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 90عمل بيجيناعالن ومنهاج : مؤشرات التنمية المستدامة المرتبطة ب2مرفق رقم 

 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

 الادامم الفقر عبء -ألف
 علاا  الواقاا  والمتزايااد
 المرأة

لماااادلن للنااااا  يجمعااااين ي نمااااا  ااااانوا القضاااااى علااااا الفقاااار ا 1.1
شااا ال الاااذ ن األ، وهاااو اسقاااا  بالياااا بعااادد 2030 بحلااوع عاااام

 في اليوم. دوالر 1.25اعيشون بألل من 

نسااااااااة الساااااااوان الاااااااذ ن اعيشاااااااون دون  ااااااا  الفقااااااار  1.1.1
الااااادولي، م ااااانفين بحسااااال ناااااور الجااااان ، والف اااااة العمر اااااة، 

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

 غير متوفر -ستوى يوع م

 الادامم الفقر عبء -ألف
 علاا  الواقاا  والمتزايااد
 المرأة

علاااا  ااال مااان ال ااااعيد  وضااان يطااار ييايااااتية يااااليمة 1..ب1
اياااتراتيجيان إنما ياااة  ليماااي والااادولي، اياااتنادا  إلاااااللوا الاااوطني
لم ااالا الفقااراى ومراعيااة للمنجااور الجنساااني، ماان يجاال  مراعيااة

جراىان الرامياة إلاا القضااى علاا اال في يتثماراال تسر ن وتيرة
 الفقر.

)ب( نساااااااة اانفااااااام الحوااااااومي المتكاااااارر والريياااااامالي إلااااااا 
القطاعاااااااان التاااااااي اساااااااتفيد منهاااااااا النسااااااااى والف اااااااان الفقيااااااارة 

 والضعيفة بشول غير متنايل
 
 

 مستوى ثالث

 الادامم الفقر عبء -ألف
 علاا  الواقاا  والمتزايااد
 المرأة

طفاااااااع ماااااان جمياااااان االو  ت فااااااي  نساااااااة الرجاااااااع والنساااااااى 2.1
بجميااااان يبعاااااادت وفقاااااا  للتعاااااار   اعاااااانون الفقااااار  عماااااار الاااااذ نألا

 2030بحلوع عام  األلل الوطنية بمقدار الن ف علا

نسااااااااة الساااااااوان الاااااااذ ن اعيشاااااااون دون  ااااااا  الفقااااااار  1.2.1
 الوطني، م نفين بحسل نور الجن  والف ة العمر ة

 
مااار نسااة الرجااع والنساااى واألطفااع ماان جميان األع 2.2.1

 الذ ن اعانون الفقر بجمين يبعادت وفقا  للتعار   الوطنية.

 غير متوفر -مستوى يوع 
 
 

 مستوى ثاني

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 المرأة والصحة -جيم

مااااة علاااااا نجااااد وتاااادابير بماااااااة اجتماعيااااة مال  ايااااتحدا  3.1
وتحقيا  تغطياة ال عيد الوطني للجمين ووضان بادود دنياا لهاا، 

 صحية وايعة
 2030للفقراى والضعفاى بحلوع عام .

النسااااة الم و اااة مااان الساااوان الاااذ ن تشاااملهد الحااادود  1.3.1
الاااااااادنيا/النجد ال اصااااااااة بالحمااااااااااة االجتماعيااااااااة، م اااااااانفين 

طلين بحسااال ناااور الجااان ، مااان التمييااال باااين األطفااااع والعاااا
ذوي ااعالااااااااااااااة عاااااااااااااان العماااااااااااااال والمساااااااااااااانين واألشاااااااااااااا ال 

طفاااع بااد ثي الااوالدة وضااحااا إصااابان العمااال والحوامل/األ
 والفقراى والضعفاى.

   91غير متوفر -مستوى يوع 
   

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 تصادوا قالمرأة  -واو

 ا نسااااانحقااااو   -طاااااء
 للمرأة
 الطفلة -  

ن جميااااان الرجااااااع والنسااااااى، وال يااااايما الفقاااااراى ضاااامان تمتااااا 4.1
ماااانهد، باااانف  الحقااااوم فااااي الح ااااوع علااااا المااااوارد  والضااااعفاى

ب ااولهد علاا ال اادمان االياياية، وعلااا  االلت ااداة، و اذل 
ت ار  فيهاا وغيارت مان الحقاوم المتعل قاة وال ب  ملكية االراضي

وبااالميرا ، وبالح ااوع علااا المااوارد األ اارى، بأشااواع الملكيااة 
المال مااااة، وال اااادمان الماليااااة،  الطايعيااااة، والتكنولوجيااااا الجد اااادة

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

نساااااة السااااوان الااااذ ن اعيشاااون فااااي يياااار لااااد ها   1.4.1
 نية الوصوع إلا ال دمان األياييةإموا

نساااة إجماالي السااوان الااالغين الااذ ن لاد هد بقااوم  2.4.1
ا و اارون ان ياالألراضااي، ماان وثااا   معتاار  بهااا لانون   ملكيااة

 ملكيتهد لهذت االراضي  آمنة ، بسل الجن  ونور الحيازة

 مستوى ثالث
 

( و/يو 49_15نسااااااااااة مااااااااان امتلااااااااا  منااااااااالال لوبااااااااادهد/ن )
 ن ش ص آ رباالشتراك م

 %11انا  
 %25ذ ور 

الشااااتراك ماااان يو بان و/د/تمتلاااا  يرضااااا لوباااادهنساااااة ماااان 
 ش ص آ ر

8٪ 
11% 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة

وضاااان نهااااااة لجمياااان يشااااواع يااااوى التغذاااااة، بحلااااوع عااااام  2.2
  عليهاااااا دولياااااا فاااافاااااي ذلاااا  تحقيااااا  األهااااادا  المت ، بمااااا2030

ف النماااو والهااالاع لااادى األطفااااع دون يااان ال امساااة، لااابشاااأن تو 

معاادع انتشااار تولااف النمااو )الطااوع بالنساااة للعماار  1.2.2
نقطاااة ماااان االنحااارا  المعياااااري عااان متوياااا  معااااا ير  2->

الطفاااال لمنجمااااة ال ااااحة العالميااااة( بااااين األطفاااااع دون نماااو 

 بسل االب اىان العامة غير متوفر -مستوى يوع 
 
 

                                                             
وت نيفان مستو ان  https://bit.ly/2ZlAEkd(، 2016تدامة )الجدوع اعرض المؤشران المتوفرة من المستوى األوع بحسل تعر   فر   ال اراى المشترك بين الو االن المعني بمؤشران يهدا  التنمية المس 90 

دا إلا مستواها من الا ثالثة مساتو ان م تلفة اياتنافي المقترح الحالي بيث ت نف المؤشران الاواردة  ؛https://bit.ly/2zKmJcr(، 2018المؤشران بحسل الت نيف العالمي لمؤشران يهدا  التنمية المستدامة )ياار 
ن)المستوى األوع(، )ب( مستوى ثاني وضعت له منهجية ولكن الايانان الالزمة بيث التطور المنهجي وتوافر الايانان ب فة عامة، وهي )ا( مستوى يوع توجد في منهجية لا مة بالفعل وتتاوافر لها بياناان علا نطام واي

 وى ثالث لد توضن له بعد منهجية متف  عليها دوليا)المستوى الثالث(. لها ال تتاوافر بساهولة)المستوى الثاني(، مست
/ ثلث المنتفعين  2016الف ايرة تلقت من برنامج المعونة النقداة المتكررة بتا نهااة العام  90في باع عدم توفر مؤشر بحسل المطلوب، تد عرض المعلومان المتوفرة بوع الموضور ليد السؤاع لالطالر والفا دة:   91

 %، بااضافة إلا ين المؤيسة العامة للضمان ااجتماعي يمحت لربان الايون بااشتراك اا تياري 58منه، هد من ف ة  اار السن، وتالغ نسل العا الن التي ترييها امرية والمنتفعة من ال ندوم نحو 

https://bit.ly/2zKmJcr؛
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

للمراهقاااااان والنسااااااى الحواماااااال  التغذو اااااةالبتياجاااااان ومعالجاااااة ا
 2025 والمرضعان و اار السن بحلوع عام

 ين ال امسة.
معاادع انتشااار يااوى التغذاااة )الااوزن بالنساااة للطاااوع  2.2.2

نقطاااة مااان االنحااارا  المعيااااري عااان متويااا   2-يو > 2<+
معاا ير نمااو الطفاال لمنجمااة ال احة العالميااة( بااين األطفاااع 
دو ياااان ال امسااااة، م اااانفين بساااال النااااور )الهاااالاع وز ااااادة 

 زن(.الو 

 
 غير متوفر بسل االب اىان العامة -مستوى يوع 

 70 فا  النسااة العالمياة للوفياان النفاياية إلاا يلال مان  1.3 المرأة والصحة -جيم
 .2030مولود بي بحلوع عام  100 000بالة وفاة لكل 

 

 د بي.مولو  100000الوفيان النفايية لكل  1.1.3
 
 
 
 
 

عليهااااااا ي  ااااااا يون نساااااااة الااااااوالدان التااااااي اشاااااار   2.1.3
 صحيون مهرة.

