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رؤية االسرتاتيجية

مجتمع خالٍ من التمييز والعنف املبني عىل أساس الجنس؛ تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق اإلنسانية الكاملة والفرص املتساوية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة

نظرية التغيري الخاصة برؤية
االسرتاتيجية

إذا ( )1استطاعت النساء والفتيات الوصول اىل حقوقهن اإلنسانية واإلقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية يف مجتمعٍ خا ٍل من أشكال التمييز املبني عىل أساس الجنس؛ وإذا ( )2متتعت النساء والفتيات بحياة خالية من كافة أشكال العنف؛ وإذا ( )3دعمت األعراف االجتامعية
اإليجابية الخاصة بالنوع االجتامعي واألدوار واالتجاهات مبدأ مساواة املرأة ومتكينها؛ و إذا ( )4قامت املؤسسات بتنفيذ واستدامة السياسات والبُنى والخدمات الداعمة للحقوق واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة بالتاميش مع التزامات األردن الوطنية والدولية ،فإن ( )5النساء والفتيات
سيتمك ّن من مامرسة كافة حقوقهن والتمتع بفرص متساوية مام ميكنهن من تحقيق التنمية املستدامة الشاملة يف مجتمعٍ خا ٍل من كافة أشكال التمييز املبني عىل أساس الجنس
مؤرشات األداء للرؤية
 مدى تنفيذ األردن لكافة التزامات وتوصيات االتفاقيات واملعاهدات الدولية واالقليمية املتعلقة باملرأة وبحقوقها اإلنسانية وبتحقيق املساواة بني الجنسني مدى تنفيذ األردن اللتزاماته الوطنية املتعلقة بحقوق املرأة اإلنسانية وبتحقيق املساواة بني الجنسني يف خططه واسرتاتيجياته الوطنية واملحلية والقطاعية مدى تنفيذ األردن اللتزاماته يف االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن والخطة الوطنية الشامله لحقوق اإلنسان -وجود أطر قانونية قامئة ،ام ال ،من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد املساواة وعدم التمييز عىل أساس الجنس ( 5.1.1من مؤرشات التنمية)

الرقم

النتيجة  /1الهدف
االسرتاتيجي 1

النساء والفتيات قادرات عىل الوصول اىل حقوقهن اإلنسانية واالقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بح ّرية يف مجتمع خالٍ من التمييز املبني عىل أساس الجنس

إذا ( )1حصلت املزيد من النساء والفتيات عىل ٍ
فرص متساوي ٍة للمشاركة وتويل مناصب قيادية يف الحياة العامة ويف سوق العمل والتمتع باالستقاللية االقتصادية مبا يحقق متتعهن بح ّرية القرار املايل؛ وإذا ( )2أصبحت املزيد من النساء والفتيات قادرات عىل الوصول إىل العدالة والحقوق
ٍ
نظرية التغيري الخاصة بالنتيجة  1واألمن والخدمات اإلنسانية وخدمات التعايف؛ وإذا ( )3تضمنت املساواة بني الجنسني األرسة وأصبح األفراد األكرث هشاشة أكرث قدر ًة عىل الوصول للحاجات االجتامعية األساسية؛ فإن ( )4النساء والفتيات سيامرسن حقوقهن والقيادة واملشاركة بح ّرية يف مجتمعٍ خال من التمييز املبني عىل
أساس الجنس
الرقم

مخرج 1.1

الرقم
1.1.1

1.1.2

1.1.3

2

مؤرشات األداء للنتيجة
 معدل النشاط االقتصادي املنقح للنساء  15سنة فأكرث (االحصاءات) نسبة البطالة بني النساء  15سنة فأكرث (االحصاءات  /جزء من مؤرش  8.5.2من مؤرشات خطة التنمية املستدامة نسبة النساء يف السلطة الترشيعية (جزء من مؤرش  16.7.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء يف املناصب االدارية ( 5.5.2من مؤرشات خطة التنمية املستدامة و جزء من مؤرش  16.7.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء يف السلطة القضائية (جزء من مؤرش  16.7.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء الاليت يف سن االنجاب ( 15-49سنة) والاليت لبني حاجتهن يف تنظيم األرسة بطرق حديثة (  3.7.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء من السكان الذين يعيشون يف أرس معيشية ميكنها الحصول عىل الخدمات األساسية (  4.1.1من خطة التنمية املستدامة) مؤرشات التغطية بخصوص وصول الخدمات العامة التي تضمن الصحة والعيش الكريم :املياه والكهرباء والرصف الصحي ( 5.2.9من مؤرشات أجندة املرأة العربية) -نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني ،بحسب الجنس والعمر ( 1.2.1من مؤرشات التنمية املستدامة)

متتلك املزيد من النساء والفتيات فرصاً متساوي ًة للمشاركة والقيادة يف الحياة العامة ويف سوق العمل ويتمتعن باالستقاللية االقتصادية مبا يحقق متتعهن بح ّرية القرار املايل

مؤرشات األداء للمخرج/املدخالت
 نسبة النساء يف القوى العاملة  15سنة فأكرث (النسبة يف القطاع الرسمي والنسبة يف القطاع غري الرسمي) ( جزء من مؤرش  8.3.1من خطة التنمية املستدامة) نسبة الفجوة يف األجور بني الجنسني (يف القطاع العام والخاص) (جزء من مؤرش  8.5.1من خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء املالكات ألعاملهن الخاصة أو العامالت لحسابهن الخاص (النسبة يف القطاع الرسمي والنسبة يف القطاع غري الرسمي) نسبة النساء املالكات للعقارات (ارايض وشقق وتشمل متزوجات وغري متزوجات) (جزء من مؤرش  1.4.2و .1أ 5.من مؤرشات خطة التنمية املستدامة املتعلقة مبلكية االرايض الزراعية) التوزيع النسبي للسيدات املتزوجات حاليا وأعامرهن  15-49سنة حسب امتالك منزل أو أرض ( 3.7.2من مؤرشات مسح السكان والصحة األرسية) نسبة النساء يف مناصب وزارية ( 3.2.5من مؤرشات اجندة املرأة العربية وجزء من  5.5.2من خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء يف الربملان ( 3.2.2من مؤرشات اجندة املرأة العربية وجزء من  5.5.1من خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء يف املجلس القضايئ واملحكمة الدستورية نسبة النساء يف مجالس املحافظات املجالس املحلية ( 3.2.11/ 3.2.10من مؤرشات أجندة املرأة العربية وجزء من  5.5.1من خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء يف املراكز القيادية للقطاعات العسكرية واألمنية (من مؤرشات الهدف األول لخطة )1325 نسبة النساء السفريات ورئيسات البعثات الدبلوماسية يف الخارج ( 3.2.9من مؤرشات أجندة املرأة العربية) نسبة عضوية النساء يف املراكز القيادية يف االحزاب السياسية ( 3.3.3من مؤرشات أجندة املرأة العربية) عدد النساء يف املراكز القيادية النقابية والعاملية ( 3.6.2من مؤرشات أجندة املرأة العربية) -نسبة النساء من أعضاء مجالس ادارة الرشكات املسجلة ( 4.3.8من مؤرشات أجندة املرأة العربية)
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

الفاعلني وأصحاب العالقة

مراجعة وتعديل الترشيعات التي تتضمن أحكاماً متييزية مبا فيها اإلجراءات
الرسمية وغري الرسمية املتعلقة بالعمل باتجاه ضامن بيئة عمل صديقة لألرسة
وخالية من التمييز املبني عىل الجنس يف جميع القطاعات (مثل قانون
العمل ونظام الخدمة املدنية وقانون الضامن االجتامعي وقانون األمن العام
وقوانني الرضيبة وقانون األحوال الشخصية ... ،الخ)

 مجلس األمة أهداف التنمية املستدامة  10.4و  8.5و  10.3و-5ج مجلس الوزراء إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية :ألف ، -1ألف ،-2واو5- وزارة العمل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املواد  1و 2و 11و14 وزارة العدل االستعراض الدوري الشامل  135.14و 135.27و 135.43و 135.48و  135.123و 135.129 وزارة التخطيط والتعاون الدويل األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور املشاركة يف القوى العاملة دائرة قايض القضاة عىل خطى النهضة :أولويات عمل الحكومة للعامني  :2019-2020دولة اإلنتاج ديوان الترشيع والرأي الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  - 2025-2016املحور الثاين :الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية اللجنة الوطنية لإلنصاف يف األجور خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتائج املبارشة 1.1 :و  1.3و  1.2و 2.2 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل  - 2020-2011محور تعزيز الحامية االجتامعية وحقوق العامل منظامت املجتمع املدين خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين  - 2022-2018تطوير القطاع العام /محور التشغيل إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  ،2025-2019الهدف االسرتاتيجي ()1،2،3،4 ديوان الخدمة املدنية الفرصة السكانية يف األردن -وثيقة سياسات 2017 1.1.1زيادة فرص العمل الالئق
للمرأة يف القطاع العام والخاص
 وزارة العملتوفري الحوافز وتقديم الدعم الفني للرشكات واملؤسسات التي توظف نسب  -أهداف التنمية املستدامة  8.3و 8.5و8.9
واملجتمعي والقطاع األمني
 وزارة املالية اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة  -املادة 11معينة من النساء ،وال سيام يف القطاعات الواعدة ومجاالت العمل غري
والعسكري مبا يضمن خُلو بيئة
 وزارة الصناعة والتجارة والتموينالتقليدية للمرأة والقطاعات األكرث توظيفاً للنساء كقطاع الرعاية ،وإلزام و - /إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي واو 2 -
 دائرة رضيبة الدخل واملبيعاتالعمل من التمييز املبني عىل أساس أو تشجيع الرشكات عىل تأمني الحامية القانونية وتحقيق رشوط العمل الالئق  -االستعراض الدوري الشامل 135.48
الجنس
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية  -محور الريادة يف األعامل والرشكات الصغرية واملتوسطة ومحور التشغيل ومحور املشاركة يف القوى  -الجامرك األردنيةمبا فيها أية إجراءات تتعلق بتخفيف عبء العمل غري مدفوع األجر عىل
 القطاع الخاصالنساء وتوفري فرص العمل يف االقتصاد املنظم/الرسمي والذي يضمن توفري العاملة
 غرف الصناعة والتجارة خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتيجة املبارشة 2.1الحامية القانونية للعاملني فيه.
 منظامت املجتمع املدين االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016 القطاع الخاص إعالن ومنهاج عمل بيجني بشأن املرأة ،الهدف االسرتاتيجي واو3-تطوير برامج بناء القدرات واإلرشاد والتشبيك لتسهيل وصول النساء
 وزارة العملاملتعطالت عن العمل إىل فرص العمل املتاحة ،مبا يحقق الربط بني مخرجات  -خطة التمكني اإلقتصادي للمرأة يف األردن  ،2014-2019النتيجة املبارشة 2.2
 وزارة التجارة والصناعة والتموين اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة  -املادة 11التعليم واحتياجات السوق ،ومبا يشمل الربامج امل ُصممة خصيصاً لبناء
 غرف التجارة والصناعة األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الريادة يف األعامل والرشكات الصغرية واملتوسطةالقدرات واملهارات واملعرفة خاصة التكنولوجية منها لدى النساء ،وتعزيز
 النقابات العاملية واملهنية االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل 2020-2011معرفتهن بحقوقهن القانونية يف سوق العمل لتمكينهن من الوصول إىل
 منظامت املجتمع املدين االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016فرص العمل الالئقة املتاحة يف جميع القطاعات وتشجيعهن يف حال كانوا
ضمن العاملة غري املنظمة عىل االنتقال إىل العاملة املنظمة التي تضمن
حقوقهن وتوفر رشوط العمل الالئق فيها
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

