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 الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن
)٢٠١٧-٢٠١٣( 

 
  ذه الخطة االستراتيجية قابلة للتطوير والمراجعة الدوريةه الحظة مهمة:م 
 

 المحتويات



 ۲ 

 

 ية، هي:): األمن اإلنساني والحماية االجتماعية (التمكين االجتماعي)، ويتضمن عدة مجاالت فرع١محور (

 (ما قبل التعليم العالي والتعليم العالي والتدريب المهني). التعليمالمرأة و مجال:  .١

  .الصحةالمرأة و مجال:  .٢
 العنف ضد المرأة.مجال:  .٣

 المرأة والبيئة والتغير المناخي.مجال:  .٤

المـرأة والمـأوى واإلسـكان، و  المـرأة، و يمـن الغـذائالمرأة ذات الحاجات األساسية والتحـديات الخاصـة، ويتضـمن الفئـات التاليـة: المـرأة واألمجال:  .٥
 .كبيرة السن المرأةالمعّوقة، و 

 . والمشاركة في الحياة العامة ): التمكين السياسي للمرأة٢محور (

المـرأة ، و منزل أو في العمل غيـر المـنظمالمرأة العاملة من ال، و المرأة سيدة األعمال، و المرأة العاملة): التمكين االقتصادي للمرأة، ويتضمن الفئات التالية: ٣محور (
 لمرأة المعيلة لألسرة.، واالفقيرة

 

   المحاور المستعرضة:* 
 تندرج أهدافها ضمن جميع محاور االستراتيجية ومجاالتها، وتشمل: ،Crosscuttingوهي محاور مستعرضة/  

 الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة.: )١محور (

  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.اإلعالم : )٢محور (
 دمج النوع االجتماعي؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية. : )٣محور (

وترسـيخ مجتمـع  ٕادارة المعرفـة، و الحكم الرشيد وضمان الجودة والتميز والنزاهـةويتضمن ( التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة،: )٤محور (
 ).حفز التمويل وبناء الشراكات، و والمتابعة والتقييم البحث العلمي، و التعلم الدائم

 

 



 ۳ 

 
 
 

 : التمكين االقتصادي للمرأة)٣( المحور
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التمكين االقتصادي للمرأة)٣( المحور
 

 األثر الهدف االستراتيجي



 ٤ 

االقتصـادية عبـر  تمكين المرأة لكي ُتسهم إسهامًا كامًال فـي الحيـاة -١
 القطاعات كافة وعلى جميع مستويات النشاط االقتصادي.   

  واألسرة. صديقة للمرأةداعمة و  سياسات وتشريعاتبيئات عمل و  -
 .دعم االقتصادي الوطنيفي سوق العمل و  فيمشاركة فاعلة للمرأة  -

 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

رفع نسـبة مشـاركة  -١/١
المــــــرأة االقتصــــــادية فــــــي 
ســــــوق العمــــــل بمختلــــــف 

 قطاعاته.

ارتفـــــــاع مســـــــتمر  -
ـــي ـــؤثر ف معـــدالت  وم

تصـادية المشاركة االق
 للمرأة األردنية

دخــول المـــرأة إلـــى  -
تــــــم  ســــــوق العمــــــل

مــن خـــالل  تشــجيعه 
ـــذ عـــدة مشـــاريع   تنفي
بصــــــــورة مســــــــتمرة، 

 مثل: 
مشــــــروع تشــــــغيل  •

الفتيـــــــــــات فـــــــــــي 
 المناطق النائية

مشـــروع التـــدريب   •
 والتشغيل الوطني

ــــــروع  • مشــــــروع الف
 اإلنتاجية

ـــــدل المشـــــاركة  - مع
االقتصـــــادية المـــــنّقح 
للســـــــكان األردنيـــــــين 

ســــــنة فــــــأكثر)  ١٥(
 حسب الجنس 

 

 وزارة العمل -
ــــة  - ــــوان الخدم دي

 المدنية
مؤسســـــــــــــــــــــــة  -

 التدريب المهني
صـــــــــــــــــــــــندوق  -

التشـــغيل والتـــدريب 
 المهني والتقني

ــــــــــــــــــــــــوزارات  - ال
والـــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر 
والمؤسســــــــــــــــــــات 

 الحكومية
التنمية صندوق  -
 التشغيل و 
مؤسســـــــــــــــــــات  -

 القطاع الخاص
اللجنــة الوطنيـــة  -

 رة العملوزا -
ديوان الخدمة  -

 المدنية
وزارة  -

التخطــــــــــــــــــــــــيط 
 والتعاون الدولي

دائــــــــــــــــــــــــــرة  -
اإلحصــــــــــــــاءات 

 العامة 
 

مســــــــــــــــــح  -
العمالـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة/  والبطال
دائــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة
البرنـــــــــامج  -

التنفيـــــــــــــــــذي 
التنمـــــــــــــــــــوي 

٢٠١١-
/ وزارة ٢٠١٣

التخطـــــــــــــــــيط 
والتعــــــــــــــــاون 

 الدولي

 ذكور
٦٣.٥% 
 إناث
١٤.٧% 
 

 ذكور
٦٤% 

 إناث
١٥.٢% 
 

 ذكور
٦٤.٥% 
 إناث
١٥.٥% 
 

 ذكور
٦٤.٨% 
 إناث
١٥.٧% 
 

 ذكور
٦٥.١٦% 
 إناث
١٦% 
 



 ٥ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

مشــــــروع تــــــدريب  •
ذوي الحاجــــــــــــــات 

 الخاصة
مشــــــروع تــــــدريب  •

ـــــــــــــــــــــــــــــاحثين  الب
متعطلـــــين عـــــن وال

ـــــــــــــي  ـــــــــــــل ف العم
 المناطق النائية

مشــــــروع تمكـــــــين  •
 المرأة الريفية

ــــــــادة  • مشــــــــروع زي
مشـــــاركة النســـــاء 

 في التدريب
مشـــــــروع العمـــــــل  •

 الالئق
حمالت وطنية  تـم  -

تنظيمهـــا ســـنويًا عـــن 
أهمية مشاركة الفتـاة 
فــــــي ســــــوق العمــــــل 
بعنــــــــوان "عملنـــــــــا.. 

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة

الجامعــــــــــــــــــــات  -
 الرسمية والخاصة

وســـائط اإلعـــالم  -
المقــــروء والمرئــــي 
والمســـــــــــــــــــــــــــموع 

 واإللكتروني
مراكــــز الشــــباب  -

 والشابات
تجمـــــــع لجـــــــان  -

ــــــــوطني  ــــــــرأة ال الم
 األردني

الصـــــــــــــــــــندوق  -
ـــي الهاشـــمي  األردن

 للتنمية البشرية
الملكــــــة  معهــــــد -

زيـــــــــــن الشـــــــــــرف 
 التنموي

غرفـــــــة تجـــــــارة  -



 ٦ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ـــــا.. مســـــتقبلنا"  حياتن
اســــــــــتهدفت طلبــــــــــة 
المـــدارس والجامعـــات 

بنـــــــــاء المجتمـــــــــع وأ
 المحلي 

 األردن
غرفــــة صــــناعة  -

 األردن
ملتقــــى ســــيدات  -

األعمـــــال والمهـــــن 
 األردني

جمعيــــــة نــــــادي  -
صـــاحبات األعمـــال 

 والمهن
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــة بــــالتمكين 
االقتصــادي للمــرأة/ 
اللجنــــة التنســــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 
الحكوميــة (المرفــق 

 )٦رقم 
ارتفــــــاع تــــــدريجي  -

فـــي معـــدالت التحـــاق 
المشـــــــــــــــــــــتغلين/ات 

التوزيـــــع النســـــبي  -
للمشـــــــــــــــــــــتغلين/ات 

ســـنة  ١٥األردنيـــين (

الجهـــــــــــــــــــــــــات  -
المســـــــؤولة عـــــــن 
مســــــتوى تحقيــــــق 

 وزارة العمل -
ديوان الخدمة  -

 المدنية

مســــــــــــــــــح  -
عمالـــــــــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــة/  والبطال

 حكوميال
 ذكور
٣٦% 

 حكوميال
 ذكور
٣٦.٣% 

 حكوميال
 ذكور
٣٦.٧% 

 حكوميال
 ذكور
٣٧% 

 حكوميال
 ذكور
٣٧.٣% 



 ۷ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

األردنيين ذكورًا وٕاناثـًا 
وبخاصة في: القطاع 
الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص، 
ولحســـــــــــــــــــــــــابهم/ن 
الخـــاص، وكأصـــحاب 
 أو صاحبات أعمال    

أكثر) حســب قطـــاع فــ
 العمل والجنس

المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
والموضـــــــحة فـــــــي 
مقابـــــــــل الهـــــــــدف 
الفرعــي المؤسســي 

ضـــــمن هـــــذا  ١/١
المحـــور: التمكـــين 
 االقتصادي للمرأة 

وزارة  -
التخطــــــــــــــــــــــــيط 
ـــــــــــــــــــــــاون  والتع

دائــــــرة / الــــــدولي
اإلحصــــــــــــــاءات 

 العامة 
 

دائــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة
 

 إناث
٤٨.٢% 

 الخاص
 ذكور
٣٨% 

 إناث
٤٤.٣% 

 صاحب 
 عمل
 ذكور

٨% 
 إناث
٢.٧% 

 يعمل 
 لحسابه
 ذكور
١٠.٤% 
 إناث
٢.٤% 

 إناث
٤٨.٥% 

 الخاص
 ذكور
٣٨.٤% 
 إناث
٤٤.٦% 

 صاحب 
 عمل
 ذكور
٨.٣% 

 إناث
٣% 

 يعمل
 لحسابه 

 كورذ
١١% 

 إناث
٣% 

 إناث
٤٧.٦% 

 الخاص
 ذكور
٣٨.٨% 
 إناث
٤٥% 

صاحب 
 عمل
 ذكور
٨.٥% 

 إناث
٤% 

يعمل 
 لحسابه
 ذكور
١١.٣% 
 إناث
٣.٤% 

 إناث
٤٦.٣% 

 الخاص
 ذكور
٣٩% 

 إناث
٤٥.٢% 

صاحب 
 عمل
 ذكور

٩% 
 إناث
٤.٥% 

يعمل 
 لحسابه
 ذكور
١١.٨% 
 إناث

٤% 

 إناث
٤٥% 

 الخاص
 ذكور
٣٩.٥% 
 إناث
٤٥.٥% 

 صاحب 
 عمل
 ذكور
٩.٣% 

 إناث
٥% 

 يعمل
 لحسابه 

 ذكور
١٢% 

 إناث
٤.٥% 

الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات الخدمات مســــــــــــــــــح  - وزارة العمل -الجهـــــــــــــــــــــــــات  -التوزيـــــع النســـــبي  -ارتفــــــاع تــــــدريجي  - 



 ۸ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

معـــدالت التحـــاق  فـــي
ـــــــــاث بقطـــــــــاعي  اإلن

، الزراعــــة والصــــناعة
انخفاضها  في مقابل 
فـــي قطـــاع التـــدريجي 

 الخدمات

للمشـــــــــــــــــــــتغلين/ات 
ســـنة  ١٥األردنيـــين (

فأكثر) حسب النشـاط 
االقتصـــــادي الحـــــالي 

 والجنس

المســـــــؤولة عـــــــن 
مســــــتوى تحقيــــــق 
المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
والموضـــــــحة فـــــــي 
مقابـــــــــل الهـــــــــدف 
الفرعــي المؤسســي 

ضـــــمن هـــــذا  ١/١
المحـــور: التمكـــين 
 االقتصادي للمرأة 

ديوان الخدمة  -
 المدنية

وزارة  -
التخطــــــــــــــــــــــــيط 
ـــــــــــــــــــــــاون  والتع

دائــــــرة / الــــــدولي
ءات اإلحصــــــــــــــا

 العامة 

العمالـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة/  والبطال
دائــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة
 

 ذكور
٤٢.٩% 
 إناث
٦٦.٣% 

 الزراعة
 ذكور

٣% 
 إناث

٣% 
 الصناعة
 ذكور
١١.١% 
 إناث
٧.٩% 

 ذكور
٤٣.٣% 
 إناث
٦٦% 

 الزراعة
 ذكور
٤.٥% 

 إناث
٣.٥% 

 الصناعة
 ذكور
١١.٨% 
 إناث
٨.٢% 

 ذكور
٤٣.٥% 
 إناث
٦٥.٨% 

 الزراعة
 ذكور

٥% 
 إناث

٤% 
 الصناعة
 ذكور
١٢% 

 إناث
٨.٥% 

 ذكور
٤٤% 

 إناث
٦٥.٣% 

 الزراعة
 ذكور
٥.٤% 

 إناث
٤.٥% 

 الصناعة
 ذكور
١٢.٣% 
 إناث
٨.٨% 

 ذكور
٤٤.٣% 
 إناث
٦٥% 

 الزراعة
 ذكور

٦% 
 إناث

٥% 
 الصناعة
 ذكور
١٢.٥% 
 إناث

٩% 



 ۹ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ـــــة  -  معـــــدالت البطال
لــــــــــــــدى الســــــــــــــكان 

ذكورًا وٕاناثـًا  األردنيين
شــــــــهدت انخفاضــــــــًا 

 تدريجياً 

ــــــــة  - ــــــــدل البطال مع
للســـــــكان األردنيـــــــين 

ســــــنة فــــــأكثر)  ١٥(
 حسب الجنس  

الجهـــــــــــــــــــــــــات  -
المســـــــؤولة عـــــــن 
مســــــتوى تحقيــــــق 
المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
والموضـــــــحة فـــــــي 
مقابـــــــــل الهـــــــــدف 
الفرعــي المؤسســي 

ضـــــمن هـــــذا  ١/١
المحـــور: التمكـــين 
 االقتصادي للمرأة 

 وزارة العمل -
ديوان الخدمة  -

 نيةالمد
وزارة  -

التخطــــــــــــــــــــــــيط 
ـــــــــــــــــــــــاون  والتع

دائــــــرة / الــــــدولي
اإلحصــــــــــــــاءات 

 العامة 

مســــــــــــــــــح  -
العمالـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــة/  والبطال
دائــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة

 ذكور
١٠.٤% 
 إناث
٢١.٧% 

 ذكور
١٠.٢% 
 إناث
٢١.٤% 

 ذكور
٩.٨% 

 إناث
٢١.٢% 

 ذكور
٩.٥% 

 إناث
٢١% 

 ذكور
٩% 

 إناث
٢٠.٧% 



 ۱۰ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

حفـز المـرأة لدراسـة  -١/٢
التخصصـــــــات التطبيقيـــــــة 

ــة وت طــوير مهاراتهــا المهني
لمواكبــــة متطلبــــات ســــوق 
العمـــل ودعــــم االقتصــــادي 

 الوطني.  

الــــــــوعي تنــــــــامي  -
بأهميـــة التخصصـــات 
ـــــــة وحاجـــــــة  التطبيقي
سوق العمل لهـا بـين 
طلبــة المــدارس ودور 

فـي هذه التخصصـات 
ر المهني يالتطو إطار 
 بخاصة لإلناث

تزايــــــــــــد أعــــــــــــداد  -
الملتحقــــــــــــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــي  الخريجــــــــــاتو  ف
 تخصصات: الهندسـة

واالتصـــــــــــــــــــــــــــــاالت 
والحاســــــــــوب مــــــــــن 
 الجامعـــــات األردنيـــــة

 الرسمية والخاصة

الخريجــــات نســــبة  -
ــــــــي ال تخصصــــــــات ف

 مــــــــــــنالتطبيقيــــــــــــة 
 الجامعات األردنية

 
 
 

زارة التعلـــــــــيم و  - 
ـــــــالي والبحـــــــث  الع
العلمــي والجامعــات 
األردنيــــة الرســــمية 

 والخاصة
الجامعــــــــــــــــــــات  -

الرسمية والخاصة/ 
ــــــات  الهندســــــة كلي

واالتصــــــــــــــــــــــاالت 
 والحاسوب

وزارة التربيــــــــــــة  -
والتعلــيم: مــديريات 
التربيــــــة والتعلــــــيم 
والمدارس/ اإلرشاد 

 التربوي والمهني

وزارة التعلــــــيم  -
العــــالي والبحــــث 

 العلمي
الجامعــــــــــــــــات -

األردنية الرسمية 
والخاصة/ كليات 
الهندســــــــــــــــــــــــة 
واالتصـــــــــــــــاالت 

   والحاسوب
دائــــــــــــــــــــــــــرة  -

اإلحصــــــــــــــاءات 
 العامة

 
 

ـــــــــــــر  - التقري
اإلحصــــــــــــائي 
الســــنوي عــــن 

العــالي التعلــيم 
فـــــــــي األردن/ 
وزارة التعلـــــــيم 
ـــــــــــــــــــــــالي  الع
والبحــــــــــــــــــــث 

 العلمي
 إحصـــــــاءات -

المــرأة والرجــل 
في األردن في 
أرقـــــام/ دائـــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة

 حاسوب
٤٢.٨% 

 اتصاالت
٢٠.٤% 

 هندسة
٣٢.٣% 

 حاسوب
٤٣% 

 اتصاالت
٢١% 

 هندسة
٣٣% 

 حاسوب
٤٣.٥% 

 اتصاالت
٢١.٥% 

 هندسة
٣٣.٥% 

 حاسوب
٤٤% 

 اتصاالت
٢٢% 

 هندسة
٣٤% 

 حاسوب
٤٥% 

 اتصاالت
٢٣% 

 هندسة
٣٥% 

إعــــــــــادة تأهيــــــــــل  -١/٣
وتــــدريب المــــرأة الحاصــــلة 
على مؤهـل علمـي جـامعي 

تنفيــــــــذ مشــــــــروع  -
العمـــــل الالئـــــق فـــــي 

 وزارة العمل
تنفيــــــــذ مشــــــــروع  -

عـــــــــــدد اإلنـــــــــــاث  -
الحاصـــــــــالت علـــــــــى 
مؤهــل علمــي جــامعي 
أو متوســــــــــط فــــــــــي 

المؤسســـــــــــــــات  -
والمراكـــز والمعاهـــد 

 الرسمية المعنية 
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

ــــيم  - وزارة التعل
العــــالي والبحــــث 

 العلمي
ديوان الخدمة  -

ـــــــــــــر  - التقري
اإلحصــــــــــــائي 
الســــنوي عــــن 
التعلــيم العــالي 

١٨٠٠٠  
 خريجة

 
 

١٧٠٠٠ 
 خريجة

 
 

١٤٠٠٠ 
 خريجة

 
 

١٢٠٠٠ 
 خريجة

 
 

١٠٠٠٠ 
 خريجة
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األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
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٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ــي  أو متوســط (وبخاصــة ف
التخصصــــــــــات الراكــــــــــدة) 
 للحصول على عمل الئق.

