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التقريـــر السنــــوي
 لعـــام 2017

 ألهنـــا تســـتطيع... ألن األردن يســـتحق
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الفهرس :

عن اللجنة الرؤية والرسالة واألهداف 
شبكات وهيئات اللجنة 

أوالوحدة الربامج واملشاريع
التمكني السياسي

التمكني االقتصادي
التمكني االجتماعي واحلماية من العنف

ادماج النوع االجتماعي

ثانيا وحدة السياسات والرصد
رصد التمييز وواقع املرأة

مراجعة التشريعات وتعديالهتا
متابعة االلتزام باالتفاقيات وااللتزامات الدوليةالدراسات وأوراق السياسات

ثالثاوحدة االتصال وكسب التأييد
مؤمتر التمكني االقتصادي

محلة كسب التأييد ملشاركة املرأة يف لالنتخابات الالمركزية والبلدية
االستمرار حبملة »أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات«

محلة إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات
محلة »راتبك بالبنك«

احلملة السنوية ملناهضة العنف املبين على النوع االجتماعي )محلة 16 يوم(: »لسه صغرية عالزواج«

التطوير املؤسسي
تطوير األداء املؤسسي

بناء قدرات فريق األمانة العامة للجنة
العضوية يف اللجان 

املشاركات العربية واالقليمية
االنفاق املايل: خمصصات اللجنة

االنفاق املايل: املشاريع
املوازنة التقديرية للجنة لعام 2018

اخلطوات القادمة
املستوى املؤسسي

مستوى تنفيذ الربامج
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االرتقاء بواقع املرأة يف األردن واحلفاظ على مكتسباهتا وجتذير ثقافة جمتمعية إجيابية وبيئة 
وطنية داعمة لدورها من خالل اتباع منهجية تشاركية مع كافة اجلهات املعنية 

منهجية وحماور عمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

مواطنة متساوية وفاعلة يف جمتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص لتحقيق تنمية وطنية مستدامة
الرؤية
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- الدستور األردين
- االتفاقيات واالعالنات والقرارات الدولية املصادق عليها .

-األهداف العاملية للتنمية املستدامة ٢٠٣٠ 
- رؤية األردن ٢٠٢٥

- االستراتيجية الوطنية للمرأة  األردنية
- قرار جملس الوزراء بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢١ واملتضمن صالحيات ومهام اللجنة .

١- توفير البيئة الداعمة لتمكين المرأة سياسيًا 
وتعزيز  مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة.

٢- تعزيز البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة 
االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادية.

٣- مناهضة التمييز والعنف القائم على أساس النوع 
االجتماعي وتحقيق العدالة االجتماعية وتمكين 

المرأة اجتماعيًا. 

٤- إدماج النوع االجتماعي في التشريعات 
والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية.
٥- مأسسة آليات المتابعة والتقييم والرصد وتنفيذ 

األردن اللتزاماته الوطنية واإلقليمية والدولية.
٦- ضمان استدامة اللجنة وتطوير قدراتها 

المؤسسية واإلدارية.

أهداف التنمية املستدامة
2030 

اهلدف اخلامس / حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات 
+دمج النوع اإلجتماعي يف أهداف التنمية املستدامه األخرى

توفري البيئة الداعمة لتمكني  
املراة سياسيًا وتعزيز مشاركتها 

الفاعلة يف احلياة العامة

تعزيز البيئة الداعمة ملشاركة املرأة يف 
احلياة االقتصادية وضمان تكافؤ 

الفرص االقتصادية

مناهضة التمييز والعنف القائم على 
أساس النوع االجتماعي وحتقيق العدالة 

االجتماعية ومتكني املرأة اجتماعيا

التمكني السياسي للمرأة واملشاركة 
يف احلياة العامة

األمن اإلنساين واحلماية االجتماعية 
/ التمكني االجتماعي التمكني االقتصادي للمرأة

رؤية األردن 2025
حمور الفقر واحلماية االجتماعية:

زيادة مشاركة املرأة يف مجيع جوانب 
املجتمع

حمور املشاركة يف القوى العاملة:
تشجيع مشاركة  أكرب لإلناث

حمور املجتمع:
جمتمع فعال مبين على

مواطنة فاعلة

أهداف اخلطة اإلستراتيجية
للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

2018-2016

حماور االستراتيجية الوطنية 
للمرأة األردنية 

األهداف االستراتيجية

خريطة األهداف

املرجعيات الرئيسية لعمل اللجنة
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١- اتباع النهج التشاركي والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية 
٢- املهنية يف عملنا وتبين منهجيات مدروسة يف وضع احللول للتحديات اليت تواجه املرأة 

٣- التركيز على األولويات لتلبية االحتياجات األكثر تأثريا على تقدم املرأة 
٤- اعتماد مبادئ احلاكمية الرشيدة وآلية عمل مرنة متكننا من اداء مهامنا بفعالية 
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وحدة الربامج واملشاريع

 برامج التمكني السياسي

دعم وتعزيز قدرات عضوات جملس النواب. 1

حتديـد االحتياجـات واألولويـات ملتطلبـات دعـم وتعزيـز قـدرات عضـوات جملـس النـواب وبناًء 
عليـه مت تنفيـذ الـورش التالية:

ورشتان في مجال الصياغة التشريعية.	 
ورشة في مجال أدوات الرقابة البرلمانية.	 
ورشتان في مجال الرقابة على الموازنة العامة.	 
جلسة نقاشية حول ورقة السياسات الخاصة بالتعاونيات.	 
ورشتان في مجال مهارات التواصل االجتماعي باإلضافة الى تدريب عملي فردي لمدة شهرين.	 