مولااود  1000)عاادد الوفيااان لكاال  :معاادع وفيااان المواليااد
 :   92بي في فترة السنوان ال م  السابقة للمسا(

 13  ورذ
  8انا   
   11  المجمور

 
99.7%93 

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

ضااااامان ب اااااوع الجميااااان علاااااا  ااااادمان رعاااااااة ال اااااحة  7.3
جابيااااة، بماااا فااااي ذلاااا   ااادمان ومعلومااااان تنجاااايد نالوا الجنساااية
فااااي  االنجابيااااةاصااااة بااااه، وصدماااااج ال ااااحة ال  والتوعيااااة األياااارة

 2030الوطنية بحلوع عام  يتراتيجيان والارامجالا

النساااااة الم و اااااة للنسااااااى فااااي يااااان اانجااااااب )الف اااااة  1.7.3
يااانة( الالتاااي لسا يااات بااااجتهن إلاااا تنجاااايد  39-15العمر اااة 

 األيرة بطرم بد ثة.

56.7%94 

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 لطفلةا -  

والفتياااان ن جميااان الانااان والاناااين والفتيااان ضاامان ين  تمتاا 1.4
ابتاادا ي وثااانوي مجاااني ومن ااف وجي ااد، ممااا  ااؤدي إلااا  بتعلاايد

 2030وفعالة بحلوع عام  مال مةتعليمية  تحقي  نتا ج

لألطفاع/الشااااااب: )ي( فاااااي ال اااااف النساااااة الم و اااااة 1.1.4
 يااة؛ )ج( فااي الثااني الثالااث؛ )ب( فااي نهااااة المربلااة االبتدا

نهااااااة المربلااااة األولااااا ماااان التعلاااايد الثااااانوي الااااذ ن احققااااون 
’ 1’الكفااااااىة فااااااي  علاااااا األلااااال الحاااااد األدناااااا مااااان مساااااتوى 

الر اضيان. الت نيفان بحسال: ناور الجان ، ’ 2’القراىة، 
والمولاااان، والثاااااروة )وت اااانيفان ي ااااارى بيثمااااا تتاااااوافر عنهاااااا 

 بيانان(

 مستوى ثاني وثالث 
اني والثالاث الاذ ن اجيادون القاراىة نسااة طاالب ال اف الثا

 95 بإيتيعاب )في المدار  الحوومية(
 % 18,2ذ ور 
 % 22,7إنا  

 % 20,6مجمور 
نساااة طااالب ال ااف الثاااني والثالااث الااذ ن اجياادون إجااراى 

 96 العمليان الحسابية بفهد )في المدار  الحوومية(
 % 16,5ذ ور 
 % 15,2إنا  

 % 15,8مجمور 
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها 
 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

ضااامان ين تتااااح لجميااان الاناااان والاناااين فااارل الح ااااوع  2.4
لاااااة الطفولاااااة علاااااا نوعياااااة جيااااادة مااااان النمااااااى والرعاااااااة فاااااي مرب

لتعلااااايد بتااااا اووناااااوا جاااااهل ن ل االبتااااادا يالماواااارة والتعلااااايد لااااال 
 2030بحلوع عام  تدا ياالب

النساااااااااة الم و ااااااااة لألطفاااااااااع دون ال امسااااااااة الااااااااذ ن  1.2.4
اساااااايرون علااااااا المسااااااار ال ااااااحيا ماااااان بيااااااث النمااااااو فااااااي 
مجااااااااالن ال اااااااحة والاااااااتعلد والرفاااااااات النفساااااااي. الت ااااااانيفان 
بحساال: نااور الجاان ، والمولااان، والثااروة )وت اانيفان ي ااارى 

 بيثما تتوافر عنها بيانان(.
 
 

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

نساااااة األطفااااااع دون ال امساااااة الااااذ ن هاااااد ماضاااااون علاااااا 
المسااار ال ااحيا ماان بيااث النمااو فااي مجاااالن ال اااحة، 

 97والتعلد، والرفات النفسي وااجتماعي،  بحسل الجن 
 %66.1ذ ور  
 %75.9انا    
 %70.7مجمور  

 
شااااااهرا  مماااااان  59 - 36رهد نساااااااة األطفاااااااع الااااااذ ن يعمااااااا

األم وملتحقاااين بارناااامج مااانجد للتعلااايد  اااالع اعيشاااون مااان 
 98مربلة الطفولة الماورة بسل ال  ا ص األيايية

  %11.6 ذ ر 
   %14.1 انثا

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

ضاامان تكااافؤ فاارل جمياان النساااى والرجاااع فااي الح ااوع  3.4
د والميساااور التكلفاااة، لااايد المهناااي والتعلااايد العاااالي الجياااالتع علاااا

معادع مشااار ة الشاااب والكاااار فاي التعلاايد الرياامي  1.3.4
 وغير الريمي والتدر ل  الع االثني عشر شهرا الماضية

   مستوى ثاني 

                                                             
 2018-2017(، مسا السوان وال حة األير ة 2019دا رة االب اىان العامة )  92
 2018-2017(، مسا السوان وال حة األير ة 2019دا رة االب اىان العامة )  93
 الم در الساب   94
 (، غير منشور2016/2017وزارة التربية والتعليد )  95
 الساب  الم در  96
 2018-2017سا السوان وال حة األير ة (، م2019دا رة االب اىان العامة )  97
 2018-2017ن وال حة األير ة (، مسا السوا2019دا رة االب اىان العامة )  98
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

  2030عام التعليد الجامعي، بحلوع  بما في ذل 

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

الل اادة بنسااة  اياارة فاي عادد الشااااب والكااار الاذ ن تتااوافر  4.4
اة، بمااااااا فااااااي ذلاااااا  المهاااااااران التقنيااااااة ران المنايااااااالمهااااااا لااااااد هد

عمااع الحارة ولمااشارة األ الال قةوشغل وظا ف  والمهنية، للعمل
 2030بحلوع عام 

النساة الم و ة للشااب والااالغين الاذ ن تتاوافر لاد هد  4.4.1
مهااااااران تكنولوجياااااا المعلوماااااان واالت ااااااالن بحسااااال ناااااور 

 المهارة.

 غير متوفر – مستوى ثاني

علاااااااايم الماااااااارأة ت -باااااااااء
 وتدريبها

 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

الل ااااادة بنساااااة  اياااارة فااااي عاااادد الماااانا المدريااااية المتابااااة  .ب4
ة النامياة علااا ال اعيد العاالمي للالاادان النامياة، وب اصاا للالادان

النامياااااة والالااااادان  والااااادوع الجلر اااااة ال اااااغيرة لااااال الالااااادان نماااااواي
 تحام بالتعليد، لاللاالفر قية

عاااااااالي، بماااااااا فاااااااي ذلااااااا  مااااااانا التااااااادر ل المهناااااااي وتكنولوجياااااااا ال
، والااااارامج التقنيااااة والهنديااااية والعلميااااة واالت اااااالن المعلوماااان

 ، بحلاوع عااماال ارى النماو والالادان النامياة  في الالدان المتقدمة
2030 

تاادفقان المساااعدة اانما يااة الرياامية لتقااداد  بجااد 1.ب.4
 المنا بحسل القطار ونور الدراية.

 توى يوع مس

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

القضاااى علااا التفاااون بااين الجنسااين فااي التعلاايد وضاامان  5.4
تكاااافؤ فااارل الوصاااوع إلاااا جميااان مساااتو ان التعلااايد والتااادر ل 

عالاة   لألشا ال ذوي االالضاعيفة، بماا فاي ذلا المهني للف ان
 صليةاألوالشعوب 

طفااااع الاااذ ن اعيشاااون فاااي ظااال يوضاااار هشاااة، بحلاااوع عاااام واأل
2030 

بياناااااااااان المسااااااااااواة )ينثا/ذ ااااااااار، ور في/بضاااااااااري،  1.5.4
ومسااتوى الثااراى ماان القااار إلااا القمااة ومؤشااران ي اارى مثاال 

 الناالاربالااة ااعالااة، والشااعوب األصاالية، والمتضاارر ن ماان 
ن متااااااااوافرة( فيماااااااا  تعلاااااااا  بجمياااااااان متاااااااا يصاااااااااحت الاياناااااااا

 المؤشران الواردة في هذت القا مة والتي امون ت نيفه

 مستوى أول/ثاني/ثالث

 غير متوفر

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 الطفلة -  

ضااامان ين  لاااد جميااان الشااااااب ونسااااة  ايااارة مااان الكاااااار،  6.4
علا باد ياواى، باالقراىة والكتاباة والحسااب بحلاوع  رجاال ونساى

 2030عام 

النسااة الم و ااة للساوان فااي ف ااة عمر اة معينااة الااذ ن  1.6.4
احققاون علاا األلال مساتوى ثابتااا مان الكفااىة فاي ت اانيفان 
وظيفيااااااااة تتناااااااااوع )ي( األميااااااااة، )ب( المهاااااااااران الحسااااااااابية. 
الت نيفان بحسل: نور الجن ، والمولان، والثاروة ومهااران 

 ي رى بيثما تتوافر عنها بيانان(.