 1.1.2دعم ريادة األعامل بني
النساء وبناء قدراتهن لحيازة
املمتلكات والوصول للموارد املالية
لتأسيس األعامل الخاصة بهن
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االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

 أهداف التنمية املستدامة 8.3 ،5.a5 ،1.4مراجعة الترشيعات إلزالة وإلغاء القيود الترشيعية ،مبا يشمل اإلجراءات
الرسمية وغري الرسمية يف تطبيقها ،والتي تعيق إمكانية قيام املرأة بتأسيس  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ألف  ،-2واو  ،-1واو -2
وإدراة األعامل الخاصة بها ،مبا يشمل الحوافز الرضيبية واإلعفاءات وتسهيل  -األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الريادة يف األعامل والرشكات الصغرية واملتوسطة ومحور املشاركة يف القوى العاملة
اإلجراءات خاصة عند تأسيس املشاريع امليكروية والصغرية واملتوسطة الحجم  -املادة  11والفقرة  3/11من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة سيداو
 خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2020-2018(مثل الترشيعات املتعلقة بالرخص التجارية مبا يف ذلك رخص األعامل
 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  - 2025-2016املحور الثاين :الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافيةاملنزلية وتأسيس الرشكات وإعفاءات جذب االستثامرات الوطنية والرضائب
 خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019بند املساواة بني الجنسني :نتيجة 2.2املبارشة وغري املبارشة وتأسيس الجمعيات التعاونية ...الخ)
 خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين  ،2022-2018تطوير القطاع العام /محور الصناعة االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  ، 2025-2019الهدف االسرتاتيجي )4( 1 الربنامج الوطني لتنظيم األرسة االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية /تنظيم األرسة 2018-2013 املعايري الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب 2017 االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2020-2016دعم النساء الرياديات وصاحبات األعامل ،خاصة صاحبات األعامل متناهية  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي واو4 -
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة سيداو املادة .11الصغر والصغرية واملتوسطة وعضوات الجمعيات التعاونية ،من خالل بناء
قدراتهن اإلدارية وتقديم املساعدات الفنية املختلفة لهن ،مبا يف ذلك دعمهن  -خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتيجة املبارشة 1.2
للبدء بأعاملهن وتسجيلها رسمياً وضامن منوها واستدامتها وربطها بسالسل  -األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،اإلجراء العارش
اإلنتاج ،وكيفية التشبيك مع األسواق املحلية والعاملية واملشاركة والتنافس يف
العطاءات واملناقصات ،وبكيفية استخدام واستغالل تكنولوجيا املعلومات
ووسائل االتصال الحديثة لترسيع تنمية أعاملهن
توفري صناديق ومصادر متويل ُمبتكرة ،والتوسع يف توفري الحلول التمويلية  -أهداف التنمية املستدامة  1.4و a.5و8.3
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي ألف 3 -واالستثامرية املستجيبة الحتياجات النساء ،مبا يشمل متكينهن من الوصول
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة /13بللبنوك التنموية والتجارية وصناديق الدعم املايل وللمستثمرين وجمعيات
 االسرتاتيجية الوطنية لالشتامل املايل  2020-2018-محور :حامية املستهلك املايل ،محور :بناء القدرات املاليةاألعامل يف القطاع الخاص واملانحني ،وكذلك توفري آليات ترتافق مع
الدعم املايل ملتابعة وتقييم أداء مشاريعهن وأثر التمويل املقدم ومدى قدرة  -خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2020-2018
 خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتائج املبارشة ( 2.2.8و)1.2.7مشاريعهن عىل االستمرار واملنافسة يف السوق لتوفري التمويل اآلمن لهن
الذي ال يؤدي إىل التبعات القانونية املرتبطة بعدم القدرة عىل السداد
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الفاعلني وأصحاب العالقة
 مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي وزارة الصناعة والتجارة والتموين وزارة اإلدارة املحلية أمانة عامن الكربى البنك املركزي األردين جمعية البنوك غرف الصناعة والتجارة جمعيات أصحاب األعامل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وزارة التخطيط والتعاون الدويل نقابات العامل جمعيات أصحاب األعامل القطاع الخاص منظامت املجتمع املدين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وزراة التخطيط والتعاون الدويل هيئة تشجيع االستثامر املؤسسة العامة للضامن االجتامعي البنك املركزي األردين جمعية البنوك جمعيات أصحاب األعامل غرف الصناعة والتجارة القطاع الخاص -منظامت املجتمع املدين

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

الفاعلني وأصحاب العالقة

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

مراجعة اإلطار الترشيعي والتنظيمي املتعلق بتعزيز مشاركة املرأة يف الحياة  -أهداف التنمية املستدامة ،الهدف االسرتاتيجي 5.5
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية هاء  ،1 -زاي  ،1-زاي  ،2-ياء  ،1-كاف 1-العامة والسياسية باتجاه إزالة أية قيود تنظيمية أو ترشيعية قد تح ّد من
وصول املرأة إىل مواقع صنع القرار املنتخبة أو امل ُعي َنة ،ومبا يشمل العمل عىل  -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املواد  8 ،7املادة  4واملادة 5
 االستعراض الدوري الشامل 135.102 ،135.96 ،135.93 ،92توسيع نطاق استخدام التدابري اإليجابية املؤقتة كالكوتا النسائية أو غريها
من التدابري التي تضمن تحقيق املساواة يف التمثيل والتوازن بني الجنسني  -خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتائج املبارشة 2.2 ،1.2
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور تطوير القطاع العام ومحور قطاع الصناعةيف صنع القرار يف جميع القطاعات
 الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم  ،2022-2018الهدف االسرتايتيجي  ،3النتائج2.1 ،1.1 : -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي  ،1النتيجة 1.1

تعزيز قدرة ومعرفة املؤسسات الرسمية وغري الرسمية ذات العالقة ،مبا يف
ذلك الهيئات االنتخابية واألحزاب السياسية واالتحادات والنقابات العاملية
واملهنية والجمعيات واملؤسسات الحكومية والوطنية واألمنية واملؤسسات
 1.1.3زيادة فرص وصول املرأة إىل الدينية والثقافية ،لتطوير اآلليات والسياسات وتنفيذ اإلجراءات والربامج
املواقع القيادية يف القطاع العام
الداعمة لتحقيق التوازن بني الجنسني يف مواقع صنع القرار امل ُنتخبة أو
والخاص واملجتمعي والقطاع األمني امل ُعينة ،ولتعزيز دور املرأة القيادي الفعاَل واملؤثر يف املؤسسات الرسمية
والعسكري ويف الحياة السياسية
وغري الرسمية
بدون متييز

تقديم الدعم الفني واملايل للقيادات والشبكات النسائية خاصة يف
املجتمعات املحلية ،وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية لبناء وتطوير القدرات
القيادية لدى النساء ،مبا يشمل توفري برامج لرفع مستوى املعرفة الفنية
والترشيعية والتنموية واإلدارية ،ومهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وكيفية إدارة الحمالت االنتخابية والحشد وكسب التأييد والوصول واستخدام
املوارد لتمكينه ّن من املنافسة عىل مواقع صنع القرار يف جميع القطاعات،
وتشجيعهن وتعزيز قدراتهن عىل املنافسة واملشاركة الفاعلة يف االنتخابات
عىل املستويني املحيل والوطني

 أهداف التنمية املستدامة .16 ،16.7 ،5.5ب -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املواد 8 ،7

 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي واو 1- اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املواد 8 ،7 االستعراض الدوري الشامل 135.99 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي ( ،2النتيجة )2.1 -االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016

 مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي وزارة الشؤون السياسية والربملانية الهيئة املستقلة لالنتخاب وزارة اإلدارة املحلية وزارة الداخلية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة غرف الصناعة والتجارة القطاع الخاص منظامت املجتمع املدين مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي الهيئة املستقلة لالنتخاب وزارة اإلدارة املحلية وزارة الداخلية وزارة الشؤون السياسية والربملانية وزارة الصناعة والتجارة والتموين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة غرف الصناعة والتجارة القطاع الخاص النقابات العاملية واملهنية منظامت املجتمع املدين الهيئة املستقلة لالنتخاب وزارة الشؤون السياسية والربملانية وزارة اإلدارة املحلية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة جمعيات أصحاب األعامل منظامت املجتمع املدين إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات -معهد اإلدارة العامة

االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن  : 2025-2020االطار العام

5

مخرج 1.2
الرقم

1.2.1

1.2.2

1.2.3
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زيادة عدد النساء والفتيات القادرات عىل الحصول عىل الخدمات والبنية التحتية األساسية املالمئة الحتياجاتهن الخاصة مبا فيها الخدمات اإلنسانية وخدمات التعايف والتمتع باألمن واملساهمة يف تحقيقه
مؤرشات األداء للمخرج /املدخالت
 وجود قوانني وأنظمة تكفل حصول النساء والرجال الذين يف سن  15سنة فأكرث عىل خدمات الرعاية واملعلومات والتثقيف يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية عىل نحو كامل وعىل قدم املساواة ( 5.6.2من مؤرشات التنمية املستدامة) نسبة الشباب الذين تم تقديم خدمات الصحة اإلنجابية والجنسية عند الحاجة لها (من مؤرشات اسرتاتيجية الصحة االنجابية والجنسية) النسبة الوطنية للحاجة غري امللباة لخدمات تنظيم األرسة (من مؤرشات ااسرتاتيجية الصحة الجنسية واالنجابية) نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني )  49-15سنة) والاليت يتخذن بأنفسهن قرارات مستنرية بشأن العالقت الجنسية ،واستخدام وسائل منع الحمل ،والرعاية املتعلقة بالصحة اإلنجابية (  5.6.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) معدل االنجاب املرغوب (من مؤرشات اسرتتيجية الصحة الجنسية واالنجابية) نسبة السكان الذين يستفيدون من خدمات مياه الرشب التي تدار بطريقة آمنة ( 6.1.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة السكان الذين يستفيدون من أ -االدارة السليمة لخدمات الرصف الصحي و ب -مرافق غسل اليدين بالصابون واملياه ( 6.2.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء ( 7.1.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام املناسبة ،بحسب العمر والجنس واألشخاص ذوي اإلعاقة ( 11.2.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) النسبة املئوية للسكان املشمولني بشبكة الهاتف املحمول ،بحسب التكنولوجيا ( .9ج 1 .من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء من مجمل مستخدمي اإلنرتنت (  4.3.6من مؤرشات أجندة املرأة العربية و  1.8.17من مؤرشات خطة التنمية املستدامة)    نسبة النساء املشاركات يف القطاعات العسكرية واألمنية (من مؤرشات الهدف  1من خطة )1325    نسبة النساء املشاركات يف بعثات مهام حفظ السالم (من مؤرشات الهدف  1من خطة )1325    نسبة النساء األردنيات الاليت شاركن يف شبكات الوساطة الوطنية واإلقليمية والدولية (من مؤرشات الهدف  2من خطة )1325    نسبة النساء املشاركات يف تطوير السياسات الوطنية والقوانني والربامج حول مواجهة التطرف والعنف (من مؤرشات الهدف  2من خطة )1325    عدد النساء املؤهالت واملنخرطات يف تقديم الخدمات يف املجتمعات املستضيفة ومخيامت الالجئني يف األردن (من مؤرشات الهدف  3من خطة )1325    -عدد النساء القادرات عىل الوصول للخدمات اإلنسانية( ،النفسية واإلجتامعية والقانونية والطبية) واملراكز الشاملة ،مبا فيها مراكز األمن العام (من مؤرشات الهدف  3من خطة )1325
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات
تطوير وتنفيذ األطر الترشيعية والسياسات التنظيمية واإلجرائية الداعمة
الحتياجات صحة األرسة والصحة الجنسية واإلنجابية وقضايا تنظيم األرسة

