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 تقديم:

 برامجها وتنفيذ تصميم في وتلتزم الشراكة، مبدأ التزام وإلى التطوعي المدني العمل روح على الحفاظ إلى األردني النساء تضامن معهد جمعية تسعى

 برامجهاا في وتعتمد القانون، سيادة مبدأ واحترام والشفافية العلنية ذلك؛ في بما الحوكمة الرشيدة ومبادئ المتخصص المهني العمل بقواعد ومشاريعها

 المواثيا  بموجا  بهاا والمعتار  عالمًياا المكفولاة المارأة حقاو  تأصايل إلاى وتساعى والمشااركة، والحاوار التعددية خالل من التعلم منهجية التدريبية

 على عملها أولويات تحديد في تلتزم كما والعربي، األردني بالمجتمع الخاصة العادلة الثقافية والمكونات واالجتماعية الدينية القيم إلى باالستناد الدولية

 .وسياساتها وخططها وبرامجها الجمعية توجهات رسم في المستهدفة الفئات ومشاركة االحتياجات وتحليل رصد منهجية

منذ تأسيسها بانتهاج التخطيط إلدارة عملهاا وتنفياذ برامجهاا ومشااريعها وتقاديم خادماتها المتنوعاة بمساتوو ناوعي، و اد  "تضامن" جمعية تُعنيولقد 

إلاى ينااء االساتراتيجيات. وتساتند الجمعياة فاي إعاداد ا لهاذ   -وبخاصة فاي سانوات البادايات  -انتقلت في إعداد خططها من الخطط اإلدارية والمالية 

ها الواردة في نظامها األساسي، وإلى مجاالت عملها، وتراعي الفئات المستهدفة ببرامجها ومشاريعها وخدماتها وبخاصة الفئات ذات الخطط إلى أ داف

ضاافة إلاى األولوية. كما تنسجم الخطط واالستراتيجيات التي ُتعاد ا الجمعياة ماع توجهاات االساتراتيجية الوطنياة للمارأة األردنياة بمختلا  مراحلهاا، إ

ية والتقنية.. عاتها المتغيرات الوطنية المتعلقة بأوضاع المرأة األردنية وتحدياتها من مختل  جوانبها؛ السياسية واال تصادية واالجتماعية والتشريعمرا

ات على الساحة العربية وغير ا، وتقدير ا الحتياجات المرأة األردنية ومتطلباتها وأولوياتها في مختل  محافظات المملكة، آخذة بعين االعتبار المتغير

ذلك، ماع التأكياد علاى دور النسااء فاي التعامال ماع  اذ  المتغيارات، فاي ظال االنتهاكاات الصاارخة لحقاو  النسااء األردن إثر واألعباء المترتبة على 

اللحظااة، وبمراعاااة أن واألطفااال بشااكل خاااص وحقااو  اإلنسااان بشااكل عااام والتااي رافقاات  ااذ  المتغياارات ومااا زالاات آثار ااا مسااتمرة حتااى والفتيااات 

؛ فقاد كاان المنظمات الدولية والجهات المانحة  د تأثرت بشكل كبير بهذ  المتغيرات، فعّدلت مان أولوياتهاا لتتاواءم ماع  اذ  الظارو  والمتغيارات. لاذا

تها، إال أن ذلاك كلاال ال باد وأن لزاًما على جمعية "تضامن" أن تتجاو  مع  اذ  االحتياجاات والمتطلباات والمتغيارات فاي إعاداد خططهاا واساتراتيجيا

أنواعها؛ من  يتواف  مع أ دا  الجمعية واألولويات الوطنية واالحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة األكثر تضرًرا واألشد حاجة إلى المساعدة بمختل 

معياة علاى مواصالة نمو اا وبنااء  ادراتها و ادرات القانونية والنفسية واالجتماعية... وغير ا. مع حارص الج والخدمات التدري  والتوعية والمساعدة

معهاا انطالً اا مان طبيعتهاا كجمعياة متعلماة متطاورة سااعية إلاى تحقيا  أفضال مساتويات األداء فاي مختلا   ين/اتفيها والمتعاامل والعامالت العاملين

 مجاالت عملها.