للمتعلماااين اللاااذ ن يعماااارهد  ام باااالقراىة والكتاباااةنسااااة االلمااا
 :  99ينة 49 - 15
 % من السيدان 96
 % من الرجاع 98

ث الاذ ن اجيادون القاراىة الثالانسااة طاالب ال اف الثااني و 
 100 )في المدار  الحوومية(بإيتيعاب 

 % 18,2ذ ور 
 % 22,7إنا  

 % 20,6مجمور 
الثالااث الااذ ن اجياادون إجااراى نساااة طااالب ال ااف الثاااني و 

 101 العمليان الحسابية بفهد )في المدار  الحوومية(
 % 16,5ذ ور 
 % 15,2إنا  

 % 15,8مجمور 
ياااانة فمااااا  15نيااااين مساااتوى التعلاااايد بساااال الجاااان  )لألرد

 102 2018 لعامفوم( 
   3.1 ذ ور
   7.2انا  

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها
الماااااارأة والناااااازا   - اااااااء
 المسلح

 الطفلة -  

ضاامان ين اوتسااال جميااان المتعلمااين المعاااار  والمهااااران  7.4
ل تدامة، بماا فاي ذلا  بجملاة مان السااالمسا لدعد التنمية زمةالال

اااااار ييااااااليل يد لتحقياااا  التنميااااة المساااااتدامة واتماااان بينهااااا التعلااااا
 نساااان، والمسااااواة باااين الجنساااين،اا العااايل المساااتدامة، وبقاااوم 

والمواطنااااة العالميااااة وتقااااد ر  عناااافوالتاااارو ج لثقافااااة السااااالم والال
لمساااتدامة، التنمياااة ا مسااااهمة الثقافااة فاااي التنااور الثقاااافي وتقاااد ر

 2030بحلوع عام 

( 2( تعلااااايد المواطناااااة العالمياااااة و )1مااااادى تعمااااايد ) 1.7.4
التعلاايد ماان يجاال التنميااة المسااتدامة ، بمااا فااي ذلاا  المساااواة 
بااااين الجنسااااين وبقااااوم اانسااااان ، علااااا جمياااان المسااااتو ان 
فاااي: )ي( يياياااان التعلاااايد الوطنياااة ، )ب( المناااااهج ، )ج( 

 لطالبتعليد المعلمين و )د( تقييد ا

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

 

 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 المرأة والصحة -جيم
 وا قتصادالمرأة  -واو
الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي

 السلطة وصن  القرار
ا لياات المؤسساية  -حاء

 للنهوض بالمرأة
نسااااان ال حقااااو   -طاااااء
 للمرأة

 الطفلة -  

قضاااى علااا جمياان يشااواع التميياال ضااد النساااى والفتيااان ال 1.5
 موان. في  ل

ماااا إذا  انااات ثماااة يطااار لانونياااة لا ماااة، يم ال، مااان  5.1.1
يجااااال تعل ااااال وصنفااااااذ ورصاااااد المسااااااواة وعااااادم التمييااااال علاااااا 

 ييا  نور الجن .

 مستوى ثاني
ماان الدياااتور األردنااي تااانص علااا ان األردنياااون  6المااادة 

ميياال بياانهد علااا ييااا  العاارم يو امااام القااانون يااواى ال ت
 الد ن يو األصل .

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 العنف ضد المرأة -دال
 تصادالمرأة وا ق -واو

نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة

 الطفلة -  

القضاااااى علااااا جمياااان يشااااواع العنااااف ضااااد جمياااان النساااااى  2.5
ل، بماااا فاااي ذلااا  االتجاااار المجاااالين العاااام وال اااا والفتياااان فاااي

 الجنسي وغير ذل  من ينوار االيتغالع بالاشر وااليتغالع

والفتياااااان فاااااي ال امساااااة نسااااااة النسااااااى المعاشاااااران  1.2.5
عشاارة وماااا فااوم الالتاااي تعرضاان لعناااف باادني يو جنساااي يو 
نفسي من عشير بالي يو يااب ،  االع االثناي عشار شاهرا 

 لعمر ة.الماضية، م نفة بحسل شول العنف والف ة ا
 
 
 
 

نسااااااة النسااااااى المعاشاااااران والفتياااااان فاااااي ال امساااااة  2.2.5
عشاارة وماااا فااوم الالتاااي تعرضاان لعناااف باادني يو جنساااي يو 
نفسي من يش ال غير العشير،  االع االثناي عشار شاهرا 

 الماضية، بسل الف ة العمر ة وموان بدو  العنف.

نساة النساى المتلوجاان والفتياان فاي ال امساة عشارة وماا 
لالتااااي تعرضاااان لعنااااف باااادني يو جنسااااي يو نفسااااي فاااوم، ا

ماااااان زوج بااااااالي يو ياااااااب ،  ااااااالع ااثنااااااي عشاااااار شااااااهرا  
 :103عنف والعمرالسابقة، م نفة بحسل شول ال

 %12.7العنف الجسدي 
 %3.3العنف الجنسي 
 %16.1العنف النفسي 

 
-15دان الالتااي يااا  لهاان الاالواج ويعماااارهن نساااة السااي

 يااااانة الالتاااااي نساااااااة الالتاااااي تعرضاااااان للعناااااف  ااااااالع 49
الف اااااااااة ، بساااااااال ااثنااااااااي عشاااااااار شااااااااهرا السااااااااابقة للمسااااااااا

   104العمر ة
15-19   18.4%    
20-24   12.1% 
25-29   15.1%    
30-39   14.9% 
40-49   13.8% 

 %14.4( 49 – 15المجمور )
 المرأة والصحة -جيم
 العنف ضد المرأة -دال
ياات المؤسساية ا ل -حاء

 للنهوض بالمرأة
نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة
 الطفلة -  

القضاااى علااا جمياان الممارياااان الضااارة، ماان لايااال زواج  3.5
 األطفاع

ضااااى التنايااالية األع ماوااار والااالواج القساااري، وتشاااو هوالااالواج ال
 نا إلل

 ) تان االنا (

 24و 20نسااة النساااى الالتااي تتاراوح يعمااارهن بااين  1.3.5
 15اطن بقااار ن لاااال ين  اااالغن ارتاااعامااا والالتاااي تااالوجن يو 

 عاما. 18عاما و
 
 
 
 

النساااااااة الم و ااااااة للفتيااااااان والنساااااااى الالتااااااي تتااااااراوح  2.3.5
عاماااااااا الالتاااااااي  ضاااااااعن لعملياااااااة  49و 15يعماااااااارهن باااااااين 

 العمر ة. شو ه/بتر األعضاى التنايلية، بحسل الف ةت

يانة،  24و  20نساة النساى الالتاي تتاراوح يعماارهن باين 
والالتااي تاالوجن يو ارتاااطن بقاار ن لااال بلااو  ياان ال امسااة 

 105عشرة ولال بلو  ين الثامنة عشرة
 %1.5ينة   15لال العمر 
 %9.7  ينة 18لال العمر 

 
 

 غير متوفر

 قتصادالمرأة وا  -واو
 العنف ضد المرأة -دال

نسااااان   حقااااو  ا -طاااااء
 للمرأة

جاااار والعماااال ا  بأعماااااع الرعااااااة غياااار مدفوعااااة األتاااار االع 4.5
ر ال ااااادمان العامااااة والاناااااا ع تااااوفيوتقاااااد رها ماااان  اااااال المنللااااي
وتعل اااال تقايااااد  جتماعيااااةالييايااااان الحمااااااة ا ووضاااانالتحتيااااة 

والعا لااة، بساااما اوااون ذلااا  ة المعيشااي ياارةالمسااؤولية دا اال األ
 ال عيد الوطنياياا  علا من

النساااااة الم و اااااة مااااان الولااااات الم  اااااص لألعمااااااع  1.4.5
رليااة ويعماااع الرعاااااة غياار مدفوعااة األجااار، بحساال ناااور المن

 الجن ، والف ة العمر ة، والمولن.

 غير متوفر -مستوى ثاني 
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الهاشميةالمملكة األردنية  –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد   

 

 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي
 لطة وصن  القرارالس

 اآلليااااااااااااااااات  -حاااااااااااااااااء
المؤسسااااااااية للنهااااااااوض 

 بالمرأة

 وفعالاة وتكاافؤ الفارل  فالة مشار ة المرية مشاار ة  املاة 5.5
علاااا لااادم المسااااواة مااان الرجااال علاااا جميااان  المتابااة لهاااا للقياااادة

 والعامة وااللت اداةمستو ان صنن القرار في الحياة السيايية 

لنسااااى فاااي الارلماناااان نساااة المقاعاااد التاااي تشااغلها ا 1.5.5
 الوطنية والحوومان المحلية.