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

الفاعلني وأصحاب العالقة

 أهداف التنمية املستدامة  3.7و 3.8و5.6 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي جيم – 2 االستعراض الدوري الشامل 135.86 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املادة 12 التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+ االسرتاتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية 2024-2020 وثيقة املعايري الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب 2018 -االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2020-2016

 مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي وزارة الصحة الخدمات الطبية امللكية املجلس األعىل السكان املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املجلس الصحي العايل -منظامت املجتمع املدين املقدمة للخدمات الصحية

 أهداف التنمية املستدامة  3.6و 3.7و 3.8و5.6توفري خدمات وبرامج صحية شاملة ويسهل الوصول إليها وتكون ذات
 1.2.1توفري االحتياجات الخاصة
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية جيم –  ،1جيم 3 -جودة عالية وتكلفة معقولة بحيث تستجيب وتلبي االحتياجات الصحية
بصحة املرأة والفتيات الجسدية
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املادة12 ،للنساء والفتيات خاصة احتياجات الصحة الجنسية واإلنجابية ،ومبا يشمل
والنفسية خاصة املتعلقة منها
 التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+االحتياجات الصحية الخاصة بالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
بالصحة الجنسية واإلنجابية
 االستعراض الدوري الشامل 135.86ومتكني النساء والفتيات من
 اسرتاتيجية تنمية املوارد البرشية  ،2025-2016محور التعليم املبكر وتنمية الطفولةالحصول بشكل أفضل عىل الخدمات
 االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  ،2025-2019الهدف االسرتاتيجي )4( 3الصحية وخدمات تنظيم األرسة
 االسرتاتيجية الوطنية للقطاع الصحي يف األردن  ،2020-2016الهدف االسرتاتيجي ( 2النتيجة )2 الخطة التنفيذية لتنظيم األرسة محددة التكلفة لألعوام 2024-2020 االسرتاتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية 2024-2020 الفرصة السكانية يف األردن – وثيقة سياسات 2017 وثيقة املعايري الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب 2018 أهداف التنمية املستدامة 3.7تطوير نظام معريف ذو جودة عالية من حيث طبيعة وصحة املعلومات
وشموليتها ودقتها وسهولة الوصول إليها ،باإلضافة لتقديم الخدمات والربامج  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي جيم – 4
التوعوية واملواد التعريفية حول األساليب الحديثة لتنظيم األرسة ،والتي من  -التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الصحةشأنها أن متكن األرس من دعم السياسات السكانية واالستفادة من التحول
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املادة 12الدميوغرايف باتجاه تعزيز املشاركة الفاعلة للمرأة يف املجتمع
 االسرتاتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية 2024-2020 الفرصة السكانية يف األردن – وثيقة سياسات 2017 -وثيقة املعايري الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب 2018

 وزارة الصحة الخدمات الطبية امللكية املجلس األعىل السكان املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املجلس الصحي العايل وزارة األشغال العامة واإلسكان املركز الوطني لصحة املراة منظامت املجتمع املدين -املركز الوطني لصحة املراة

 وزارة الصحة املجلس األعىل للسكان املجلس الصحي العايل الخدمات الطبية امللكية منظامت املجتمع املدين املقدمة لخدمات تنظيم األرسة -املركز الوطني لصحة املرأة
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

 1.2.2توفري بنى تحتية مناسبة
وبكلفة معقولة وحساسة
الحتياجات الجنسني لتمكني املرأة
من الحصول عىل الفرص واملوارد
الطبيعية املستدامة

8

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

 أهداف التنمية املستدامة 11.2توفري نظام نقل آمن يسهل الوصول إليه وبكلفة معقولة وميكن االعتامد
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املادة  3واملادة ،)2( 14 ،املادة 4/ 15عليه ،بحيث يلبي احتياجات النساء والفتيات يف الحركة والتنقل مبا فيهن
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ويف املناطق النائية ،لتمكينهن من الوصول إىل  -عىل خطى النهضة :أولويات عمل الحكومة للعامني  :2020-2019دولة التكافل /تطور منظومة النقل العام
 خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتيجة املبارشة 1.3الفرص االقتصادية واملوارد املختلفة
 خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين  / 2022-2018قطاع العمل االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  ،2025-2019األهداف االسرتاتيجية )2( 1 «الطريق لإلنجاز» :مصفوفة إصالحات لفرتة خمس سنوات  -املحور العامودي )7.3( 7 السياسة الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2030توفري مساحات ومباين عامة صديقة لألرسة ،ميكن الوصول إليها وآمنة
لألطفال ،وتلبي االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات خاصة ذوات اإلعاقة
ضامن وجود بنية تحتية مالمئة الحتياجات النساء ،خاصة يف املناطق النائية - ،أهداف التنمية املستدامة 6.2
لتوفري إمكانية الحصول عىل الخدمات العامة األساسية كالكهرباء والطاقة  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي  -كاف 3 -
خاصة املتجددة منها واملياه النظيفة واملستدامة والرصف الصحي والخدمات  -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املادة14 ،
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور األمن وإدارة املوارد – األمن املايئاألساسية املتعلقة باستخدام تكنولوجيا املعلومات
 -خطة تحفيز النمو االقتصادي 2022-2018
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الفاعلني وأصحاب العالقة
 وزارة النقل وزارة األشغال العامة واإلسكان مديرية األمن العام هيئة تنظيم قطاع النقل وزارة اإلدارة املحلية أمانة عامن الكربى املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املجلس االعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وزارة األشغال العامة واإلسكان هيئة تنظيم قطاع النقل وزارة املياة والري وزارة الطاقة والرثوة املعدنية وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وزارة الرتبية والتعليم وزارة اإلدارة املحلية أمانة عامن الكربى -املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

الفاعلني وأصحاب العالقة

 وزارة الداخلية أهداف التنمية املستدامة 16.1 ،4.7رفع مستوى معرفة وقدرة ومهارات النساء والفتيات للمساهمة يف الجهود
 وزارة الشؤون السياسية والربملانية إعالن منهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية هاء –  ،1هاء –  ،2هاء –  ،3هاء –  ،4هاء –  ،5هاء 6 -الرامية إىل تحقيق املجتمعات اآلمنة ومنع والحد من التطرف العنيف،
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018األهداف االسرتاتيجية 1،2،3،4واملشاركة الفاعلة يف حفظ وصنع السالم الوطني واإلقليمي
 وزارة الصحة خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2020-2018 املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان مديرية األمن العام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين وزارة الداخليةضامن توفري الخدمات اإلنسانية وخدمات االستجابة والتعايف املراعية للنوع  -أهداف التنمية املستدامة 16.1 ،8.7 ،5.2
 1.2.3متكني املرأة من املشاركة
 وزارة الشؤون السياسية والربملانيةالفاعلة يف تحقيق املجتمعات اآلمنة االجتامعي واالحتياجات الخاصة للنساء والفتيات املعرضات لخطر األزمات  -إعالن منهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية  -دال –  ،3هاء 5 -
ويف الوقاية والحد من التطرف
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالميةأو الكوارث أو الرصاعات أو الناجيات منها أو املتأثرات بها ،وضامن إمكانية  -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املادة6 ،
العنيف وتحسني مستوى خدمة
 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم ،الهدف االسرتاتيجي  - 3خطة االستجابة األردنية لألزمة  -وزارة الصحةوصولهن إىل الخدمات املتاحة وتوعيتهن بها
النساء يف األزمات والكوارث ،سواء
 املجلس الوطني لشؤون األرسةالسورية لعام 2020-2018
بالوقاية أو الحامية أو التعايف منها
 املجلس األعىل للسكانأو االستجابة اإلنسانية لها
 مديرية األمن العام منظامت املجتمع املدين وزارة الداخلية أهداف التنمية املستدامة  5.2و 1-16رفع مستوى معرفة وقدرة الجهات الرئيسية ذات العالقة ،مبا يف ذلك
 وزارة الشؤون السياسية والربملانيةاملؤسسات األمنية ومنظامت املجتمع املدين واملؤسسات الوطنية والحكومية - ،األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور األمن وإدارة املوارد – محور الفقر والحامية االجتامعية
 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالميةلالستجابة لألولويات وتلبية االحتياجات األمنية املتعلقة بالنساء ومنع التطرف  -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 1
 املجلس الوطني لشؤون األرسةالعنيف املؤدي للرصاعات من خالل تبني منهجيات حساسة ومراعية للنوع
 املجلس األعىل للسكاناالجتامعي واملساواة بني الجنسني
 مديرية األمن العام اللجنة الوطنية لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين
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مخرج رقم 1.3
الرقم

1.3.1

1.3.2

1.3.3

10

زيادة قدرة النساء والفتيات عىل الوصول للعدالة مبا يضمن تحقيق املساواة واإلنصاف بني أفراد املجتمع وداخل األرسة ومتكني األفراد من اإلناث األكرث هشاشة من الحصول عىل االحتياجات االجتامعية األساسية
مؤرشات األداء للمخرج /املدخالت
 نسبة استفادة النساء من املساعدة القانونية (من خالل دراسة مسحية) توفر املعونة القضائية أو صندوق املساعدة القانوين (  1.3.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية) نسبة استفادة النساء من املعونة القضائية ( املساعدة القانونية) ( 1.3.2من مؤرشات أجندة املرأة العربية) رصد املدة الزمنية للتقايض أمام املحاكم فيام يتصل بحقوق النساء ( 1.3.5من مؤرشات أجندة املرأة العربية) عدد الربامج املنفذة يف اطار التمكني القانوين للنساء يف سنة ما ( 1.3.6من أجندة املرأة العربية) عدد برامج تأهيل وتدريب القضاة واملوظفني واملستخدمني يف املؤسسات الرسمية يف قطاع العدالة (  1.4.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية) عدد برامج تأهيل وتدريب الضباط وقوى األمن حول حقوق االنسان وحقوق املرأة يف سنة ما ( 1.4.2من مؤرشات أجندة املرأة العربية) التحكم يف املردودات النقدية للسيدات والحجم النسبي لهذه املردودات ( 3.7.1من مؤرشات مسح السكان والصحة األرسية) نسبة النساء والرجال املستجيبني الذين يعتربوا أنفسهم لديهم عالقات ارسية جيدة وصحية ويشاركون يف اتخاذ القرارات الحاسمة يف االرسة ( يحتاج ملسح خاص) درجة رضا النساء والرجال عن القوانني املؤثرة يف حياة األرسة ( يحتاج ملسح خاص وميكن أن يشمل ايضا املسح تعريفنا باكرث املواد التي يعتقد املستجيبني انها ال تحقق العدالة)– نسبة الوقت املخصص لألعامل املنزلية وأعامل الرعاية غري مدفوعة األجر ،بحسب الجنس والعمر والتوزيع الجغرايف ( 5.4.1من مؤرشات التنمية املستدامة )
 نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا /نظم للحامية االجتامعية ،بحسب الجنس ،وبحسب الفئات السكانية ،كاألطفال ،والعاطلني عن العمل ،واملسنني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والحوامل ،واألطفال حديثي الوالدة ،وضحايا إصابات العمل ،والفقراء ،والضعفاء (  3.1.1من مؤرشات خطةالتنمية املستدامة ولكنه غري متوفر وطنيا)
 -التواتر يف معدالت إصابات العمل املميتة وغري املميتة ،بحسب نوع وجنس املهاجرين ووضعهم ( 1.8.8من مؤرشات خطة التنمية املستدامة)
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