تطـــــــــــوير البـــــــــــرامج 
والمنـــــاهج التدريبيـــــة 

سوق  وفق احتياجات
العمـــل فـــي مؤسســـة 

 التدريب المهني
 

 التخصصات الراكدة
    

المجتمـــــع المـــــدني 
 المعنية

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــــــــــــة  -

 التدريب المهني
وزارة التطـــــــــوير  -

 القطاع العام
وزارة الصــــــناعة  -

 والتجارة
اللجنــة الوطنيـــة  -

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة

صـــــــــــــــــــــــندوق  -
التشـــغيل والتـــدريب 

 المهني والتقني
صندوق التنمية  -

 والتشغيل 
الجامعــــــــــــــــــــــــة  -

األردنيــــــة/ معهــــــد 
ـــدريب والبحـــوث  الت

 المدنية
المؤسســــــــات  -

ـــــــــــــــــــــــــ ز والمراك
والمعاهــــــــــــــــــــــــد 
 الرسمية المعنية 

منظمــــــــــــــــات  -
المجتمع المـدني 

 المعنية
 وزارة العمل -
صـــــــــــــــــندوق  -

التشـــــــــــــــــــــــــغيل 
ـــــــــــــــــــــــدريب  والت

 المهني والتقني
صـــــــــــــــــندوق  -

التنميــــــــــــــــــــــــــــة 
 والتشغيل 

 

فـــــــــي األردن/ 
وزارة التعلـــــــيم 
ـــــــــــــــــــــــالي  الع
والبحــــــــــــــــــــث 

 العلمي
قاعــــــــــــــــدة  -

بيانــات ديــوان 
مــــــــــــــــــــة الخد

المدنيـــــــــــــــــة/ 
ســـــــــــــــــــجالت 
ـــــــــــــف/  التوظي
التخصصـــــــات 
المطلوبــــــــــــــــة 
والتخصصــــات 
غير المطلوبة 
ـــــــة  ـــــــن حمل م
البكـــــالوريوس 
والــــدبلوم مــــن 
الــــــــــــــــــــــذكور 

 واإلناث 
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 الزراعي
ثالثـــــــــــة مراكـــــــــــز  -

تدريبيـــــة متخصصـــــة 
 للفتيـــات تـــم إنشـــاؤها

فــــــــــــــي محافظــــــــــــــة 
ـــــــدف  العاصـــــــمة، به
عقـــــد دورات إلعـــــادة 
ـــــــــأهيلهن لســـــــــوق  ت
العمــل، بحيــث تكــون 
ـــة  المراكـــز تحـــت مظل
القطاع العام وبشراكة 
فاعلــــة مــــع القطــــاع 

 الخاص

 

مراكــــــــــز عــــــــــدد ال -
متخصصة التدريبية ال

 تــــــم إنشــــــاؤهاالتــــــي 
إلعادة تأهيل وتدريب 

 لفتياتا
عــدد دورات إعــادة  -

ـــــــدريب  ـــــــل والت التأهي
ــــــم تنف ــــــي ت ــــــذها الت ي

للمــرأة الحاصــلة علــى 
مؤهــل علمــي جــامعي 
أو متوســــــــــط فــــــــــي 

 التخصصات الراكدة

الجهـــــــــــــــــــــــــات  -
المســـــــؤولة عـــــــن 
مســــــتوى تحقيــــــق 
المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــر 
والموضـــــــحة فـــــــي 
مقابـــــــــل الهـــــــــدف 
الفرعــي المؤسســي 

ضـــــمن هـــــذا  ١/٣
المحـــور: التمكـــين 

 االقتصادي للمرأة

مصـــــــــــــــــــادر  -
البيانـــــــــــــــــــــــــات  
الموضـــــحة فـــــي 
مقابـــــل الهـــــدف 
الفرعــــــــــــــــــــــــــــي 

 ١/٣المؤسســـي 
هــــــــــذا  ضــــــــــمن

المحـــــــــــــــــــــــور: 
التمكــــــــــــــــــــــــــين 
االقتصـــــــــــــــــادي 

 للمرأة

تقـــــــــــــــارير  -
المتابعــــــــــــــــــة 
واإلنجـــــــــــــــــاز 
للبـــــــــــــــــــــرامج 
ــــــــــــــــة  التدريبي
وٕاعــــــــــــــــــــــادة 

التأهيــــــــــــــــــل/  
المؤسســــــــــات 
الرســــــــــــــــــمية 

مراكــــــــــــــــــز الو 
ــــــــــــــــةالتدريب  ي

ومنظمــــــــــــــات 
المجتمـــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــــــــدني   الم
 المعنية

--- 
 
 
 
 

 
 
 

--- 

االستعداد 
والتهيئة 
إلنشاء 
 المراكز

 
 
 
١٠ 
  دورات
 إعادة

 تدريب 
وتأهيل 

 اتللخريج

مركز في 
جنوب 
 العاصمة

 
 
 
 
 
١٠  

 دورات
إعادة 
تدريب 
وتأهيل 
 للخريجات

مركز في 
وسط 
 العاصمة

 
 
 
 
 
١٠ 

 دورات
إعادة 
تدريب 
وتأهيل 
 للخريجات

مركز في 
شرق 
 العاصمة

 
 
 
 
 
١٠  

 دورات
 إعادة

تدريب  
وتأهيل 
 للخريجات

مجموعـــــــــة مـــــــــن  -
ـــم  ـــة ت ـــرامج الوطني الب

إعـادة تنفيذها بهـدف 
ب المــرأة تأهيــل وتــدري

رامج عدد ونـوع البـ -
الوطنيـــــــــــــة التـــــــــــــي 
تســـــــــتهدف إعـــــــــادة 
تأهيــل وتــدريب المــرأة 

ت الجهـــــــــــــــــــــــــا -
المســـــــؤولة عـــــــن 
مســــــتوى تحقيــــــق 
المؤشـــــــــــــــــــــــــــــــــر 

مصـــــــــــــــــــادر  -
البيانـــــــــــــــــــــــــات  
الموضـــــحة فـــــي 
مقابـــــل الهـــــدف 

تقـــــــــــــــارير  -
المتابعــــــــــــــــــة 
واإلنجـــــــــــــــــاز 
للبـــــــــــــــــــــرامج 

١٠ 
 برامج 

١٥  
 برنامجاً 

١٥  
 برنامجاً 

١٥  
 برنامجاً 

١٥  
 برنامجاً  
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ــى عمــل  للحصــول عل
 الئق، مثل:

 ستااليت •
 فرصتي  •
 األردن -األردن •
 الزمالة  •
 ازدهار •
تـــدريب الخـــريجين  •

والخريجــــــات فــــــي 
تكنولوجيـــــا قطـــــاع 

 المعلومات
ـــــف  • ـــــامج توظي برن

ـــــة  ـــــدريب العمال وت
 الزراعية

برنــــامج التـــــدريب  •
 والتشغيل الوطني

 برنامج سابق  •
CALL ENTER   

 (قيد اإلنشاء)

ــى عمــل  للحصــول عل
الئـــق، مثـــل: برنـــامج 

 -المــرأة والتكنولوجيـــا
طمـــــوح بـــــال حـــــدود، 
وبرنـــــــــامج تـــــــــدريب 
وتشـــــغيل الخـــــريجين 
والخريجات الجدد فـي 
قطـــــــــاع تكنولوجيـــــــــا 
المعلومــــــــــــــــــــــــــــــــات 
واالتصاالت، وبرنامج 
توظيـــــــــف وتـــــــــدريب 
 العمالة الزراعية.....

والموضـــــــحة فـــــــي 
مقابـــــــــل الهـــــــــدف 
الفرعــي المؤسســي 

ضـــــمن هـــــذا  ١/٣
المحـــور: التمكـــين 

 االقتصادي للمرأة

الفرعــــــــــــــــــــــــــــي 
 ١/٣المؤسســـي 

ضــــــــــمن هــــــــــذا 
المحـــــــــــــــــــــــور: 
التمكــــــــــــــــــــــــــين 
االقتصـــــــــــــــــادي 

 للمرأة

ــــــــــــــــة/ الو  طني
المؤسســــــــــات 
الرســــــــــــــــــمية 
ومنظمــــــــــــــات 
المجتمـــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــــــــدني   الم
 المعنية 
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تــــــــوفير الحمايــــــــة  -١/٤
ــــات العمــــل  ــــة وبيئ القانوني
الصــــديقة للمــــرأة ولألســــرة 
للتوفيــق بــين مســؤولياتها 
في األسرة والعمل؛ بما في 
ذلـــــك تـــــوفير الحضــــــانات 

ئمـــــة جـــــودة وكلفـــــة، المال 
ـــــــدوام  وٕاقـــــــرار أســـــــلوب ال

 ...المرن
 
 

ــدريجي - ــد ت فــي  تزاي
عـــــــــــــــدد ونســـــــــــــــبة 

التــــــــي المؤسســــــــات 
تمتلـــــــك الحضـــــــانات 

انسجامًا مع  المالئمة
ـــــــــانون  ـــــــــات ق متطلب

  العمل
ــــــــات انتشــــــــار  - بيئ

العمل الصديقة للمرأة 
في المؤسسات ُيسهم 
فـــــــــــي مســـــــــــاعدتها 

 توفيــــــــــــــق بــــــــــــــينلل
األســرية مســؤولياتها 

 والمهنية
 سـعياً  سب التأييدك -

نظـــــــــــام لتضـــــــــــمين 
الخدمة المدنيـة مـادة 
ـــى ضـــرورة  ـــنص عل ت
إنشـــــــاء الحضـــــــانات 
ــــــــــق ســــــــــاعة  وتطبي

 ونســـــــــــبة عـــــــــــدد -
المؤسســــــــات التــــــــي 
تمتلـــــــك الحضـــــــانات 

 المالئمة
 

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــــــــات  -

 القطاع الخاص

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــات  -

 القطاع الخاص

الســـــــجالت  -
ــــــــــــــــة/ اإلدار  ي

مؤسســــــــــــــات 
القطـــــــــــــــــــــاع 

 الخاص
الدراســــــــــــة  -

المســــــــــــــــحية 
ـــــــــــــــــــةال  وطني

لحصــــــــــــــــــــــر 
المؤسســــــــــات 
ـــــك  ـــــي تمتل الت
حضــــــــــــــــانات 

/ وزارة مالئمــة
 العمل

موجودة وغير 
 محصاة 

وضع 
مشروع 

 دراسةل
مسحية 
 وطنية
 لحصر

المؤسسات 
التي تمتلك 
حضانات 

 -مالئمة
حسب 
معايير 
وزارة 

التنمية 
 االجتماعية  

إجراء 
دراسة ال
مسحية ال

 لحصر
لمؤسسات ا

التي تمتلك 
حضانات 
  مالئمة

المباشرة 
بإنشاء 

الحضانات 
في 

المؤسسات 
التي تفتقر 

 إليها
حسب 
نتائج 

 الدراسة 

    

مواصلة 
إنشاء 

 الحضانات 
في 

المؤسسات 
التي تفتقر 

 إليها
 



 ۱٥ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

اإلرضـــــــــــاع أســـــــــــوة 
 بقانون العمل 

ــدريجي فــي  - ــد ت تزاي
نســـــــــــــــبة عـــــــــــــــدد و 

المؤسســـات المطبقـــة 
ـــــــــــــدوام المـــــــــــــرن  لل
 وبخاصة التي ينسجم

طبيعة مع  هذا النظام
عملهـــا، وفـــي ضـــوء 
ـــــــــــــى  ـــــــــــــّرف عل التع

 إيجابياته ومعوقاته
النظــــــــام المــــــــرن  -

ـــزز   اإلدارةمفـــاهيم يع
االيجابيـــــــــة والثقـــــــــة 
ــــــــــــين  ــــــــــــة ب المتبادل

 /ةالموظـــــــــــــــــــــــــــــــف
شـــريطة  ،والمؤسســـة

االلتـــــــــــزام الـــــــــــدقيق 
بمواعيـــــــــــد الـــــــــــدوام 
والمغـــــــادرة، والتقيـــــــد 

المؤسســـات  نســـبة -
التــي باشــرت بتطبيــق 

 فكرة الدوام المرن

وزارة تطـــــــــــــوير  -
 القطاع العام

ــــــــــــــــــــــــوزارات  - ال
والمؤسســــــــــــــــــــات 

 والدوائر الحكومية
 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــــــــات  -

 القطاع الخاص

وزارة تطــــــوير  -
 القطاع العام

ـــــــــــــــــوزارات  - ال
ؤسســــــــــــــات والم

ــــــــــــــــــــــــــدوائر  وال
 الحكومية

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــات  -

 القطاع الخاص

ــــــــــــــة -  متابع
وتوظيـــــــــــــــــف 

الدراسـة  نتائج
حــول إمكانيــة 
الحد من أزمة 
المـــــرور مـــــن 
خـــالل تطبيـــق 
نظـــــام الـــــدوام 
المــــــرن فــــــي 
 الــــــــــــــــــوزارات
 والمؤسســـــــات

ـــــــــــــــــــدوائر  وال
/ الحكوميـــــــــــة

وزارة تطـــــــوير 
 القطاع العام

  

--- 
 
 

٥% 
من 

المؤسسات 
باشرت 
بتطبيق 
الدوام 
 -المرن

وبخاصة 
في بداية 
الدوام 
 ونهايته

١٠% 
من 

المؤسسات 
باشرت 
بتطبيق 
الدوام 
 -المرن

وبخاصة 
في بداية 
الدوام 
 ونهايته

١٥% 
من 

المؤسسات 
باشرت 
بتطبيق 
الدوام 
 -المرن

وبخاصة 
في بداية 
الدوام 
 ونهايته

٢٠% 
من 

المؤسسات 
باشرت 
 بتطبيق 
 الدوام 
 -المرن

وبخاصة في 
دوام بداية ال

 ونهايته
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ـــرة بمـــا  ـــات الفك بحيثي
يخـــــــــدم المصـــــــــلحة 

 العامة
تطبيـــــــــق الـــــــــدوام  -

ـــــي المـــــرن يســـــه م ف
ــــــي نجــــــاح المــــــرأة  ف

التوفيــــــــــــــق بــــــــــــــين 
مســؤولياتها األســرية 

 والمهنية
ــدريجي فــي  - ــد ت تزاي

عـــــــــــــــدد ونســـــــــــــــبة 
التــــــــي المؤسســــــــات 

ـــــــــــــق ســـــــــــــاعة  تطب
ــــــــــــألم  اإلرضــــــــــــاع ل

انســـــجامًا  المرضـــــعة
مـــع متطلبـــات قـــانون 

 العمل 

 
 

ونســـــــــــبة عـــــــــــدد  -
المؤسســــــــات التــــــــي 
ـــــــــــــق ســـــــــــــاعة  تطب
ــــــــــــألم  اإلرضــــــــــــاع ل

 المرضعة

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــــــــات  -

 القطاع الخاص

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــات  -

 القطاع الخاص

ســـــــجالت ال -
ــــــــــــــــة/  اإلداري
مؤسســــــــــــــات 
القطـــــــــــــــــــــاع 

 الخاص
الدراســــــــــــة  -

المســــــــــــــــحية 
ـــــــــــــــــــةال  وطني

لحصــــــــــــــــــــــر 
المؤسســــــــــات 
ـــــق  ـــــي تطب الت

موجودة وغير 
 محصاة 

وضع 
مشروع 
لدراسة 
مسحية 
 وطنية
 لحصر

المؤسسات 
التي تطبق 

ساعة 
اإلرضاع 

لألم 

إجراء 
الدراسة 
المسحية 

 لحصر
ات المؤسس

التي تطبق 
ساعة 

اإلرضاع 
لألم 

 المرضعة

نشر الوعي 
وكسب 

التأييد في 
بقية 

المؤسسات 
ق يتطبل

ساعة 
اإلرضاع 

لألم 
    المرضعة

مواصلة نشر 
الوعي وكسب 
التأييد في 

بقية 
المؤسسات 

ق ساعة يتطبل
اإلرضاع لألم 

   المرضعة



 ۱۷ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ســــــــــــــــــــــــاعة 
اإلرضــاع لــألم 

/ المرضــــــــــــعة
 وزارة العمل

 المرضعة

ــــــــــة المــــــــــرأة  -١/٥ توعي
وأسرتها ومجتمعها بأهمية 

 كشــريكدورهــا االقتصــادي 
 كامل للرجل.

ــــــــن  - مجموعــــــــة م
 ورش العمل التوعوية

للنســـاء تـــم تنظيمهـــا 
ــــي  ــــراد أســــرهن ف وألف
المجتمعـــات المحليـــة 
 فــــــــــي  محافظـــــــــــات
 المملكـــــــــة، بهـــــــــدف

 بأهميــة دورالتوعيــة 
االقتصـــــــادي  المـــــــرأة

   كشريك كامل للرجل

عـــدد ورش العمـــل  -
ــــــذها  ــــــم تنفي ــــــي ت الت
ــــــــــــة المــــــــــــرأة  لتوعي
وأســــرتها ومجتمعهــــا 
ا بأهميــــــــــــة دورهــــــــــــ

االقتصــــادي كشــــريك 
 كامل للرجل 

 وزارة العمل -
اللجنــة الوطنيـــة  -

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة

تجمـــــــع لجـــــــان  -
ــــــــوطني  ــــــــرأة ال الم

 األردني
الصـــــــــــــــــــندوق  -

ـــي الهاشـــمي  األردن
 للتنمية البشرية

معهــــــد الملكــــــة  -
زيـــــــــــن الشـــــــــــرف 

 التنموي
غرفـــــــة تجـــــــارة  -

 األردن
غرفــــة صــــناعة  -

 وزارة العمل -
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

الوطنية األردنيـة 
 لشؤون المرأة

تجمــــع لجــــان  -
المـــــرأة الـــــوطني 

 األردني
الصـــــــــــــندوق  -

األردنـــــــــــــــــــــــــــي 
اشــــــــــــــــــــــمي اله

 للتنمية البشرية
معهـــد الملكـــة  -

زيـــــــن الشـــــــرف 
 التنموي

ــــة تجــــارة  - غرف
 األردن

تقـــــــــــــــارير  -
المتابعــــــــــــــــــة 
واإلنجـــــــــــــــــاز 
 للبـــــــــــــــــــــرامج

ــــــــــــــــة    التدريبي
التوعويـــة فـــي 
المؤسســــــــــات 
الحكوميــــــــــــــة 

 المعنية
تقـــــــــــــــارير  -

المتابعــــــــــــــــــة 
واإلنجـــــــــــــــــاز 
للبـــــــــــــــــــــرامج 
ــــــــــــــــة  التدريبي
التوعويـــة فـــي 
ـــــــــــــــــات  منظم

٢٢ 
 ورشة
 عمل

٣٠ 
 ورشة  

 عمل

٣٠  
 ورشة 
 عمل

٣٠ 
 ورشة 
 عمل

٣٠ 
 ة ورش
 عمل
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 األردن
ملتقــــى ســــيدات  -

مهـــــن األعمـــــال وال
 األردني

جمعيــــــة نــــــادي  -
صـــاحبات األعمـــال 

 والمهن
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة المــــــــرأة/  اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

غرفة صـناعة  -
 األردن

ملتقى سيدات  -
األعمــال والمهــن 

 األردني
جمعيــة نــادي  -

صـــــــــــــــــــــــاحبات 
 األعمال والمهن

منظمــــــــــــــــات  -
المجتمع المـدني 
المعنيـــة بتمكـــين 

اللجنـــــة المـــــرأة/ 
التنســـــــــــــــــــــيقية 
ـــر  للمنظمـــات غي
ـــــــــــــــــــــة  الحكومي

 )٦فق رقم (المر 

المجتمـــــــــــــــــع 
ـــــــــــــــــــــدني  الم
ــــــــــــــــــــة  المعني
 بتمكين المرأة

 

إيجــــــــــــاد إطــــــــــــار  -١/٦
مؤسســـاتي وطنـــي لتعزيـــز 
اإلنصـــاف فـــي األجـــر فـــي 
ــــــــــاء الخطــــــــــة  األردن وبن

وزارة العمــــــــــــــــــــــل  -
واللجنـــــــــة الوطنيـــــــــة 
ــــــــة لشــــــــؤون  األردني
ــــــــــــودان  ــــــــــــرأة تق الم

اللجنــــــة الوطنيــــــة  -
لإلنصــاف فــي األجــر 
تـــم تشـــكيلها بمنحـــى 
تشــــــــــاركي حســــــــــب 

 وزارة العمل -
اللجنــة الوطنيـــة  -

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة

 وزارة العمل -
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

الوطنية األردنيـة 
 لشؤون المرأة

قرار تشكيل  -
اللجنـــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــة  الوطني

 التوجيهيـــــــــــــة 

إطــــــــــــــالق  -
اللجنـــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــة  الوطني

 التوجيهيـــــــــــــة 

تشـــــــكيل  -
ــــــــــــــــــــة  لجن
اإلعــــــــــــــالم 
وكســـــــــــــــب 

اســتخدام  -
الـــــــــــــــــدليل 
التطبيقـــــــــي 
لإلنصـــــــاف 

مواصــــلة  -
مراجعــــــــــــــة 
التشــــريعات 
وٕاجــــــــــــــــراء 

صــــــــــــــدور  -
التشـــــــــــريعات 

الدراســـــــــــــات و 
وتطبيـــــــــــــــــــق 
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 الوطنية لتحقيق ذلك.  
  