 اادار ة نساة النساى في المناصل 2.5.5

 106% 15.3الارلمان 
 107 %32  الالداة المجال

 108 %36مجال  المحافجان 
 غير متوفر –مستوى يوع 

 109ا/المجموعاة الثانياةنساة االنا  فاي وظاا ف الف اة العلي
 110والوظا ف القياداة واالشرافية في القطار العام

 )بدون ال حة والتعليد(
 %7.38وظا ف الف ة العليا 

 %12.6وظا ف لياداة 
 %23.8وظا ف اشرافية 

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها 

 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

ميااان علااااا  ااادمان ال اااحة الجنسااااية ضااامان ب اااوع الج 6.5
نجابياااة، علاااا النحاااو المتفااا  علياااه واالنجابياااة وعلاااا الحقاااوم اال

المااااؤتمر الااادولي للساااوان والتنمياااة ومنهاااااج  امج عمااالوفقاااا لارنااا
 لمؤتمران ايتعراضهما. عمل بيجين والوثا   ال تامية

عامااااا الالتااااي  49إلااااا  15نسااااة النساااااى ماااان ياااان  1.6.5
 ت اااذن بأنفساااهن لاااراران مساااتنيرة بشاااأن العاللاااان الجنساااية 
واياااات دام ويااااا ل مناااان الحماااال والرعااااااة ال اصااااة بال ااااحة 

 اانجابية
 

عاااااادد الالاااااادان التااااااي لااااااد ها لااااااوانين وينجمااااااة تكفااااااال  2.6.5
عاماااا علاااا  ااادمان  46إلااا  15ب ااوع النسااااى مااان يااان 

الرعاااااة والمعلوماااان والتثقياااف فاااي مجااااع ال اااحة الجنساااية 
 واانجابية

ياااانة(  49-15نسااااة النسااااى الالتااااي فاااي ياااان اانجااااب )
 111هن إلا تنجيد األيرة بطرم بد ثةوالالتي لسا يت باجتس 

56.7%   
 
 

 112احتسل عالميا -مستوى ثالث 

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 قتصادالمرأة وا  -واو
ياات المؤسساية ا ل -حاء

 بالمرأة للنهوض

 بان لت و ل المرية بقولا متسااو ة فاي الماواردالقيام بإصال .ي5
انياااااااة ب ااااااولها علاااااااا باااااا  الملكياااااااة لت اااااااداة، و ااااااذل  إمواال

راضاااااااي وغيرهااااااااا مااااااان الممتلكااااااااان، وعلااااااااا والت ااااااار  فااااااااي األ
ااااا للقااااوانين  ال اااادمان الماليااااة، والمياااارا  والمااااوارد الطايعيااااة، وفق 

 الوطنية

شاااااااا ال الااااااااذ ن امتلكااااااااون )ي( النساااااااااة الم و ااااااااة لأل 1.ي.5
يراضااااي زراعياااااة يو لاااااد هد بقاااااوم مضااااامونة فاااااي األراضاااااي 
اللراعياااة )ماااان يصاااال مجمااااور السااااوان الاااالراعيين(، بحساااال 
ناااور الجاااان ؛ )ب( ب اااة الماااارية باااين المااااالك يو يصااااحاب 

 الحقوم في األراضي اللراعية، بحسل نور الحيازة
 
النسااااااة الم و ااااااة للالااااادان التااااااي اوفااااال فيهااااااا ااطااااااار  2.ي.5
لقااانوني )بمااا فااي ذلاا  القااانون العرفااي( للماارية المساااواة فااي ا

 الحقوم في ملكية األراضي و/يو السيطرة عليها.

 مستوى ثالث
 
 
 
 
 

 احتسل عالميا -مستوى ثالث 
 

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 قتصادالمرأة وا  -واو
 المرأة والصحة -جيم

صاااااااااااة جياااااااااااا التموينياااااااااااة، وب اب تعل ااااااااااال ايااااااااااات دام التكنولو 5.
ن، ماااان يجااااال تعل اااال تمواااااين  ااااااالتالمعلومااااان واالتكنولوجيااااا 

 المرية 
 
 

نسااااة األفاااراد الحاااا ل ن علاااا هواتاااف نقالة/ لو اااة،  1.ب.5
 بحسل نور الجن .

 113%92السيدان 
   114%89الرجاع 

ر الاادامم عاابء الفقا -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها 
 المرأة وا قتصاد -واو
ياات المؤسساية ا ل -حاء

 للنهوض بالمرأة

وتعل ااال  لالنفااااذج اعتمااااد يياياااان ياااليمة وتشااار عان لابلاااة 5.
ر عان القا ماااااااة مااااااان هاااااااذا القايااااااال للنهاااااااوض السياياااااااان والتشااااااا

وتموين  ال النسااى والفتياان علاا جميان  بالمساواة بين الجنسين
 المستو ان.

النساااة الم و ااة للالاادان التااي لااد ها نجااد لت  اايص  1ج..5
وتتااااااااان الم   ااااااااان العامااااااااة المرصااااااااودة للمساااااااااواة بااااااااين 

 الجنسين وتموين المرية.
 

 مستوى ثالث

                                                             
 https://bit.ly/2L1HHeO"، 2016الهي ة المستقلة لالنت اب، "التقر ر التف يلي لمجر ان العملية االنت ابية لعام  106 

 https://bit.ly/2GxYK3J"، 2017الهي ة المستقلة لالنت اب، "التقر ر التف يلي لمجر ان العملية االنت ابية لعام  107
 الم در الساب   108
 تشمل وظا ف )يمين عام/ر ي  هي ة/محافظ/مفوض/عضو مجل  مفوضين/مستشار ف ة عليا( ومن في يو تهد  109
 ، " دراية والن باع المرية في الوظا ف القياداة في القطار العام"  2017وزارة تطو ر القطار العام،   110
 2018-2017(، مسا السوان وال حة األير ة 2019 اىان العامة )دا رة االب  111
 تد االشارة لجمين المؤشران التي تحتسل "عدد الالدان" علا ينها مؤشران تحتسل عالميا.  112
 2018-2017(، مسا السوان وال حة األير ة 2019دا رة االب اىان العامة )  113
 الم در الساب   114

https://bit.ly/2L1HHeO
https://bit.ly/2GxYK3J
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة
المااااارأة ووساااااام   -يااااااء

 ا عال 
 الطفلة -  
عاابء الفقار الاادامم  -ألاف

والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  
 المرأة
 المرأة والصحة -جيم
نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة
 المرأة والبيئة -كاف
 الطفلة -  

تحقياا  هاااد  ب اااوع الجميااان بشاااول من اااف علاااا مياااات  1.6
 2030المأمونة والميسورة التكلفة بحلوع عام  الشرب

النساة الم و ة للسوان الذ ن اساتفيدون مان  ادمان  1.1.6
 شرب التي تدار بطر قة مأمونة.ميات ال

مان األيار فاي األردن م ادرا  محسانا  لمياات  ٪98تسات دم 
   115الشرب

   ٪99المناط  الحضر ة 
   ٪97في المناط  الر فية

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

 ااااادمان ال ااااار  علاااااا تحقيااااا  هاااااد  ب اااااوع الجميااااان  2.6
والنجافاااة ال اااحية ووضااان نهاااااة للتغاااو  فاااي العاااراى،  ال اااحي

بتياجاان النسااى والفتياان ومان اعيشاون  اال ال اهتمامااالى و 
 2030بحلوع عام  في ظل يوضار هشة،

النساااة الم و ااة للسااوان الااذ ن اسااتفيدون ماان اادارة  1.2.6
السااليمة ل اادمان ال اار  ال ااحي، بمااا فيهااا مرافاا  غساال 

 ليد ن بال ابون والميات.ا

غياار مشااتر ة   محساانةصااحية مرافاا   األياار التااي تساات دم
98٪ 

   ٪2مشتر ة مراف  صحية ست دم ت األير التي
يلاال ماان  غياار محساانة صااحية مرافاا  التااي تساات دماألياار 

1٪116 
عاابء الفقار الاادامم  -ألاف

والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  
 المرأة
 المرأة والصحة -جيم
نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة
 المرأة والبيئة -كاف
 الطفلة -  

ز اااادة  فااااىة ايااات دام المياااات فاااي جميااان القطاعاااان ز ااااادة  4.6
وضمان يحل المياات العذباة وصماداداتها علاا نحاو مساتدام  كايرة

 من يجل
شااا ال ياااات، والحاااد بدرجاااة  ايااارة مااان عااادد االمعالجاااة شاااا الم

 2030عام  اعانون من ندرة الميات، بحلوع الذ ن

 مستوى ثالث التغير في  فاىة ايت دام الميات من مرور الولت 1.4.6

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 المرأة والصحة -جيم
نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة
 المرأة والبيئة -كاف
 الطفلة -  

مياااااااااان دارة المتكاملااااااااااة لمااااااااااوارد الميااااااااااات علااااااااااا جتنفيااااااااااذ اال 5.6
 ان، بمااااا فاااي ذلاااا  مااان  ااااالع التعااااون العااااابر للحاااادود المساااتو 

 2030 لتضاى، بحلوع عامبسل اال

-0)درجااة تنفيااذ اادارة المتكاملااة للمااوارد الما يااة  1.5.6
100) 

 
نسااااة منااااط  يباااواض المياااات العاااابرة للحااادود التاااي  2.5.6

 لها ترتياان تنفيذاة تتعل  بالتعاون في مجاع الميات

 غير متوفر 
 
 

 لثمستوى ثا

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 وا قتصادالمرأة  -واو
 المرأة والبيئة -كاف
 الطفلة -  
 

بتكلفاااااة ميساااااورة علاااااا  ااااادمان  ضااااامان ب اااااوع الجميااااان 1.7
  2030الحد ثة الموثولة بحلوع عام الطالة 

النساااااة الم و اااااة للساااااوان المساااااتفيد ن مااااان  ااااادمان  1.1.7
  الكهرباى.