بناء القدرات لتعزيز مشاركة املرأة يف املجالس البلدية والالمركزية. 2

تدريــب 437 مــن عضوات/أعضــاء مجالــس المحافظــات والبلديــات  ونســاء قياديــات علــى المهــارات الشــخصية 	 
وفــي المجــاالت التخصصيــة، مقســمة كمــا يلــي:

عقــد اثنــا عشــر برناجمــا تدريبيــا مبشــاركة )310( نســاء ورجــال مــن الراغبــني بالترشــح للمجالــس املحلية . 1
 GIZ بتمويــل مــن الوكالــة األملانيــة للتعاون الــدويل

عقــد أربــع برامــج تدريبيــة مبشــاركة )84( نســاء ورجــال مــن املترشــحني للمجالــس املحليــة بالتعــاون مــع . 2
OECD منظمــة التعــاون والتنميــة

عقــد برنامجيــن تدريبيــن بمشــاركة )43( نســاء ورجــال مــن المترشــحين للمجالــس المحليــة بتمويــل 	 
مــن مخصصــات اللجنــة.

اعــداد دليليــن ارشــاديين ألعضاء/عضــوات المجالــس يوفــر األول المعلومــات حــول الجانــب التشــريعي )دليــل 	 
تشــريعي( والثانــي عــن المهــام اليوميــة )دليــل مهــام( داخــل المجالــس المنتخبــة.

تطويــر اســتراتيجية شــبكة نشــميات والتــي تضــم عضــوات مجالــس المحافظــات والبلديــة والمحليــة )قيــد 	 
اإلنجــاز(. 

التوعية وكسب التأييد حول أمهية املشاركة يف االنتخابات البلدية وجمالس املحافظات . 3

تنفيذ عشرة ورش توعوية بمشاركة )860( نساء ورجال من المجتمع المحلي موزعة كما يلي:	 
ســت ورش عمــل حــول تشــريعات المجالــس المحليــة بمشــاركة )500( رجــال ونســاء مــن المجتمــع المحلــي 	 

.GIZ بتمويــل مــن الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي
 	 UN  ثــالث ورش بمشــاركة )300( مــن طــالب /طالبــات الجامعــات بتمويــل مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة

.Women
ورشة عمل بمشاركة )60( شخص نساء ورجال من المجتمع المحلي بتمويل من مخصصات اللجنة.	 
تنفيذ حملة اعالمية لدعم مشاركة المرأة في مجالس المحافظات والمجالس البلدية.	 

أواًل
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برامج التمكني االقتصادي: 

تعزيز دور التعاونيات يف متكني املرأة اقتصاديا. 1
االسـتمرار يف تنفيـذ مشـروع )التعاونيـات كوسـيلة لتمكني املـرأة اقتصاديـا( بالتعاون مـع الوكالة 

:)SDC(السويسـرية للتنميـة والتعاون
ــة حــول الوضــع التنظيمــي والتشــريعي للجمعيــات التعاونيــة يف األردن 2016 مــن منظــور . 1 إعــداد دراســة تقييمي

النــوع االجتماعــي، وإطالقهــا برعايــة معــايل وزيــر التخطيــط والتعــاون الــدويل وحبضــور كافــة الشــركاء واجلهــات 
ذات العالقــة. 

إعــداد ورقــة سياســات متضمنــة السياســات البديلــة والتوصيــات القانونيــة اخلاصــة بالتعاونيــات يف األردن . 2
وإطالقهــا برعايــة معــايل وزيــر العمــل.

عقــد ســت ورش نقاشــية مبشــاركة )90( مشارك/مشــاركة مــن خمتلــف اجلهــات احلكوميــة والتشــريعية، . 3
باإلضافــة ألعضــاء اجلمعيــات التعاونيــة هبــدف عــرض ورقــة السياســات وأخــذ التغذيــة الراجعــة لتضمينهــا بورقــة 

السياســات. 
تقــدمي الدعــم الفــين والتقين لعشــر مجعيــات تعاونيــة نســائية يف املحافظــات املســتهدفة باملشــروع )العاصمة . 4

عمــان، اربــد، عجلــون، املفــرق، الزرقــاء( مــن خــالل تطويــر خطــط عمــل هلــم ومتابعــة تنفيذها.

 اللجنة األردنية لإلنصاف باألجور. 2
ــل  ــام وزارة العم ــني ع ــني أم ــتركة ب ــة مش ــور برئاس ــاف يف األج ــة لإلنص ــة األردني ــة الوطني ــكلت اللجن تش
ــة  ــة معني ــات حكومي ــة هيئ ــام 2011 وبعضوي ــرأة ع ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني ــة للجن ــة العام واألمين

ــور: ــاف يف األج ــة لإلنص ــة الوطني ــازات اللجن ــرز اجن ــة، أب ــات ذات الصل والنقاب
توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن وزارة العمــل ونقابتــي أصحــاب المــدارس الخاصــة والعامليــن فــي التعليــم الخــاص 	 

بهــدف ترســيخ مبــدأ العمــل الالئــق والمناســب للمعلميــن فــي المــدارس الخاصــة.
تعديالت على العقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة.	 
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اطالق حملة اعالمية وتوعوية لنشر رسائل ترسيخ مبدأ العمل الالئق من خالل :	 
 بث تنويهات اذاعية وتلفزيونية.. 1
وسائل التواصل االجتماعي.. 2
لوحات اعالنية يف الشوارع وعلى اجلسور.. 3
فيديوهات توعوية وامنيشني. . 4

دعم محلة »قم مع املعلم«. 3

محلة قم مع املعلم:
ــادة معّلمــات ومعّلمــي القطــاع  ــة لإلنصــاف باألجــور، وبقي ــة األردني ــه مــن اللجن ــم بتوجي ــة قــم مــع املعل انطلقــت محل
اخلــاص يف إربــد، هبــدف محايــة حقــوق املعّلمــني، والتثقيــف بالعقــد املوحــد، ورفــع احلــد األدىن لألجــور وذلــك بدعــم 

مــن وزارة العمــل ونقابــة املعلمــني ومؤسســة الضمــان االجتماعــي ومؤسســات أخــرى.
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برامج التمكني االجتماعي واحلماية من العنف

تدريــب ثالثــة وعشــرون شــخصا مــن اعضــاء / عضــوات شــبكة شــمعة علــى مهــارات االتصــال والتواصــل فــي 	 
االعــالم.