 

مشـــــــــروعًا تكامليـــــــــًا 
 بمنحـــــــى تشـــــــاركيو 

لتعزيــز اإلنصــاف فــي 
األجر علـى المسـتوى 
الـــــوطني، والمباشـــــرة 

ســــــة القطاعــــــات بدرا
 األكثر إلحاحًا 

 اللجنــــة الوطنيــــة - 
ـــــة  ـــــز  التوجيهي لتعزي

 اإلنصــاف فــي األجــر
تضـــم فـــي عضـــويتها 

ـــين  جهـــات  عـــنممثل
حكوميــــــــة ونقابــــــــات 
ـــــــة وأصـــــــحاب  عمالي

 ومنظمـــــــــاتعمـــــــــل 
 مجتمع مدني

قاعـــــدة معلومـــــات  -
وطنيـــة حـــول التميـــز 

األجــــــر بوشــــــر فــــــي 
كن صــناع لـتم ببنائهـا

 الهيكلية المعتمدة
ــــــة  - اللجــــــان الفرعي

ــة  المنبثقــة عــن اللجن
الوطنيـــــة لإلنصــــــاف 
في األجر تم تشكيلها 
بمنحـــــــــى تشـــــــــاركي 
حســــــــــب الهيكليــــــــــة 

 المعتمدة 
الخطــــــة الوطنيــــــة  -

 لإلنصــاف فــي األجــر
 تم إعدادها 

ــــــــامج إعــــــــادة  - برن
هيكلة رواتب مـوظفي 

 الدولة تم إطالقه

منظمـــــة العمـــــل  -
 الدولية

ــــة العامــــة  - النقاب
ــــــــــاملين  ــــــــــي للع ف

 التعليم الخاص
ــــة العامــــة  - النقاب

الخـدمات بللعاملين 
 الصحية

مركـــــز دراســـــات  -
المــــــرأة/ الجامعــــــة 

 ردنيةاأل 
ــــــرة  - مركــــــز األمي

بســــــمة لدراســـــــات 
ــــــة/  ــــــرأة األردني الم

 جامعة اليرموك
وزارة تطـــــــــــــوير  -

 القطاع العام
ــــة  - ــــوان الخدم دي

 المدنية

النقابة العامة  -
فـــــــي للعـــــــاملين 

 التعليم الخاص
النقابة العامة  -

ــــــــــــــــــــــــاملين  للع
الخـــــــــــــــــــــدمات ب

 الصحية
زارة تطــــــوير و  -

 القطاع العام
ديوان الخدمة  -

 المدنية

 

لتعزيـــــــــــــــــــــــز 
اإلنصــاف فــي 

/ وزارة األجــــــر
 العمل

قرار تشكيل  -
اللجنـــــــــــــــــــــــة 

/ القانونيـــــــــــــة
 وزارة العمل

قـــــــــــــــــــرار  - 
تشـــكيل لجنـــة 
الدراســـــــــــــــات 

/ واألبحـــــــــــــاث
 وزارة العمل

دراسة واقع  -
 األجــــور لــــدى

فـــي لعـــاملين ا
علــــــــــــــــــــــيم الت

/ الخـــــــــــــــــاص
لجنـــــــــــــــــــــــــــة 
الدراســـــــــــــــات 

لتعزيـــــــــــــــــــــــز 
اإلنصــاف فــي 

 األجر
وضـــــــــــــــــع  -

الخطــــــــــــــــــوط 
العريضــــــــــــــــة 
 لعمــــل اللجنــــة

ـــــــــــــــــــة   الوطني
والمنهجيــــــــــــة 
التــي ســتتبعها 
ــــق  نحــــو تحقي

فــي  اإلنصــاف
 جراأل
تشــــــــــــــكيل  -

اللجنـــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــة  القانوني
ولجنـــــــــــــــــــــــة 
الدراســـــــــــــــات 

 واألبحاث
اســـــتعراض  -

 التأييد
إجــــــــــراء  -

دراســـــــــــتين 
عـــــــــــــــــــــــن 
اإلنصــــــــاف 
فــــي األجــــر 
فـي قطــاعي 
التعلــــــــــــــــيم 
الخـــــــــــــاص 
والقطــــــــــــاع 

 الصحي
مراجعــــــة  -

التشــــريعات 
ذات 

العالقة مثل 
قـــــــــــــــــانون 

  العمل 

 في األجر
ـــــــــــــــد  لتحدي
إجــــــــــراءات 
وخطــــــــــوات 
تطبيقيــــــــــــة 
لتفـــــــــــــــادي 
الصـــــعوبات 

 في التنفيذ
 

الدراســـــــــات 
وتطـــــــــــــوير 

 ياســــــاتالس
تعزيــــــــــــــــز ل

اإلنصــــــــاف 
 في األجر

مواصــــلة  -
ـــــــــــــف  توظي
الـــــــــــــــــدليل 
التطبيقـــــــــي 
لإلنصـــــــاف 
   في األجر   

 السياســــــــــــات
تعزيـــــــــــــــــــــــز ل

اإلنصــاف فــي 
 -األجـــــــــــــــــر 

مواصـــــــــــــــــــلة 
توظيف الدليل 
التطبيقــــــــــــــــي 
لإلنصــاف فــي 

  األجر



 ۲۰ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

القــــــرار مــــــن وضــــــع 
علــى سياســات مبنيــة 

لتعزيـــــــــــــز  األدلـــــــــــــة
 األجرفي  اإلنصاف

 

 واألبحاث
دراسة واقع  -

األجــــور لــــدى 
ـــــــــــــــــاملين ا لع
الخــــــــــــــدمات ب

 / الصـــــــــــــــحية
لجنـــــــــــــــــــــــــــة 
الدراســـــــــــــــات 

  واألبحاث

وٕاقـــــرار مهـــــام 
اللجنتـــــــــــــــــين 

 وخطة العمل
برنـــــــــــــامج  -

ـــة  إعـــادة هيكل
رواتـــــــــــــــــــــــب 
مــــــــــــــــــــوظفي 
المؤسســــــــــات 

ـــة ـــم  الحكومي ت
 إطالقــــــــــــــــــــــه

وتطبيقــــــــــــــــــه 
معالجــــــــــــــــــة ل

االخـــــــــــتالالت 
فــــي الرواتــــب 

 عن طريقه

إقــــــــرار سياســــــــات  -١/٧
وتشـــريعات عمـــل صـــديقة 
ـــــــر  ـــــــرأة تضـــــــمن األج للم

لمتســاوي عــن العمــل ذي ا

تزايــــــــــــد أعــــــــــــداد  -
المؤسســــــــات التــــــــي 

سياســـــــــات ّطـــــــــورت 
وتشــــــــريعات عمــــــــل 
صديقة للمرأة تضـمن 

سياســـــــــــــــــــــــــــــات  -
وتشــــــــريعات عمــــــــل 
ـــــم  ـــــرأة ت صـــــديقة للم

 إقرارها واعتمادها
 

 وزارة العمل -
اللجنــة الوطنيـــة  -

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة

اللجنـــة أعضـــاء  -

 وزارة العمل -
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

الوطنية األردنيـة 
 لشؤون المرأة

أعضـــــــــــــــــــاء  -

 السياســـات -
الصـــــــــــــــــديقة 
للمرأة التي تـم 
تطويرهـــــــــــــــــــا 

 واعتمادها

--- 
 
 
 
 

تطــــــــوير  -
 السياســـــات

الصــــــــــديقة 
ــــــــــــــــــرأة  للم

   واعتمادها

 إطــــــــالق -
 السياســـــات

الصــــــــــديقة 
ــــــــــــــــــرأة  للم
ونشــــــــــــــرها 

مواصــــلة  -
العمــــــــــــــــــل 
بالسياســـات 
الصــــــــــديقة 

للمــــــــــــــــــرأة  

مواصـــــــــــلة  -
العمـــــــــــــــــــــــــل 
بالسياســــــــــات 
الصـــــــــــــــــديقة 

للمـــــــــــــــــــــــــرأة  
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األجر المتسـاوي عـن  القيمة المتساوية.
العمـــــــل ذي القيمـــــــة 

 المتساوية
الـــــدليل التطبيقـــــي  -

لإلنصــاف فــي األجــر 
تم استخدامه من قبل 
المؤسســــات المعنيــــة 
لتحديـــــــــد إجـــــــــراءات 
وخطـــــــوات تطبيقيـــــــة 

ن األجــــــــــــر اضـــــــــــمل
المتساوي عـن العمـل 
 ذي القيمة المتساوية

 

الوطنيــــــة لتعزيــــــز 
اإلنصـــــــــاف فـــــــــي 

 األجر
أعضـــاء اللجنـــة  -

القانونيـــــة ولجنـــــة 
 الدراسات واألبحـاث

عـــــــن  تـــــــينالمنبثق
اللجنــــــة الوطنيـــــــة 
لإلنصـــــــــاف فـــــــــي 

 األجر
اللجنــــــــــــــــــــــــــــة  -

مجلــس  -القانونيــة
 بالنوا

اللجنــــــــــــــــــــــــــــة  -
مجلــس  -القانونيــة
 األعيان

النقابــــــــــــــــــــــــات  -
المهنية فـي األردن 

 )٨(المرفق رقم 
النقابــــــــــــــــــــــــات  -

ـــة  ـــة الوطني اللجن
لتعزيز اإلنصاف 

 في األجر
أعضـــــــــــــــــــاء  -

اللجنــة القانونيــة 
ولجنــة الدراســات 
 واألبحـــــــــــــــــــــــاث

ـــينالمنبثق عـــن  ت
ـــة  ـــة الوطني اللجن
ـــــي  لإلنصـــــاف ف

 األجر
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

ــــــــــــــــــة  -القانوني
 بمجلس النوا

اللجنــــــــــــــــــــــة  -
ــــــــــــــــــة  -القانوني
 مجلس األعيان

النقابـــــــــــــــــات  -
المهنيــــــــة فــــــــي 
األردن (المرفـــــق 

التشــريعات  -
الصـــــــــــــــــديقة 
للمرأة التي تـم 
تطويرهـــــــــــــــــــا 

 وٕاصدارها

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
تطــــــــوير  -

التشــــريعات 
(األنظمــــــــة 
والتعليمات) 
الصــــــــــديقة 
ــــــــــــــــــرأة  للم

   واعتمادها

وتعميمهــــــــا 
وبدء العمـل 

   بموجبها
 
 إصـــــــدار -

التشــــريعات 
(األنظمــــــــة 
والتعليمات) 
الصــــــــــديقة 
ــــــــــــــــــرأة  للم
ونشــرها فــي 
الجريـــــــــــــدة 
الرســـــــــــمية 
وتعميمهــــــــا 
وبدء العمـل 

 بموجبها

 وتقويمها
 وتطويرها

 
 
مواصــــلة  -

العمــــــــــــــــــل 
بالتشــريعات 
(األنظمـــــــــة 

والتعليمـات)  
الصــــــــــديقة 
 للمــــــــــــــــــرأة

ومتابعــــــــــــة 
تطبيقهــــــــــــا 
مــــــن قبــــــل 
المؤسســـات 

   المعنية

 وتقويمها
 وتطويرها

 
 
مراجعـــــــــــــة  -

التشـــــــــــريعات 
ـــــــــــــــة  (األنظم

ــــــــات)   والتعليم
الصـــــــــــــــــديقة 
للمـــــــــــــــــــــــــرأة 
وتطويرها وفق 

 المستجدات
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العمالية في األردن 
 )  ٧(المرفق رقم 

 )٨رقم 
ابـــــــــــــــــات النق -

العماليـــــــة فـــــــي 
األردن (المرفـــــق 

 )  ٧رقم 
امج إعــــــــادة برنــــــــ - 

هيكلة رواتب مـوظفي 
المؤسسات الحكومية 
ـــه  ـــم إطالقـــه وتطبيق ت
لمعالجــــة االخــــتالالت 
فــــــي الرواتــــــب عــــــن 

 طريقه
ــدريجي فــي  - ــد ت تزاي

 ألنثـىلمتوسط األجر 
فـــي الســـاعة  العاملـــة

فـــــــــي المجموعـــــــــات 
ـــي  الرئيســـة للمهـــن ف
منشآت القطـاع العـام 
ـــــــــــــــــر،  (وزارات، دوائ
 مؤسسات حكومية)  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  - توزي
ن/ات بـــأجر المشـــتغلي

فـــي منشـــآت القطـــاع 
العــــــــــــــام حســـــــــــــــب 
المجموعــات الرئيســة 

 للمهن والجنس 
 

ــــــــــــــــــــــــوزارات  - ال
والـــــــــــــــــــــــــــــــــدوائر 
والمؤسســــــــــــــــــــات 

 الحكومية
وزارة تطـــــــــــــوير  -

 القطاع العام
ــــة  - ــــوان الخدم دي

 المدنية

ـــــــــــــــــوزارات  - ال
ــــــــــــــــــــــــــدوائر  وال
والمؤسســــــــــــــات 

 الحكومية
وزارة تطــــــوير  -

 القطاع العام
ديوان الخدمة  -

 المدنية
دائــــــــــــــــــــــــــرة  -
إلحصــــــــــــــاءات ا

 العامة

 

مؤشـــــــــرات  -
المشـــــــــــــــاركة 

 -االقتصـــــادية
مســــــــــــــــــــــــــح 
االســــــــــتخدام/ 
دائــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة
برنـــــــــــــامج  -

ـــة  إعـــادة هيكل
رواتـــــــــــــــــــــــب 
مــــــــــــــــــــوظفي 
المؤسســــــــــات 
الحكوميـــــــــــة/ 
وزارة تطـــــــوير 

 متوسط 
 األجر

 (دينار/ساعة)
 حسب

 المهن 
المشرعون 

موظفو و 
  اإلدارة
 العليا

 ورذك
٤.٥ 
 إناث
٢.٩ 
 صونالمتخص

 ذكور
٢.٤ 

متوسط 
 األجر

 (دينار/ساعة)
حسب 
 المهن

المشرعون 
موظفو و 

اإلدارة 
 العليا
 ذكور
٤.٥ 
 إناث
٣.٣ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٥ 

 متوسط
 األجر

 (دينار/ساعة)
حسب 
 المهن

المشرعون 
وموظفو 
اإلدارة 
 العليا
 ذكور
٤.٥ 
 إناث
٣.٦ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٥ 

متوسط 
 األجر

 (دينار/ساعة)
حسب 
 المهن

المشرعون 
وموظفو 
اإلدارة 
 العليا
 ذكور
٤.٥ 
 إناث
٤ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٥ 

 متوسط
 األجر

 (دينار/ساعة)
 حسب

 المهن 
المشرعون 
وموظفو 

 اإلدارة
 العليا 

 ذكور
٤.٥ 
 إناث
٤.٥ 

 المتخصصون

 ذكور
٣ 
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 إناث القطاع العام 
١.٧ 

 الفنيون
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٤ 
 الكتبة
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٣ 

 العاملون
 في 

 الخدمات 
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٨ 

العاملون في 

 إناث
٢ 

 الفنيون
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٥ 
 الكتبة
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٤ 

العاملون 
في 

 الخدمات
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٨ 

العاملون 

 إناث
٢.٢ 

 الفنيون
 ذكور
١.٧ 
 إناث
١.٦ 
 الكتبة
 ذكور
١.٧ 
 إناث
١.٥ 

العاملون 
في 

 الخدمات
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٨ 

العاملون 

 إناث
٢.٤ 

 الفنيون
 ذكور
١.٨ 
 إناث
١.٧ 
 الكتبة
 ذكور
٢ 

 إناث
١.٧ 

العاملون 
في 

 الخدمات
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٨ 

العاملون 

 إناث
٣ 

 الفنيون
 ذكور
٢ 

 إناث
٢ 

 الكتبة
 ذكور
٢ 

 إناث
٢ 

 العاملون
 في 

 الخدمات
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٨ 

العاملون في 
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 الحرف
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٢ 

 مشغلو
 اآلالت
 ذكور
١.٥ 
 إناث
٠.٨ 

 المهن 
 األولية
 ذكور
١ 

 إناث
١.١ 

 في الحرف
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٢ 
 مشغلو
 اآلالت
 ذكور
١.٥ 
 إناث
٠.٩ 

المهن 
 األولية
 ذكور
١ 

 إناث
١.١ 

 في الحرف
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٢ 
 مشغلو
 اآلالت
 ذكور
١.٥ 

 اثإن
١ 

المهن 
 األولية
 ذكور
١ 

 إناث
١.١ 

 في الحرف
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٢ 

 مشغلو
 اآلالت
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٢ 

المهن 
 األولية
 ذكور
١ 

 إناث
١.١ 

 الحرف
 ذكور
١.٦ 
 إناث
١.٢ 

 مشغلو
 اآلالت
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٥ 

 المهن 
 األولية
 ذكور
١ 

 إناث
١.١ 

ــدريجي فــي  - ــد ت تزاي
لألنثـى متوسط األجر 

فـــي الســـاعة العاملـــة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  - توزي
المشـــتغلين/ات بـــأجر 
 فـــي منشـــآت القطـــاع

مؤسســـــــــــــــــــات  -
 القطاع الخاص

النقابــــــــــــــــــــــــات  -

مؤسســـــــــــــات  -
 القطاع الخاص

النقابـــــــــــــــــات  -

مؤشـــــــــرات  -
المشـــــــــــــــاركة 

 -االقتصـــــادية

 متوسط 
 األجر

 (دينار/ساعة)

متوسط 
 األجر

 (دينار/ساعة)

متوسط 
 األجر

 (دينار/ساعة)

متوسط 
 األجر
 اعة)(دينار/س

 متوسط
 األجر

 (دينار/ساعة)
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فـــــــــي المجموعـــــــــات 
ـــي  الرئيســـة للمهـــن ف
منشـــــــــآت القطـــــــــاع 

 الخاص  

الخـــــــــــاص حســـــــــــب 
المجموعــات الرئيســة 

 للمهن والجنس

المهنية فـي األردن 
 )٨(المرفق رقم 

النقابــــــــــــــــــــــــات  -
العمالية في األردن 

 )  ٧(المرفق رقم 

 

المهنيــــــــة فــــــــي 
األردن (المرفـــــق 

 )٨رقم 
النقابـــــــــــــــــات  -

العماليـــــــة فـــــــي 
رفـــــق األردن (الم

 )  ٧رقم 
دائــــــــــــــــــــــــــرة  -

اإلحصــــــــــــــاءات 
 العامة

 

مســــــــــــــــــــــــــح 
االســــــــــتخدام/ 
دائــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــاءات 

 العامة

 حسب
 المهن 

المشرعون 
وموظفو 
 اإلدارة 
 العليا
 ذكور
٥.٢ 
 إناث

 ٣.٧ 
 المتخصصون

 ذكور
٢.٦ 
 إناث
١.٥ 

 الفنيون
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.١ 

حسب 
 المهن

المشرعون 
وموظفو 
اإلدارة 
 العليا
 ذكور
٥.٢ 
 إناث
٤.١ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٦ 
 إناث
١.٨ 

 الفنيون
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٢ 

حسب 
 المهن

المشرعون 
وموظفو 
اإلدارة 

 لعلياا
 ذكور
٥.٢ 
 إناث
٤.٥ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٦ 
 إناث
٢ 

 الفنيون
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٤ 

حسب 
 المهن

المشرعون 
وموظفو 
اإلدارة 
 العليا
 ذكور
٥.٢ 
 إناث
٤.٨ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٦ 
 إناث
٢.٢ 

 الفنيون
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٥ 

 حسب
 المهن 

المشرعون 
وموظفو 

 اإلدارة
 العليا 

 ذكور
٥.٢ 
 إناث
٥.٢ 

 المتخصصون

 ذكور
٢.٦ 
 إناث
٢.٦ 

 الفنيون
 ذكور
١.٥ 
 إناث
١.٥ 
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 الكتبة
 ذكور
١.٣ 
 إناث
١ 