 
 

النساااة الم و ااة للسااوان الااذي اعتماادون ييايااا  علااا  2.1.7
 الولود والتكنولوجيا النجيفين.

 117%99.9نساة السوان الملود ن بالطالة الكهربا ية 
 
 
 

نساااة السااوان الااذي اعتماادون ييايااا  علااا الولااود النجيااف 
 118والتكنولوجيا
 المجمور ر            بضر    

99.9   99.6       99.9 
عاابء الفقار الاادامم  -ألاف

والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  
 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

التكنولوجيااا نااا التحتيااة وتحسااين مسااتوى تويااين نطااام الا .ب7
تقااداد  اادمان الطالااة الحد ثااة والمسااتدامة للجمياان فااي  ماان يجاال

وب اصااة فااي يلاال الالاادان نمااوا والاادوع الجلر ااة  الالاادان الناميااة،
والالاادان النامياااة غياار الساااابلية، وفقااا لاااارامج  ال ااغيرة النامياااة،

ىة الطالاااة  نسااااة م و اااة مااان االياااتثماران فاااي  فاااا 1.ب.7
النااااااااتج المحلااااااااي ااجماااااااالي ومقاااااااادار االياااااااتثمار األجناااااااااي 
المااشار فاي التحو ال الماالي للانياة التحتياة والتكنولوجياا إلاا 

  دمان التنمية المستدامة

 مستوى ثالث

                                                             
 2018-2017(، مسا السوان وال حة األير ة 2019دا رة االب اىان العامة )  115
 الم در الساب   116
 2018دا رة االب اىان العامة، الكتاب االب ا ي السنوي   117
 2018-2017(، مسا السوان وال حة األير ة 2019االب اىان العامة ) دا رة  118



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

 

 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو

 2030علا بدة، بحلوع عام  الدعد ال اصة بول منها

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادوا  المرأة -واو 

الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي
 السلطة وصن  القرار

لموجهااااااة نحااااااو التنميااااااة والتااااااي تاااااادعد تعل اااااال السيايااااااان ا 3.8
شاااطة االنتاجياااة، وفااارل العمااال الال ااا ، ومااشااارة االعمااااع نألا

الحاااارة، والقاااادرة علااااا االباااادار واالبتكااااار، وتشااااجن علااااا إضاااافاى 
يرة الطااااابن الرياااامي علااااا المشااااار ن المتناهيااااة ال ااااغر وال اااااغ

ع الح ااوع فاي ذلاا  مان  اال والمتوياطة الحجاد، ونموهاا، بمااا
 علا ال دمان المالية

ب اااااة العمالاااااة غياااااار الريااااامية فااااااي غيااااار العمالااااااة  1.3.8
 اللراعية، بحسل نور الجن .

 مستوى ثاني -غير متوفر

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 تصادالمرأة وا ق -واو
 بيئةالمرأة وال -كاف

دام الماااوارد العالمياااة فاااي مجااااع تحساااين الكفااااىة فاااي ايااات  4.8
 ، والساعي إلاا2030نتاج، تادر جيا، بتاا عاام واال االيتهالك

طاااار عاان التااادهور الاي اااي، وفقاااا لال االلت اااادي ف اال النماااو
نتاااج المسااتدامين، ماان االيااتهالك واال العشااري للااارامج بشااأن

  ادة.بدور الر  الالدان المتقدمة النمو الراضط

األثاار المااادي ون اااااااااايل الفاارد ماان األثاار المااادي  1.4.8 
 ون اااااااايل الناتج المحلي ااجمالي من األثر المادي

 غير متوفر -  مستوى ثاني

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 قتصادالمرأة وا  -واو

 الال اااا عماااال اتحقياااا  العمالااااة الكاملااااة والمنتجااااة وتااااوفير ال 5.8
شاا ال ذوو لاا  الشااااب واالوالرجاااع، بمااا فااي ذ لجمياان النساااى

لقااى العمال المتكاافل القيماة، بحلاوع عاام ألجر وتكافؤ ااالعالة 
2030 

 ل فااااااااي الساااااااااعة للنساااااااااى والرجاااااااااع الاااااااادمتوياااااااا   1.5.8
العاااااملين، بحسااااال الوظيفاااااة، والف اااااة العمر اااااة، واألشااااا ال 

 ذوي ااعالة.
 

حسااااااااال نااااااااور الجاااااااان ، والف اااااااااة معاااااااادع الاطالااااااااة، ب 2.5.8
 العمر ة، واألش ال ذوي ااعالة.

   )د نار( 119متوي  د ل االيرة السنوي 
    9534.4انا  
   11518.6ذ ور

 
 120معدع الاطالة 

 26.8 االنا 
 16.5 ذ ور

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

ة الشاااااااب غيااااار الملتحقاااااين الحاااااد بدرجاااااة  ايااااارة مااااان نساااااا 6.8
 2020التدر ل بحلوع عام بالعمالة يو التعليد يو 

تااراوح يعمااارهد بااين النساااة الم و ااة للشااااب )الااذ ن ت 1.6.8
 ينة(  ارج دا رة التعليد والعمالة والتدر ل. 24و 15

 121 معدع الاطالة
 26.8النا  ا

 16.5ذ ور 
 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 العنف ضد المرأة -دال

الماااااارأة والناااااازا   - اااااااء
 المسلح

 الطفلة -  

وفعالاااة للقضااااى علاااا السااا رة وصنهااااى  ات ااااذ تااادابير فور اااة 7.8
جاااار بالاشاار لضااامان بجااار وايت  ااااع المعاصااار واالن  الاارم 

طفاااع، بماا فااي ذلا  تجنياادهد واياات دامهد اال يياوي يشااواع عمال
طفااااااع بجميااااان يشاااااواله بحلاااااوع عااااااام اال كجناااااود، وصنهااااااى عمااااال

2025 

النساااة الم و ااة لألطفاااع الااذ ن تتااراوح يعمااارهد بااين  1.7.8
لمن ااااااااارطين فاااااااااي ياااااااااوم عمااااااااال األطفااااااااااع يااااااااانة وا 17و 5

 وعددهد، بحسل نور الجن  والف ة العمر ة.

% ماااااااااااااااانهد 11.7% ماااااااااااااااانهد ذ ااااااااااااااااور و%88.3 )1.89
 122إنا (

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 العنف ضد المرأة -دال
 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

بماااااااة بقاااااوم العمااااال وتعل ااااال بي اااااة عمااااال ياااااالمة وآمناااااة  8.8
بمااااااان فاااااايهد العمااااااااع المهاااااااجرون، وب اصاااااااة  لجمياااااان العماااااااع،

 لوظا ف غير المستقرة.ا المهاجران، والعاملون في

التااواتر فااي معاادالن إصااابان العماال المميتااة وغياار  1.8.8
 المميتة، بحسل نور جن  المهاجر ن ووضعهد.