محاضرات توعوية حول التعريف بالعنف ضد المرأة واشكاله واالثار الناجمة عنه بالتعاون مع صندوق المرأة. 	 
عقــد ســبع ورش توعويــة بهــدف مجابهــة جرائــم قتــل النســاء والفتيــات والتطــرف العنيــف اســتهدفت )217( 	 

مشــارك/ مشــاركة.
تقديــم ســت عــروض مســرحية فــي عــدة مناطــق جغرافيــة بهــدف توعيــة المجتمــع المحلــي بالقوانيــن المتعلقــة 	 

بمكافحــة العنــف ضــد المــرأة والخاصــة بقانــون العقوبــات بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للثقافــة والفنــون. 
تنفيــذ برنامــج تدريبــي حــول حمايــة  المــرأة مــن الجرائــم االلكترونيــة بالتعــاون مــع مركــز تكنولوجيــا 	 

المعلومــات الوطنــي علــى مــدار العــام حيــث تــم تدريــب 2000 ســيدة مــن مختلــف محافظــات المملكــة علــى كيفيــة 
ــة. ــم االلكتروني ــة مــن الجرائ ــة والحماي ــا بطريقــة آمن اســتخدام وســائل التكنولوجي

تنفيــذ اثنتــا عشــرة ورشــة توعويــة بهــدف مجابهــة جرائــم قتــل النســاء والفتيــات والتطــرف العنيــف 	 
وبمشــاركة )1000( مــن طلبــة / طالبــات المــدارس وأوليــاء األمــور.   

تنفيــذ إحــدى عشــرة ورشــة توعويــة  فــي كافــة محافظــات المملكــة،  بهــدف مجابهــة جرائــم قتــل النســاء 	 
والفتيــات والتطــرف العنيــف بمشــاركة )1000( مشــارك ومشــاركة مــن المجتمــع المحلــي )رجــال / نســاء، 

فتيــات، الواعظيــن / الواعظــات، طــالب/ طالبــات الجامعــات(.
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برامج ادماج النوع االجتماعي 

قــرر مجلــس الــوزراء فــي جلســته المنعقــدة بتاريــخ 19-4-2017 إعــادة تشــكيل اللجنــة الوطنيــة العليــا للتنميــة 	 
المســتدامة، لتتــم موائمــة عملهــا مــع التــزام األردن بأهــداف التنميــة المســتدامة 2030، حيــث شــملت فــي 
ــوع االجتماعــي  ــى بالن ــي يعن ــق إضاف ــرأة، وأيضــا تشــكيل فري ــة لشــؤون الم ــة األردني ــة الوطني ــا اللجن عضويته
والمســاواة »النــوع االجتماعــي والمســاواة بيــن الجنســين« برئاســة األمينــة العامــة للجنــة الوطنيــة األردنيــة 
ــة ذات  ــة والوطني ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــي وال ــن عــن المجتمــع المدن لشــؤون المــرأة ويتكــون مــن ممثلي

العالقــة.
تنفيــذ ورشــة عمــل حول)دعــم عمليــة ادمــاج اهــداف التنميــة المســتدامه 2030 فــي الخطــط واالســتراتيجيات 	 

الوطنيــة( بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة وبالتعــاون مــع االســكوا ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي  
وبمشــاركة عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي هدفــت الورشــة الــى  بنــاء التوافقــات 
مــع المجتمــع المدنــي وتحديــد الفجــوات بيــن غايــات اهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالمــرأة والخطــط 

الوطنيــة التنفيذيــة وااللتزامــات الدوليــة االخــرى.
المساهمة في ضمان استجابة خطة االستجابة االردنية للجوء السوري للمنظور النوع االجتماعي. 	 
تحليــل للموازنــة العامــة لعــام 2016 مــن منظــور النــوع االجتماعــي بهــدف معرفــة نســبة الموازنــة المخصصــة 	 

للمشــاريع الموجهــة نحــو تمكيــن المــرأة االقتصــادي واالجتماعــي والسياســي، وكذلــك  تــم وفقــًا لبــالغ رئيــس 
الــوزراء رقــم 13 لعــام 2016 اصــدار تعليمــات بضــرورة تبنــي مبــادئ الموازنــات المســتجيبة للنــوع االجتماعــي 
عنــد اعــداد الموازنــات العامــة مــن قبــل كافــة الــوزارات والدوائــر والوحــدات الحكوميــة، وتــم ايضــا تضميــن 
جــدول بمخصصــات تعويضــات العامليــن ) إنــاث ( موزعــة حســب الفصــول ضمــن الجــداول الرئيســية فــي قانــون 

الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2017.
نفــذ برنامــج تكامــل النــوع االجتماعــي بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون المــرأة تحليــل مــن منظــور 	 

النــوع االجتماعــي لبعــض الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة  والخــروج بتوصيــات بهــدف تحويلهــا الــى اجــراءات 
لتجــاوز الفجــوات الموجــودة وتعزيــز مأسســة العمــل مــن منظــور النــوع االجتماعــي، الــوزارات التــي شــملها 

التحليــل :
وزارة الصحة، العمل، الزراعة ، التخطيط والتعاون الدولي، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.	 
قيــام اللجنــة الوطنيــة بالتدقيــق المؤسســي مــن منظــور النــوع االجتماعــي وبدعــم مــن  االســكوا لمعرفــة الفجــوات 	 

فــي االســتجابة الحتياجــات النــوع االجتماعــي فــي عمــل اللجنــة الوطنيــة ومراجعــة وثائقهــا الرئيســية  واإلجراءات 
المعمــول بهــا لعكــس فهــم اوضــح حــول دور اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة  فــي تحقيــق المســاواة بيــن 

الجنســين وتكافــؤ الفــرص .
إعــداد وصــف وظيفــي بالتعــاون مــع برنامــج تكامــل النــوع االجتماعــي  وديــوان الخدمــة المدنيــة ووزارة تطويــر 	 

ــوزارات والدوائــر الحكوميــة ضمــن مهــام  ــن ضبــاط ارتبــاط فــي كافــة ال القطــاع العــام يتــم مــن خاللــه تعيي
وواجبــات معينــه، وتــم تعميمــه مــن قبــل ديــوان الخدمــة المدنيــة.  