أن  نالك انسجاًما ، (2002 - 2002) الزمنية الفترة "تضامن" خالل المتعا بة لجمعيةُيالحظ من مراجعة وتحليل مضامين الخطط/ االستراتيجيات و

اساي؛ وتناغًما بين مضامين  ذ  الخطط/ االستراتيجيات وأ دافها وأنشطتها من حيث تركيز ا على تحقي  أ دا  الجمعية كما وردت في نظامها األس

ة فاي تاوفير الحماياة واإلرشااد لهان فاي مواجهاة انتهاكاات  اذ  الحقاو ، وإلاى ، والمسا موالفتيات إذ تهد  الجمعية إلى تعزيز حقو  اإلنسان للنساء

المسااا مة فااي جهااود القضاااء علااى التمييااز والعناا  ضااد الماارأة، وتمكااين النساااء وبناااء  اادراتهن وزيااادة مشاااركتهن فااي مختلاا  المجاااالت وفًقااا 

 ليااة المتعلقااة بااالمرأة واألساارة، بمااا فااي ذلااك السااعي لتطااوير التشااريعات لالسااتراتيجيات والمرجعيااات الوطنيااة، ودعاام ومساااندة الجهااود الوطنيااة واأل
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النساااء الحمااالت والباارامل والخطااط والمشاااريع والنشاااطات ذات العال ااة بومتابعااة والسياسااات العامااة والتااأثير عليهااا، والمسااا مة فااي وضااع وتنفيااذ 

مان االساتفادة والفتياات امل الوطنية ذات الصلة. إضافة إلى دعام إمكانياة النسااء ، والمسا مة في ترجمة وتنفيذ االستراتيجيات والخطط والبروالفتيات

، وتعزياز دور الجمعياة فاي أداء رساالتها بكفااءة وفعالياة والعمال علاى  ن وحقاو هنالفّعالة من علوم تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لخدمة  ضاايا

 فيها. ضمان استمراريتها واستدامة الموارد البشرية والمالية

مراجعة وتحليل الخطط واالستراتيجيات التي تم إعداد ا في معهد/ جمعية "تضامن" عبر السانوات الساابقة مان ولقد روعي ضرورة اإلفادة من نتائل 

الخطاة و االساتراتيجية وثيقاة وإخاراج لغاياات إعاداد األساسيةوغير ا من األمور  ،حيث؛ منهجية وآلية اإلعداد واإلخراج النهائي لوثيقة االستراتيجية

 الوطنية واإل ليمية والدولية في مجال التخطيط االستراتيجي. والمستجدات االستراتيجية للجمعية بشكل شامل متكامل، باإلفادة من أفضل الممارسات

وأر اام"،  حقاائ  األردنية "المرأة االستراتيجية بين طياتها موضوعات رئيسة ذات عال ة؛  ي: المقدمة بعنوان  والخطة االستراتيجية وتتضمن وثيقة

 علاى التركياز ماع (2002 – 0992" )األردن فاي والفتياات النسااء حقاو  لتعزياز المتواصال العمال مان عاًماا عشرون" التقويمي التقرير وخالصة

 الداخلية للبيئة SWOT، وتحليل (2002 – 2002) لألعوام األردني النساء تضامن معهد جمعية استراتيجية تنفيذ فترة أثناء أنجزت التي المبادرات

 منظوماة لتشاكيل المرجعاي االساتراتيجية، واإلطاار والخطاة االساتراتيجية إلعاداد العمال األردني، وموجهات النساء تضامن معهد لجمعية والخارجية

 للجمعياة، ومنظوماة االساتراتيجية والخطاة االساتراتيجية تطاوير ، ومساوغات(تكااملي شامولي منظاور) للجمعياة  االساتراتيجية والخطة االستراتيجية

 اإلطاار وإدارتها ماع مرادفاتهاا باللغاة اإلنجليزياة، ومراحال تنفيذ ا وفي االستراتيجية والخطة االستراتيجية إعداد في المعتمدة والمصطلحات المفا يم

 والخطااة االسااتراتيجية حااول للحااوار المملكااة أ اااليم فااي تنظيمهااا تاام لتاايا التشاااورية االسااتراتيجية، واللقاااءات والخطااة االسااتراتيجية إلعااداد العااام

للجمعياة،  للمارأة، ورنيتناا ؛ بماا تتضامنال مان )رنيتناا(2022 - 2009) لألعاوام األردناي النسااء تضاامن معهاد جمعياة االستراتيجية، واساتراتيجية