الفاعلني وأصحاب العالقة

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

مراجعة الترشيعات وإلغاء القيود املتعلقة باإلطار الترشيعي مبا يضمن تحقيق  -أهداف التنمية املستدامة  5.1و 5.cو10.3و16.3
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ،طاء 2 -املواطنة املتساوية وعدم التمييز والقدرة عىل الوصول للعدالة ،مبا يشمل
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)األنظمة والتعليامت واإلجراءات وتكاليف التقايض والتي يجب أن تكون
 االستعراض الدوري الشامل  135.2و 135.39 135.11و 135.42و 135.44و 135.92و 135.94و 135.95و 135.124مراعية وحساسة للنوع اإلجتامعي واالحتياجات املختلفة للجنسني ومتكني
 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2025-2016جميع النساء والفتيات من مامرسة حقوقهن الدستورية واإلنسانية

ضامن سيادة القانون وقدرة املؤسسات املختلفة عىل تطبيقه ومبا يشمل
 1.3.1متكني جميع النساء والفتيات املساءلة يف حال عدم تطبيقه من قبل أي من العاملني يف املؤسسات
القضائية أو األمنية أو التنفيذية أو أية مؤسسة مسؤولة عن إنفاذ القانون
من الوصول إىل العدالة ومامرسة
حقوقهن اإلنسانية وحقوقهن
سواء عىل عىل املستوى الوطني أو املحيل ،وتعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ
الدستورية دون متييز لتعزيز
القانون عىل توفري اليات ورشوط املحاكمة العادلة والفعالة ،وتوفري املوارد
املواطنة املتساوية يف الحقوق
الالزمة لذلك
والواجبات

تعزيز قدرات النساء والفتيات عىل الوصول إىل العدالة ومامرسة حقوقهن
الدستورية واإلنسانية ،مبا يشمل رفع مستوى وعيهن بحقوقهن القانونية
والدستورية وأنظمة وإجراءات التقايض املتاحة وكيفية الوصول إليها،
باإلضافة لتوفري شبكات الدعم لهن وتقديم خدمات الدعم املايل والقانوين
لتمكينهن من الوصول إىل العدالة

 أهداف التنمية املستدامة  10.3و16.3 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية طاء 2 - اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املواد 2 االستعراض الدوري الشامل  135.7و 135.58 135.57و 135.66و 135.103 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الفقر والحامية االجتامعية عىل خطى النهضة :أولويات عمل الحكومة للعامني  :2020-2019دولة القانون خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2020-2018 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  ،2025-2016املحور الثاين :الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،املحور الثالث :حقوق الفئاتاألكرث عرضة لإلنتهاك
 أهداف التنمية املستدامة 16.3 االستعراض الدوري الشامل 135.94 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املادة 14،16 ،9 عىل خطى النهضة :أولويات عمل الحكومة للعامني  :2020-2019دولة القانون خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2020-2018 خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتيجة املبارشة 1.1 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي ( 3النتيجة )3.4 -الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2025-2016

 مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي وزارة العدل وزارة الداخلية وزارة التنمية االجتامعية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين مجلس األمة املجلس القضايئ وزارة الداخلية وزارة العدل دائرة قايض القضاة -إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات

 وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة الشؤون السياسية والربملانية املركز الوطني لحقوق اإلنسان دائرة قايض القضاة إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات نقابة املحامني -منظامت املجتمع املدين
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

مراجعة اإلطار الترشيعي باتجاه دعم اإلنصاف والعدالة داخل األرسة وتحقيق  -أهداف التنمية املستدامة -5 ،10.3 ،16.2 ،5.3ج
مصلحة الطفل الفضىل ،وضامن اإلنفاذ السليم للترشيعات وتنفيذ السياسات  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية الم  ،-1الم –  ،2الم  ،-3الم –  ،4الم –  ،5الم 6 -
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املادة16 ،التنظيمية واإلجرائية الصديقة لألرسة التي تضمن تحقيق عالقات منصفة
 االستعراض الدوري الشامل  135.6و 135.10و 135.28,27و 135.106ومستقرة بني أفرادها (مثل قانون األحوال الشخصية وأنظمة وتعليامت
 خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية لعام 2020-2018وإجراءات تنفيذه والقانون املدين وقانون العقوبات وقانون حامية األرسة
 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم ،الهدف االسرتاتيجي 2وآليات تنفيذهم... ،الخ)
 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  ،2025 - 2016املحور الثاين :الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،املحور الثالث :حقوقالفئات األكرث عرضة لالنتهاك

 1.3.2تعزيز العدالة واإلنصاف
داخل األرسة وبني أفرادها وضامن
تحقيق مصلحة الطفل الفضىل

توفري برامج وخدمات عامة لتعزيز العالقات األرسية واألدوار اإليجابية بني أهداف التنمية املستدامة 5.4
أفرادها وتنمية املهارات األبوية والرتبوية ،وتطوير املفاهيم اإليجابية للرجولة
واألمومة واألبوة ،بهدف خلق عالقات صحية بني أفراد األرسة ودعمهم
يف كيفية توزيع مسؤولياتهم األرسية من خالل برامج لتوفري الوقت واملال
وخدمات الرعاية

رفع مستوى معرفة وقدرة الجهات الرئيسية ذات العالقة ،مبا يف ذلك
الجهات املعنية بإنفاذ القانون واملؤسسات الحكومية والوطنية لالستجابة
الحتياجات األرسة وحل الخالفات األرسية من خالل تبني منهجيات حساسة
ومستجيبة لالحتياجات املختلفة لكال الجنسني.
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 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) -االستعراض الدوري الشامل  135.1،135.6و135.29

الفاعلني وأصحاب العالقة
 مجلس األمة رئاسة الوزراء ديوان الترشيع والرأي دائرة قايض القضاة وزارة التنمية االجتامعية وزارة الداخلية وزارة العدل املجلس الوطني لشؤون األرسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وزارة التنمية االجتامعية وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتامعية وكاالت اإلعالم مديرية األمن العام املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان منظامت املجتمع املدين مديرية األمن العام وزارة التنمية االجتامعية دائرة قايض القضاة املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

الفاعلني وأصحاب العالقة

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

تطوير وتنفيذ سياسات واسرتاتيجات وخدمات شاملة ومستجيبة لالحتياجات  -أهداف التنمية املستدامة 5.C ،1.3
 التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+املختلفة للجنسني لتوفري االحتياجات االجتامعية واملعيشية األساسية لألرس
التي تضم نساء وفتيات من الفئات األكرث هشاشة كاألرس التي ترأسها النساء  -االستعراض الدوري الشامل 135.16و 135.119 135.79و 135.120
الفقريات أو ذوات اإلعاقة أو املسنات أو املهاجرات أو الالجئات أو السجينات  -الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2025-2016
 الخطة التنفيذية لالسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن لألعوام 2022-2018أو النساء من العاملة الوافدة أو يف املناطق النائية أو غريها من أشكال
 االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية 2025-2019وظروف الهشاشة التي تستدعي تقديم حامية اجتامعية لهن ودعم خاص
لتحسينظروفهن املعيشية

 1.3.3معالجة االحتياجات الخاصة
باإلناث األكرث هشاشة يف املجتمع تعزيز قدرة اإلناث األكرث هشاشة عىل الوصول إىل خدمات وأنظمة الحامية  -أهداف التنمية املستدامة 1.1و  1.2و1.3
وداخل األرسة وضامن وصولهن إىل االجتامعية املتوفرة ،ومبا يشمل برامج التوعية الخاصة بكيفية الوصول آلليات  -التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+
خدمات واجراءات وأنظمة الحامية وأنظمة الحامية االجتامعية واملساعدات الفنية واملالية التي تلبي احتياجاتهن  -االستعراض الدوري الشامل 135.9و 135.81و 135.83
االجتامعية
 الخطة الوطنية للحد من زواج من ه ّن دون  18عاماً لألعوام 2022-2018الخاصة
 الخطة التنفيذية لالسرتاتيجية الوطنية األردنية لكبار السن لألعوام 2022-2018 االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية 2025-2019وجود وتوفري الحامية القانونية واإلجرائية التي تضمن حقوق النساء األكرث  -أهداف التنمية املستدامة 10.2 ،8.8
هشاشة من غري األردنيات امل ُقيامت يف األردن ،خاصة املهاجرات وعامالت  -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
 االستعراض الدوري الشامل ،135.76 ،135.75 ،135.74 ،135.73 ،135.62 ،135.53 ،45 ،135.24 ،135.19 ،135.18 ،17 ،135.3 ،135.1املنازل والالجئات وابناء وبنات األردنيات املتزوجات من غري األردنيني
،135.129 ،135.116 ،135.115 ،135.114 ،135.113 ،135.85 ،135.84 ،135.83 ،135.82 ،135.81 ،1135.80 ،135.79 ،135.78 ،135.77
135.131 ،135.130
 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2025-2016 -االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبرش لألعوام 2022-2019

 مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي وزراة التنمية االجتامعية وزارة الداخلية وزارة التخطيط والتعاون الدويل املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املجلس األعىل للسكان املجلس الوطني لشؤون األرسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة    املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة مديرية األمن العام منظامت املجتمع املدين مجلس األمة مجلس الوزراء وزارة الداخلية وزراة العدل وحدة مكافحة اإلتجار بالبرش اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين
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النتيجة  /2الهدف االسرتاتيجي  2النساء والفتيات يتمتعن بحيا ٍة خالي ٍة من كافة أشكال العنف املبني عىل أساس الجنس
نظرية التغيري الخاصة بالنتيجة  2إذا ( )1توفرت آليات الوقاية والحامية واالستجابة الفعالة للعنف املبني عىل أساس الجنس يف الفضاء الخاص والعام والرقمي ،فإن ( )2النساء والفتيات سيتمتعن بحياة خالية من كافة أشكال العنف املبني عىل أساس الجنس
مؤرشات األداء للنتيجة