دراســة »تدقيــق النــوع االجتماعــي فــي القطاعــات العســكرية األردنيــة«: )األمــن العــام، الدفــاع المدنــي، 	 
.NATO )والــدرك(: بالشــراكة مــع منظمــة حلــف شــمال االطلســي )الناتــو
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وحدة السياسات والرصد:

متابعة تنفيذ االتفاقيات وااللتزامات الدولية والوطنية . 1
اعتمــاد الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيــل قــرار 1325 بصيغتهــا النهائيــة، والمصادقــة عليهــا مــن قبــل 	 

الحكومــة األردنيــة فــي 2017/12/3.. 
المساهمة في إعداد تقرير األردن الطوعي للتنمية المستدامة 2030.	 
المشــاركة فــي عضويــة فريــق التنســيق الحكومــي لحقــوق اإلنســان فــي مجــال متابعــة توصيــات تقريــر المركــز 	 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان والمشــاركة فــي نشــاطات الفريــق.
المشاركة في إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان 2025-2016	 
الــرد علــى كافــة االستفســارات الــواردة مــن بعثــات األردن الدائمــة لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف وفــي نيويــورك 	 

مــن خــالل القنوات الرســمية.
المشــاركة فــي عضويــة الوفــد الرســمي لمناقشــة التقريــر الوطنــي الــدوري الســادس المقــدم للجنــة 	 

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد المــرأة و متابعــة توصيــات اللجنــة ورفــع التوصيــات 
بشــأنها لمجلــس الــوزراء.

يف املجال التشريعي . 2
اعــداد الئحــة مطالــب اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المــرأة وشــركاؤها لعــام 2017 فــي االصــالح السياســي 	 

والتشــريعي ورفعهــا للســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.
ــن مــع 	  ــن واألنظمــة وتعديالتهــا ومناقشــة مشــاريع القواني ــراح القواني ــة فــي اقت  المشــاركة مــع الجهــات المعني

اللجــان المعنيــة فــي مجلــس األمــة وكســب التأييــد حولهــا )قانــون العقوبــات، قانــون الحمايــة مــن العنــف 
األســري،  ونظــام وتعليمــات العمــل المــرن وتعليمــات دور إيــواء المعرضــات للخطــر(.

الدراسات وأوراق السياسات اليت مت إعدادها. . 3
دراسة تحليل الموازنة العامة للعام 2016 من منظور النوع االجتماعي.	 
اعداد ورقة حول مسوغات تعيين المرأة في القضاء الشرعي )لم يتم نشرها بعد(.	 
إعداد ورقة سياسات حول تعزيز حماية النساء في االقتصاد غير المنظم في األردن.	 
إعداد دراسة حول ظاهرة التحرش في األردن.	 

رصد التمييز وواقع املرأة. 4
رصــد مؤشــرات واقــع المــرأة وفقــا إلطــار اجنــدة القاهــرة 	 

للمــرأة العربيــة والمتوائــم مــع أهــداف التنميــة المســتدامة
 تحديث مركز مصادر المعلومات الورقي واإللكتروني. 	 
استقبال حاالت شكاوى المرأة وارشادها ومتابعتها.	 

ثانيًا
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وحدة االتصال وكسب التأييد:

استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمنصة لنشر المعلومات والتوعية بأنشطة اللجنة والجهات الشريكة.	 
 انتــاج مــواد توعويــة بهــدف نشــر المعلومــات، حيــث بلــغ عــدد متابعــي اللجنــة علــى صفحــات التواصــل االجتماعي 	 

إلــى 52 ألــف متابــع.
نشــر الهويــة المؤسســية للجنــة باإلضافــة إلــى انتــاج مــواد ورقيــة ودعائيــة تحمــل هويــة اللجنــة وتوزيعهــا 	 

 www.women.jo وتحديــث الموقــع االلكترونــي للجنــة
تغطيــة فعاليــات وأخبــار اللجنــة عبــر الصحــف المحليــة، حيــث تــم نشــر أكثــر مــن 120 خبــر منهــا عشــر 	 

بيانــات صحفيــة متعلقــة بقضايــا حساســة تهــم المــرأة األردنيــة.
مشاركة فريق األمانة العامة في البرامج واللقاءات الحوارية على من خالل وسائل البث المرئي والمسموع في 	 

االعالم األردني واالعالم االقليمي بما يزيد عن 50 مقابلة بإالضافة إلى أكثر من 100 لقاء اذاعي.
التواصــل والتشــبيك مــع المؤسســات والجهــات المعنيــة بالمــرأة علــى مــدار العــام بهــدف بنــاء التوافقــات 	 

وكســب التأييــد للقضايــا التــي تطرحهــا اللجنــة.

 مؤمتر التمكني االقتصادي ورقة تصور املؤمتر. 1
عقــد مؤمتــر حتــت رعايــة مســو األمــرة بســمة بنــت طــالل رئيســة اللجنــة يف يــوم املــرأة العاملــي ومبناســبة 
مــرور 25 عامــً علــى تأســيس اللجنــة حتــت شــعار »متكــني املــرأة اقتصاديــا يف عــامل العمــل املتغــر كوكــب 50:50 
حبلــول عــام 2030« بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة. حيــث دعــت اللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون املــرأة يف 
يــوم املــرأة العاملــي اىل االلتــزام يف تغيــري شــامل مــن اجــل حتقيــق بيئــة مالئمــة تســمح ليــس فقــط يف زيــادة مشــاركة 
املــرأة اقتصاديــا وامنــا ايضــا متكينهــا داخــل املجتمــع، وأيت هــذا االحتفــال اللجنــة فرصــة إلطــالق وتبــين عــام 2018 

العــام الوطــين لتمكــني املــرأة اقتصاديــا.