ع )بر ااااة تكااااو ن ابقااااوم العماااا الموا مااااة بااااينز ااااادة  2.8.8
و التشار عان الوطنياة مان الجمعياان والمفاوضاة الجماعياة( 

 الدولياااة ، بساااال الجااان  ووضاااانمنجماااة العماااال تشااار عان 
   المهاجر ن

 غير متوفر بسل االب اىان العامة  -مستوى يوع 
 

 مستوى ثالث
 
 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة

تعل اااال لاااادرة المؤيسااااان الماليااااة المحليااااة علااااا تشاااااجين  10.8
والتاأمين وال اادمان  إموانياة الح اوع علاا ال اادمان الم ارفية

  وتويين نطالها. المالية للجمين،

عاااادد فاااارور الم اااااار  التجار ااااة ويجهاااالة ال ااااار  1.10.8
 نسمة من الاالغين. 100000اآللي لكل 

 

 فاااااااااي المملكاااااااااة  ااااااااارا ال مجماااااااااور عااااااااادد يجهااااااااالة 1707
(2017)123   
 

                                                             
  2017/2018دا رة االب اىان العامة، مسا نفقان ود ل األيرة  119 

 2018دا رة االب اىان العامة، مسا العمالة والاطالة،   120
 الم در الساب  121

 https://bit.ly/2veiToO ،2016طني لعمل األطفاع في االردن (، المسا الو 2016مر ل الدرايان االيتراتيجية، الجامعة األردنية ) 122 
 https://bit.ly/2VjAkD6 ،2017-2016لعاملة في األردن  الع (، "األداى المقارن للانوك ا2018جمعية الانوك، ) 123 

https://bit.ly/2veiToO
https://bit.ly/2VjAkD6
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 تصادالمرأة وا ق -اوو 

يااااانة فاااااأكثر(  15النساااااة الم و اااااة مااااان الاااااالغين ) 2.10.8
الاااذ ن لهاااد بسااااب م ااارفي يو بسااااب فاااي مؤيساااة مالياااة 

 نقلة.ي رى يو لدى مقدم  دمان مالية مت
 

نسااااة الاااذ ن مساااتواهد التعليماااي يعلاااا مااان الثاااانوي ولاااد هد 
 نكيبساب ب
    ٪38ييدان 
   ٪53 رجاع

نسااة الااذ ن ب الوا علااا التعلاايد االبتادا ي ولااد هد بساااب 
 بنكي

   ٪4ييدان 
 124٪13رجاع 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادلمرأة وا ا -واو

نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة

وضااان وتفعيااال ايااااتراتيجية عالمياااة لتشااااغيل الشاااااب وتنفيااااذ  .8
العاااااالمي لتااااوفير فااااارل العماااال ال اااااادر عاااان منجماااااة  الميثااااام

 عام 2020 العمل الدولية بحلوع

مجمااور اانفااام الحوااومي فااي الحمااااة االجتماعيااة  1.ب.8
لانياااااان الوطنياااااة وبااااارامج التوظياااااف  نسااااااة م و اااااة مااااان المي

 والناتج المحلي ااجمالي.
 

 مستوى ثالث

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

إلامااة بنااا تحتيااة جياادة النوعيااة وموثولااة ومسااتدامة ولااادرة  1.9
والعااااابرة  االلليمياااةة علاااا ال ااامود، بماااا فاااي ذلاااا  الاناااا التحتيااا

التر يااال نساااان، ماان ياااة االلت اااداة ورفااات االالتنم للحاادود، لاادعد
الجميااان إليهاااا بتكلفاااة ميساااورة وعلاااا ل وصاااوع تيساااير يااااعلاااا 

 لدم المساواة.

نساااااااة يااااااوان الر ااااااا  الااااااذ ن اعيشاااااااون علااااااا بعاااااااد  1.1.9
كيلاااااااومتر ن مااااااان طر ااااااا  صاااااااالحة لالياااااااتعماع فاااااااي جميااااااان 

 الف وع.
جااااااد الشااااااحنان، بحساااااال وياااااايلة وبعاااااادد الر اااااااب  2.1.9
  النقل.

 مستوى ثالث
 

   125النقل الجوي 
 : 2018الربن الرابن لعام 

 943351بر ة المسافر ن القادمين 
 939136سافر ن المغادر ن بر ة الم

 
 النقل البحري 

   2018الربن الرابن لعام 
 129093عدد الر اب 

 3199001 إجمالي بجد الاضا ن المستوردة
 

 النقل البري 
ع لويااااا   النقاااال عاااادد االيااااطو  2018الربااان الراباااان لعااااام 

المتوياااااطة، الر ااااااوب العاااااام ) بافالن،ياااااياران الر ااااااوب 
 32925 ال غيرة والتاكسي( 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو
 الطفلة -  

غيرة الحجااد ز اادة فاارل ب ااوع المشااار ن ال ااناعية ال اا 3.9
ال ادمان يااايما فاي الالادان النامياة، علاا  وياا ر المشاااار ن، وال

اورة التكلفاة، وصدماجهاا فاي يسا تمانان المفي ذل  اال المالية، بما
 يوام.واال يال القيمةياال

النساااة الم و ااة لح ااة ال ااناعان ال ااغيرة الحجااد  1.3.9
 في مجمور القيمة المضافة من ال ناعان.

 
لحجااد النساااة الم و ااة لح ااة ال ااناعان ال ااغيرة ا 2.3.9

 التي لهد لرض يو    ا تمان.

 مستوى ثالث
 
 

 مستوى ثالث

الاادامم عاابء الفقار  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
المااااارأة ووساااااام   -يااااااء

 ا عال 
 الطفلة -  

 الح اااوع علاااا تكنولوجياااااتحقيااا  ز ااااادة  ايااارة فاااي فااارل  .ج9
ن، والساااعي إلاااا تاااوفير فااارل الوصااااوع المعلوماااان واالت ااااال

 الشامل
ن نماااوا، بحلاااوع نترنااات فاااي يلاااال الالااااداوالميسااااور إلاااا شااوااااة اال

 2020 عاام

لين بشااااوة الهااااتف و النسااااة الم و اااة للساااوان المشااام 1.ج.9
 المحموع، بحسل التكنولوجيا.

النساااااااااة الم و ااااااااة للسااااااااوان المشاااااااامولين بشاااااااااوة الهااااااااااتف 
 :126المحموع

 ال سمي  األدنا للرفات:
   ٪78 ييدان
   ٪82رجاع 

 ال سمي  األعلا للرفات:
   ٪97ييدان 
   ٪ 91 رجاع
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الهاشميةالمملكة األردنية  –عاما  25المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج بيجين بعد   

 

 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

النساااااة الم و ااااة مااااان بااااين يول اااا  الاااااذ ن امتلكااااون هواتاااااف 
 محمولة الذ ن است دمونها في المعامالن المالية:

 ال سمي  األدنا للرفات:
 ٪2ييدان 
 ٪6رجاع 

 ال سمي  األعلا للرفات:
   ٪16ييدان 
 ٪12رجاع 

دامم عاابء الفقار الاا -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو

التوصاال تادر جيا إلاا تحقيا  نماو الاد ل ودعاد اياااتمرار  1.10
فاااي الماا اااة مااان السااكاااان، بمعاااادع يعلاااا  40دنااا النماااو اال ذلاا 

 2030المتوي  الوطني، بحلوع عام  من المعادع

ن ااااايل الفااااارد مااااان إنفاااااام األيااااار  معااااادالن نماااااو 1.1.10
فااااااي الما ااااااة ماااااان  40المعيشااااااية يو إ راداتهااااااا ضاااااامن يدنااااااا 

 السوان ومجمور السوان.
 

 غير متوفر  -مستوى يوع 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو
الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي

 رارالسلطة وصن  الق
 الطفلة -  

لت اااااااااااادي تمواااااااااين وتعل ااااااااال االدمااااااااااج االجتمااااااااااعي واال 2.10
النجااار عااان السااااان يو الجااان  يو  للجميااان، ب ااااار  والسااياياااااي

صااااال يو الاااد ن يو العرلاااي يو االثناااي يو اال تمااااىاالعالااة يو االن
 2030غير ذل ، بحلوع عام  الوضاان االقت ااادي يو

فااي الما ااة  50شااون دون نساااة السااوان الااذ ن اعي 1.2.10
مااان متوياااا  الااااد ل، م اااانفة بساااال الف ااااة العمر ااااة، ونااااور 

 الجن ، واألش ال ذوي ااعالة.
 
 

  مستوى ثالث

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادالمرأة وا  -واو
الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي

 السلطة وصن  القرار
 لطفلةا -  

 فالاااة تكاااافؤ الفااارل، والحاااد مااان يوجاااه انعااادام المساااااواة  3.10
 النتا ج، بويا ل منها إزالة القوانين والسايايان والمماريان في

 مااة وتعل اال التشاار عان والسااايايان واالجااراىان المالالتمييل ااة، 
 هذا ال دد في

النسااة الم و اة للسااوان الاذ ن يبلغااوا عان تعرضااهد  1.3.10
اريااان تمييل ااة يو تحاارا  ااالع االثنااي عشاارة ش  اايا لمم

شاهرا الماضااية بناااى علااا  لفيااان تمييل ااة محجااورة بموجاال 
 القانون الدولي لحقوم اانسان.

  127مستوى ثالث

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
ايااااااد الواقاااااا  علاااااا  والمتز 
 المرأة
 قتصادالمرأة وا  -واو

ة وييايااان يايما السيايااان الماليا ن، والعتمااد يياياااا  4.10
جتماعيااة، وتحقياا  لاادر يكااار ماان المساااواة والحمااااة االجااور اال

 تدر جيا.