الرقم

املخرج 2.1
الرقم
2.1.1

2.1.2

2.1.3
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 نسبة النساء والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق ،الاليت تعرضن لعنف بدين أو جنيس أو نفيس من زوج حايل أو سابق ،خالل االثني عرش شهرا ً السابقة ،مصنفة بحسب شكل العنف والعمر ( 5.2.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق الاليت تعرضن للعنف املبني عىل أساس الجنس من أشخاص غري الزوج ،خالل االثني عرش شهرا ً السابقة ،بحسب العمر ومكان حدوث العنف ( 5.2.2من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) وجود اسرتاتيجية خاصة ملناهضة العنف ضد املرأة تشمل آليات الوقاية والحامية واملنع والتحقق والتعويض ( 6.2.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية)آليات فعالة للوقاية والحامية واالستجابة للعنف املبني عىل أساس الجنس يف الفضاء الخاص والعام والرقمي
مؤرشات األداء للمخرج /املدخالت
 عدد حاالت التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات يف سنة ما ( 6.3.2من أجندة املرأة العربية ,وجزء من  16.3.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة ،متوفر عددها من مديرية القضاء الرشطي وإدارة حامية األرسة ومركز القيادة والسيطرة) عدد القضايا املتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات التي أحيلت مبوجب نظام االبالغ واالحالة خالل سنة ما ( 6.4.3من مؤرشات أجندة املرأة العربية  ،متوفر عددها من مديرية القضاء الرشطي وإدارة حامية األرسة وادارة البحث الجنايئ) عدد حاالت العنف ضد النساء التي تم (الفصل فيها  /التحاكم بها) بشكل ناجح من خالل املحاكم املحلية أو السلطات املختصة (من مؤرشات الهدف  3من خطة )1325 عدد مراكز االيواء املستحدثة يف املحافظات ( 6.5.3من مؤرشات أجندة املرأة العربية مع استبدال يف القرى النائية اىل يف املحافظات) عدد حاالت التبليغ عن العنف األرسي ضد النساء والفتيات لدى ادارة حامية األرسة (ممكن توفريها من ادارة حامية األرسة) نسبة النساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني  20و 24سنة والاليت تزوجن او ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن  15عاما و 18عاما ( 5.3.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة الفتيات والنساء الاليت ترتاوح أعامرهن بني  15و  49عاما ،والاليت خضعن لعملية تشويه /برت األعضاء التناسلية ،بحسب العمر ( 5.3.2من مؤرشات التنمية املستدامة) عدد النساء والفتيات املحتجزات غري املحكوم عليهم وفقا لقانون منع الجرائم (جزء من مؤرش  16.3.2من مؤرشات خطة التنمية املستدامة) نسبة النساء الاليت تعرضن الي شكل من اشكال العنف االقتصادي من قبل احد افراد األرسة خالل سنة ما (من خالل دراسة مسحية كدراسة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة حول العنف االقتصادي الواقع عىل النساء) نسبة النساء الاليت تعرضن الي شكل من اشكال العنف االقتصادي يف مكان العمل (من خالل دراسة مسحية كدراسة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة حول العنف االقتصادي) نسبة ضحايا التحرش البدين أو الجنيس بحسب العمر ،والجنس ،ووضع األشخاص ذوي اإلعاقة ،ومكان حدوثه خالل االثني عرش شهرا السابقة ( 11.7.2من مؤرشات أجندة املرأة العربية وممكن توفريه من خالل دراسة مسحية كدراسة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة حول التحرش) نسبة النساء يف املواقع العليا لصنع القرار والناشطات يف الحياة العامة الاليت تعرضن لشكل من اشكال العنف السيايس (من خالل دراسة مسحية حول العنف السيايس الواقع عىل النساء مثال يف املناصب الوزارية والربملانية الناشطات يف حقوق اإلنسان) -عدد ضحايا اإلتجار بالبرش لكل  100000نسمة ،بحسب نوع الجنس ،والفئة العمرية ،وشكل االستغالل ( 2.2.16من مؤرشات خطة التنمية املستدامةو -6ح من مؤرشات أجندة املرأة العربية)
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

الفاعلني وأصحاب العالقة

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

تطوير وتنفيذ اسرتاتيجات وسياسات وآليات فعالة ملجابهة العنف ضد املرأة  -مؤرشات التنمية املستدامة  5.2و 16.1
خاصة املتعلقة منها بتقديم خدمات مستجيبة تلبي كافة احتياجات الناجيات  -التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+
 االستعراض الدوري الشامل 135.91 ،135.30من العنف املبني عىل أساس الجنس سواء بالفضاء الخاص أو العام أو
 عىل خطى النهضة :أولويات عمل الحكومة للعامني  :2020-2019دولة اإلنتاجالرقمي ،وبحيث تشمل توفري آليات للوقاية والحامية واملساءلة يف تنفيذ
القانون دون تساهل مع مرتكبي العنف ضد املرأة والقائم عىل أساس الجنس « -الطريق لإلنجاز» :مصفوفة إصالحات لفرتة خمسة سنوات  -املحور العامودي7 (7.3) )5.1( 5
 الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2025-2016بكافة أشكاله ،باإلضافة لتوفري البنية التحتية املالمئة لتسهيل الوصول إىل
هذه الخدمات مبا يشمل وجود عدد ٍ
 االسرتاتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية 2024-2020كاف من مراكز اإليواء للناجيات من
العنف املبني عىل أساس الجنس ومبا يضمن خصوصية التعامل مع الناجيات - .االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2020-2016
 وثيقة املعايري الوطنية لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية الصديقة للشباب 2017 -الخطة الوطنية للحد من زواج من ه ّن دون  18عاما لالعوام 2022-2018

 2.1.1ضامن توفر السياسات
 أهداف التنمية املستدامة 16.1و5.2رفع قدرات الجهات العاملة يف مجال الحامية واملساءلة والوقاية من
 التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+والخدمات التي يسهل الوصول إليها العنف ،سواء كانت من الجهات الحكومية أو غري الحكومية لتمكينهم من
وذات الجودة العالية لالستجابة
 االستعراض الدوري الشامل 135.108تقديم خدمات مستجيبة لالحتياجات الخاصة بالناجيات من العنف املبني
والتعامل مع حاالت العنف املبني
 إعالن منهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي دال 1-عىل أساس الجنس وضامن قدرتهم عىل تنفيذ االسرتاتيجيات والسياسات
عىل أساس الجنس ومنع وقوعه
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الفقر والحامية االجتامعيةواآلليات الخاصة باألشكال املختلفة للعنف املبني عىل أساس الجنس سواء
بالفضاء الخاص أو العام أو الرقمي ،ومبا يشمل تطوير أدلة تدريبية وبرامج  -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 3،4
لبناء القدرات بهدف توفري املوارد البرشية الكفؤة والقادرة عىل التعامل مع
الناجيات من العنف وتنفيذ آليات وإجراءات التبليغ واإلحالة ،وكذلك بناء
قدرة املؤسسات اإلعالمية واملعنية عىل كيفية تغطيتها وتقديم التقارير ونرش
البيانات املرتبطة بكافة أشكال العنف املبني عىل أساس الجنس لبناء ثقافة
ترفض قبوله مجتمعياً وال تربره.
 أهداف التنمية املستدامة  16.1و5.2تعزيز قدرة الناجيات من العنف املبني عىل أساس الجنس بكافة أشكاله
 التزامات مؤمتر نريويب للسكان والتنمية 25+وأماكن حدوثه خاصة الناجيات من العنف من الفئات األكرث هشاشة،
 االستعراض الدوري الشامل 135.33لتمكينهن من الوصول إىل خدمات الحامية والوقاية واملساءلة ،مبا يشمل
توفري برامج التوعية وتقديم املساعدات املالية والقانونية والصحية والنفسية  -إعالن منهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي دال 1-
التي تلبي احتياجاتهن ملواجهة وتجاوز اآلثار السلبية لتعرضهن لهذه األشكال  -الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم  ،2020-2018الهدف االسرتاتيجي 3
 خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين  ،2022-2018محور تطوير القطاع العاممن العنف.
 -الخطة الوطنية للحد من زواج من ه ّن دون  18عاما لالعوام 2022-2018

 مجلس األمة مجلس الوزراء ديوان الترشيع والرأي وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة العمل دائرة قايض القضاة وزارة التنمية االجتامعية وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وزارة الصحة املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان املجلس األعىل لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين مديرية األمن العام وزارة الصحة وزارة العدل وزارة العمل وزارة التنمية االجتامعية املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -منظامت املجتمع املدين

 مديرية األمن العام وزارة الصحة وزارة العدل وزارة العمل وزارة التنمية االجتامعية املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل للسكان املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -منظامت املجتمع املدين
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

 أهداف التنمية املستدامة 5.2مراجعة اإلطار الترشيعي املتعلق بالعنف داخل األرسة مبا يضمن شمول
كافة أشكاله ،وتوفري الحامية املالمئة للناجيات من العنف األرسي واألنظمة  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي حاء 5 -
الداعمة ملنع أي شكل من أشكال التشوية أو سوء املعاملة للنساء داخل األرسة  -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة 16 ،2
 االستعراض الدوري الشامل 135.104خاصة الطفالت منهن ،وضامن عدم اإلفالت من العقاب أو التساهل مع
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الفقر والحامية االجتامعيةمرتكبي العنف األرسي ،وتوفري الردع الكايف للوقاية منه وعدم تكراره،
والتأكد من تنفيذ كافة الترشيعات املتعلقة به من قبل الجهات املسؤولة عن  -الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  2025-2016املحور الثالث :حقوق الفئات األكرث عرضة لالنتهاك
 خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية 2020-2018تنفيذها (مثل قانون الحامية من العنف األرسي وقانون العقوبات وقانون
األحوال الشخصية واألنظمة والتعليامت الصادرة مبوجب هذه القوانني.. ،الخ)

 2.1.2املجابهة والوقاية من العنف
املبني عىل أساس الجنس داخل
األرسة مع معالجة عالقات القوى
السلبية يف األرسة املؤدية له

16

 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي واو 6 -تصميم الربامج ونرش االسرتاتيجيات الخاصة بإرشاك الفتيان والرجال
وأعضاء املجتمع املحيل والصحفيني وصناع القرار وامل ُربني واألهايل والقادة  -االستعراض الدوري الشامل 135.101 ،135.34
الدينيني لضامن مشاركتهم يف تصميم وتنفيذ كافة أنشطة وبرامج رفع الوعي  -الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم  ،2022-2018الهدف االسرتاتيجي 4
 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018األهداف االسرتاتيجية  2و3املتعلقة مبفهوم وقيم الرجولة اإليجابية وتطوير السياسات وبناء القدرات
املتعلقة بكيفية تغيري املفاهيم النمطية السلبية حول العالقات ما بني أفراد
األرسة نحو إنشاء عالقات أرسية سليمة تقوم عىل االحرتام املتبادل ومراعاة
مصلحة وحقوق كافة أفرادها خاصة األطفال منهم ،باعتبار األرسة هي
اللبنة األساسية لبناء مجتمع صحي وسليم يرفض العنف املبني عىل أساس
الجنس بني أفراده وال يربر أي شكل من أشكال سوء املعاملة املرتكبة من
قبل أحد افراد العائلة ،باإلضافة لربامج اإلرشاد للمقبلني عىل الزواج بحيث
تصبح إلزامية لكافة الفئات العمرية قبل الزواج ،وبرامج اإلصالح األرسي
لحل الخالفات األرسية بطرق سليمة بعيدة عن العنف ،وغريها من الربامج
التوعوية واإلرشادية املتعلقة مبعالجة العالقات السلطوية السلبية والخالفات
األرسية للوقاية منها ومنع تحولها إىل عنف.

االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن  : 2025-2020االطار العام

الفاعلني وأصحاب العالقة
 مجلس األمة مجلس الوزراء وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتامعية وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وزارة الشباب وزارة الصحة مديرية األمن العام املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املجلس األعىل للسكان اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين مديرية األمن العام وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتامعية وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وزارة الشباب وزارة الصحة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة معهد اإلعالم األردين -منظامت املجتمع املدين

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات
مراجعة اإلطار الترشيعي مبا يشمل القوانني واألنظمة والتعليامت املتعلقة
بالعنف املبني عىل أساس الجنس يف األماكن العامة مبا فيها أماكن العمل
ومن خالل الفضاء اإللكرتوين بحيث يضمن شمول كافة أشكاله وتوفري
الحامية املالمئة والكافية للناجيات من العنف ،وعدم اإلفالت من العقاب أو
التساهل مع مرتكبي العنف املبني عىل أساس الجنس ،وتوفري الردع الكايف
للوقاية منه وضامن عدم تكراره ،والتأكد من تنفيذ كافة الترشيعات املتعلقة
به من قبل الجهات املسؤولة عن تنفيذها.

 2.1.3تعزيز مفهوم العالقات املبنية
عىل االحرتام والتي تنبذ العنف
املبني عىل أساس الجنس داخل
املجتمعات ومعالجة أبعاده املختلفة
يف الفضاء العام والرقمي
تنظيم حمالت التوعية الشعبية والربامج اإلرشادية عىل املستوى الوطني
واملحيل ،ومن خالل وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتامعي
لتشمل كل من النساء والرجال والفتيان والفتيات خاصة يف املدارس
والجامعات واملؤسسات الدينية واالجتامعية والثقافية؛ بهدف نرش الوعي
واملعرفة حول كيفية الوقاية والتصدي ومحاربة العنف املبني عىل أساس
الجنس يف الفضاء العام والرقمي والتوعية بأشكاله وأسبابه ،ومنها مثالً
التحرش الجنيس واإلتجار بالبرش واالعتداءات الجنسية والجسدية الواقعة
عىل النساء والفتيات والعنف االقتصادي والسيايس بأشكاله املختلفة ،وكذلك
التشجيع عىل التبليغ عنها ونرش الوعي ووضع الربامج لكيفية التعامل معها
وبيان أسبابها بحيث ال يتم تربيرها ألي سبب كان ونرش املعرفة والرتكيز عىل
اآلثار السلبية والخطرية إذا ما انترشت وبررت ،مع بيان ووضع الربامج التي
تشجع عىل قيام العالقات بني أفراد املجتمع من اإلناث والذكور عىل أساس
االحرتام بعيدا ً عن التعايل والسلطوية التي يستند إليها املعنف يف كثري من
الحاالت ليجرم الضحية باعتبارها السبب يف ارتكابه للعنف.

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

الفاعلني وأصحاب العالقة

 أهداف التنمية املستدامة 5.2 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي ياء 2- االستعراض الدوري الشامل 135.97 الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم  ،2022-2018الهدف االسرتاتيجي 4 -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 3

 مجلس األمة مجلس الوزراء وزارة العدل وزارة العمل وزارة الصحة وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتامعية وزارة األوقاف وزارة الشباب وزارة الداخلية وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وحدة الجرائم اإللكرتونية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة املجلس الوطني لشؤون االرسة معهد اإلعالم األردين منظامت املجتمع املدين مديرية األمن العام -إدارة حامية األرسة وزارة الرتبية والتعليم وزارة التنمية االجتامعية وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وزارة الشباب وزارة الصحة وزارة العمل املجلس األعىل للسكان املجلس الوطني لشؤون األرسة املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة معهد اإلعالم األردين منظامت املجتمع املدين -مديرية األمن العام -إدارة حامية األرسة

 أهداف التنمية املستدامة 5.2 إعالن منهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية جيم –  ،2جيم 3 - اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة 16 االستعراض الدوري الشامل 135.97 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الصحة االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  ، 2025-2019الهدف االسرتاتيجي 3 االسرتاتيجية الوطنية للقطاع الصحي يف األردن  ،2020-2016الهدف ( 2النتيجة )2 الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم .2022-2018 -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 3
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النتيجة  / 3الهدف االسرتاتيجي  3األعراف واالتجاهات واألدوار االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
نظرية التغيري الخاصة بالنتيجة  3إذا ( )1أدرجت االعراف واألدوار االجتامعية اإليجابية يف سياقات التعليم الرسمي ومصادر التعلم غري الرسمي واإلعالم والخطاب الديني واملجتمعات املصغرة؛ فإن ( )2األعراف واألدوار واالتجاهات اإلجتامعية االيجابية ستدعم تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
مؤرشات األداء للنتيجة

الرقم

مخرج 3.1
الرقم
3.1.1
3.1.2
3.1.3

 نسبة النساء والفتيات والرجال والفتيان ممن يؤكدون امتالكهم للمعرفة والسلوكيات واالتجاهات اإليجابية نحو املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (من خالل دراسة مسحية) عدد الشكاوي لدى املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول حاالت انتهاك حقوق اإلنسان استنادا اىل إحدى أسس التمييز املبني عىل الجنس واملحظور مبوجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان (جزء من مؤرش .16ب 1.من مؤرشات خطة التنمية املستدامة)األعراف واألدوار االجتامعية اإليجابية مدرجة يف التعليم الرسمي ومصادر التعلم غري الرسمي ويف اإلعالم والخطاب الديني واملجتمعات املصغرة
مؤرشات األداء للمخرج /املدخالت
 عدد السياسات التعليمية التي تبنت واعتمدت املناهج املراعية ملفاهيم العدالة واملساواة بني الجنسني وأجندة املرأة واألمن والسالم (من مؤرشات الهدف  4من خطة )1325 نسبة الطالب من عمر  15سنة امللتحقني بالتعليم الثانوي يحققون مستوى ثابت من املعرفة يف مجاالت املساواة بني الجنسني وحقوق االنسان (جزء من  5.4.20من مؤرشات أجندة املرأة العربية) نسبة التحاق اإلناث بربامج التعليم والتدريب والتأهيل املهني والتقني (أو التخصصات غري الجاذبة لإلناث) وجود مرصد إعالمي وتقارير إقليمية ووطنية حول التغطية اإلعالمية للنساء (مؤرش إقليمي يستجيب ملؤرش 2.6.3من مؤرشات أجندة املرأة العربية) عدد الربامج اإلعالمية املخصصة لقضايا التمييز القائم عىل النوع اإلجتامعي وحقوق املرأة يف سنة ما ( االعالم املريئ أو املسموع) ( 2.6.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية) -عدد النساء والرجال والشباب الذين قاموا بتصحيح مفاهيمهم الخاطئة التي ارتبطت بالدين الحنيف حول التسامح وقبول اآلخر وأدوار النوع االجتامعي (من مؤرشات الهدف  2من خطة )1325

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

 3.1.1ضامن مراعاة محتوى املناهج
املدرسية ومصادر التعلم غري
الرسمية لالحتياجات املختلفة
للجنسني وتعزيز مفاهيم العدالة
واملساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة والتأكد من جودة مصادر
التعليم وسبل تلقيه
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مراجعة وتطوير املناهج املدرسية للمراحل املختلفة من منظور النوع
االجتامعي بهدف معالجة الصور النمطية واألعراف السلبية املرتبطة
بأدوار املرأة والرجل يف املجتمع ،وبيان دور النساء التاريخي والحايل يف
بناء املجتمعات اآلمنة واملزدهرة وقدرتهن عىل العمل يف كافة القطاعات،
باإلضافة إىل تعزيز وتطوير قدرات املعلمني واملعلامت عىل استخدام
املنهجيات التعليمية املبنية عىل الفكر التحلييل والنقدي والقدرة عىل التعلم
الذايت املستمر التي ال تحد من قدرة الفتيات عىل التوجه والتفكري بالعمل
واإلبداع يف أي مجال بل تشجعهن عىل التخصص والعمل يف مجاالت غري
تقليدية يحتاجها سوق العمل أو للتفكري يف التخصصات غري الجاذبة لإلناث
عاد ًة نتيجة للصور النمطية السلبية لطبيعة دور املرأة يف املجتمع والتي
يتم تغذيتها أحياناً من خالل مناهج مدرسية ال تدعم مفهوم املساواة بني
الجنسني ومتكني النساء وأهمية دورهن الفاعل يف تنمية املجتمعات.
تطوير ودعم املبادرات والربامج الالمنهجية التي تستهدف الفتيات والفتيان
يف املؤسسات التعليمية والتدريبية الرسمية وغري الرسمية لتطوير رسائل تركز
عىل أهمية العدالة واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وماهية حقوق املرأة
اإلنسانية ،وذلك من خالل برامج المنهجية مثالً يف املدارس واملراكز التعليمية
والتدريبية لألطفال والشابات والشباب ويف الجامعات والكليات ..الخ ،بحيث
تشمل هذه الربامج الالمنهجية عىل سبيل املثال تطوير مواد ومحتوى وأدلة
تدريبية وأفالم قصرية ورسوم متحركة تتضمن مناذج نسائية إيجابية يف
املجتمع وشخصيات نسائية تاريخية وأعراف اجتامعية إيجابية تهدف لتغيري
الصور النمطية السلبية ألدوار الرجل واملرأة وتشجيع الفتيات عىل العمل
واملشاركة الفاعلة يف املجتمع.
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االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

الفاعلني وأصحاب العالقة

 أهداف التنمية املستدامة 4.7 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة  5و10 االستعراض الدوري الشامل 135.107 الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم  ،2022-2018الهدف االسرتاتيجي 8 االسرتاتيجة الوطنية لتنمية املوارد البرشية – الهدف  ،2.2aاملؤرش 2.2a.1 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي ، 4النتيجة 4.2 االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016 -الخطة الوطنية لتطوير املناهج

 وزارة الرتبية والتعليم املركز الوطني لتطوير املناهج اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين

 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي ياء 2- اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املادة . 5 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور الفقر والحامية االجتامعية االسرتاتيجية الوطنية لالشتامل املايل  ،2020-2018محور بناء القدرات املالية االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية – التعليم األسايس والثانوي االسرتاتيجية الوطنية للشباب  – 2025-2019مبادرة  ، 1.5الهدف االسرتاتيجي 1 االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016 -الخطة الوطنية لتطوير املناهج

 وزرارة الشباب وزارة الرتبية والتعليم أمانة عامن الكربى وزارة اإلدارة املحلية الجامعات اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

الفاعلني وأصحاب العالقة

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

رفع قدرات املؤسسات والجهات اإلعالمية واإلعالميني يف التغطية اإلعالمية  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ياء  ،1-ياء 2-
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املواد  5و10الحساسة لالحتياجات املختلفة للجنسني وكيفية تحليل ونرش املعلومات
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور املشاركة يف القوى العاملةورضورة الرتكيز عىل القضايا املتعلقة بالتمييز ضد املرأة ومجابهة الصور
النمطية للمرأة يف اإلعالم ،بحيث تشمل أدلة تدريبية وبرامج لبناء القدرات  -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 3
حول كيفية توفري املواد اإلعالمية واإلعالنية التي تعزز ثقافة املساواة والعدالة  -االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016
 الخطة الوطنية لتطوير املناهجورفض أي شكل من أشكال التمييز والتنميط.