محلة كسب التأييد ملشاركة املرأة النتخابات الالمركزية والبلدية. 2
ــي لدعــم مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات للمجالــس المحليــة ومجالــس 	  ــي وتلفزيون ــه اذاع ــاج 15 تنوي انت

المحافظــات موجــه للرجــال والشــباب و)20( تنويــه بصــوت النســاء القياديــات أنفســهن.
بــث )252( تنويــه اذاعــي و)126( تنويــه تلفزيونــي أســبوعيا لتصــل ألكثــر مــن 1.5 مليــون مســتمع و3.8 	 

مليــون مشــاهد. 
طباعة رسائل حملة كسب التأييد على 10 جسور في محافظة عمان و18 لوحة إعالنية في جميع المحافظات	 
ــدة علــى طــول فتــرة االنتخابــات 	  ــي الجري ــات ف ــترات وإعالن ــرض بوس اتفاقيــة مــع جريــدة الغــد لغايــات ع

ــع. ــى 300 ألــف متاب ــة حيــث تــم الوصــول مــن خاللهــا إل ــى رســائل توعوي تشــتمل عل
حملة إعالمية عبر وسائل التواصل االجتماعي وصلت إلى 500 ألف متابع خالل فترة الحملة.	 

االستمرار حبملة »أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات« واليت بدأت عام 2016. 3
ــع مــن 	  ــي شــملت تواقي ــات والنســاء« والت ــل الفتي ــم قت ــوا جرائ ــوان« أوقف ــة بعن ــع عريضــة الحمل االســتمرار بتوقي

مؤسســات المجتمــع المدنــي وتواقيــع فرديــة مــن المجتمــع المحلــي وصلــت ألكثــر مــن 6000 توقيــع.
لقــاءات شــهرية مــع المجتمــع المحلــي فــي المحافظــات بهــدف مجابهــة جرائــم قتــل النســاء والفتيــات والتطــرف 	 

العنيف. 

ثالثًا
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الحشد اإلعالمي للحملة من خالل المقابالت التلفزيونية واإلذاعية.	 

محلة إلغاء املادة 308 من قانون العقوبات. 4
المشــاركة فــي اكثــر مــن عاصفــة الكترونيــة علــى تويتــر والتــي وصــل فيهــا وســم #الغــاء_308 ليكــون األول 	 

تــداواًل فــي األردن
صياغــة بيــان حــول أهميــة الغــاء المــادة 308 ومشــاركته مــع منظمــات المجتمــع المدنــي وحــث الجهــات علــى 	 

التوقيــع عليــه حيــث وصــل عــدد الجهــات والمؤسســات الموقعــة علــى البيــان إلــى 72 جهــة.
تنظيــم وقفتــان أمــام مجلــس النــواب خــالل مناقشــة القانــون بإالضافــة إلــى حضــور المناقشــة علــى شــرفات 	 

مجلــس األمــة، واالجتماعــات مــع اللجنتيــن القانونيتيــن فــي مجلســي النــواب واألعيــان.
تغطية إعالمية متواصلة ومقابالت إذاعية وتلفزيونية.	 

محلة »راتبك بالبنك«. 5
نشــر رســالتين أساســيتين علــى 10 جســور فــي عمــان واحــدة تتعلــق بتحويــل الرواتــب للبنــك خاصــة بالمعلميــن 	 

والثانيــة خاصــة باإلنصــاف فــي االجــور.
ــر يتعلــق بالعقــد الموحــد علــى التلفزيــون االردنــي وتلفزيــون رؤيــا بواقــع 120 مــرة 	  ــو توعــوي قصي ــث فيدي ب

خــالل فتــرة الحملــة. 
بــث تنويهــات إذاعيــة تتضمــن ســتة رســائل علــى اإلذاعــات المجتمعيــة وإذاعــة مــزاج وميلــودي وأمــن اف ام 	 

بواقــع ثالثــة رســائل يوميــا اوقــات الــذروة.
تنســيق لقــاءات حواريــة علــى التلفزيــون األردنــي وتلفزيــون رؤيــا باإلضافــة إلــى العديــد مــن اإلذاعــات للجنــة 	 

االنصــاف فــي األجــور.
بــث فيديــو االنيميشــن الخــاص بالعقــد الموحــد بالحملــة علــى الموقــع االلكترونــي لجريــدة الغــد ووصــل إلــى 	 

ــع للصفحــة.  500000 متاب
بــث فيديــو االنيميــش عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي ووصــل إلــى 188 ألــف مشــاهد كمــا تــم تصميــم 6 	 

رســائل انفوجرافيــك وبثهــا ايضــا عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. 
ــر حــول العقــد الموحــد وضــرورة تحويــل الراتــب للبنــك تفاعــل معهــا 	  ــع تويت ــى موق ــة عل ــة الكتروني عاصف

ــة والتعليــم شــخصيًا.  ــر التربي وزي

احلملـة السـنوية ملناهضـة العنف املبين على النـوع االجتماعي )محلة 16 يوم(: بعنوان»لسـه صغرة . 6
عالزواج«