ب اااة العمااال فاااي النااااتج المحلاااي ااجماااالي، بماااا  1.4.10
 في ذل  األجور ومدفوعان الحمااة االجتماعية.

 غير متوفر  -توى يوع مس

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
 العنف ضد المرأة -دال
 قتصادالمرأة وا  -واو

علااا نحااو ماانجد وآماان شاا ال تيسااير الهجاارة وتنقاال اال 7.10
بالمسااؤولية، بطارم منهاا تنفياذ يااايايان الهجاارة ومناتجد ومتسااد 

 رةدااالوالتي تتسد بحسن  الم ط  لها

تكااااليف االنتاااداب التاااي  تحملهاااا الموظاااف  نسااااة  1.7.10
 م و ة من اا رادان السنو ة في بلد المق د.

   

 مستوى ثالث

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة

جمياان علااا مساااكن و اادمان ييايااية ضاامان ب ااوع ال 1.11
ياااارة، حيااااى الفقوميساااورة التكلفاااة، ورفااان مساااتوى ال وآمناااة  ماااةمال

 2030 بحلوع عام

نساااااااة السااااااوان الحضاااااار ين الااااااذ ن اعيشااااااون فااااااي  1.1.11
يبياااااى فقياااارة يو مسااااتوطنان غياااار رياااامية يو مساااااكن غياااار 

 ال قة.

 غير متوفر  -مستوى يوع 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة

وفير إموانيااااة وصااااوع الجمياااان إلااااا نجااااد نقاااال مأمونااااة تاااا 2.11
صااااوع إليهااااا ومسااااتدامة، وتحسااااين التكلفااااة و سااااهل الو  وميسااااورة

 ااالع تويااين نطااام النقاال ياايما ماان  الطاارم، وال مة علاااالسااال

نساة السوان الذ ن تتاوافر لهاد وياا ل النقال العاام  1.2.11
المناياااال، م اااانفة بحساااال الف ااااة العمر ااااة، ونااااور الجاااان ، 

 واألش ال ذوي ااعالة.

   128مستوى ثاني
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 https://bit.ly/2Qs4Hot، (2017اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرية، دراية ظاهرة التحرا في األردن % لإلنا  )17.8للذ ور و
 ابتسابهال  تد جمعه باليا بال ورة المطلوبة و وجد نية مستقالية من لال وزارة النقل العام للادى ب  128

https://bit.ly/2Qs4Hot
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

 المرأة والصحة -جيم
 الطفلة -  

 اهتمام العام، من ااالى
يشااون فااي ظاال ظاارو  شاا ال الااذ ن اع ااال البتياجااان اال

الاة و ااار الساان، عشاا ال ذوي االالهشاة والنسااى واالطفااع وا
 2030 بحلوع عام

   

الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي
 السلطة وصن  القرار

تعل ااااال التويااااان الحضاااااري الشاااااامل للجميااااان والمساااااتدام،  3.11
ت طااااي  وصدارة المساااااتوطنان الاشاااار ة فاااااي جميااااان  والقاااادرة علاااااا

علاااااا المشاااااار ة ومتكامااااال ومساااااتدام،  الالااااادان علاااااا نحاااااو لاااااا د
 2030بحلوع عام 

معاادع النمااو نساااة معاادع ايااتهالك األراضااي إلااا  1.3.11
 السواني

 
نسااااااة الماااااادن التااااااي لاااااد ها هيواااااال  تاااااايا مشااااااار ة  2.3.11

تمااان المااادني علاااا نحاااو مااشاااااار فاااي ت طاااي  المنااااط  لمجا
 الحضااار ة، و عمل بانتجام و دار بطر قة دامقراطية

 مستوى ثاني
 
 

 مستوى الثالث

 تاااااوفير ياااااال ايااااااتفادة الجميااااان ماااااان مساااااابان  ضااااااراى 7.11 المرأة والبيئة -كاف
لة للجميان و مواان الوصاوع إليهااا، وال آمناة وشااام ويمااكن عامااة،

واالطفااااع و ااااار السااان واالشااا ال ذوي  يااايما بالنسااااة للنسااااى
 2030عالة، بحلوع عام اال

متويااااا  ب اااااة المنطقااااااة الساااااونية بالمااااادن التااااااي  1.7.11
تمثااااال فضااااااى مفتوباااااا لاليااااات دام العاااااام للجميااااان، م ااااانفة 

، واألشاااااا ال ذوي بحساااااال الف ااااااة العمر ااااااة، ونااااااور الجاااااان 
 ااعالة.

 غير متوفر–مستوى ثاني 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 المرأة والبيئة -كاف

ضامان ين تتااوافر للنااا  فاي  اال موااان المعلومااان ذان  8.12
والااوعي بالتنميااة المسااتدامة وينمااا  العاايل فااي و ااام ماان  ال االة
 عام 2030 عة بحلوعالطاي

الااا اي ماادى التعلاايد المتعلاا  بالمواطنااة العالمياااة  1.8.12
والتنميااة المسااتدامة )بمااا اشاامل التغياار المنااا ي( ماادمج فااي 
ييايااان ومناااهج التعلاايد  الااوطني وتعلاايد المدريااين وتقياايد 

 الطالب .

 129مستوى ثالث
 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 المرأة والبيئة -كاف

تحساااااااااين التعلااااااااايد وصذ ااااااااااى الاااااااااوعي والقااااااااادران الاشااااااااار ة  3.13
، والتكياااف معاااه، والحاااد والمؤيساااية للت فياااف مااان تغيااار المناااا 

 ماور به.ال نذارالمن يثرت وا

ماااان تغيااااار  عاااادد الالاااادان التاااااي يدمجاااات الت فياااااف 1.3.13
وااناااذار الماوااار فاااي  توالحاااد ماان يثااار معاااه والتكياااف  المنااا  
 والعالي  التعليد االبتدا ي والثانوي مناهج 

 
عاااااادد الالاااااادان التااااااي يبلغاااااات عاااااان تعل اااااال لاااااادرتها   2.3.13

ابير التكياااف المؤياااااساااااااية والهيوليااااة والفرد ااااة علاااا تنفيااااذ تااااد
 والت فيف ونقاال التكنولوجيا والتدابير اانما ية

 احتسل عالميا –مستوى ثالث 
 
 
 

 احتسل عالميا –مستوى ثالث 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
ياات المؤسساية ا ل -حاء

 للنهوض بالمرأة
 المرأة والبيئة -كاف

دارة ن تحساااين مساااتوى لااادران الت طاااي  واالعل ااال آليااااب ت13.
نااا  فااي يلاال الالاادان نمااوا، والاادوع المتعلقااين بتغياار الم الفعااالين

النامياااة، بماااا فاااي ذلااا  التر يااال علاااا النسااااى  الجلر اااة ال اااغيرة
 والمهمشة. والشااب والمجتمعان المحلية

عااادد يلااال الالااادان نماااوا  والااادوع الجلر اااة ال اااغيرة  1.ب.13
ة التااي تتلقااا دعمااا  مت   ااا  ، ومقاادار الاادعد ، بمااا النامياا

في ذلا  التمو ال والتكنولوجياا وبنااى القادران ، آللياان ز اادة 
القادران الالزماة للت طاي  واادارة الفعاالين المت الين بتغيار 
المنااااااا  ، بمااااااا فااااااي ذلاااااا  التر ياااااال علااااااا النساااااااى والشااااااااب 

 والمجتمعان المحلية والمهمشة

 عالميااحتسل  –مستوى ثالث 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 المرأة والصحة -جيم
 العنف ضد المرأة -دال

الماااااارأة والناااااازا   - اااااااء
 المسلح

 الطفلة -  

تجاااااار بالاشااااار االياااااتغالع  واالإنهااااااى إيااااااىة المعاملاااااة وا2.16
 طفاع وتعذ اهد.العنف ضد اال وجمين يشواع

النساة الم و ة لألطفاع الاذ ن تتاراوح يعماارهد باين  1.2.16
ياااانة والاااااذ ن تعرضااااوا ألي عقاااااب بااااادني  17ياااانة واباااادة و

و/يو اعتاااداى نفساااي مااان جانااال مقااادمي الرعاااااة فاااي الشاااهر 
 الماضي.