 العاملون
 في 

 الخدمات 
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٧ 

العاملون في 
 الحرف
 ذكور
١ 

 إناث
٠.٧ 

 مشغلو
 اآلالت

 الكتبة
 ذكور
١.٣ 
 إناث
١.١ 

العاملون 
في 

 الخدمات
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٧ 

العاملون 
 في الحرف

 ذكور
١ 

 إناث
٠.٧ 
 مشغلو
 اآلالت

 الكتبة
 ذكور
١.٣ 
 إناث
١.٢ 

العاملون 
في 

 الخدمات
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٧ 

العاملون 
 في الحرف

 ذكور
١ 

 إناث
٠.٧ 
 مشغلو
 اآلالت

 الكتبة
 ذكور
١.٣ 
 إناث
١.٣ 

العاملون 
في 

 الخدمات
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٧ 

العاملون 
 في الحرف

 ذكور
١ 

 إناث
٠.٧ 

 مشغلو
 اآلالت

 الكتبة
 ذكور
١.٣ 
 إناث
١.٣ 

 العاملون
 في 

 الخدمات
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٨ 

العاملون في 
 الحرف
 ذكور
١ 

 إناث
١ 

 مشغلو
 اآلالت
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مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

 ذكور
٠.٩ 
 إناث
٠.٥ 

 المهن 
 األولية
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٠ 

 ذكور
٠.٩ 
 إناث
٠.٥ 

المهن 
 األولية
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٠ 

 ذكور
٠.٩ 
 إناث
٠.٥ 

المهن 
 األولية
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٠ 

 ذكور
٠.٩ 
 إناث
٠.٥ 

المهن 
 ليةاألو 

 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٠ 

 ذكور
٠.٩ 
 إناث
٠.٩ 

 المهن 
 األولية
 ذكور
٠.٨ 
 إناث
٠.٠ 

ــدريجي فــي  - ــد ت تزاي
ـــــــــــــاث  نســـــــــــــبة اإلن
العـــــــامالت المـــــــؤمن 

بالضــــــــمان علــــــــيهن 
    االجتماعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  - توزي
العـــــــــــــــــــــــــــاملين/ات 
األردنيين/ات المـؤمن 
علــــيهم/ن بالضــــمان 
االجتمــــــاعي حســــــب 

 الجنس     

مؤسســـــــــــــــــــات  -
 القطاع الخاص

المؤسســـــــــــــــــــة  -
عامــــــة للضــــــمان ال

 االجتماعي

المؤسســـــــــــــة  -
العامـــة للضـــمان 

 االجتماعي
مؤسســـــــــــــات  -

 القطاع الخاص
 

الســـــــجالت  -
ــــــــــــــــة/  اإلداري
المؤسســــــــــــــة 
العامـــــــــــــــــــــــة 
للضــــــــــــــــــمان 

 االجتماعي

 ذكور
٧٤.٦% 
 إناث
٢٥.٤% 

 ذكور
٧٤% 

 إناث
٢٦% 

 ذكور
٧٣% 

 إناث
٢٧% 

 ذكور
٧٢% 

 إناث
٢٨% 

 ذكور
٧٠% 

 إناث
٣٠% 

توفير حماية أفضل  -١/٨
مـــن االســـتغالل  للعـــامالت

ـــــي  والتحـــــرش الجنســـــي ف
 مكان العمل.

التشــــــــــريعات ذات  -
العالقـة بالحمايـة مــن 
التحرش الجنسي فـي 

، مكـــــــــــــان العمـــــــــــــل

عـــــــــــدد حـــــــــــاالت  -
االســـتغالل والتحـــرش 
الجنســــي فــــي مكــــان 
العمــــــــل التــــــــي تــــــــم 

اللجنــة الوطنيـــة  -
األردنيـــــة لشـــــؤون 

 المرأة
 وزارة العمل -

اللجنــــــــــــــــــــــة  -
الوطنية األردنيـة 

 لشؤون المرأة
 وزارة العمل -

تقـــــــــــــــارير  -
مفتشـــــــــي/ات 
ــــــل/ وزارة  العم

 مل الع

الحاالت 
موجودة ولكن 
الرقم غير 

 محصى

 نسبة 
الزيادة في 
 اإلفصاح

عن حاالت 

نسبة 
الزيادة في 
اإلفصاح 

عن حاالت 

نسبة 
الزيادة في 
اإلفصاح 

عن حاالت 

 نسبة
الزيادة في 

اإلفصاح عن 
حاالت 
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ـــــــــانون  وبخاصـــــــــة  ق
العمـــل تـــم مراجعتهـــا 

بحيــــــــــث  وتعــــــــــديلها
تشـــمل االعتـــداء مـــن 

ـــــل ـــــي  قب ـــــاملين ف الع
مـن  المؤسسـة ولـيس

مـن  وأصاحب العمل 
  يمثله فقط

تنــــــــامي الــــــــوعي  -
 دى النسـاءلوالمعرفة 

بإمكانيــــــة  العــــــامالت
 بالشكوىالتقدم  وآلية

 بخصـــوص تعرضـــهن

تحرش الجنسي فـي لل
، يـــؤدي مكـــان العمـــل
 اإلفصــــاحإلــــى تزايــــد 

فــــــي  حـــــاالتالعـــــن 
 المدى المتوسط

التشـــريعات  ورتطـــ -
تـــــوفير و  والسياســـــات

اإلفصــــــــــاح عنهــــــــــا 
 والتعامل معها 

اتحـــــــاد المـــــــرأة  -
 األردنية

المعهـــد الـــدولي  -
لتضـــــامن النســـــاء 

 في األردن
ميزان: مجموعة  -

ن أجـــل القـــانون مـــ
 حقوق اإلنسان

إدارة حمايــــــــــــــة  -
 األسرة

منظمـــــــــــــــــــــــات  -
المجتمـــــع المـــــدني 
ــــــة بقضــــــايا  المعني
العنــف ضــد المــرأة 

 )١المرفق رقم (
أعضــــاء شــــبكة  -

مناهضـــــة العنــــــف 
 ضـد المـرأة/ شــمعة

 )٢المرفق رقم (
 

اتحــــاد المــــرأة  -
 األردنية

المعهـــــــــــــــــــــد  -
لــدولي لتضــامن ا

النســـــــــاء فـــــــــي 
 األردن

ـــــــــــــــــــــزان:  - مي
مجموعـــــــــــــــــــــــة 
القانون من أجل 

 حقوق اإلنسان
ـــــــة  - إدارة حماي

 األسرة
منظمــــــــــــــــات  -

المجتمع المـدني 
المعنيـــة بقضـــايا 
العنـــــــــف ضـــــــــد 

المرفــــق (المــــرأة 
 )١رقم 

أعضاء شبكة  -
مناهضــة العنــف 

تقـــــــــــــــارير  -
المتابعــــــــــــــــــة 
واإلنجــــــــــــــاز/ 
المؤسســــــــــات 
الحكوميــــــــــــــة 
ومنظمــــــــــــــات 
المجتمـــــــــــــــــع 
ـــــــــــــــــــــدني  الم
ــــــــــــــــــــة  المعني
 بـــــــــــــــالتحرش

الجنســــي فــــي 
   مكان العمل

  حوالي
٢٠ -١٧    

حالة يتم 
التعامل معها 

 سنويًا 

التحرش 
 الجنسي

في مكان 
 العمل

١٠% 
 حوالي أي

 حالة ٢٢
تم  

اإلفصاح 
 عنها 
 والتعامل

 معها 

التحرش 
الجنسي 
في مكان 

 العمل
٢٠% 

 حوالي أي
حالة  ٢٤

 تم 
اإلفصاح 
عنها 

والتعامل 
 معها

التحرش 
الجنسي 
في مكان 

 العمل
٣٠% 

 حوالي أي
حالة  ٢٦

 تم 
فصاح اإل

عنها 
والتعامل 

 معها

التحرش 
 الجنسي

في مكان  
 العمل

٤٠% 
 حوالي أي

 حالة ٢٨
 تم  

اإلفصاح 
 عنها

والتعامل  
 معها



 ۲۹ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
عن المسؤولة 

مستوى تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

حمايـــــــــــــة أفضـــــــــــــل 
للعـــــــــــــامالت مـــــــــــــن 
االســـتغالل والتحـــرش 
الجنســــي فــــي مكــــان 

يؤدي إلـــى ســـالعمـــل، 
ــاقص ا لحــاالت فــي تن

    المدى البعيد 

ضــــــــد المــــــــرأة/  
ـــق ( شـــمعة المرف

 )٢رقم 

 
 
 

 األثر الهدف االستراتيجي
ــي ريــادة األعمــال الخاصــة وفــق  -٢ ــع نســبة مشــاركة المــرأة ف رف

 أحدث المستجدات وأفضل الممارسات.

 رسمي ومجتمعي للمرأة لدخول عالم األعمال. وتشجيعومعنوي،  مادي عمد -
وفــي  علــى المشـروعات الصــغيرة القــائماالقتصــاد المحلـي مشـاركة فاعلــة للمـرأة فــي  -

 .تحسين األوضاع المعيشية
وفـي مجـالس  ،والصـناعة ةتمثيل المرأة في الوفود التجاريـة مـن خـالل غـرف التجـار  -

تــي تعنــى باالســتثمار وفــي الشــركات المســاهمة العامــة إدارات المؤسســات العامــة ال
 .التي تملك الحكومة نسبة منها

 
 



 ۳۰ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
الجهة البيانات/ 

المعنية بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 فةالمؤشرات المستهد

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

رفع نسـبة مشـاركة  -٢/١
المـــرأة فـــي ريـــادة األعمـــال 

 الخاصة. 

حمــــــــــــــــــــــالت  -
ـــــــي  ـــــــة الت التوعي
ــــــة  توضــــــح أهمي
مشـــــاركة المـــــرأة 
فــــــــــــي ريــــــــــــادة 
األعمــال الخاصــة 

 بها تم تكثيفها
ـــــــــم المـــــــــرأة  - ت

بالجهـات تعريفهـا 
ــــــــــــــــــــــــــــة  الممول
ــــــن  للمشــــــاريع م
خـــــــالل وســــــــائل 
 اإلعالم المختلفة

 نــــــــــــــــــــــــوكالب -
والمؤسســــــــــــــــات 
المانحة للقـروض 

 بتــــــــدريبتقــــــــوم 
 للتعامــل موظفيهــا

ـــــــع  صـــــــاحبات م
 األعمــــــــــــــــــــــــــــال

نســــــبة النســــــاء  -
ســـــيدات األعمـــــال/ 
اللــــــــواتي يمــــــــتلكن 

ســـــات خاصـــــة مؤس
  بهن

 وزارة العمل -
مؤسســـــــــــــــــــات  -

 القطاع الخاص
ملتقــــى ســــيدات  -

األعمـــــال والمهـــــن 
 األردني

جمعيــــــة نــــــادي  -
صـــاحبات األعمـــال 

 والمهن
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة المــــــــرأة/  اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

دعـــــم صـــــناديق  -
صــغيرة المشــاريع ال
لتـــي ال تتعـــدى ا -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  - دائ
 اإلحصاءات العامة

مسح العمالـة  -
والبطالـــة/ دائــــرة 
اإلحصــــــــــــــاءات 

 العامة

٤.٥% 
من مجموع 

اإلناث 
 المشتغالت

٥.٥% 
من 

مجموع 
اإلناث 

 المشتغالت

٦.٥% 
من مجموع 

اإلناث 
 المشتغالت

٧.٥% 
ع من مجمو 
اإلناث 

 المشتغالت

٨.٥% 
من مجموع 

اإلناث 
 المشتغالت

 



 ۳۱ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
الجهة البيانات/ 

المعنية بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 فةالمؤشرات المستهد

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ــي  نومســاعدته ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــديم  تق

 اتهنمشـــــــــــــــروع
 المقبـــول بالشـــكل

    كو للبن
اإلعفـــــــــــــاءات  -

تــــــــم  الضــــــــريبية
للمشاريع  منحها 

التــــي تقــــوم بهــــا 
إنـــاث لمـــدة ســـنة 

 من بدء عملها

 دينار ١٠٠٠٠
صـــندوق المـــرأة  -

لتمويــــل المشــــاريع 
 متناهية الصغر

 البنوك -

تطـــــــوير الكفايـــــــات  -٢/٢
اإلدارية والقياديـة والمهنيـة 
للمــــــــــرأة وفــــــــــق أحــــــــــدث 
المســــــــــــتجدات وأفضــــــــــــل 

 الممارسات.

ـــــو  -  مراكـــــز رافت
 ومعاهـــــد تـــــدريب

 تحســـــــــــــــــــــــــــينل
وتدريب  اإلنتاجية

 كيفيـةالمرأة على 
/ الشــــــــــــركة إدارة

 المؤسســـــــــــــــــــــــة
 باألســــــــــــــــــــــاليب

 الحديثة

عــــــــدد الــــــــورش  -
ـــم  ـــي ت ـــة الت التدريبي
تنفيـــذها فـــي مجـــال 
تطـــــــوير الكفايـــــــات 
ــــة والقياديــــة  اإلداري

 والمهنية للمرأة 

ملتقــــى ســــيدات  -
األعمـــــال والمهـــــن 

 األردني
جمعيــــــة نــــــادي  -

صـــاحبات األعمـــال 
 والمهن

اللجنــة الوطنيـــة  -
األردنيـــــة لشـــــؤون 

 المرأة

ملتقــــى ســــيدات  -
األعمـــــال والمهـــــن 

 األردني
جمعيــــــة نــــــادي  -

صـــاحبات األعمـــال 
 والمهن

اللجنــة الوطنيــة  -
األردنيـــــة لشـــــؤون 

 المرأة

تقــــــــــــــــــــــارير  -
المتابعـــــــــــــــــــــــــة 
واإلنجــــــــــــــــــــــــاز 
للمؤسســــــــــــــــات 
ومراكــز التــدريب 
المنفـــذة للبـــرامج 
ـــــــــــــــــــــــــورش  وال

 التدريبية

ورشة  ٢٠
تدريبية تم 

 تنفيذها
 ٢٥بمعدل 

متدربة في كل 
 ورشة 

على كيفية 
إدارة 

المشاريع 

ورشة  ٢٠
تدريبية تم 
تنفيذها 

 ٢٥بمعدل 
متدربة في 
 كل ورشة

على كيفية 
إدارة 

المشاريع 

ورشة  ٢٠
تدريبية تم 
تنفيذها 

 ٢٥بمعدل 
متدربة في 
 كل ورشة

على كيفية 
إدارة 

المشاريع 

ورشة  ٢٠
تدريبية تم 
تنفيذها 

 ٢٥بمعدل 
متدربة في 
 كل ورشة

على كيفية 
إدارة 

المشاريع 

ورشة  ٢٠
تدريبية تم 
تنفيذها 

 ٢٥بمعدل 
متدربة في 
 كل ورشة

على كيفية 
إدارة 

المشاريع 



 ۳۲ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
الجهة البيانات/ 

المعنية بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 فةالمؤشرات المستهد

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ســـــــــــــــــــــــاء الن -
الراغبــــــــات فــــــــي 
تأســـــــــــــــــــــــــــــيس 
مشـــــــــــــــــــــروعات 
ــم  خاصــة بهــن، ت
ــــــى  ــــــدريبهن عل ت
كيفيـــــــــــــــــــة إدارة 
ـــى  المشـــاريع وعل
ـــــات  ـــــات وآلي تقني

 التسويق
تـــــــم النســـــــاء  -

ــــــى ــــــدريبهن عل  ت
كيفيــــة اســــتخدام 
ـــــــــــــــــــا  التكنولوجي

تفعيــــل الحديثــــة و 
دورها فـي تطـوير 

 مشاريعهن
مجموعـــة مـــن  -

 الشباب والشابات
 تــــــــــم تهيئــــــــــتهم

منظمـــــــــــــــــــــــات  -
المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة المــــــــرأة/  اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

ــــــز -  تطــــــوير مرك
 مشــــروعاألعمـــال/ 
 األردنيـــــة الشـــــراكة
 األمريكية

 المنشـــآت مركــز -
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة
 /والمتوســــــــــــــــــــطة

ــــــة ــــــوما أكاديمي  لعل
 مصرفيةوال المالية

برنــــامج ســـــابق  -
SABQ 

المؤسســـــــــــــــــــة  -

منظمـــــــــــــــــــــــات  -
المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة المــــــــرأة/  اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 

ت غيــــــر للمنظمــــــا
(المرفــق  الحكوميــة

 )٦رقم 
ــــــز -  تطــــــوير مرك

 مشـــروعاألعمـــال/ 
 األردنيـــــة الشـــــراكة
 األمريكية

 المنشــآت مركــز -
 الصــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة
 /والمتوســــــــــــــــــــطة

ــــــوما أكاديميــــــة  لعل
 والمصرفية المالية

برنــــامج ســــابق  -
SABQ 

المؤسســـــــــــــــــــة  -

 وعلى
تقنيات  

وآليات 
 التسويق

 
 

--- 

وعلى 
تقنيات 

يات وآل
 التسويق

 
 دورات ١٠

تم 
تنظيمها 
للنساء 

كيفية  على
استخدام 
 التكنولوجيا
الحديثة 

تفعيل و 
دورها في 
تطوير 
 مشاريعهن

وعلى 
تقنيات 
وآليات 
 التسويق

 
 

 دورات ١٠
تم تنظيمها 

للنساء 
كيفية  على
تخدام اس

 التكنولوجيا
الحديثة 

تفعيل و 
دورها في 
تطوير 

 مشاريعهن

وعلى 
تقنيات 
وآليات 
 التسويق

 
 
ة دور  ١٥

تم تنظيمها 
للنساء 

كيفية  على
استخدام 
 التكنولوجيا
الحديثة 

تفعيل و 
دورها في 
تطوير 

 عهنمشاري

وعلى 
تقنيات 
وآليات 
 التسويق

 
 
 ةدور  ١٥
تم  

تنظيمها 
للنساء 

كيفية  على
استخدام 
 التكنولوجيا
الحديثة 

تفعيل و 
دورها في 
تطوير 

 مشاريعهن
 



 ۳۳ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
الجهة البيانات/ 

المعنية بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 فةالمؤشرات المستهد

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ومساعدتهم علـى 
ع إنشـــــاء مشـــــاري

رياديـــــــــة تعـــــــــود 
بـــــــالنفع علـــــــيهم 
وعلــــــــى أســــــــرهم 
وتســـاعدهم علـــى 
توفير فرص عمل 
لهــــــــــم وألبنــــــــــاء 

 مجتمعاتهم

األردنيـــــة لتطــــــوير 
المشــاريع الصــغيرة 

JUMP 

األردنيـــــة لتطـــــوير 
المشــاريع الصــغيرة 

JUMP 

دعم التشبيك وبنـاء  -٢/٣
 الشراكات فيمـا بـين سـيدات
األعمـــــــــال ومؤسســـــــــاتهن 
لتبــــادل الخبــــرات وقصــــص 

 النجاح.