ــى  ــاًء عل ــى النــوع االجتماعــي يتــم صياغــة خطتهــا ســنويا بن ــة الســنوية لمناهضــة العنــف المبنــي عل ــة الدولي الحمل
االولويــات الناشــئة بنــاء علــى الدراســات والتوافقــات الوطنيــة مــع الجهــات المعنيــة مــن خــالل شــبكة مناهضــة العنــف 
ضــد المــرأة »شــمعة« التــي تضــم فــي عضويتهــا اكثــر مــن 90 مؤسســة رســمية وأهليــة ويتــم صياغــة الرســائل بنهــج 
تشــاركي يراعــي الفئــات المســتهدفة والثقافــة المجتمعيــة الســائدة بحيــث يختلــف محتــوى الرســائل وفقــا لــألدوات 
ــا  ــة تغيبــر الثقافــة المجتمعيــة نحــو قضاي التــي يتــم اســتخدامها والمحافظــات والفئــات المســتهدفة، ونظــرا الهمي
ــي  ــا يكف ــا م ــرأة مــن موازنته ــة لشــؤون الم ــة االرني ــة الوطني ــوع االجتماعــي تخصــص اللجن ــى الن ــي عل ــف المبن العن
ســنويا لتمويــل انشــطة الحملــة؛ اال ان االهتمــام الدولــي بالحملــة تســاهم بعــض الجهــات الدوليــة مثــل االمــم المتحــدة 
وغيرهــا مــن المموليــن فــي بعــض انشــطة الحملــة بنــاء علــى وتدفــع التكاليــف الباقيــة مــن الخطــة الوطنيــة المبنيــة مــع 
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شــبكة شــمعة. وقــد بلغــت موازنــة الحملــة حوالــي مئــة الــف دينــار أردنــي، 60٪ - 70٪ منهــا مــن موازنــة اللجنــة 
المخصصــة لهــا مــن الموازنــة العامــة.

انتاج أوراق معلوماتية إحصائية حول العنف ضد المرأة وواقع حال زواج القاصر على المستوى الوطني.	 
انتــاج انيميشــن فيديــو عــدد 2 عــن زواج القصــر والعنــف ضــد المــرأة وبثهمــا علــى التلفزيــون األردنــي وتلفزيــون 	 

رؤيــا بواقــع 100 مــرة خــالل الحملــة.
انتــاج رســائل إذاعيــة بثــت علــى تــرددات اإلذاعــات المحليــة والتجاريــة المســموعة بواقــع 600 مــرة علــى 	 

االذاعــات خــالل فتــرة الحملــة.
إنتاج أغنية عن تزويج القاصرات بعنوان )لسه_ صغيرة( تأليف وتلحين وغناء الفنانة نداء شرارة. 	 
توثيــق شــهادات حيــة مــن 12شــاب وفتــاة تبيــن رأيهــم بالعنــف ضــد المــرأة وزواج القصــر وبثهــا علــى قنــاة 	 

اليوتيــوب ومواقــع التواصــل االجتماعــي.
ــع 	  ــة فــي جمي ــى 10 جســور فــي عمــان و52 لوحــة إعالني ــوارع تضمنــت الطباعــة عل ــي الش ــة ف ــة إعالني حمل

محافظــات المملكــة. 
وضع إعالنات تحمل رسائل هادفة على باصات مخيمات الالجئين.	 
تنفيــذ عاصفــة الكترونيــة باســتخدام وســم #لســه_صغيرة حيــث وصــل عــدد المتفاعليــن ومســتخدمي الوســم 	 

بإالضافــة إلــى المشــاهدات للوســم إلــى 310 االف أثنــاء العاصفــة اإللكترونيــة.
توثيــق الفعاليــات واألنشــطة للجنــة وشــركائها وانتــاج فيديوهــات يوميــة توثيقيــة للفعاليــات وبثهــا علــى مواقــع 	 

التواصــل االجتماعــي.
تنفيــذ خطــة لمواقــع التواصــل االجتماعــي بمــا فيهــا انتــاج مــواد توعويــة وبثهــا ضمــن فتــره زمنيــة محــددة 	 

حيــث اســتطعنا الوصــول إلــى 4 مليــون شــخص وزيــادة عــدد متابعــي صفحــة اللجنــة إلــى 12000 اعجــاب
 شــاهد الفيديوهــات المنشــورة علــى الصفحــة والمنتجــة خصيصــا للحملــة وعددهــا 20 فيديــو أكثــر مــن850 	 

ألــف مشــاهد. 
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التطوير املؤسسي

تطوير األداء املؤسسي. 1
تدقيق واقع النوع االجتماعي للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.	 
وضع خطة تقويمية لتطوير االداء وبناء القدرات استجابة لنتائج تقرير تدقيق واقع النوع االجتماعي.	 
السير في إجراءات أتمته العمليات اإلدارية المساندة. 	 

بناء قدرات فريق اللجنة . 2
المشاركة في دورات تدريبية حول إعداد التقارير الوطنية للهيئات التعاقدية.	 
بنــاء قــدرات موظفــي اللجنــة فــي مجــال النــوع االجتماعــي )كمفهــوم وتقييــم( والتأهيــل للرخصــة الدوليــة فــي 	 

تدقيــق النــوع االجتماعــي.
بناء مهارات موظفي اللجنة في اللغة اإلنجليزية.	 
اتفاقية مع البنك األهلي بخصوص تدريب كادر من اللجنة على إدارة المشاريع/ ماليًا.	 
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العضوية يف اللجان

األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة:. 1
رئاسة الفريق القطاعي »النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين«.	 
نائب رئيس الفريق الوطني للحماية من العنف االسري.	 
عضو في مجلس إدارة المجلس األعلى للسكان	 
عضو في اللجنة العليا للتنمية المستدامة 2030	 
 عضــو فــي اللجنتيــن التوجيهيــة والتنســيقية للبرنامــج التنفيــذي الحكومــي واللجــان الفنيــة للقطاعــات ذات 	 

ــة العالق

العضوية يف فرق العمل:. 2
ــي ودعــم نظــام معلومــات ســوق 	  ــي والتقن ــم المهن ــب والتعلي ــق الوصــول الشــامل لخدمــات التشــغيل والتدري فري

العمــل
فريق إعداد قانون الحماية من العنف األسري	 
فريق إعداد مسودة لقانون حقوق الطفل	 
فريق تنفيذ تعليمات احكام نظام دور الحماية من العنف األسري 	 
فريق نظام العمل المرن وإعداد تعليمات تنفيذ نظام العمل المرن.	 

