ضد المرأة،

المؤشر وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث: القسري، على جميع الممارسات الضاّرة، من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر والزواج 
  .18وقبل بلوغ سن  15 بل بلوغ سنسنة، والالتي تزّوجن او ارتبطن ق 24و 20نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  :1.3.5

 بالجنسين المتعلقة المؤشرات المستدامة التنمية أهداف من 5 الهدف مؤشرات من بكل يتعلق فيما وتجميعها البيانات جمع بدأ هل. 39
 األخرى؟ المستدامة التنمية أهداف إطار في
عمل  ،من اهداف التنمية المستدامة 5ع بيانات الهدف العامة بجم باشر قسم احصاءات النو  االجتماعي بدائرة االحصاءات .39

تقاطع مؤشرات اهداف التنمية المستدامة، وتم تحديد المؤشرات ذات  على دراسة إمكانية توفر مؤشرات النو  االجتماعي التيالقسم 
لمستدامة. حيث عقد في هذا هداف التنمية انو  االجتماعي في بعض القطاعات ألاألولوية إلضافتها في المواضيع ذات الصلة بال

واجراء التشاور في كيفية  ،من خالل لجان فنية داخل الدائرة ،البيانات االطار اجتماعات مع جميع الجهات المعنية الخارجية بتوفير
صر وجمع توفيرها وجمع البيانات التي تخص مؤشرات التنمية المستدامة والنو  االجتماعي وامكانية توفيرها. وتعمل الدائرة على ح

والعمل على  ،وتطوير قواعد البيانات الوطنية المنشورة في التقارير الوطنية والمواقع االلكترونية ،إحصاءات النو  االجتماعي المتاحة
 تكييف أهداف التنمية المستدامة ليعكس المنظور الوطني.

 دولتك؟ في ئيسيةالر  المسوحات طريق عن روتيني بشكل تقديمه يتم التالية التقسيمات من أي. 40
   االجتماعية الحالة   التعليم   العمر   الجنس   الجغرافي الموقع 
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