المـــرأة  تواصـــل -
 شــــــــــبكات مــــــــــع

 األعمــــــــــــــــــــــــــــال
ــــــي وانخراطهــــــا  ف

ــــــــــــــــــــــــــات  العالق
 االجتماعيـــــــــــــــــــة

أصـــــــبح بشـــــــكل 
أفضــــل، وخاصــــة 
أن هذه المسارات 

 تقــــوم هــــي التــــي
مــــــــــن خاللهــــــــــا 

عــــــــدد ســــــــيدات  -
األعمــال المنتســبات 
لنــوادي أو جمعيــات 

 خاصة بهن

اللجنــة الوطنيـــة  -
لشـــــؤون  ةاألردنيـــــ

 المرأة
ملتقــــى ســــيدات  -

األعمـــــال والمهـــــن 
 األردني

جمعيــــــة نــــــادي  -
ل صـــاحبات األعمـــا

 والمهن
 /ملتقــى التــداول -

شــــــركة صــــــاحبات 

ملتقــــى ســــيدات  -
األعمـــــال والمهـــــن 

 األردني
جمعيــــــة نــــــادي  -

صـــاحبات األعمـــال 
 والمهن

 /لملتقــى التــداو -
شــــــركة صــــــاحبات 
ــــــداول  األعمــــــال لت

 األوراق المالية

الســــــــــــــجالت  -
ملتقــى اإلداريــة/ 

ســيدات األعمــال 
 والمهن األردني

الســــــــــــــجالت  -
جمعيـة اإلدارية/ 

ـــادي صـــاحبات  ن
 األعمال والمهن

الســــــــــــــجالت  -
ملتقــى اإلداريــة/ 

ـــداول شـــركة  /الت

٣٥٠ 
  سيدة

 أعمال 

٥٠٠ 
 ةسيد

 أعمال

٦٥٠ 
 سيدة
 أعمال

٨٠٠ 
 سيدة
 أعمال
 

١٠٠٠ 
 سيدة
 أعمال
 



 ۳٤ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
الجهة البيانات/ 

المعنية بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 فةالمؤشرات المستهد

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ـــــــــــد  مـــــــــــن العدي
 اتقالصــــــــــــــــــــــــف

   التجارية
سـنوية  أنشطة -

مـــن  ذهاتنفيـــتـــم 
ـــــــــل ســـــــــيدات  قب

بحضــور  األعمــال
ـــــــن  مجموعـــــــة م
النساء الناجحـات 
فــــــــــــي ريــــــــــــادة 

عـرض و  ،األعمال
لقصـــص النجـــاح 

 زوتوزيــــع الجــــوائ
  اتعلى المتميز 

ــــــداول  األعمــــــال لت
 األوراق المالية

منظمـــــــــــــــــــــــات  -
المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة المــــــــرأة/  اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

صـــــــــــــــــــــــاحبات 
األعمـــال لتـــداول 

 األوراق المالية

 

 األثر الهدف االستراتيجي
تفعيل طاقات المـرأة العاملـة مـن المنـزل أو فـي العمـل غيـر المـنظم  -٣

 بمختلف مجاالته وٕادماجها في االقتصاد الوطني.

يـة تبني سياسات تشغيل صـديقة للمـرأة، وتـوافر بنيـة تحتيـة للحمايـة االجتماع -
 والخدمات المساندة ذات الجودة والكلفة المعقولة. 

 إضفاء الطابع المنظم على العمل في القطاع غير المنظم، وتوليد الوظائف. -



 ۳٥ 

 األثر الهدف االستراتيجي
العمـل غيـر المـنظم بمختلـف قطـاع مساهمة المرأة العاملـة مـن المنـزل أو فـي  -

 .ضمن االقتصاد الوطني ه يتم احتسابهامجاالت
 
 
 

األهداف الفرعية/ 
 ةالمؤسسي

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

سنة  مصادر التحقق
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

تطــــــــــــــــــــــــــوير  -٣/١
التشـريعات والسياســات 
ـــــرامج االقتصـــــادية  والب

ين واالجتماعيـــــة لتمكـــــ
القطــــاع غيــــر المــــنظم 
مــــــن االنــــــدماج فـــــــي 
القطـــــــاع االقتصـــــــادي 
الرســمي كقطــاع مكمــل 

 وليس منافس.
 
 
 

قطــــاع العمــــل غيــــر  -
المنظم أصـبح ُينظـر لـه 
كقطـاع اقتصـادي مالئـم 
ومناســب لبــرامج الــدخل 
التكميلـــــــي، وباعتبـــــــاره 

 لقطــــاع مكمــــالً قطاعــــًا 
ــــيس العمــــل المــــنظم  ول

 ًا له منافس بصفته
  

التشــــــــــريعات  -
لسياســــــــــــــــات وا

ــــــــرامج تــــــــم  والب
تطويرهــا لتمكــين 
ـــــــر  القطـــــــاع غي
المـــــــــنظم مـــــــــن 
ــــــدماج فــــــي  االن
القطــــــــــــــــــــــــــــاع 
االقتصـــــــــــــــــادي 

 الرسمي
 
 

المجلـــــــــــــــــــــــس  -
االقتصــــــــــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي
 وزارة العمل -
وزارة التخطــــــــــيط -

 والتعاون الدولي
وزارة التنميــــــــــــــة -

 االجتماعية
منظمـــــة العمـــــل  -

 العربية
اللجنــة الوطنيــة  -

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة

 مجلس النواب -

ــــــــــــــــس  - المجل
االقتصـــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي
 وزارة العمل -
وزارة التخطـــيط -

 والتعاون الدولي
ـــــــة وزارة - التنمي

 االجتماعية
منظمة العمـل  -

 العربية
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

الوطنية األردنيـة 
 لشؤون المرأة

ــــــــــــــــــــس  - مجل

تقــارير المتابعــة  -
لبــــــرامج  واإلنجــــــاز
التكميلــــــي الــــــدخل 
ســـتراتيجية ضـــمن ا

ـــــــر / مكافحـــــــة الفق
ـــــــــــــــــــة  وزارة التنمي

 االجتماعية
قــــــانون العمــــــل  -

المعـــــّدل/ الجريـــــدة 
 الرسمية

السياســــــــــــــــــات  -
ــم  التــي  والبــرامج ت
/ الـــوزارات تطويرهـــا

والمؤسســـــــــــــــــــــات 

تشكيل اللجان  ---
لدراسة تطـوير 
التشـــــــــــريعات 
والسياســــــــــات 
ــــــــــــــــــرامج  والب
لتمكـــــــــــــــــــــين 
القطــــاع غيــــر 
ـــــن  ـــــنظم م الم

نـــدماج فـــي اال 
القطـــــــــــــــــــــاع 
االقتصــــــــــادي 

 الرسمي
   

قانون 
تم  العمل

 مراجعته
 بمالتحديثه 

يتناسب 
ومعايير 
العمل 
الدولية 
وشمول 
فئات 

المشتغلين 
في العمل 

غير المنظم 
تحت مظلة 

كسب 
التأييد 
لتعديل 
قانون 
، العمل

ورفع 
مشروع 
القانون 

المعّدل إلى 
مجلس 
النواب 
 إلقراره
 
  

 قانون العمل
 المعّدل

إقراره من تم 
مجلس 
النواب، 

وُنشر في 
الجريدة 
الرسمية 

وبوشر العمل 
  بمقتضاه
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األهداف الفرعية/ 
 ةالمؤسسي

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

سنة  مصادر التحقق
 األساس

 المؤشرات المستهدفة
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 ٢٠١٤
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 النواب 
دائــــــــــــــــــــــــــرة  -

اإلحصــــــــــــــاءات 
 ةالعام

 القانون المعنية

ــــة وضــــع  -٣/٢ متابع
ــــــر  ــــــل غي قطــــــاع العم
المنظم وتأطيره ودعمه 
لتنميتــــــــــه وتحســــــــــين 
شــروط وظــروف العمــل 

 داخله. 
 
 
 
 
   
 

الــــــــنظم االئتمانيــــــــة  -
المناســــبة تــــم توفيرهــــا 
لمســـــــــاعدة أصـــــــــحاب 
وحـــــدات قطـــــاع العمـــــل 

على تمويل المنظم غير 
أنشــــــطتهم/ن بشــــــروط 
اقتــــــــــــــراض ميســــــــــــــرة 
ــــتم  ــــي ي كالصــــناديق الت
إنشــــــــاؤها مــــــــن قبــــــــل 
منظمـــــــــات المجتمـــــــــع 

 المدني أو الحكومة
تـم مكاتب استشـارية  -

افتتاحهــــــا فــــــي أقــــــاليم 
من خـالل وزارة المملكة 

العمـــــــــــــل والجهـــــــــــــات 
 اإلرشـادالشريكة لتقـديم 

شــــــــــــــــــــــروط  -
وظـــروف العمــــل 
داخــــــــل قطــــــــاع 
العمـــــــــل غيـــــــــر 
ــــــــــم  المــــــــــنظم ت

 تطويرها 
 

 وزارة العمل -
مراكــــز التــــدريب  -

المهنــــــــــــي فــــــــــــي 
 محافظات المملكة

وزارة الصــــــــناعة -
 والتجارة

وزارة التنميـــــــــــة  -
 االجتماعية

ملتقــــى ســــيدات  -
األعمـــــال والمهـــــن 

 األردني
جمعيــــــة نــــــادي  -

صـــاحبات األعمـــال 
 والمهن

 إرادةمراكز  -
النقابــــــــــــــــــــــــات  -

 وزارة العمل -
مراكــــــــــــــــــــــــز  -

التــدريب المهنــي 
ـــــي محافظـــــات  ف

 المملكة
وزارة الصــناعة -

 والتجارة
ـــــــة - وزارة التنمي

 االجتماعية
ملتقى سيدات  -
عمــال والمهــن األ

 األردني
جمعيــة نــادي  -

صـــــــــــــــــــــــاحبات 
 األعمال والمهن

 إرادةمراكز  -

النظم االئتمانيـة  -
المناســبة التــي تــم 

صـــناديق توفيرهـــا/ 
مشـــــــاريع دعـــــــم ال

  صــــــــــــــــــــــــــــــــغيرةال
 متناهية الصغروال
ــــــــــــــــــــــــب  - المكات

االستشــــارية التــــي 
 تم تأسيسها

سيس أت ---
 مكاتب

 استشارية
 ٢عدد 

 لتقديم 
اإلرشاد الالزم 
للعامالت في 
 قطاع  العمل

 غير المنظم 

سيس أت
 مكاتب

 استشارية
 ٢عدد 

لتقديم 
اإلرشاد 
الالزم 

للعامالت 
في قطاع  
العمل غير 

 المنظم

سيس أت
 مكاتب

 استشارية
 ٢عدد 

لتقديم 
اإلرشاد 
الالزم 
ت للعامال

في قطاع  
العمل غير 

 المنظم

سيس أت
 مكاتب

 استشارية
 ٢عدد 

لتقديم 
اإلرشاد 
الالزم 

للعامالت في 
 قطاع  العمل

 غير المنظم 
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الـــــالزم للعـــــامالت فـــــي 
ـــــــر العمـــــــل قطـــــــاع  غي
علن عن هذه يُ و  ،المنظم

المكاتــــــب مــــــن خــــــالل 
 اإلعــــــــــــــالم طوســـــــــــــائ
 المختلفة

منظمــــــات أصــــــحاب  -
األعمـــــــــال ومنظمـــــــــات 
العمــال تــم تفعيــل دورهــا 

وضـع قطـاع في متابعة 
العمــــــل غيــــــر المــــــنظم 

 وتطويره  ودعمه
منظمـــــات المجتمـــــع  -

المدني ووسائط اإلعالم 
تم حشد تأييدها لتعظـيم 
قيمة العمل بشكل عـام، 
ــــــــــــض  ولمعالجــــــــــــة بع

ت التـــي تعـــوق المشـــكال
ـــــل  تطـــــوير قطـــــاع العم
غيــــــر المــــــنظم بشــــــكل 

 العمالية في األردن
 )٧(المرفق رقم 

اللجنــة الوطنيــة  -
األردنيـــــة لشـــــؤون 

 المرأة
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة المــــــــرأة/  اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

دعـــــم صـــــناديق  -
صــغيرة المشــاريع ال
التـــي ال تتعـــدى  -

 دينار ١٠٠٠٠
صـــندوق المـــرأة  -

لتمويــــل المشــــاريع 
 متناهية الصغر

النقابـــــــــــــــــات  -
العماليـــــــة فـــــــي 
األردن (المرفـــــق 

 )٧رقم 
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

الوطنية األردنيـة 
 لشؤون المرأة

منظمــــــــــــــــات  -
المجتمع المـدني 
المعنيـــة بتمكـــين 

اللجنـــــة المـــــرأة/ 
التنســـــــــــــــــــــيقية 
ـــر  للمنظمـــات غي
ـــــــــــــــــــــة  الحكومي

 )٦(المرفق رقم 
دعـم صناديق  -
مشـــــــــــــــــــــاريع ال
التـي  -صغيرة ال

ال تتعــــــــــــــــــــــدى 
 دينار ١٠٠٠٠
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وســـائط اإلعـــالم  -  خاص   
المقــــروء والمرئــــي 
والمســـــــــــــــــــــــــــموع 

 واإللكتروني

صـــــــــــــــــندوق  -
المــــــرأة لتمويــــــل 
المشـــــــــــــــــــــاريع 

 متناهية الصغر
وســـــــــــــــــــــائط  -

اإلعــالم المقــروء 
والمرئــــــــــــــــــــــــــي 
والمســــــــــــــــــــموع 

 واإللكتروني
ـــــــدرات  -٣/٣ ـــــــاء ق بن

ـــة مـــن  المـــرأة العامل
المنزل أو في العمل 
ــــــــــــنظم  ــــــــــــر الم غي
بمختلــف المجــاالت، 
وٕاكســـابها المهـــارات 
المهنيـــــة ومهـــــارات 
ــــــــــــــــــــــــــــــا  تكنولوجي

ــــــــــــن  - مجموعــــــــــــة م
الــــدورات التدريبيــــة تــــم 
تنفيـــذها للعـــامالت فــــي 
ـــــــر  قطـــــــاع العمـــــــل غي

رفع أسهمت في المنظم 
قـــــــــــدراتهن المهنيــــــــــــة 

رات اوتزويـــــــدهن بمهــــــــ
ـــــا المعلومـــــات  تكنولوجي
واالتصــــاالت وتوظيفهــــا 

 في عملهن
األنشــطة المتشــابهة  -

ــــــوع  - عــــــدد ون
الورش التدريبية 
التي تم تنظيمها 
لبنــــــــاء قــــــــدرات 
ـــــة  ـــــرأة العامل الم
ــــزل أو  مــــن المن
فــي العمــل غيــر 

 المنظم 
 
عـــدد النســـاء  -

ـــواتي الـــتحقن  الل

 وزارة العمل -
مراكــــز التــــدريب  -

المهنــــــــــــي فــــــــــــي 
 محافظات المملكة

 اللجنــة الوطنيــة -
ـــة  لشـــؤون  األردني

 المرأة
عمـــــــان  أمانـــــــة -

 ىالكبر 
ملتقــــى ســــيدات  -

األعمـــــال والمهـــــن 

 وزارة العمل -
مراكــــــــــــــــــــــــز  -

التــدريب المهنــي 
ـــــي محافظـــــات  ف

 المملكة
اللجنــــــــــــــــــــــة  -

 األردنيـة  الوطنية
 لشؤون المرأة

ـــة - ـــان  أمان عم
 ىالكبر 

ملتقى سيدات  -

تقــارير المتابعــة  -
واإلنجـــــاز للـــــورش 
التدريبيـــــة/ مراكـــــز 
التـــــــــــــــــــــــــــــــــدريب 
والمؤسســـــــــــــــــــــات 
ــــــرامج  ــــــذة للب المنف

 التدريبية
 

--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

١٥  
 ورشة

 تدريبية 
للعامالت في 

 لعملقطاع ا
 غير المنظم 

 
 
 
 

٣٠٠  

١٥  
 ورشة
 تدريبية

للعامالت 
في قطاع 
العمل غير 

 المنظم
 
 
 

٣٠٠  

١٥  
 ورشة
 تدريبية

للعامالت 
في قطاع 
العمل غير 

 المنظم
 
 
 

٣٠٠  

١٥  
ورشة 
 تدريبية

للعامالت في 
 قطاع العمل

 غير المنظم 
 
 
 
 

٣٠٠  
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المعلومــــــــــــــــــــــــــــات 
 االت.واالتص

فـــي قطـــاع العمـــل غيـــر 
فـــي  هــادمجتـــم المــنظم 

وتــــم  محــــددة، اريعمشــــ
علــى رفــع كفايــة  عمــلال

هـــــذه  وفـــــقالعـــــامالت 
 اريعالمش

 

بـــــــــــــــــــــــــالورش 
ــــي  ــــة الت التدريبي
ــــــــا  ــــــــم تنظيمه ت
لبنــــــــاء قــــــــدرات 
ـــــة  ـــــرأة العامل الم
ــــزل أو  مــــن المن

غيــر  فــي العمــل
 المنظم 

 األردني
جمعيــــــة نــــــادي  -

صـــاحبات األعمـــال 
 والمهن

 إرادةمراكز  -
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
المعنيــــــة بتمكــــــين 

ــــــــة مــــــــرأة/ ال اللجن
التنســـــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــــات غيــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

األعمــال والمهــن 
 األردني

جمعيــة نــادي  -
صـــــــــــــــــــــــاحبات 
 األعمال والمهن

 إرادةمراكز  -
منظمــــــــــــــــات  -

المجتمع المـدني 
المعنيـــة بتمكـــين 

اللجنـــــة المـــــرأة/ 
التنســـــــــــــــــــــيقية 
ـــر  للمنظمـــات غي
ـــــــــــــــــــــة  الحكومي

 )٦(المرفق رقم

 
 

 سيدة
 متدربة

 سيدة
 متدربة

 سيدة
 متدربة

 سيدة
 متدربة

توظيـــــــــــــــــــــــف  -٣/٤
المســـوحات والدراســـات 
لغايـــــــــــات احتســـــــــــاب 

المــــــــــرأة مســــــــــاهمة 
العاملــة مــن المنــزل 

ـــــم  - ـــــل ت ـــــوم العم مفه
إعادة النظر فيه ليشمل 
النشـــــاطات المتضـــــمنة 
فـــي قطـــاع العمـــل غيـــر 
ــــل: العمــــل  المــــنظم، مث
الزراعــــــــــي العـــــــــــائلي، 

ــــــوع  - عــــــدد ون
الدراســـــــــــــــــــات/ 
المســوحات التــي 
تـــــــــم إجراؤهــــــــــا 
لغايــــــات تعــــــّرف 
نســــبة مشــــاركة 

اللجنــة الوطنيــة  -
األردنيـــــة لشـــــؤون 

 المرأة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرة  - دائ

 ةاإلحصاءات العام
 وزارة العمل -

اللجنــــــــــــــــــــــة  -
الوطنية األردنيـة 

 لشؤون المرأة 
دائــــــــــــــــــــــــــرة  -

اإلحصــــــــــــــاءات 
 العامة

دراســة "مشــاركة  -
المــــرأة فــــي قطــــاع 
العمــــــــــــل غيــــــــــــر 
المنظم: في منطقة 
أمانـــــــــــة عمـــــــــــان 
الكبـــــــرى/ اللجنـــــــة 

دراسة مسحية  
واحدة  

أجرتها اللجنة 
الوطنية 

األردنية  
لشؤون المرأة 

دراسة مسحية  
واحدة  حول 
"مشاركة 
المرأة في 

 قطاع العمل 
غير المنظم" 

دراسة 
مسحية  
واحدة  
حول 

"مشاركة 
المرأة في 

دراسة 
مسحية  
واحدة  
حول 

"مشاركة 
أة في المر 

بيان نسبة 
مشاركة  
المرأة في 

قطاع العمل 
 غير المنظم

على مستوى 



 ٤۰ 

األهداف الفرعية/ 
 ةالمؤسسي

النتاجات 
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

سنة  مصادر التحقق
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

أو فـــي العمـــل غيـــر 
المـــــــنظم بمختلـــــــف 
المجـــــــاالت ضـــــــمن 

  االقتصاد الوطني.