العضوية يف الفرق الفنية. . 3
دراسة زواج القاصرات. 	 
 إعداد الخطة الوطنية للحد من زواج األطفال. 	 
توحيد خطوط الدعم االسري. 	 
اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لكبار السن.	 
 الفريق الوطني لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  	 
 تآلف البحث العلمي/تكامل النوع االجتماعي. 	 
ائتالف القرار 2250 الشباب واألمن والسالم. 	 
مرصد مؤسسات المجتمع المدني لمحاربة التطرف.	 

شراكات حملية واقليمية ودولية:. 4
شراكة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من أجل الوقاية من النزاعات المسلحة.	 
شبكة المجتمع المدني للنزوح.	 
المفوضية العليا لشؤون الالجئين.	 
البنك األهلي األردني.	 
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املشاركات واإلقليمية والدولية 

املشاركات الدولية:. 1
اجتماع لجنة وضع المرأة حول تمكين المرأة وعالقته بالتنمية المستدامة )CSW61( نيويورك.	 
ــن 	  ــن الجنســين وتمكي ــق المســاواة بي ــى تحقي ــة ال ــتراتيجيات الرامي ــي باالس ــراء المعن ــق الخب ــاع فري اجتم

جميــع النســاء و الفتيــات مــن خــالل تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 المراعيــة للمنظــور الجنســاني، 
بدعــوة مــن األمــم المتحــدة للمــرأة – نيويــورك تحضيــر للمنتــدى السياســي رفيــع المســتوى -نيويــورك

المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة -نيويورك	 
مناقشة التقرير الطوعي لحقوق االنسان في األردن 	 
الــدورة 68 للجنــة التنفيذيــة للمفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن )UNHCR( حلقــة النقــاش حــول اإلطــار 	 

الشــامل الســتجابة الالجئين-جنيــف
الــدورة السادســة والثالثــون للجنــة حقــوق االنســان، بدعــوة مــن مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق االنســان 	 

)OHCHR( – جنيــف  
المشاركة في مناقشة تقرير سيداو الدوري السادس المقدم للجنة االتفاقية.	 
المشــاركة فــي مناقشــة التقريــر الــدوري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أمــام 	 

لجنــة حقــوق اإلنســان.

املشاركات اإلقليمية:. 2
اجتماعــات لجنــة المــرأة العربيــة )36(، واالجتمــاع اإلقليمــي التحضيــري علــى المســتوى الحكومــي للــدورة 	 

ــن ــة وضــع المــرأة باألمــم المتحــدة – البحري الـــ)61( للجن
المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بدعوة من االسكوا – المغرب	 
جلســة »تمكيــن المــرأة وحمايــة الطفــل واألســرة ركائــز تحقيــق التنميــة المســتدامة«، بدعــوة مــن ادارة المــرأة 	 

واألســرة والطفولة-جامعــة الــدول العربيــة – جمهوريــة مصــر العربيــة
اجتمــاع الــدورة الثامنــة للجنــة المــرأة فــي االســكوا، والمشــاركة فــي حلقــة نقــاش حــول ادمــاج مفهــوم المســاواة 	 

بيــن الجنســين فــي المؤسســات العامــة – بيــروت –لبنــان
مؤتمــر مشــاركة المــرأة فــي عمليــات الســالم واألمــن واالنتقــال فــي العالــم العربــي، بدعــوة مــن مؤسســة 	 

فريدريــش اربــت مــع مركــز مســاواة – بيــروت – لبنــان
مؤتمــر اقليمــي رفيــع المســتوى »كســر الحواجــز نحــو المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي السياســة«، بدعــوة مــن 	 

منظمــة التعــاون والتنميــة OECD –القاهــرة
عــرض التجربــة االردنيــة فــي اعــداد وتبنــي الخطــة الوطنيــة لتفعيــل القــرار 1325 – فــي إطــار المشــروع 	 

المشــترك بيــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة ومركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث »كوثــر« لدعــم قــدرات 
أعضــاء لجنــة القيــادة واللجــان الفنيــة لصياغــة خطــة العمــل الوطنيــة 1325 تحــت مظلــة وزارة المــرأة واألســرة 

ــة -تونــس. والطفول
تقدير التكلفة االقتصادية للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية االسكوا 	 
إشراك المرأة وتسريع السالم دور المنظمات النسائية في دعم السالم -هيئة األمم المتحدة 	 
لماذا بيانات النوع االجتماعي أمر بالغ األهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة األمم المتحدة 	 
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االنفاق املايل: خمصصات اللجنة

الوحدةرقم البند
املخصص
)دينار(

 االنفاق 
الفعلي
)دينار(

جمموع 
االلتزامات 

)دينار(

 املبلغ
املتبقي 
)دينار(

نسبة االجناز املايل

76٪78.50046.57513.27018.655وحدة الربامج واملشاريع 1.1
65٪25.00010.8965.3608.744 برامج التمكني السياسي 1.1.1
100٪3.5003.50000 برامج التمكني اإلقتصادي1.2.1
97٪25.00024.1620838برامج التمكني اإلجتماعي1.3.1
65٪25.0008.2327.9108.858برامج إدماج النوع اإلجتماعي1.4.1

47٪92.00026.86516.20048.935وحدة السياسات والرصد2.1
90٪21.5003.17316.2002.128سياسات عامة وتشريعية2.1.1
متابعة وتقييم ورصد تنفيذ 2.2.1

اإلتفاقيات الدولية
65.50018.803046.697٪29

رصد قضايا التمييز ومصادر 2.3.1
املعلومات

5.0004.8900110٪98

٪100-85.00085.1540154وحدة كسب التأييد واالتصال3.1
كسب تأييد يف جمال التمكني 3.1.1