تطوير آليات وتنفيذ برامج لرصد مدى اهتامم وتركيز اإلعالم وكيفية تغطيته  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ياء –  ،1ياء 2 -
 3.1.2مجابهة املفاهيم النمطية
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املواد  5و 10للمرأة وقضاياها بحيث يشمل تحليل لطبيعة املحتوى اإلعالمي واإلعالين
ألدوار النساء والرجال واألعراف
 الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم  ،2022-2018الهدف االسرتاتيجي 4ويقدم التوصيات حول آليات معالجة الصور واألعراف السلبية الخاصة
االجتامعية السلبية السائدة يف
 االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية – محور التعليم األسايس والثانويبتنميط النساء يف املواد اإلعالمية واإلعالنية ،وحتى يف األفالم واألخبار
خطاب اإلعالم الرئييس التقليدي والرسوم املتحركة واملواد اإلذاعية والربامج التلفزيونية بشكل عام وسواء يف  -خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتيجة املبارشة ،1.4 :النتيجة1.4.2
واملجتمعي
 الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 4اإلعالم التقليدي أو املجتمعي.
 االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016 الخطة الوطنية لتطوير املناهج إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ياء  ،1-ياء 2-تنظيم حمالت حشد وكسب تأييد عىل املستوى الوطني واملحيل ومن خالل
 خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتيجة املبارشة ،1.4 :النتيجة 1.4.2استخدام وسائل التواصل االجتامعي واإلعالم املريئ واملسموع واملكتوب
حول أهمية مجابهة التمييز املبني عىل أساس الجنس ،والقضاء عىل الصور  -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 4
النمطية السلبية لدور املرأة والرجل يف املجتمع والتي تعكس التقسيم الوظيفي  -االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016
التقليدي لألدوار داخل األرسة ،وكذلك التأكيد عىل رضورة املشاركة الفاعلة  -الخطة الوطنية لتطوير املناهج
للنساء يف تحقيق تنمية وطنية شاملة ومستدامة ،وتقديم أمثلة ومناذج إيجابية
تاريخية ودينية وثقافية وريادية للمرأة من خالل هذه الحمالت ،بحيث يتم
استهداف وإرشاك الشابات والشباب خاصة يف حمالت للتصدي لثقافة
التنميط ولوم الضحية والصور العنيفة والسلبية ملفهوم الرجولة.
تعزيز قدرة املؤسسات الرسمية وغري الرسمية الدينية والثقافية واالجتامعية  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ياء  ،1-ياء 2-
وقادة الرأي العام والنشطاء يف املجتمعات املحلية للتصدي للتفسريات الدينية  -اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املادة  16واملادة 5
 3.1.3تعزيز االتجاهات والسلوكيات والثقافية السلبية التي تربر التمييز ضد املرأة ،بحيث يتم تطوير وتقديم إطار  -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ،1325املرأة واألمن والسالم  ،2021-2018الهدف االسرتاتيجي 2
معريف بديل وتفسريات إيجابية يف الخطاب الديني والثقايف مبا يعزز من  -االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016
اإليجابية من خالل قادة املجتمع
القيم املجتمعية الرافضة ملبدأ التمييز والداعمة لتمكني املرأة وأهمية مشاركتها
املحليني والقادة الدينيني
الفاعلة يف تنمية املجتمع.
والخطاب الديني والحمالت
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ياء  ،1-ياء 2-دعم إقامة التحالفات والشبكات املحلية والوطنية والدولية خاصة الشبابية
الداعمة للعدالة واملساواة بني
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) املواد  5و10منها لرفع الوعي بشأن اآلثار اإليجابية لتحقيق املساواة بني الجنسني عىل
الجنسني ومتكني املرأة
 األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية ،محور املشاركة يف القوى العاملةاملجتمع ككل ،وأهمية ودور املرأة الفاعل ورضورة تعزيز مشاركتها يف بناء
 خطة تحفيز النمو االقتصادي األردين  ،2022-2018تطوير القطاع العاممجتمعات الرفاه واالزدهار وتحقيق األمن والسالم
 -االسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البرشية 2025-2016

 مؤسسة ويل العهد وزارة الشباب وزارة التنمية املحلية وزارة التنمية االجتامعية معهد اإلعالم األردين الوكاالت اإلعالمية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة أمانة عامن الكربى كليات اإلعالم يف الجامعات منظامت املجتمع املدين معهد اإلعالم األردين اللجنة الوطنية األردينة لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وزارة الشباب أمانة عامن الكربى الوكاالت اإلعالمية -منظامت املجتمع املدين

 وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وزارة الشباب وزارة الرتبية والتعليم اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين املؤسسات اإلعالمية وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية وزارة الشباب وزارة الرتبية والتعليم اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة -منظامت املجتمع املدين
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النتيجة  / 4الهدف االسرتاتيجي  4املؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعم العدالة واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ومبا يستجيب لاللتزامات الوطنية والدولية
نظرية التغيري الخاصة بالنتيجة  4إذا ( )1امتلكت املؤسسات أطر فعالة للمساءلة وكان لها القدرة عىل تطوير وتطبيق سياسات وترشيعات وخدمات وموازنات مستجيبة للنوع االجتامعي وداعمة للعدالة واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،فإن ( )2املؤسسات ستقوم بتطوير وتنفيذ وضامن استدامة السياسات والبنى
والخدمات املستجيبة الحتياجات كال الجنسني والداعمة للعدالة واملساواة بني الجنسني مبا يتامىش مع االلتزامات الوطنية والدولية
مؤرشات األداء للنتيجة
الرقم
 وجود نظام إحصايئ شامل يحتوي معلومات واحصاءات وبيانات مصنفة حسب الجنس ( 2.1.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية وجزء من مؤرش  17.18.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة)      وجود اليات متخذة من قبل املؤسسات الحكومية (عاموديا وأفقيا) تضمن تطوير وتنفيذ سياسات وترشيعات وخدمات وخطط وبرامج مستجيبة للنوع اإلجتامعي ( 2.3.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية) وجود نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة املرصودة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة (.1ج 5.من مؤرشات التنمية املستدامة) وجود آليات متابعة وتقيييم ملدى التزام األردن بتنفيذ التزاماته الوطنية والدولية املتعلقة باملرأة (جزء من  17.16.1من مؤرشات خطة التنمية املستدامة)      عدد البنود املنفذة من توصيات لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) وتوصيات االستعراض الدوري الشامل حول حقوق اإلنسان الخاصة باملرأةمتتلك املؤسسات الرسمية أطر فعالة للمساءلة والقدرة عىل تطوير وتطبيق سياسات وترشيعات وخدمات وتخصيص موارد لدعم تحقيق العدالة واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
املخرج 4.1
مؤرشات األداء للمخرج/املدخالت
الرقم
 نسبة املؤرشات املستجيبة للنوع االجتامعي يف أهداف التنمية املستدامة واملؤرشات املتعلقة باملرأة يف الخطط الوطنية التي يتم جمع ونرش بياناتها االحصائية (االحصاءات) معدل تحديث مؤرشات النوع االجتامعي ومدى جودتها4.1.1
 مدى نرش احصائيات النوع اإلجتامعي ووسائل نرشها وسهولة الوصول اليها عدد املؤسسات التي أقرت ونفذت خططاً لتعميم مراعاة منظور النوع االجتامعي يف تطوير سياساتها وخططها وبرامج عملها الداخلية والخارجية استنادا ً إىل سياسة ادماج النوع االجتامعي الخاصة بها ( 2.2.1من مؤرشات أجندة املرأة العربية) عدد املؤسسات الحكومية التي لديها ضباط أو وحدات للنوع اإلجتامعي4.1.2
 نسبة اإلنفاق الحكومي الرأساميل واملتكرر املخصص للقطاعات التي تفيد املرأة يف سنة ما عدد تقارير املتابعة والتقييم ملدى التزام األردن بتنفيذ التزاماته الوطنية والدولية املتعلقة باملرأة عدد الشبكات أو التحالفات أو الرشاكات التي تضم الجهات املعنية بشؤون املرأة من القطاع العام أو الخاص أو املجتمعي وعىل املستوى الوطني أو املحيل لتحقيق اي من االلتزامات الوطنية والدولية املتعلقة باملرأة عدد مؤسسات القطاع الخاص أو ممثليه من غرف الصناعة والتجارة أو االتحادات والنقابات العاملية واملهنية التي قامت باجراء تدقيق للنوع االجتامعي عىل عملها4.1.3
 -مقدار ومجاالت وطبيعة الدعم املقدم ملؤسسات املجتمع املدين لتنفيذ برامج وتقديم خدمات تتعلق بتحقيق العدالة واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
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املدخالت /مجال التدخالت املبادرات

االسرتاتيجيات والخطط  /الوثائق ذات العالقة

تطوير السياسات والترشيعات واإلجراءات واألنظمة الشاملة لكافة املؤسسات  -اهداف التنمية املستدامة 17.18
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي حاء 3-املسؤولة عن جمع البيانات الرسمية (عامودياً وأفقياً) والتي تضمن إنتاج
 السياسية الحكومية الدماج النوع االجتامعيوجمع ونرش وتحليل اإلحصائيات املتعلقة بالفجوة بني الجنسني ومتكني
النساء عىل املستوى الوطني واملحيل ومبا يحقق وجود بيئة متكينية إلنتاج
اإلحصائيات والبيانات املصنفة واالحساسة للنوع االجتامعي والتشاركية
والتنسيق وتوزيع واضح للمسؤوليات بني الجهات املعنية واملسؤولة عن إنتاج
ونرش وتحليل هذه البيانات
تعزيز قدرة دائرة اإلحصاءات العامة وجميع الوزارات واملؤسسات الحكومية  -أهداف التنمية املستدامة 17.18
املسؤولة عن إنتاج ونرش وتحليل البيانات املستجيبة للنوع اإلجتامعي واملصنفة  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،األهداف االسرتاتيجية ألف ،4-جيم ، ،4-حاء3-
حسب الجنس ،وتوفري املوارد املالية وغري املالية لها لتمكينها من متابعة إنتاج  -خطة التمكني االقتصادي للمرأة يف األردن  ،2024-2019النتائج املبارشة( ،1.2 :النتائج  1.2.1و)1.2.5
اإلحصائيات والبيانات الرسمية املستجيبة ملتطلبات متابعة تنفيذ االلتزامات  -السياسية الحكومية الدماج النوع االجتامعي
الوطنية والدولية املتعلقة بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء ،خاصة  -االلتزام رقم  2من الخطة الوطنية الرابعة ملبادرة رشاكة الحكومات الشفافة 2020 - 2018
البيانات املتعلقة مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة باملرأة وأجندة
 4.1.1تطوير إحصاءات وإنتاج املرأة العربية واالسرتاتيجة الوطنية للمرأة يف األردن ،وتوفري كافة املوارد
بيانات مصنفة ومراعية للنوع الالزمة لتنفيذ األنظمة اإلحصائية الحديثة املستجيبة للنوع االجتامعي ،مبا
االجتامعي وتسهيل وضامن الوصول يشمل رفع قدرات املوارد البرشية ومتكينهم من استخدام املنهجيات العاملية
إليها لدعم عملية صنع القرار
وأفضل املامرسات الدولية يف تطوير وإنتاج اإلحصائيات والبيانات الكمية
املبني عىل البينات وكسب التأييد والنوعية ونرشها وتعميمها بحيث يتم استخدامها واالستفادة منها عىل أوسع
واملساءلة حول مدى تحقيق املساواة نطاق ممكن.
بني الجنسني ومتكني املرأة
 أهداف التنمية املستدامة 17.18تعزيز قدرات صناع القرار وواضعي السياسات يف املؤسسات الحكومية
 السياسية الحكومية الدماج النوع االجتامعيوالوطنية والعاملني يف املؤسسات غري الحكومية املعنية بشؤون املرأة
لتمكينهم من قراءة وتحليل هذه البيانات واإلحصائيات لالستفادة منها
يف دعم عملية تطوير االسرتاتيجيات والسياسات الحكومية العامة ووضع
التوصيات الخاصة بسد الفجوة بني الجنسني ومتكني النساء من ضامن
تحقيق شمولية واستدامة التنمية الوطنية ،ومبا يشمل تعزيز قدراتهم عىل
كيفية تطوير الخطط التنفيذية الوطنية والقطاعية واسرتاتيجيات وخطط
وبرامج كل وزارة ومؤسسة حكومية سواء عىل املستوى الوطني أو املحيل
باالستناد إىل البينات املصنفة التي تبني واقع الحال من حيث الفجوات يف
تلبية احتياجات الفئات املختلفة من املجتمع ،ومبا يضمن أيضاً تعزيز قدرات
صناع السياسات يف السلطتني الترشيعية والقضائية لتمكينهم من االستناد
إىل هذه البيانات واالستفادة منها باتجاه مواءمة منظومتي االلتزامات
الدولية والوطنية يف مجال تطوير وإنفاذ الترشيعات املتعلقة بتحقيق املساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة

الفاعلني وأصحاب العالقة
 اللجنة الوزارية للمرأة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املراة وزارة التخطيط والتعاون الدويل دائرة اإلحصاءات العامة -إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات

 وزارة التخطيط والتعاون الدويل دائرة اإلحصاءات العامة كافة الوزارات ذات العالقة -اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

 مجلس األمة رئاسة الوزراء اللجنة الوزارية لتمكني املرأة وزارة التخطيط والتعاون الدويل دائرة اإلحصاءات العامة كافة الوزارات ذات العالقة ديوان الترشيع والرأي وزارة العدل املجلس القضايئ دائرة قايض القضاة وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية -اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
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 4.1.2تنفيذ سياسات وموازنات
حكومية ووطنية حساسة
ومستجيبة للنوع االجتامعي عىل
املستويني العمودي واألفقي تشمل
أُطراً وآليات للمساءلة
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تطوير وتنفيذ األنظمة واآلليات واإلجراءات والسياسات املتعلقة بإدماج النوع  -أهداف التنمية املستدامةb.1، 5.c.
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي حاء 2 -اإلجتامعي من قبل املؤسسات الحكومية والوطنية سواء يف عملها الداخيل
 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة3 ،أو الخارجي وعىل املستوى الوطني أو املحيل ،بحيث تضمن قدرة هذه
 االستعراض الدوري الشامل 135.98 ،135.35 135.105املؤسسات عىل تطوير وتنفيذ سياسات واسرتاتيجات وترشيعات وخدمات
 السياسية الحكومية الدماج النوع االجتامعيوخطط وبرامج مستجيبة للنوع اإلجتامعي يف كافة املجاالت مبا يلبي
االحتياجات املختلفة للجنسني ،ومبا يشمل االحتياجات الخاصة بتمكني النساء
الفقريات والنساء يف املناطق النائية والقرى والبادية ومن ذوات اإلعاقة
والالجئات واملهاجرات ،والنساء الاليت يرأسن أرسهن من املطلقات واألرامل
وغريهن من الفئات األكرث هشاشة أو األكرث حاجة للحامية كالطفالت
واملسنات ومبا يضمن أيضاً دعم وتعزيز قدرات وتكاملية أدوار اآلليات
الوطنية املعنية بشؤون املرأة واللجان الوزارية والوطنية وضباط ارتباط النوع
اإلجتامعي ووحدات متكني املرأة املعنية بضامن تبني ومتابعة مدى فاعلية
تنفيذ واستخدام آليات وأدوات إدماج النوع اإلجتامعي لتحقيق املساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة ضمن املؤسسات الحكومية عىل املستوى الوطني
واملحيل
تطوير وتنفيذ نظام وطني لتخصيص ورصد وتتبع املخصصات املالية املتعلقة  -إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي جيم 5 -
 خطة التمكني االقتصادي للمرأة  ،2024 - 2019النتائج املبارشة( ،1.2 :النتائج )1.2.2بربامج تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وس ّد الفجوة الجندرية
 السياسية الحكومية الدماج النوع االجتامعيواملنفذة من قبل القطاع العام أو الخاص أو املجتمعي ،مبا يشمل تطوير
السياسات والتعليامت واإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذا النظام ،وكذلك تعزيز
القدرات املؤسسية لجميع وحدات املوازنة يف الوزارات واملؤسسات الحكومية
والوطنية املعنية سواء عىل املستوى الوطني أو املحيل ،بهدف متكينها من تبني
وتطبيق وسائل ومناذج وأدوات لتطوير املوازنات الحساسة للنوع االجتامعي
واملستجيبة لالحتياجات املختلفة للمرأة والرجل يف املجتمع ،مبا يشمل
االحتياجات الخاصة للنساء من الفئات األكرث هشاشة وحاجة للحامية.
 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي حاء – 3تطوير وتنفيذ أنظمة وآليات ملتابعة وتقييم مدى س ّد الفجوة بني الجنسني
 السياسية الحكومية الدماج النوع االجتامعييف املجاالت املختلفة ورصد حاالت ومجاالت التمييز القائم عىل أساس
الجنس ،ومبا يشمل تعزيز قدرات الجهات املعنية بإعداد وإصدار التقارير
حول مدى تنفيذ األردن اللتزاماته الوطنية والدولية املتعلقة بتحقيق املساواة
بني الجنسني ومتكني النساء ،وكذلك تطوير ونرش املواد التعريفية والتدريبية
ملوظفي وموظفات القطاع العام بحيث تشمل معلومات خاصة عن التزامات
األردن الوطنية والدولية املتعلقة باملرأة وتعميم التوصيات الدولية لتنفيذ هذه
االلتزامات ليتم العمل عليها من قبل املؤسسات املعنية؛ كالتوصيات الدورية
االخاصة باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)
واالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان ،باإلضافة إىل العمل عىل زيادة
معرفة وقدرة الجهات املعنية مبراقبة األداء املؤسيس للقطاع العام عىل كيفية
إدراج قضايا متكني املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني ضمن معايري التميُز
املؤسيس وتقييم األداء.

االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن  : 2025-2020االطار العام

الفاعلني وأصحاب العالقة
 رئاسة الوزراء كافة الوزارات ذات العالقة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة -املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 رئاسة الوزراء وزارة املالية وزارة التخطيط والتعاون الدويل -مجالس املحافظات واملجالس املحلية

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة اللجنة الوزارية لتمكني املرأة جائزة امللك عبدالله الثاين للتميز -الوزارات ذات العالقة

املدخالت /مجال التدخالت املبادرات
تطوير وتنفيذ خطة اتصال وآليات لنرش وتعميم االسرتاتيجية الوطنية للمرأة
يف األردن عىل نطاق واسع ،وذلك بهدف زيادة املعرفة بها وتشجيع ودعم
تشكيل التحالفات والشبكات والرشاكات للتنسيق فيام بني الجهات املعنية يف
مختلف القطاعات سواء العام أو الخاص أو املجتمعي وعىل املستويني الوطني
واملحيل واملسؤولة عن تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن وتنقيذ
االلتزامات الوطنية والدولية املتعلقة بتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني
النساء ،ومبا يشمل تعزيز وتقوية قدرات الشبكات املجتمعية يف املدارس
والجامعات واملراكز الصحية واألرسية واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات
الدينية ومراكز الشباب لتعزيز دورهم يف املشاركة بتحقيق العدالة واملساواة
بني الجنسني ومتكني املرأة وبالتايل تحقيق أهداف هذه االسرتاتيجية

 4.1.3تعزيز العمل بني القطاع
العام والخاص واملجتمعي وعىل
املستويني الوطني واملحيل لتبني
نهج تشاريك مستجيب للنوع
االجتامعي ومراعي لالحتياجات
املختلفة للجنسني
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الفاعلني وأصحاب العالقة

 -االستعراض الدويل الشامل 135.25 ،135.24

 -اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

 اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو) ،املادة )2( 14 خطة التمكني االقتصادي للمرأة  ،2024 - 2019النتائج املبارشة( 2.2 ،1.2 :النتائج )2.2.6 ، 2.1.3 االسرتاتيجية الوطنية للحامية االجتامعية  ، 2025-2019الهدف االسرتاتيجي 3 إعالن ومنهاج عمل بيجني ،الهدف االسرتاتيجي حاء ،2- -خطة التمكني االقتصادي للمرأة  ،2024-2019النتائج املبارشة( ،1.2 :النتائج )1.2.7 ،1.2.6

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وزارة التنمية االجتامعية وزارة التخطيط والتعاون الدويل منظامت املجتمع املدين الجامعات -املؤسسات البحثية

بناء قدرات املنظامت النسائية ومؤسسات املجتمع املدين املعنية بتحقيق
املساواة بني الجنسني عىل املستوى الوطني واملحيل ويف جميع املحافظات،
مبا يف ذلك بناء القدرات وتطوير املهارات لتقديم مقرتحات ومشاريع
وبرامج لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء مبا يصب باتجاه
تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ودعم تنظيم ورش عمل وطنية
وإقليمية ودولية لتبادل الخربات يف سبل وإمكانية تحقيق املساواة بني
الجنسني مبا يتوافق مع السياق الوطني ودعم العمل مع مراكز البحوث
والدراسات املتعلقة باملرأة إلصدار البحوث والدراسات املتعلقة بتقييم وتحليل
وضع املرأة يف األردن مبا يخدم تغذية تحديث االسرتاتيجة لتتوافق مع أية
متغريات يف واقع املرأة يف األردن وضامن تنسيق الجهود ما بني الجهات
املانحة واملنظامت غري الحكومية املحلية والدولية لتوحيد األولويات واتجاهات
العمل يف مجال تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،بحيث يتم التأكد
من أن تكون الربامج املدعومة أو املنفذة مبارش ًة من قبل الجهات املانحة
والدولية العاملة يف األردن تصب باتجاه تحقيق وتنفيذ أهداف وأولويات
االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن.
 اعالن ومنهاج عمل بيجني ,الهدف االسرتاتيجي و ، 5-ب 3-الفقرة  ، 82د / 125 ( 1-د )تعزيز قدرات القطاع الخاص خاصة ممثيل أصحاب العمل والعامل
 اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة ( سيداو ) املادة 11كالنقابات املهنية واالتحادات العاملية وغرف الصناعة والتجارة وجمعيات
األعامل وغريها لتمكينهم من تبني وتنفيذ آليات إدماج النوع االجتامعي يف
عملهم ومبا يضمن تحقيق دور فاعل وتشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة
يف تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء لتحقيق تنمية وطنية شاملة
ومستدامة

 مجلس األمة وزارة العمل وزارة التخطيط والتعاون الدويل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة منظامت املجتمع املدين غرف الصناعة والتجارة -وزارة الصناعة والتجارة والتموين
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