ــــي واألعمــــال ا لحــــرة الت
ـــة  تمارســـها المـــرأة لتلبي

؛ أســــــــرتها احتياجــــــــات
كالغزل والنسـيج وصـنع 
المؤنـــة وحفـــظ الفواكـــه 
وتخزينهــــــــا وصــــــــناعة 
الحلويــــــات وغيرهـــــــا..، 
إضـــــــافة إلـــــــى العمـــــــل 
التطـــــــــوعي ألغـــــــــراض 

   خيرية
ة تـم ميداني اتحو مس -

علـــى مســـتوى  تنفيـــذها
المملكـــة لمعرفـــة نســـبة 
ــــــي  مشــــــاركة المــــــرأة ف
ـــــــر  قطـــــــاع العمـــــــل غي

نظم والتحــديات التــي المــ
ن طريــــق عــــ ،تواجههــــا

عقــد مجموعـــات بؤريـــة 
 المملكة أنحاء في

المــرأة فــي قطــاع 
العمـــــــــل غيـــــــــر 
المــــــــــــــــــــــــــــنظم 
وتوزيعهــــــــــــــــــــــا 

 الجغرافي
 

مركــــز دراســـــات  -
المــــــرأة/ الجامعــــــة 

 األردنية
مركــــــز األميــــــرة  -

بســــــمة لدراســــــات 
ــــــة/  المــــــرأة األردني

 جامعة اليرموك
 

 وزارة العمل -
مركز دراسـات  -

المــرأة/ الجامعــة 
 األردنية

مركـــز األميـــرة  -
اســـات بســـمة لدر 

المـــرأة األردنيـــة/ 
 جامعة اليرموك

الوطنيـــــة األردنيـــــة 
لشــــــــؤون المــــــــرأة 
ودائـرة اإلحصـاءات 

 العامة 
الدراســـــــــــــــــــــات  -

المعنيــــة بمشــــاركة 
المــــرأة فــــي قطــــاع 
العمل غيـر المـنظم 
في بقية محافظـات 

ـــــة المملكـــــ ة/ اللجن
الوطنيـــــة األردنيـــــة 
لشــــــــؤون المــــــــرأة 
ودائـرة اإلحصـاءات 

ومراكــــــــز  العامــــــــة
البحــوث والدراســات 

 المعنية بالمرأة

بالتعاون مع 
دائرة 

اإلحصاءات 
العامة حول 
"مشاركة 
المرأة في 

قطاع العمل 
غير المنظم" 

وى على مست
منطقة أمانة 
 عمان الكبرى

 

على مستوى 
محافظات 
 إقليم الوسط

قطاع 
العمل غير 
المنظم" 
على 

مستوى 
محافظات 

إقليم 
 الشمال

قطاع العمل 
غير 

المنظم" 
على 

مستوى 
محافظات 

إقليم 
 الجنوب

 المملكة

 



 ٤۱ 

 األثر الهدف االستراتيجي
تــأمين االســتقرار االجتمــاعي واالقتصــادي للمــرأة الفقيــرة بعامــة  -٤

 جيوب الفقر بخاصة. وللمرأة الفقيرة في الريف والبادية ومناطق

 تمكين المرأة الفقيرة اقتصاديًا واجتماعيًا مما ُيسهم في خروجها من دائرة فقرها. -
ألفـراد قدرة المرأة على المشاركة في الحد من الفقر وتعزيـز القـدرات الذاتيـة تنامي  -

 /ن.تحسين مستوى معيشتهمومجتمعها، و  أسرتها
 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ـــــدرات  -٤/١ ـــــز الق تعزي
الذاتيـــــة للمـــــرأة الفقيـــــرة 

ـــــف وبخاصـــــة  ـــــي الري ف
ومنــاطق جيــوب والباديــة 

فقر وتمكينهـا لتحسـين ال
أوضـــــاعها االقتصــــــادية 
واالجتماعيــــــــــة ورفــــــــــع 

 مستوى معيشتها.
 
 
 

ــــــــــــــــاع نســــــــــــــــبة   - ارتف
المؤسســــــــــات المطبقــــــــــة 
للمعـــــــــــــايير المعتمـــــــــــــدة 
لتحسين مستوى الخـدمات 

 االجتماعية  
ـــــدريجي فـــــي  - ارتفـــــاع ت

متوسط إنفاق األسرة التـي 
ترأسها امرأة على كل من: 
ــــــر  ــــــة وغي الســــــلع الغذائي

ــة، و  ــى الخــدمات الغذائي عل
كالنقــــــــــــل واالتصــــــــــــاالت 
والتعلــــــــــــيم والخــــــــــــدمات 
والرعايـة الصـحية والثقافـة 
والترفيــه والرياضــة، وعلــى 

ــــاق  - متوســــط إنف
األســـــــرة الســـــــنوي 
علــــــــــى مجمــــــــــوع 
الســــلع والخــــدمات 
حســــب جــــنس رب 

 األسرة 
 

ـــــــــــة  - وزارة التنمي
 االجتماعية

صــــــــــــــــــــــــندوق  -
 المعونة الوطنية

ق التنميـة صندو -
 والتشغيل

 صندوق الزكاة -
الصــــــــــــــــــــندوق  -

ـــي الهاشـــمي  األردن
 للتنمية البشرية

معهــــــد الملكــــــة  -
زيـــــــــــن الشـــــــــــرف 

 التنموي
المعهـــد الــــدولي  -

اللجنـــــــــــــــــــــة  -
الوطنية لشـؤون 

 المرأة
ــــــــــــــــــــــــــرة  - دائ

اإلحصــــــــــــــاءات 
 العامة

مســـــح دخـــــل  -
ونفقــات األســرة/ 
دائــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــــــــاءات 

 ٢٠٠٨، العامة
دراســـــــــــــــــــــــة  -

"أوضــاع النســاء 
ـــــي يرأســـــن  الالت

اللجنــة  /أســرهن"
الوطنية األردنيـة 
لشــــؤون المـــــرأة 
ودائـــــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــــــــاءات 

 ٢٠١٠، العامة

متوسط 
إنفاق 
األسرة 
السنوي 
حسب 
  جنس

  رب األسرة
 السلع  على

 ذكر
٧٠٠٠ 
 أنثى

٦٠٠٠ 
على 

الخدمات 

متوسط 
إنفاق 
األسرة 
السنوي 
حسب 
 جنس

  األسرة رب
 السلع على
 ذكر 

٧٥٠٠ 
 أنثى

٦٥٠٠ 
على 

الخدمات 

متوسط 
إنفاق 
األسرة 
السنوي 
حسب 

 نسج
  األسرة رب
 السلع  على

 ذكر
٧٥٠٠ 
 أنثى

٧٠٠٠ 
على 

الخدمات 

متوسط 
إنفاق 
األسرة 
السنوي 
حسب 
 جنس

 األسرة  رب
على السلع 

 ذكر
٧٨٠٠ 
 أنثى

٧٥٠٠ 
على 

الخدمات 

متوسط 
إنفاق 
 األسرة

السنوي 
حسب 
 جنس

 رب األسرة
على السلع 

 ذكر
٨٠٠٠ 
 أنثى

٨٠٠٠ 
على 

الخدمات 



 ٤۲ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

النفقـــــــــات االســـــــــتهالكية 
 األخرى  

لتضــــامن النســــاء/ 
 األردن

منظمـــــــــــــــــــــــات  -
المجتمـــــع المـــــدني 
ــــــين  ــــــة بتمك المعني

ــــــــرأة/  ــــــــة الم اللجن
التنســــــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمـــــــات غيـــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

 ذكر
٢٥٠٠ 
 أنثى

١٨٠٠ 
نفقات 
 أخرى

 ذكر 
١٥٠ 
 أنثى
١٧٠ 

 ذكر
٢٧٠٠ 
 أنثى

٢٠٠٠ 
نفقات 
 أخرى

 ذكر 
٢٠٠ 
 أنثى
٢٠٠ 

 ذكر
٣٠٠٠ 
 أنثى

٢٥٠٠ 
نفقات 
 أخرى

 ذكر 
٢٥٠ 
 أنثى
٢٥٠ 

 ذكر
٣٢٠٠ 
 أنثى

٢٨٠٠ 
نفقات 
 أخرى

 ذكر 
٢٧٠ 
 أنثى
٢٧٠ 

 ذكر
٣٢٠٠ 
 أنثى

٣٠٠٠ 
نفقات 
 أخرى

 ذكر 
٣٠٠ 
 أنثى
٣٠٠ 

ـــرامج  - مجموعـــة مـــن الب
ــــة والتدريبيــــة تــــم  التأهيلي
تنظيمهــــــا فــــــي مختلــــــف 
محافظات المملكـة لغايـات 

لمـــــــرأة الفقيـــــــرة تمكـــــــين ا
تحســـــــــــين أوضـــــــــــاعها و 

ــــةاالقتصــــادية واالجتما  عي
ــــــــة  فــــــــي الريــــــــف والبادي

 ومناطق جيوب الفقر
مجموعـــــــــــــــــــــــة دورات  -

عــــــــــدد ونــــــــــوع   -
ــــة  ــــورش التدريبي ال
التــــي تــــم تنفيــــذها 
لتمكـــــــــين للمـــــــــرأة 
ـــــرة وبخاصـــــة  الفقي
في الريف والباديـة 
ــــــوب  ــــــاطق جي ومن

 الفقر

الصــــــــــــــــــــندوق  -
ـــي الهاشـــمي  األردن

 للتنمية البشرية
معهــــــد الملكــــــة  -

زيـــــــــــن الشـــــــــــرف 
 التنموي

المعهـــد الــــدولي  -
لتضــــامن النســــاء/ 

 األردن
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

الصــــــــــــندوق  -
ألردنــــــــــــــــــــــــــي ا

الهاشــــــــــــــــــــــمي 
 للتنمية البشرية

معهــد الملكــة  -
ـــــــن الشـــــــرف  زي

 التنموي
المعهــــــــــــــــــــد  -

الــدولي لتضــامن 
 النساء/ األردن

تقــــــــــــــــــــــارير  -
المتابعـــــــــــــــــــــــــة 
واإلنجاز للبـرامج 
ـــــــــــــــــــــــة  التأهيلي

ـــــــــــــــــة/   والتدريبي
المؤسســــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــــــة  الحكومي
ومنظمـــــــــــــــــــــات 
المجتمع المـدني 
 المعنيـــة بتمكـــين

٤٢ 
ورشة 

تدريبية  
لتمكين 

لمرأة ا
  في الفقيرة

الريف 
والبادية 
ومناطق 

يوب ج

٥٠ 
ورشة 
 تدريبية
لتمكين 

لمرأة ا
  في الفقيرة

الريف 
والبادية 
ومناطق 
جيوب 

٥٠ 
ورشة 
 تدريبية
لتمكين 

لمرأة ا
 في الفقيرة

الريف  
والبادية 
ومناطق 
جيوب 

٥٠  
ورشة 
 تدريبية
لتمكين 

لمرأة ا
في  الفقيرة

الريف 
والبادية 
ومناطق 
 جيوب

٥٠  
ورشة 
 تدريبية
لتمكين 

لمرأة ا
في  الفقيرة

الريف 
والبادية 
ومناطق 
جيوب 



 ٤۳ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ــم عقــدها للمــرأة  ــة ت تدريبي
ـــــــــــــرة حـــــــــــــول إدارة  الفقي
المشـــــــــــاريع، وتقنيـــــــــــات 
التســـــــــــويق، والجهـــــــــــات 

 الممولة للمشاريع
الســـــيدات اللـــــواتي تـــــم  -

متابعـــــة  جـــــرىتـــــدريبهن 
ـــــرامج  ـــــزامهن بب ـــــدى الت م

ـــــــدريب ـــــــق مـــــــا  الت وتطبي
إلنجــــــــــــــــاح  تعلمنــــــــــــــــه 
ريــــق ، عــــن طمشــــاريعهن

مكاتـــب للمتابعـــة تأســـيس 
كافــــة  بالتعــــاون مــــا بــــين

 عــــنالجهــــات المســــؤولة 
   ات التدريبيةتنفيذ النشاط

المجتمـــــع المـــــدني 
ــــــين  ــــــة بتمك المعني

ــــــــرأة/  ــــــــة الم اللجن
التنســــــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمـــــــات غيـــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

صندوق التنميـة  -
 والتشغيل

وزارة التخطـــــــيط  -
 والتعاون الدولي

 برنامج قدرات  -
 برنامج إرادة -

منظمــــــــــــــــات  -
المجتمع المـدني 
المعنيــة بتمكــين 

اللجنـــــة المـــــرأة/ 
التنســــــــــــــــــــيقية 
للمنظمـــات غيـــر 
 الحكوميـــــــــــــــــــــة

 )٦(المرفق رقم 
صــــــــــــــــندوق  -

التنميـــــــــــــــــــــــــــة 
 والتشغيل

وزارة التخطـــيط -
 يوالتعاون الدول

 برنامج قدرات  -
 برنامج إرادة -

المرأة في الريـف 
والبادية ومناطق 

 جيوب الفقر

 الفقر
 
٤٢  

 ورشة
 تم  

 تنفيذها

  الفقر
 
١٥  

ورشة 
 تدريبية

إدارة  حول
المشاريع 
وتقنيات 
التسويق، 
والجهات 
  الممولة

 الفقر
 
١٥  

ورشة 
 تدريبية

إدارة  حول
المشاريع 
وتقنيات 
التسويق، 
والجهات 
 الممولة

 الفقر
 
١٥  

ورشة 
 تدريبية

إدارة حول 
المشاريع 
وتقنيات 
التسويق، 
والجهات 
 الممولة

 الفقر
 
١٥  

ورشة 
 تدريبية

إدارة حول 
المشاريع 
وتقنيات 
التسويق، 
والجهات 
 الممولة

ـــــز  -٤/٢ ـــــدعيم وتعزي ت
السياســـــــــات والبـــــــــرامج 
االقتصــادية واالجتماعيــة 
في مجال مكافحـة الفقـر 

االزدواجيـة والتكـرار فــي  -
ــــــــــــ رامج والمشــــــــــــاريع الب

واألنشــطة المتشــابهة فــي 
مجـــال مكافحـــة الفقـــر تـــم 

 الحد منها  

مؤشـــرات الفقـــر  -
لألســـــــــر (نســـــــــبة 
الفقر، فجوة الفقر، 
شدة الفقـر) حسـب 

 جنس رب األسرة

الهيئـــــــــــــــــــــــــــــة  -
ـــل  التنســـيقية للتكاف

 االجتماعي
ـــــــــــة وزارة التن - مي

 االجتماعية

الهيئــــــــــــــــــــــة  -
التنســــــــــــــــــــيقية 
للتكافــــــــــــــــــــــــــــل 

 االجتماعي
وزارة التنميــــة  -

تقيــــيم الفقـــــر  -
فــــــــــــــــي األردن، 
دراســــــة الفقــــــر/ 

التخطــــــــيط وزارة 
   والتعاون الدولي

مؤشرات 
 الفقر
 حسب
 جنس

 رب األسرة

ت مؤشرا
 الفقر

حسب 
 جنس

 رب األسرة

مؤشرات 
 الفقر

حسب 
 جنس

 رب األسرة

مؤشرات 
 الفقر

حسب 
 جنس

 ةرب األسر 

مؤشرات 
 الفقر

حسب 
 جنس

 رب األسرة



 ٤٤ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

والنهــــــــوض بالتشــــــــغيل 
وتفعيــــل التنســــيق فيمــــا 

 بينها.

نتيجــة للجهــود الوطنيــة  -
التشــاركية فــي إطــار الحــد 
من الفقر، ظهـر انخفـاض 

مؤشــــرات علــــى  تــــدريجي
التــي يرأســها الفقــر لألســر 

ـــــــي ترأســـــــها  الرجـــــــل والت
المرأة، وبخاصة ما يتعلـق 

ـــــِ  (نســــبة الفقــــر، فجــــوة ب
  الفقر) شدة و الفقر، 

 السياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــات -
شـــــاملة واالســـــتراتيجيات ال

والكفيلــــة بتنســــيق جهــــود 
المؤسســــات العاملــــة فــــي 

الحــــد مــــن الفقــــر  مجــــال
ــــم  ــــل االجتمــــاعي ت والتكاف

 تفعيلها وتطويرها
صــاالت بــين االتشــبكة  -

ـــي تســـاهم  المؤسســـات الت
فـــــــــي تنفيــــــــــذ البــــــــــرامج 
 االجتماعيــــة واالقتصــــادية

وزارة التخطـــــــيط  - 
 والتعاون الدولي

 وزارة العمل -
مؤسســــــــــــــــــــــــة  -

التــــدريب المهنــــي/ 
مراكــــــــز التــــــــدريب 
المهنــــــــــــي فــــــــــــي 

 محافظات المملكة
ــــة التحــــالف  - هيئ

الــــوطني لمكافحــــة 
ـــــــق  الجـــــــوع وتحقي

 األمن الغذائي
صــــــــــــــــــــــــندوق  -

 المعونة الوطنية
صندوق التنميـة  -

 والتشغيل
 صندوق الزكاة -
لوطنيـــة اللجنـــة ا -

األردنيـــــة لشـــــؤون 
 المرأة  

 االجتماعية
وزارة التخطـــيط -

 والتعاون الدولي
ــــــــــــــــــــــــــرة  - دائ

اإلحصــــــــــــــاءات 
 العامة 

 وزارة العمل -
مؤسســــــــــــــــة  -

التـــــــــــــــــــــــــدريب 
ـــي/ مراكـــز  المهن
التــدريب المهنــي 
فـــــي محافظـــــات 

 المملكة
صــــــــــــــــندوق  -

 طنيةالمعونة الو 
صــــــــــــــــندوق  -

التنميـــــــــــــــــــــــــــة 
 والتشغيل

صــــــــــــــــندوق  -
   الزكاة

مســـــح دخـــــل  -
ونفقات األسرة / 
دائــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــــــــاءات 

  ٢٠٠٨العامة، 
تقريــــــر حالــــــة -

ـــــــــــي  ـــــــــــر ف الفق
ـــــــــــرة  األردن/ دائ
 اإلحصــــــــــــــاءات

 ٢٠١٠العامة، 
تقــــــــــــــــــــــارير  -

المتابعـــــــــــــــــــــــــة 
واإلنجــــــــــــــــــــــــاز 

ســـــــــــــــتراتيجية ال
ـــــر  مكافحـــــة الفق
مـــــــــــن خـــــــــــالل 
ــة  التنميــة المحلي

، فــــــــــــــــي األردن
تقارير المتابعة و 

خطـــة واإلنجـــاز ل

 نسبة الفقر
 ذكر

١٣.٧ 
 أنثى
٩.٢ 

 فجوة الفقر
 ذكر
٢.٧ 
 أنثى
١.٧ 

 شدة الفقر
 ذكر

٠.٧٥ 
 أنثى

٠.٤٠ 

 نسبة الفقر
 ذكر

١٣.٢ 
 أنثى
٩ 

 فجوة الفقر
 ذكر
٢.٥ 
 أنثى
١.٥ 

 شدة الفقر
 ذكر

٠.٧٠ 
 أنثى

٠.٣٥ 

 نسبة الفقر
 ذكر

١٢.٨ 
 أنثى
٨.٧ 

 فجوة الفقر
 ذكر
٢.٢ 
 أنثى
١.٢ 

 شدة الفقر
 ذكر

٠.٦٥ 
 أنثى

٠.٣٠ 

 نسبة الفقر
 ذكر

١٢.٢ 
 أنثى
٨.٣ 

 فجوة الفقر
 ذكر
٢ 

 أنثى
١.١ 

 شدة الفقر
 ذكر

٠.٥٨ 
 أنثى

٠.٢٥ 

 نسبة الفقر
 ذكر
١٢ 
 أنثى
٨ 

 فجوة الفقر
 ذكر
١.٨ 
 أنثى
٠.٩ 

 شدة الفقر
 ذكر

٠.٥٠ 
 أنثى

٠.٢٠ 



 ٤٥ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

لالطــالع علــى  تــم تعزيزهــا
منفـــذة وتبادلهـــا البـــرامج ال
 وتعظيم أثرها ومتابعتها

ـــــــــــــــات  - قاعـــــــــــــــدة بيان
المؤسســــات العاملــــة فــــي 
مجــــال الحــــد مــــن الفقــــر 
ــــم  ــــل االجتمــــاعي ت والتكاف

 تحديثها وتطويرها

 
 
 
 
 
 
 

اللجنـــــــــــــــــــــة  -
الوطنية األردنيـة 
 لشؤون المرأة  

ـــــــل الهيئـــــــة  عم
التنســـــــــــــــــــــيقية 
للتكافــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــاعي  ، االجتم
٢٠١٠ 

دراســة بــرامج  -
المؤسســــــــــــــــات 
العاملـــــــــة فـــــــــي 
مجـــــال التكافـــــل 
االجتمـــــــــــــــــاعي 

/ ومتابعتهــــــــــــــــــا
نسيقية الهيئة الت

للتكافــــــــــــــــــــــــــــل 
 االجتماعي

دراســـــــــــــــــــــــة  -
أوضـــاع النســـاء 
ـــــي يرأســـــن  الالت
أســـرهن/ اللجنـــة 
الوطنية األردنيـة 
لشــــؤون المـــــرأة 

تزايـــــــد تـــــــدريجي فـــــــي  -
ــــدخل الســــنوي  متوســــط ال

الرجـل  التي يرأسـها لألسرة
 والتي ترأسها المرأة

متوســــط الــــدخل  -
الســـــــنوي لألســـــــرة 
حســــب جــــنس رب 

 األسرة
 

متوسط 
الدخل 
السنوي 
لألسرة 
حسب 

جنس رب 
 األسرة
 ذكور

٧٨١١ 
 إناث

٥٩٣٢ 

متوسط 
الدخل 
السنوي 
لألسرة 
حسب 

جنس رب 
 األسرة
 ذكور

٨٣٠٠ 
 إناث

٦٥٠٠ 

متوسط 
الدخل 
السنوي 
لألسرة 
حسب 

جنس رب 
 األسرة
 ذكور

٨٧٠٠ 
 إناث

٧٠٠٠ 

متوسط 
الدخل 
السنوي 
لألسرة 
حسب 

جنس رب 
 األسرة
 ذكور

٩١٠٠ 
 إناث

٧٥٠٠ 

متوسط 
الدخل 
السنوي 
لألسرة 
حسب 

جنس رب 
 األسرة
 ذكور

٩٥٠٠ 
 إناث

٨٠٠٠ 



 ٤٦ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ودائـــــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــــــــاءات 

  ٢٠١٠العامة، 

ــــــــنظم  -٤/٣ تــــــــوفير ال
االئتمانيــــــــة المناســــــــبة 
لمســـاعدة المـــرأة الفقيـــرة 

ـــــف وبخاصـــــة  ـــــي الري ف
ومنــاطق جيــوب والباديــة 

ـــــــل  ـــــــى تموي ـــــــر عل الفق
نشـــــــــــطتها بقـــــــــــروض أ

 ميّسرة.  