السياسي
37.00037.00000٪100

كسب تأييد يف جمال التمكني 3.2.1
اإلقتصادي

10.00010.059059-٪101

كسب تأييد يف جمال التمكني 3.3.1
اإلجتماعي

30.00030.00000٪100

 نشر املعرفة هبوية اللجنة 3.4.1
وتعزيز دورها كآلية وطنية 

8.0008.095095-٪101

38٪54.5001.08619.58033.834وحدة اخلدمات املؤسسية4.1
 تطوير القدرات املؤسسية 4.1.1

للجنة ومأسسة مهامها ودورها 
54.5001.08619.580 33.834٪38

الرواتب واملكافئات واملصاريف 5.1
اإلدارية والتشغيلية

390.000335.755054.245٪86

90٪31.146 325.000293.8540 رواتب املوظفني واملكافئات5.1.1
64٪65.00041.901023.099املصاريف اإلدارية والتشغيلية5.1.2

78٪700.000495.65149.050155.299اإلمجايل
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االنفاق املايل: املشاريع

املدة 
املتبقية

نسبة 
الصرف

املبلغ 
املتبقي
)دينار(

اإلنفاق الفعلي 
حىت 

12/2017
)دينار(

املخصص
)دينار(

اجلهة املمولة املشروع

6 شهور ٪57 75.817 98.493 174.310 الوكالة األملانية للتعاون 
GIZ الدويل

مشروع متكني النساء 
يف املواقع القيادية

11 شهر ٪47 119.301 105.524 224.825 الوكالة السويسرية 
SDC للتنمية والتعاون

مشروع التعاونيات 
كوسيلة لتمكني املرأة 

اقتصاديا 
6 شهور  ٪16 91.019 16.996 108.015 هيئة األمم املتحدة للمرأة 

UN Women
مشروع قرار 1325

انتهت ٪100 0 14.160 14.160 UN Women محلة 16 يوم 
انتهت ٪100 0 10.000 10.000 السفارة اهلولندية محلة 16 يوم 
انتهت ٪100 0 10.000 10.000 اوكسفام محلة 16 يوم 
انتهت ٪98 100 4.900 5.000 االحتاد األورويب محلة 16 يوم

286.237 260.073 546.310 املجموع الكلي   



18التقرير السنوي 2017

املوازنة التقديرية للجنة لعام 2018

القيمة )دينار( البند  

293.000 أنشطة خطة عام 2018 )خطط العمل التنفيذية لوحدات اللجنة(
357.000 جمموع رواتب املوظفني احلاليني والشاغرة
50.000 جمموع املصاريف التشغيلية واإلدارية
700.000 املجموع الكلي ملوازنة 2018 املطلوبة
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أهم اخلطوات القادمة

على املستوى املؤسسي
تطوير اإلطار القانوني لعمل اللجنة من خالل تبني وإصدار مجلس الوزراء للنظام المقترح.	 
استكمال حوسبة إجراءات عمل اللجنة الداخلية.	 
مراجعة مهام اللجنة وهيكليتها لتستجيب مع الدور المستقبلي المتوقع لها.	 
رفع قدرات موظفي اللجنة وملء الشواغر واستكمال هيكليتها بما يتوائم مع المرحلة القادمة.	 
تعزيــز شــراكات مــع المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والجهــات المانحــة والمؤسســات الحكوميــة ومؤسســات 	 

المجتمــع المدنــي المعنيــة.

على مستوى تنفيذ الربامج
 	 SDGs تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة
دمــج أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 المتعلقــة بالمــرأة فــي الخطــط الوطنيــة، وتطويــر نظــام متابعــة وتقييــم 	 

للمؤشــرات المتعلقــة بالمــرأة بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي، بهــدف تمكيــن اللجنــة مــن إعــداد 
التقاريــر الوطنيــة لمتابعــة تنفيــذ األردن اللتزاماتــه الدوليــة

مأسســة عمليــات ادمــاج النــوع االجتماعــي وتبنــي نمــاذج الموازنــات المســتجيبة للنــوع االجتماعــي، وبنــاء قــدرات 	 
ضبــاط النــوع االجتماعــي فــي المؤسســات الحكوميــة.

تنفيــذ حمــالت التوعيــة وكســب التأييــد حــول حقــوق المــرأة والسياســات والتشــريعات المطلــوب تعديلهــا أو 	 
تبنيهــا.

مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتمكين النساء بالشراكة مع الجهات ذات العالقة.   	 
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 أعضاء اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
برئاسة صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل املعظمة

2015/5/17

اجلهة االسم الرقم

وزير التخطيط والتعاون الدويل معايل الدكتورة ماري قعوار 1
وزير دولة للتطوير االداري واملؤسسي معايل السيدة جمد شويكة 2

وزير العمل معايل املهندس مسري مراد 3
وزير الشؤون البلدية معايل املهندس وليد املصري 4

وزير التنمية االجتماعية معايل السيدة بسمة اسحاقات 5
وزير العدل معايل الدكتور بسام التلهوين 6

وزير الشؤون السياسية والربملانية معايل املهندس موسى املعايطة 7
خبرية قطاع خاص معايل السيدة مها اخلطيب 8

املنسق احلكومي حلقوق االنسان معايل باسل الطراونة 9
املديرة التنفيذية للصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية سعادة السيدة فرح الداغستاين 10

أمني عام املجلس األعلى للسكان عطوفة الدكتورة عبلة عماوي 11
رئيسة ملتقى الربملانيات األردنيات سعادة النائب رمسية الكعابنة 12

رئيسة االحتاد النسائي األردين العام سعادة السيدة ميسون تليالن 14
أمينة سر جتمع جلان املرأة الوطين األردين سعادة السيدة سالم احلسبان  15

رئيسة احتاد املرأة األردنية سعادة السيدة آمنة الزعيب 16
مؤسس ومدير قادة الغد سعادة الدكتور سامي حوراين 17

مؤسس مهرجان الفكر اجلديد سعادة السيد ماهر قدورة 18
األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة سعادة الدكتورة سلمى النمس 19