 
 100000عاااااادد ضااااااحااا ااتجااااااار بالاشاااااار لكاااااال  2.2.16

نسااااااامة، بحسااااااال نااااااااور الجااااااان ، والف ااااااااة العمر اااااااة، وشااااااااول 
 االيتغالع.
نسااة الشاابان والشااان الااذ ن تتاراوح يعماارهد بااين  3.2.16

ا والاذ ن تعرضاوا للعناف الجنساي فاي يان  18-29  18عام 
 عام ا

 % ذ ور82.7
 130انا  % 79.6

 
 
 

 131غير محتسل –مستوى ثاني 
 
 

 متوفرغير  –مستوى ثاني 
    

 غير متوفر –مستوى يوع المحتجاااالون غياااار المحوااااوم علاااايهد  نساااااة م و ااااة  2.3.16ال اااعيد ن الاااوطني والااادولي ون علاااا تعل ااال يااايادة القاااان 3.16نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء

                                                             
 الجغرافيا، وزارة التربية والتعليد التغير المنا ي في مناهج مادة علوم األرض ومادة در  موضور   129
 2018-2017(مسا السوان وال حة األير ة 2019دا رة االب اىان العامة )  130
 منهد انا  16لضية اتجار بالاشر   20، تاين وجود 2018ين األرلام ال ادرة عن وبدة موافحة االتجار بالاشر  لعام المؤشر غير محتسل ريميا إال   131
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

 للمرأة
 الطفلة -  

 من مجمور السجناى. لا العدالة.تكافؤ فرل وصوع الجمين إ وضمان
 

 

ياات المؤسساية ا ل -حاء
 للنهوض بالمرأة

وشاافافة و اضاعة للمسااىلة علااا إنشااى مؤيساان فعالاة  6.16
 المستو ان.جمين 

النفقاااااان الحوومياااااة الر يساااااية  نسااااااة م و اااااة ماااااان  1.6.16
ميلانيااااة األصاااالية المتعماااادة، م اااانفة بحساااال القطااااار )يو ال

 (بحسل رموز الميلانية يو ما شابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نسااة السااوان الراضااين عاان تجااربتهد األ ياارة فااي  2.6.16 

 ال دمان العامة

 حسب المقدرة العامة الوظيفي للنفقات التصنيف خالصة

 2018للسنوات  الوظيفية األقسام
132

 

 

 %16.6ال دمان العمومية العامة 
 %14.5الدفار 

 النجام العام وشؤون السالمة العامة
14.8% 

 %5.0 الشؤون االلت اداة
 %0.2 حماية البيئة

 %3.0 نااليوان ومراف  المجتم
 %12.3 ال حة

 %2.3 الشؤون الد نية والثقافية
 %12.2 التعليد

 %19.1 الحمااة االجتماعية
 

 مستوى ثالث

تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء
 وتدريبها

الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي
 السلطة وصن  القرار

 ا نسااااانحقااااو   -طاااااء
 للمرأة

المااااارأة ووساااااام   -ياااااء 
 ا عال 

بتياجااان لالجيل علاا نحااو مساتضامان ات ااذ القااراران  7.16
 للجمين وتشار ي وتمثيلي علا جمين المستو ان.وشامل 

نساااااااااااة الوظااااااااااا ف )بحساااااااااال العماااااااااار، والجاااااااااان   1.7.16
واألشاااااااااااا ال ذوي ااعالااااااااااااة، والف ااااااااااااان السااااااااااااوانية( فااااااااااااي 
المؤيساااان العاماااة )الهي اااان التشااار عية الوطنياااة والمحلياااة، 
وال دماااااة العاماااااة، والسااااالطة القضاااااا ية( مقارناااااة بمساااااتو ان 

 ن علا ال عيد الوطنيالتوز 
 

نسااااااة الساااااوان الاااااذ ن اعتقااااادون ين صااااانن القااااارار  2.7.16
عمليااة شاااملة للجمياان وملايااة لالبتياجااان، بحساال الجااان  

 والعمر وااعالة والف ة السوانية

 مستوى ثالث
 
 
 
 
 

 مستوى ثالث
 
 

نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة

 الطفلة -  

لااااا  تسااااااجيل تاااااوفير هو اااااة لانونياااااة للجمياااااان، بماااااا فاااااي ذ 9.16
 عام 2030 المواليد، بحلوع

النساااة الم و ااة لألطفاااع دون ياان ال امسااة الااذ ن  1.9.16
جلت والدتهد في ليد السجل المدني، بحسل العمر.  يس

ماااااان األطفاااااااع دون ياااااان ال امسااااااة بأياااااالوب العاااااااد  98٪
مماان لااد هد  ٪89؛ نجاري مسااجلين لادى األبااواع المدنياةال

ولكاان لااي  لااد هد تااد تسااجيل ماايالدهد  ٪9شااهادة ماايالد و
   133شهادة

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 وا قتصادالمرأة  -واو 

الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي
 السلطة وصن  القرار

ت ا لياااااااااااااااا -حااااااااااااااااء 
ة للنهااااااااوض المؤسسااااااااي

 بالمرأة
نسااااان حقااااو  ا   -طاااااء
 للمرأة

المااااارأة ووساااااام   -ياااااء 
 ا عال 

 الطفلة -  

ان غيااااااار التمييل اااااااة لتحقيااااااا  تعل اااااال القاااااااوانين والسيايااااااا .ب16
 المستدامة.التنمية 

النساااة الم و ااة للسااوان الااذ ن يبلغااوا ينهااد شااعروا  1.ب.16
ش  اااااايا بتعرضااااااهد للتميياااااال يو المضااااااااقة  ااااااالع االثنااااااي 

هرا الماضاااااية، اياااااتنادا إلاااااا يياااااا  مااااان التمييااااال عشااااار شااااا
المحجاور بموجاال القاانون الاادولي لحقاوم اانسااان، م اانفة 

 بحسل الف ة العمر ة ونور الجن .
 

 مستوى ثالث -غير متوفر 

 شهرا الماضية: 12 الع الا  است دمون اانترنت.نساة األفراد الذ ن  1.8.17فااي التفعيال الكاماال لاناا  التكنولوجيااا وآليااة بناااى القاادران  8.17عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
                                                             

 https://bit.ly/2VmBTR3، 2019امة، لانون الموازنة العامة للسنة المالية دا رة الموازنة الع 132 
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 منهاج عمل بيجين
)مجاااااااااااا ت ا  تماااااااااااا  

 الحاسمة(
 مؤشرات األردن ذات العالقة مؤشرات التنمية المستدامة أ داف التنمية المستدامة

والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  
 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها
 قتصادا المرأة و  -واو 

المؤسساية  ياات لا -حاء
 للنهوض بالمرأة

سااااان نحقااااو  ا   -طاااااء
الماااااااارأة  -للمااااااارأة ياااااااااء

  الع ووسام  ا
 الطفلة -  

بتكااار ل ااالا يلاال الالاادان نماااوا  الن العلااد والتكنولوجيااا واالمجااا
لتموينيااة، ، وتعل اال اياات دام التكنولوجيااان ا2017بحلااوع عااام 

 واالت االن.المعلومان ييما تكنولوجيا  الو 

   ٪77 ييدان
   ٪87رجاع 

 
 شهرا الماضية: 12كل  وم تقر اا  الع الا 

   ٪87 ييدانو 
   ٪85 رجاع

 
شاااهرا  12مااارة وابااادة فاااي األيااااور علاااا األلااال  اااالع الاااا 

 لماضية:ا
   ٪10ييدان 
 134٪11رجاع 

عاابء الفقار الاادامم  -ألاف
والمتزايااااااد الواقاااااا  علاااااا  

 المرأة
تعلاااااااايم الماااااااارأة  -باااااااااء

 وتدريبها 
 قتصادالمرأة وا  -واو
الماااارأة فاااا  مواقاااا   -زاي

 السلطة وصن  القرار
 ا لياااااااااااااااات -حااااااااااااااااء 

المؤسسااااااااية للنهااااااااوض 
 بالمرأة
نسااااان ا  حقااااو   -طاااااء
 للمرأة

المااااارأة ووساااااام   -ياااااء 
  الع ا
 الطفلة -  

تعل اال تقااداد الاادعد لاناااى لاادران الالاادان الناميااة، بمااا  18.17
فاااي ذلاااا  يلااال الالاااادان نماااوا  والاااادوع الجلر اااة ال ااااغيرة الناميااااة، 
لتحقيااا  ز اااادة  ايااارة فاااي تاااوافر بياناااان عالياااة الجاااودة ومناياااااة 

ر الجااااااان ، التولياااااات وموثولااااااة ومف اااااالة بسااااااال الااااااد ل، ونااااااو 
تمااااااااااى العرلاااااااااي، والوضااااااااان  مهااااااااااجر، نن، والعااااااااارم، واالوالسااااااااا

 عالاااة، والمولااان الجغرافاااي وغيرهاااا مااان ال  اااا ص ذانالوا
 2020ال لة في السيالان الوطنية، بحلوع عام 

نساااااة مؤشاااااران التنميااااة المساااااتدامة الموضاااااوعة  1.18.17
علااااا ال ااااعيد الااااوطني ماااان الت اااانيف الكاماااال لهااااا عناااادما 

ة، وفقااااا للمااااادي األيايااااية تكاااون متعلقاااة بالغااااااة المساااتهدف
 لإلب اىان الريمية.

 
عادد الالاادان التااي لااد ها تشاار ن إب ااا ي وطنااي  2.18.17

 الريمية  من الماادي األيايية لإلب اىان  تواف

 مستوى ثالث
 
 
 
 

 احتسل عالميا –مستوى يوع 
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