صناديق ائتمـان عديـدة  -
تم إنشـاؤها مـع الجمعيـات 

 الخيرية 
تزايد تدريجي في أعداد  -

النســــــــــــــــاء الفقيــــــــــــــــرات 
الحاصـــالت علـــى قـــروض 

 لتمويل مشاريعهن 

عـــــــدد النســـــــاء  -
ـــــواتي  ـــــرات الل الفقي
ــــــــــى  حصــــــــــلن عل
قــــــــروض ميســــــــرة 
مــــــــــــــّولن بهــــــــــــــا 
أنشطتهن وبخاصة 
 في الريف والباديـة
ــــــوب ــــــاطق جي  ومن

 الفقر

صندوق التنميـة  -
 والتشغيل

مؤسســــــــــــــــــــــــة  -
 اإلقراض الزراعي

االتحاد النسـائي  -
 العام األردني

دعـــــم صـــــناديق  -
صــغيرة المشــاريع ال
التــــي ال تتعــــدى  -

 دينار ١٠٠٠٠
صـــندوق المـــرأة  -

لتمويــــل المشــــاريع 
 متناهية الصغر

 صندوق الزكاة -
 البنوك -

 

صــــــــــــــــندوق  -
التنميـــــــــــــــــــــــــــة 

 والتشغيل
مؤسســــــــــــــــة  -

 اإلقــــــــــــــــــــــــراض
 الزراعي

االتحـــــــــــــــــــاد  -
 النسائي األردنـي

 العام
دعـم صناديق  -
مشـــــــــــــــــــــاريع ال
التـي  -صغيرة ال

ــــــــــــــــــــــدى  ال تتع
 دينار ١٠٠٠٠

صــــــــــــــــندوق  -
المـــــرأة لتمويـــــل 
المشـــــــــــــــــــــاريع 

الســـــــــــــــــجالت -
 اإلداريـــــــــــــــــــــــة/

صــندوق التنميــة 
 ،والتشـــــــــــــــــــغيل

مؤسســـــــــــــــــــــة و 
ــــــــــــــــــــــــراض  اإلق

، الزراعــــــــــــــــــــــي
االتحـــــــــــــــــــــــــاد و 

 دنـيالنسائي األر 
 العام

ــــــــــــــــامج  - البرن
التنفيــــــــــــــــــــــــذي 
التنمـــــــــــــــــــــــــوي 

٢٠١١-
/ وزارة ٢٠١٣

التخطــــــــــــــــــــــــيط 
   والتعاون الدولي

 عدد
النساء  

الفقيرات 
اللواتي 
حصلن 
على 
 قروض

 من 
صندوق 
التنمية 
 والتشغيل
١٢٢٩٥ 
مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي
١٩٦٧ 
االتحاد 

 عدد
النساء  

الفقيرات 
اللواتي 
حصلن 
على 

 روضق
 من 

صندوق 
التنمية 
 والتشغيل
١٤٠٠٠ 
مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي
٢٠٠٠ 
االتحاد 

 عدد
النساء  

الفقيرات 
اللواتي 
حصلن 
على 
 قروض

 من 
صندوق 
التنمية 
 والتشغيل
١٥٠٠٠ 
مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي
٣٠٠٠ 
االتحاد 

 عدد
النساء  

الفقيرات 
اللواتي 
حصلن 
على 
 قروض

 من 
صندوق 
التنمية 
 والتشغيل
١٧٠٠٠ 
مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي
٤٠٠٠ 
االتحاد 

 عدد
النساء  

الفقيرات 
اللواتي 
حصلن 
على 
 قروض

 من 
صندوق 
التنمية 
 والتشغيل
١٨٥٠٠ 
مؤسسة 
اإلقراض 
 الزراعي
٥٠٠٠ 
االتحاد 



 ٤۷ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

 متناهية الصغر
صــــــــــــــــندوق  -

 الزكاة
 البنوك -

النسائي 
 األردني
 العام
٧٠٠ 

النسائي 
 األردني
 العام
٧٥٠ 

النسائي 
 األردني
 العام
٨٠٠ 

النسائي 
 األردني
 العام
٨٥٠ 

النسائي 
 األردني
 العام
٩٠٠ 

االســــــــــــــــــتهداف  -٤/٤
الفّعـــــال لفئـــــات النســـــاء 
ـــرأة  ـــر احتياجـــًا (الم األكث
ــــــة  ــــــف والبادي ــــــي الري ف
ومنـــاطق جيـــوب الفقـــر، 
ـــــــــــــــة  والمـــــــــــــــرأة األرمل
ـــــــدها  ـــــــة) وتزوي والمطلق
بأدوات تمكـين اقتصـادي 
واجتمــاعي، ممــا ُيســاعد 
فـــي التخطـــيط إلدماجهـــا 
بشكل فاعل في عمليـات 

 التنمية المستدامة.   

آليـــــــــات االســـــــــتهداف  -
ــــــــــن للمســــــــــ تفيدين/ات م

ــــــــــــرامج والمشــــــــــــاريع  الب
الفقــــر  حاربــــةالخاصــــة بم

والرعايــــة االجتماعيــــة تــــم 
 تطويرها 

المشاركة المجتمعية تم  -
تعزيزهـــــــا فـــــــي البـــــــرامج 

ـــة  ـــر الموجهـــة لمحارب الفق
ــــــــة  فــــــــي الريــــــــف والبادي

   ومناطق جيوب الفقر
عــــــــدة مشــــــــاريع تــــــــم  -

تنفيـــذها بصــــورة مســــتمرة 
ـــــــة  ـــــــاطق النائي فـــــــي المن

ع المــــرأة والريفيــــة لتشــــجي
على دخـول سـوق العمـل، 

نســــــــبة الفقــــــــر  -
لألســـــــــر حســـــــــب 
جــــنس رب األســــرة 
 والحالة الزواجية  

 
 

ـــــــــــة  - وزارة التنمي
 االجتماعية

صندوق التنميـة  -
 والتشغيل

صــــــــــــــــــــــــندوق  -
 المعونة الوطنية

 صندوق الزكاة -
الهيئـــــــــــــــــــــــــــــة  -

ـــل  التنســـيقية للتكاف
 االجتماعي

ــــة التحــــالف  - هيئ
افحــــة الــــوطني لمك

ـــــــق  الجـــــــوع وتحقي
 األمن الغذائي

اللجنـــة الوطنيـــة  -
األردنيـــــة لشـــــؤون 

وزارة التنميــــة  -
 االجتماعية

صــــــــــــــــندوق  -
التنميـــــــــــــــــــــــــــة 

 والتشغيل
صــــــــــــــــندوق  -

 المعونة الوطنية
صــــــــــــــــندوق  -

 الزكاة
الهيئــــــــــــــــــــــة  -

التنســــــــــــــــــــيقية 
للتكافــــــــــــــــــــــــــــل 

 االجتماعي
هيئــــــــــــــــــــــــــة  -

التحالف الوطني 
لمكافحـــة الجـــوع 

تقيــــيم الفقـــــر  -
فــــــــــــــــي األردن، 
دراســــــة الفقــــــر/ 

التخطــــــــيط وزارة 
   والتعاون الدولي

مســـــح دخـــــل  -
ونفقات األسرة / 
دائــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصــــــــــــــاءات 

  ٢٠٠٨العامة، 
تقريــــــر حالــــــة -

ـــــــــــي  ـــــــــــر ف الفق
ـــــــــــرة  األردن/ دائ
اإلحصــــــــــــــاءات 

 ٢٠١٠العامة، 
تقــــــــــــــــــــــارير  -

نسبة الفقر 
لألسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
والحالة 
 الزواجية

/ أعزب
 عزباء

 ذكر
١٣ 
 أنثى
٥ 

 ةمتزوج/
 ذكر
١٣ 

نسبة الفقر 
لألسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
والحالة 
 الزواجية

/ أعزب
 عزباء

 ذكر
١٢.٥ 
 أنثى
٤.٥ 
 ةمتزوج/
 ذكر

١٢.٥ 

نسبة الفقر 
لألسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
والحالة 
 الزواجية

/ أعزب
 زباءع

 ذكر
١٢ 
 أنثى
٤ 

 ةمتزوج/
 ذكر
١٢ 

نسبة الفقر 
لألسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
والحالة 
 الزواجية

/ أعزب
 عزباء

 ذكر
١١.٥ 
 أنثى
٣.٥ 
 ةمتزوج/
 ذكر

١١.٥ 

نسبة الفقر 
لألسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
والحالة 
 الزواجية

/ أعزب
 عزباء

 ذكر
١١ 
 أنثى
٣ 

 ةمتزوج/
 ذكر

١٠.٥ 



 ٤۸ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

 أبرزها: 
مشروع تشغيل الفتيـات  •

 في المناطق النائية
ـــــــــــــدريب  • مشـــــــــــــروع ت

ــــين  ــــاحثين والمتعطل الب
عـــــــــن العمـــــــــل فـــــــــي 

 المناطق النائية
مشـــروع تمكـــين المـــرأة  •

 الريفية
تزايــد عــدد األســر التــي  -

اســــتفادت مــــن المشــــاريع 
ـــــات  ـــــي التجمع ـــــذة ف المنف

(أســــــر منتجــــــة،  الفقيــــــرة
 تمان،..) صناديق ائ

دراســـــات مســـــحية تـــــم  -
إجراؤهــــــا بهــــــدف حصــــــر 
وتعــــّرف المــــوارد المتاحــــة 
فـــــــــي منـــــــــاطق الريـــــــــف 
ــه  والباديــة، ومــن ثــم توجي
المـــــــرأة لعمـــــــل مشـــــــاريع 

 المرأة
وزارة التخطـــــــيط  -

 والتعاون الدولي
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
ــــــين المعن ــــــة بتمك ي

ــــــــرأة/  ــــــــة الم اللجن
التنســــــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمـــــــات غيـــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

وتحقيــــق األمــــن 
 الغذائي

وزارة التخطـــيط -
 والتعاون الدولي

ــــــــــــــــــــــــــرة  - دائ
اإلحصــــــــــــــاءات 

 العامة

ة المتابعـــــــــــــــــــــــــ
واإلنجــــــــــــــــــــــــاز 

ســـــــــــــــتراتيجية ال
ـــــر  مكافحـــــة الفق
مـــــــــــن خـــــــــــالل 
ــة  التنميــة المحلي

، فــــــــــــــــي األردن
وتقارير المتابعة 

خطـــة واإلنجـــاز ل
ـــــــل الهيئـــــــة  عم
التنســـــــــــــــــــــيقية 
للتكافــــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــاعي  ، االجتم
٢٠١٠ 

 أنثى
١٣ 
 ةمطلق/
 ذكر

٣٠.٤ 
 أنثى
٣.٥ 
 ة/أرمل
 ذكر

١٦.٣ 
 أنثى

 ١٢.٢   

 أنثى
١٢ 
 ةمطلق/
 ذكر
٣٠ 
 أنثى
٣ 
 ة/أرمل
 ذكر
١٦ 
 أنثى
١٢ 

 أنثى
١١.٥ 
 ةمطلق/
 ذكر
٢٨ 
 أنثى
٢.٩ 
 ة/أرمل
 ذكر
١٥ 
 أنثى

 ١١  

 أنثى
١١ 
 ةمطلق/
 ذكر
٢٧ 
 أنثى
٢.٥ 
 ة/أرمل
 ذكر
١٤ 
 أنثى

  ١٠ 

 أنثى
١٠ 
 ةمطلق/
 ذكر
۲٦ 
 أنثى
٢ 
 ة/أرمل
 ذكر
١٠ 
   أنثى
٩ 

عــــــــــدد ونــــــــــوع   -
ــــة  ــــورش التدريبي ال
التــــي تــــم تنفيــــذها 
لتمكـــــــــين فئــــــــــات 
ــــــــر  النســــــــاء األكث

 احتياجًا   

الصــــــــــــــــــــندوق  -
ـــي الهاشـــمي  األردن

 لبشريةللتنمية ا
معهــــــد الملكــــــة  -

زيـــــــــــن الشـــــــــــرف 
 التنموي

الصــــــــــــندوق  -
األردنــــــــــــــــــــــــــي 
الهاشــــــــــــــــــــــمي 
 للتنمية البشرية

كــة معهــد المل -
ـــــــن الشـــــــرف  زي

تقــــــــــــــــــــــارير  -
المتابعـــــــــــــــــــــــــة 
واإلنجاز للبـرامج 
ـــــــــــــــــــــــة  التأهيلي

ـــــــــــــــــة/   والتدريبي
المؤسســــــــــــــــات 

٢٢  
ورشة 
  تدريبية
 تم 

تنفيذها 
لتمكين 

٣٠  
ورشة 
 تدريبية

 تم  
تنفيذها 
لتمكين 

٣٠  
ورشة 
 تدريبية

 تم  
تنفيذها 
لتمكين 

٣٠  
ورشة 
 تدريبية

 تم  
تنفيذها 
لتمكين 

٣٠ 
ورشة  

 تدريبية
 تم 

تنفيذها  
لتمكين 



 ٤۹ 

األهداف الفرعية/ 
 المؤسسية

النتاجات 
 مخرجاتوال

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 
مستوى تحقيق 

 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
 بتزويد البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ضمن اإلمكانيـات والمـوارد 
 المتوافرة في بيئتها

المعهـــد الــــدولي  -
لتضــــامن النســــاء/ 

 األردن
منظمـــــــــــــــــــــــات  -

المجتمـــــع المـــــدني 
ــــــين  ــــــة بتمك المعني

ــــــــرأة/  ــــــــة الم اللجن
التنســــــــــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمـــــــات غيـــــــر 

(المرفــق  الحكوميــة
 )٦رقم 

صندوق التنميـة  -
 والتشغيل

 التنموي
المعهــــــــــــــــــــد  -

الــدولي لتضــامن 
 النساء/ األردن

منظمــــــــــــــــات  -
المجتمع المـدني 
المعنيــة بتمكــين 

اللجنـــــة المـــــرأة/ 
التنســــــــــــــــــــيقية 
للمنظمـــات غيـــر 
 الحكوميـــــــــــــــــــــة

 )٦(المرفق رقم 
صــــــــــــــــندوق  -

التنميـــــــــــــــــــــــــــة 
 والتشغيل

ـــــــــــــــــــــة الحك ومي
ومنظمـــــــــــــــــــــات 
المجتمع المـدني 
 المعنيـــة بتمكـــين

المرأة في الريـف 
والبادية ومناطق 

 جيوب الفقر

النساء 
األكثر 

 احتياجًا   

النساء 
األكثر 

 احتياجًا   

النساء 
األكثر 

 احتياجًا   

النساء 
األكثر 

 احتياجًا   

النساء 
األكثر 

 احتياجًا   

 

 األثر الهدف االستراتيجي
تـــأمين االســـتقرار االجتمـــاعي واالقتصـــادي للمـــرأة المعيلـــة  -٥

 ها.لألسرة لإلسهام في تخفيض أعبائ

تمكــين المــرأة المعيلــة ألســرتها ومواءمــة إمكانياتهــا مــع متطلبــات ســوق العمــل ســاعدها  -
علــــى تحقيــــق اســــتقالل اقتصــــادي أقــــوى، وعلــــى تفعيــــل أدائهــــا ألدوارهــــا االجتماعيــــة 



 ٥۰ 

 األثر الهدف االستراتيجي
   المتصلة بإدارة شؤون أسرتها واتخاذ القرارات المتصلة بها. والتربويةواالقتصادية 

 

النتاجات  ةاألهداف الفرعية/ المؤسسي
 والمخرجات

الجهة  المؤشرات
المسؤولة عن 

مستوى 
تحقيق 
 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

تفعيـــل السياســـات وتبســـيط  -٥/١
اإلجـــــراءات التــــــي ُتعنـــــى بــــــالمرأة 

 سرة وتوعيتها بها.المعيلة لأل

المعطيــات الالزمــة  -
تــم توفيرهــا للتــدخالت 
االســــــــتراتيجية فــــــــي 
معالجـــــــــة األعبـــــــــاء 
الكثيــرة التــي تتحملهــا 
النســــــــاء المعــــــــيالت 

 ألسرهن
ــة - تــم  حمــالت توعي

بحيـــــــــــث  هـــــــــــاتنظيم
تســــــــــتهدف المــــــــــرأة 
ـــــــــــة لألســـــــــــرة  المعيل
ــــــا  وتعريفهــــــا بحقوقه

 بشكل متكامل

التوزيـــــــــــــــــــع  -
النســــبي ألربــــاب 
األســـــــر حســـــــب 

 جنس ال
 
 

اللجنـــــــــــــــــــــــة  -
الوطنيــة األردنيــة 

 لشؤون المرأة
وزارة التنميـــــة  -

 االجتماعية
وزارة التخطيط  -

 والتعاون الدولي
ـــــــــــــــــــــــة  - الهيئ

التنســــــــــــــــــــــيقية 
ـــــــــــــــــــــــــــــل  للتكاف

 االجتماعي
صــــــــــــــــــندوق  -

 التنمية والتشغيل
دعــم صــناديق  -
مشـــــــــــــــــــــــاريع ال
التــي  -صــغيرة ال

ــــــــــــــــة  - اللجن
ــــــــــــــــــــة  الوطني
ــــــــــــــــــــة  األردني
 لشؤون المرأة

وزارة  -
ــــــــــــــــــــــة  التنمي

 االجتماعية
وزارة -

التخطــــــــــــــــــيط 
ن والتعــــــــــــــــــاو

 الدولي
ــــــــــــــــة  - الهيئ

التنســـــــــــــــيقية 
للتكافــــــــــــــــــــــل 

 االجتماعي
صـــــــــــندوق  -

السياســــــات  -
واإلجـــــــــــراءات 
التـــــــــــي تـــــــــــم 
تفعيلهـــــــــــــــــــا/ 
المؤسســـــــــــات 
الحكوميــــــــــــــــة 
ومنظمـــــــــــــــات 
المجتمــــــــــــــــــع 
المـــــــــــــــــــــــدني 

 المعنية
األوضـــــــــاع  -

الســــكانية فــــي 
األردن/ دائــــــرة 
اإلحصـــــــــاءات 

ـــــــــــــــــــــة ، العام
٢٠١٠ 

األسر 
حسب 

نس رب ج
األسرة 
 ذكور 
٨٦.٣% 

 إناث 
١٣.٧% 

 األسر
حسب  

جنس رب 
 األسرة 
 ذكور 

٨٦% 
 إناث 

١٤% 

 األسر
حسب  

جنس رب 
 األسرة 
 ذكور 
٨٥.٧% 

 إناث 
١٤.٣% 

األسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
 ذكور 
٨٥.٣% 

 إناث 
١٤.٧% 

األسر 
حسب 

جنس رب 
األسرة 
 ذكور 

٨٥% 
 إناث 

١٥% 

مراجعة التشـريعات  -
السياســات واألنظمــة و 

المعنيـــــة واإلجــــراءات 

السياســــــــــــات  -
واإلجــــــــــــــــــراءات 
ــــالمرأة  ــــة ب المعني

زيادة عدد 
النساء 

المعيالت 

عمل برامج 
توعية عن 
الخدمات 

عمل برامج 
إضافية 
تخص 

مساهمة 
مختلف 
وسائط 

توعية 
كافة 

النساء 
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 بالمرأة المعيلة لألسرة
وتفعيلهـــا، مـــن خـــالل 
التــــدخالت الحكوميــــة 

تعــــاون المناســــبة وبال
المستمر مع منظمات 
المجتمــــــــع المــــــــدني 
الداعمة للمساواة بين 

   الجنسين

ــــة لألســــرة  المعيل
التــي تــم تفعيلهــا 
وتوعيـــــة المـــــرأة 

 بها
 
 

ال تتعــــــــــــــــــــــــدى 
 دينار ١٠٠٠٠

صــــــــــــــــــندوق  -
ــــــل  ــــــرأة لتموي الم
المشـــــــــــــــــــــــاريع 

 متناهية الصغر
ـــــــــــــــــات  - منظم

المجتمــع المــدني 
ـــين  ـــة بتمك المعني

اللجنـــــة المـــــرأة/ 
التنســــــــــــــــــــــيقية 
للمنظمــــات غيــــر 
 الحكوميــــــــــــــــــــــة

 )٦(المرفق رقم 
وســــــــــــــــــــــائط  -

اإلعــالم المقــروء 
والمســـــــــــــــــــــموع 
ـــــــــــــــــــــــــــي  والمرئ

 واإللكتروني

ــــــــــــــــــــــة  التنمي
 والتشغيل

صـــــــــــناديق  -
مشـاريع دعم ال

 -صـــــــــــغيرة ال
التي ال تتعـدى 

١٠٠٠٠ 
 دينار

صـــــــــــندوق  -
المـــرأة لتمويـــل 
المشــــــــــــــــاريع 
متناهيــــــــــــــــــــة 

 الصغر
منظمــــــــــات  -

المجتمــــــــــــــــــع 
المــــــــــــــــــــــدني 
ـــــــــــــــــــــة  المعني
بتمكين المرأة/ 
ــــــــــــــــــــــــة  اللجن

اللواتي 
استفدن من 

برنامج 
تعزيز 

اإلنتاجية 
وبرنامج 
األسر 
 المنتجة

التي تقدم 
 للمرأة

حقوق المرأة 
 المعيلة

اإلعالم في 
نشر 

التوعية 
عن 

البرامج 
المخصصة 

للمرأة 
 المعيلة 

المعيالت 
عن 

حقوقهن 
والبرامج 
المقدمة 

 لهن
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التنســـــــــــــــيقية 
ــــــــــــــات  للمنظم

 ميةغير الحكو 
ــــم  ــــق رق (المرف

٦( 
 وسائط -
اإلعـــــــــــــــــــالم  

المقــــــــــــــــــــروء 
والمســــــــــــــموع 
ــــــــــــــــــــي  والمرئ

 واإللكتروني
دائـــــــــــــــــــــرة  -

اإلحصـــــــــاءات 
 العامة

تســـــهيل شـــــروط االئتمـــــان  -٥/٢
لمساعدة المرأة المعيلة لألسـرة فـي 
الحصـــول علـــى القـــروض الميســـرة 
لغايات تمويـل مشـاريعها اإلنتاجيـة 

شروط االئتمان تـم  -
تبســـــــيطها لتســـــــهيل 

ـــرأة ـــي  حصـــول الم الت
تــــــرأس أســــــرة علــــــى 
القـــــــــروض لغايـــــــــات 

عــــدد النســــاء  -
ــيالت لألســر  المع
ــــواتي حصــــلن  الل
ـــــــى قـــــــروض  عل
ميسرة مّولن بهـا 

صــــــــــــــــــندوق  -
 التنمية والتشغيل

دعــم صــناديق  -
مشـــــــــــــــــــــــاريع ال
التــي  -صــغيرة ال

صـــــــــــندوق  -
ــــــــــــــــــــــة  التنمي

 والتشغيل
صـــــــــــناديق  -

مشـاريع دعم ال

قيمــــــــــــــــــــة  -
التمويـــل الـــذي 
ُمـــــنح لإلنـــــاث 

صــــــــــــــــــة وبخا
المعـــــــــــــــــيالت 

٦٠ 
 سيدة

١٠٠ 
 سيدة

٢٠٠ 
 سيدة

٣٠٠  
 سيدة

٥٠٠ 
 سيدة
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وتـــــــوفير الســـــــكن المالئـــــــم لهـــــــا 
 وألسرتها.

ــــة  المشــــاريع اإلنتاجي
ـــــــــــوع  ومشـــــــــــاريع تن
مصـــــــــــادر الـــــــــــدخل 
والمشـــاريع المرتبطـــة 
 بتوفير السكن المالئم

 إعفــــــــاء إصــــــــدار -
للنســــــــاء المعــــــــيالت 
اللـــواتي يـــرغبن بأخـــذ 
ــد  القــروض مــن الفوائ

ــــــــــة ــــــــــة  ،البنكي إلقام
مشــــاريعهن وتســــهيل 

مــن  ضو القــر  دتســدي
   بأقساط مريحة قبلهن

ــًا  مشــروعًا إنتاجي
أو ســــــكنًا لهــــــن 

 وألبنائهن   

ال تتعــــــــــــــــــــــــدى 
 دينار ١٠٠٠٠

صــــــــــــــــــندوق  -
ــــــل  ــــــرأة لتموي الم
المشـــــــــــــــــــــــاريع 

 متناهية الصغر
صــــــــــــــــــندوق  -

 الزكاة
حـــــــــــــــــــــاد االت -

 النســائي األردنــي
 العام

 البنوك -

 

 -صـــــــــــغيرة ال
التي ال تتعـدى 

١٠٠٠٠ 
 دينار

صـــــــــــندوق  -
المـــرأة لتمويـــل 
المشــــــــــــــــاريع 
متناهيــــــــــــــــــــة 

 الصغر
صـــــــــــندوق  -

 الزكاة
االتحــــــــــــــاد  -

النســـــــــــــــــــائي 
 العام األردني

 البنوك -

ألســـرهن/ مـــن 
الصـــــــــــــــناديق 
والمؤسســــــــات 
ــــــــــــــــــــة  الممول

صــــــــــــــــندوق (
ــــــــــــــــــــــة  التنمي

، والتشــــــــــــــغيل
دعــم صــناديق 

مشــــــــــــــــاريع ال
، صـــــــــــــــــغيرةال

صـــــــــــــــــــندوق 
االتحاد ، المرأة

النســـــــــــــــــــائي 
ــــــــــــــــــي ، األردن

 البنوك...)

ـــــة  -٥/٣ ـــــود الوطني ـــــز الجه تحفي
 البحثيــة واإلحصــائية لتحقيــق مزيــد
مـــــــن الفهـــــــم والتحليـــــــل العلمـــــــي 

ء مواصـــــــلة إجـــــــرا -
الدراســـــات والمســـــوح 
للتعــــّرف علــــى واقــــع 
النســــــــاء المعــــــــيالت 

عـــــــدد ونـــــــوع  -
الدراســـــــــــــــــــــــات 
واإلحصـــــــــــــاءات 
التــي تــم تنفيــذها 

اللجنـــــــــــــــــــــــة  -
الوطنيــة األردنيــة 

 لشؤون المرأة 
دائــــــــــــــــــــــــــــرة  -

ــــــــــــــــة  - اللجن
ــــــــــــــــــــة  الوطني
ــــــــــــــــــــة  األردني
 لشؤون المرأة

دراســـــــــــــــــة  -
أوضــــــــــــــــــــــاع 
النســاء الالتــي 
يرأســـــــــــــــــــــــــن 

دراسة 
واحدة قامت 
بها اللجنة 
الوطنية 

وضع 
مشروع 
إلجراء 

 دراسة ثانية 

دراسة  تنفيذ
 ثانية
/كمية مسحية

 ونوعية  

إطالق 
الدراسة 
وبيان 
، النتائج

البرامج 
 والخطط

مشاريع وال
تم 
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للمؤشــــــــرات المتصــــــــلة بالنســــــــاء 
المعيالت ألسرهن ولخصـائص هـذه 
ــــرامج  ــــاء الب ــــة وأوضــــاعها لبن الفئ

 والخطط الداعمة وفقًا لذلك.  

، ورصـــــــــد ألســـــــــرهن
ــي أوضــاع  ــرات ف التغي
هذه الفئة من النسـاء 

يعــــــــة مشــــــــاكلها وطب
 وٕامكانياتها وحلولها 

ــــــــــــــــــــــــــــــل  لتحلي
المؤشـــــــــــــــــــــرات 
المتصلة بالنساء 
المعـــــــــــــــــــــــيالت 
ألســـــــــــــــــــــــــــرهن 
ولخصــائص هــذه 

 الفئة وأوضاعها

اإلحصــــــــــــــــاءات 
 العامة

وزارة التنميـــــة  -
 االجتماعية

اســات مركــز در  -
المـــرأة/ الجامعـــة 

 األردنية
ـــرة  - ـــز األمي مرك

بســــمة لدراســــات 
المـــرأة األردنيـــة/ 

 جامعة اليرموك

دائـــــــــــــــــــــرة  -
اإلحصـــــــــاءات 

 العامة
وزارة التنمية -

 االجتماعية
مركــــــــــــــــــــز  -

دراســـــــــــــــــــــات 
المـــــــــــــــــــــــرأة/ 
الجامعـــــــــــــــــــة 

 األردنية
مركــــــــــــــــــــز  -

األميـــرة بســـمة 
لدراسات المرأة 

ـــــــــــــــــة/ األ  ردني
جامعـــــــــــــــــــــــة 

 اليرموك

/ أســــــــــــــــــــرهن
ــــــــــــــــــــــــة  اللجن
ــــــــــــــــــــة  الوطني
ــــــــــــــــــــة  األردني
لشــؤون المــرأة 
ودائـــــــــــــــــــــــــرة 
اإلحصـــــــــاءات 

ـــــــــــــــــــــة ، العام
٢٠١٠  

 دراســـــــــاتال -
المعنيـــــــــــــــــــــة 
بأوضـــــــــــــــــــاع 
وبرامج النساء 
المعـــــــــــــــــيالت 
 ألســـــــــــــــــرهن/ 
مراكــــــــــــــــــــــــــز 
الدراســـــــــــــــــات 
  المعنية بالمرأة

األردنية 
لشؤون 

عن  المرأة
أوضاع 
النساء 
الالتي 
يرأسن 
  أسرهن،

وأطلقتها 
عام 
٢٠١٠ 

بالتعاون 
مع دائرة 

اإلحصاءات 
 العامة

 مسحية/
كمية 

 ونوعية  

أوضاع عن 
النساء 
الالتي 
يرأسن 
 أسرهن، 

وعن طبيعة 
البرامج 

الخدمات و 
 المقدمة لهن

 في
 مختلف 
أنحاء 
 المملكة 

ووضع 
ط خط

 وبرامج
لتوظيف 
النتائج 
 والتوصيات

الرتقاء ل
بواقع 
النساء 
الالتي 
يرأسن 
 أسرهن

 تنفيذها
وفقًا 

لتوصيات 
 الدراسة

لدعم و 
النساء 

المعيالت 
 ألسرهن

ــــــــــــــــة  -اللجنــــــــــــــــــــــة  -عـــــــدد ونـــــــوع  -بــــــــــرامج التزايــــــــــد  - ـــــــــــــرامج  -اللجن  تنفيذ تنفيذ تنفيذ تنفيذ ---الب
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ــــــم  والخطــــــط التــــــي ت
تنفيــذها لــدعم النســاء 

ـــــيالت  ألســـــرهن، المع
ـــد  انســـجامًا مـــع التزاي
المســـتمر فـــي األدوار 
االجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

والتربوية واالقتصادية 
التــــي تتوالهــــا المــــرأة 
فـــــــــي إدارة شـــــــــؤون 
أســـــــــــرتها واتخـــــــــــاذ 
 القرارات المتصلة بها  

البـــرامج والخطـــط 
التــي تــم تنفيــذها 
لـــــــدعم النســـــــاء 

لمعـــــــــــــــــــــــيالت ا
 ألسرهن

 

الوطنيــة األردنيــة 
 لشؤون المرأة 

وزارة التنميـــــة  -
 االجتماعية

 وزارة العمل -
وزارة التخطيط  -

 والتعاون الدولي
مركــــز تنميـــــة  -

 الموارد البشرية
ـــــــــــــــــات  - منظم

المجتمــع المــدني 
ـــين  ـــة بتمك المعني
المـــــرأة/ اللجنـــــة 

 ةالتنســــــــــــــــــــــيقي
للمنظمــــات غيــــر 
الحكوميــــــــــــــــــــــة 

 )٦(المرفق رقم 

ــــــــــــــــــــة  الوطني
ــــــــــــــــــــة  األردني
 لشؤون المرأة 

وزارة التنمية -
 االجتماعية

 وزارة العمل -
وزارة -

التخطــــــــــــــــــيط 
والتعــــــــــــــــــاون 

 الدولي
مركز تنميـة  -

المـــــــــــــــــــــــوارد 
 البشرية

منظمــــــــــات  -
المجتمــــــــــــــــــع 
المــــــــــــــــــــــدني 
ـــــــــــــــــــــة  المعني
بتمكين المرأة/ 
ــــــــــــــــــــــــة  اللجن

خطـــط التـــي وال
تـــــــم تنفيـــــــذها 
لـــدعم النســــاء 
المعـــــــــــــــــيالت 

/ ألســـــــــــــــــرهن
المؤسســـــــــــات 
الرســـــــــــــــــــمية 
ومنظمـــــــــــــــات 
المجتمــــــــــــــــــع 
المـــــــــــــــــــــــدني 

 المعنية

برامج  ٣
تستهدف 
المرأة 
 المعيلة

 لألسرة
 توثيقهاو 

برامج  ٣
تستهدف 
المرأة 
 المعيلة
 لألسرة

 توثيقهاو 

برامج  ٤
تستهدف 
المرأة 
 المعيلة
 لألسرة

 وثيقهاوت

برامج  ٤
تستهدف 
المرأة 
 المعيلة
 لألسرة

 توثيقهاو 
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 ةالتنســـــــــــــــيقي
ــــــــــــــات  للمنظم
غير الحكومية 
(المرفـــــــــــــــــــق 

 )٦رقم
إعادة تأهيل وتـدريب المـرأة  -٥/٤

المعيلــــة لألســــرة وفقــــًا لمتطلبــــات 
سوق العمل لتمكينها من الحصول 

 على عمل الئق.
 
 
 

ــــــــة  - ــــــــرامج تأهيلي ب
 وتدريبيــة تــم تنظيمهــا

ــــــــــــة  ــــــــــــرأة المعيل للم
ألســــرتها لمســــاعدتها 
على تحقيـق اسـتقالل 

أقــوى، مــن اقتصــادي 
خــــــــــــالل مواءمــــــــــــة 
إمكانياتهــــــــــــا مــــــــــــع 
  متطلبات سوق العمل

النســــاء المعــــيالت  -
تشجعيهن ألسرهن تم 

ــــتح مشــــاريع  ــــى ف عل
ــــن خــــالل  ،صــــغيرة م
 إدارةعلـــــى  نتـــــدريبه

عـــــــــدد دورات  -
إعـــــادة التأهيـــــل 
ـــدريب للمـــرأة  والت
ــــة لألســــرة  المعيل

 التي تم تنفيذها

اللجنـــــــــــــــــــــــة  -
الوطنيــة األردنيــة 

 لشؤون المرأة 
وزارة التنميـــــة  -

 االجتماعية
 وزارة العمل -
مركــــز تنميـــــة  -

 الموارد البشرية
ـــــــــــــــــات  - منظم

تمــع المــدني المج
ـــين  ـــة بتمك المعني
المـــــرأة/ اللجنـــــة 

 ةالتنســــــــــــــــــــــيقي
للمنظمــــات غيــــر 

ــــــــــــــــة  - اللجن
ــــــــــــــــــــة  الوطني
ــــــــــــــــــــة  األردني
 لشؤون المرأة 

وزارة التنمية -
 االجتماعية

 وزارة العمل-
مركز تنميـة  -

المـــــــــــــــــــــــوارد 
 البشرية

منظمــــــــــات  -
المجتمــــــــــــــــــع 
المــــــــــــــــــــــدني 
ـــــــــــــــــــــة  المعني

ــــــــــــــــارير  - تق
ـــــــــــــــــــة  المتابع
واإلنجــــــــــــــــــاز 
للبــــــــــــــــــــــرامج 
التأهيليــــــــــــــــــة 

والتدريبيــــــــــــة/  
المؤسســـــــــــات 
الحكوميــــــــــــــــة 
ومنظمـــــــــــــــات 
المجتمــــــــــــــــــع 
المـــــــــــــــــــــــدني 

 المعنية

غير 
 اةمحص
 

--- 

دورات  ٥
 تدريبية

 
عدد 

 المتدربات
١٥٠ 

 امرأة 
معيله  

 ألسرتها

دورات  ٥
 تدريبية

 
عدد 

 المتدربات
١٥٠  
 امرأة

معيله  
 ألسرتها

دورات  ٥
 تدريبية

 
عدد 

 المتدربات
١٥٠  
امرأة 
معيله 
 ألسرتها

دورات  ٥
 تدريبية

 
عدد 

 المتدربات
١٥٠ 
امرأة 
معيله 
 ألسرتها
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 المؤشر

مصدر  
البيانات/ 

الجهة المعنية 
بتزويد 
 البيانات

مصادر 
 التحقق

سنة 
 األساس

 المؤشرات المستهدفة

٢٠١١
 ٢٠١٢
 ٢٠١٣
 ٢٠١٤
 ٢٠١٥
 

ن المشـــاريع وتعـــريفه
بالجهـــــــات المانحـــــــة 

ـــي تســـاعده فـــي  نالت
 مشاريعهنفتح 

 المتـــدرباتالنســـاء  -
اختيار و  تم متابعتهن،

فضــل قصــة أعــرض و 
جــاح ومنحهــا جــائرة ن

ـــــم  ،كمكافـــــأة ومـــــن ث
مســـــــــاعدتها علـــــــــى 

 تطوير مشروعها

الحكوميــــــــــــــــــــــة 
 )٦(المرفق رقم 

بتمكين المرأة/ 
ــــــــــــــــــــــــة  اللجن

 ةقيالتنســـــــــــــــي
ــــــــــــــات  للمنظم
غير الحكومية 
ــــم  ــــق رق (المرف

٦( 

 
 
 