 معهاد لجمعياة االساتراتيجية المحااور(، والخطاة وفا  واإلجرائياة االساتراتيجية االستراتيجية، واأل ادا  األساسية، ومحاور الجمعية، والقيـم ورسالة

واأل ادا  االساتراتيجية  Crosscutting/ ؛ بماا تتضامنال مان )المحااور الرئيساة والمستعرضاة(2022 - 2009) لألعاوام األردني النساء تضامن

والمخرجااات،  والنتاجااات ،الرئيسااة اإلجرائيااة، واألنشااطة المرتبطااة بكاال منهااا، وااثااار والمنشاارات المتصاالة بكاال  ااد  اسااتراتيجي، واأل اادا 

وتقويمهاا  األردني نساءال تضامن معهد لجمعية االستراتيجية الخطة تطبي  متابعة  د  إجرائي(، وآلّيات بكل التحق  المتصلة والمنشرات، ومصادر

 ("، و ائمااة2022 – 2009) لألعااوام األردنااي النساااء تضااامن معهااد لجمعيااة االسااتراتيجية للخطااة الساانو  والتقااويم المتابعااة وماان ضاامنها "نمااوذج

 المراجع التي تم اللجوء إليها.

 والفتياات النسااء حقاو  لتعزياز المتواصل العمل من عاًما عشرون"ومن المهم اإلشارة إلى أن تقييم عمل جمعية "تضامن"، وإعداد التقرير التقويمي 

(، والتي تم 2022 – 2009( يأتي كجزء من تقييم استراتيجية "تضامن" السابقة وبناء االستراتيجية القادمة لألعوام )2002 - 0992) "األردن في

ء من أجل القيادة في األردن"، والذ  يسعى إلى التأكياد علاى الفارص إنجاز ا بدعم ومساندة من منظمة  يفوس الهولندية ضمن مشروع "تمكين النسا

افة إلاى تطاوير بيئاة المتكافئة للمرأة األردنية وأن لديها القدرة على المشاركة الفاعلة في عملية اتخاذ القرارات السياسية واالجتماعية والثقافية، باإلضا
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ة  ادرة على التغيير اإليجابي في مجتمعها، وترسيخها أل مية الشاراكة المجتمعياة لنشار الاوعي داعمة لدور ا في الحياة العامة بصفتها مواطنة و يادي

لبااات النااوع والمعرفااة بالقااانون والتعليمااات واإلجااراءات المتعلقااة بالعمليااة االنتخابيااة، وكااذلك بالمعااايير الدوليااة، خاصااة تلااك المتعلقااة بااالمرأة ومتط

نتخابية من منظور النوع االجتماعي، وفي عملياة اتخااذ القارارات السياساية واالجتماعياة، ومان أجال مشااركة االجتماعي، ورصد ومتابعة العملية اال

متيناة نشطة للمرأة األردنية في االنتخابات، ونحن نقدر  ذ  الشراكة مع منظمة  يفوس ونشكر م من القلا  علاى  اذا الادعم الساخي و اذ  الشاراكة ال

 معية "تضامن" وتطوير ا.   التي ُتسا م في تعزيز  درات ج

( إال أن أتوجال بالشكر والتقدير للخبيرة 2022 – 2009وال يسعني و د تم إنجاز  ذ  االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" لألعوام )

عضاوات والازمالء والازميالت الاذين والمستشارة الدكتورة مناى مانتمن علاى الجهاد المتمياز الاذ  بذلتاال فاي إعاداد ا، والشاكر لكال مان األعضااء وال

 والخطااة االسااتراتيجية حااول للحااوار المملكااة أ اااليم فااي عقااد ا تاام التااي التشاااورية تعاااونوا معهااا، وإلااى كاال المشاااركين والمشاااركات فااي اللقاااءات

 ، وإلى كل من سا م برأيال ورنيتال أو بشيء من جهد  وفكر  في إنجاز  ذا الجهد المنهجي المنظم.   "تضامن" لجمعية االستراتيجية

 وتتعهد الصلة، ذات الوطنية واأل دا  أ دا  استراتيجيتها وخطتها االستراتيجية لتحقي  الدنو  بالعمل التزامها ُتجدد" تضامن" جمعية فإن وأخيًرا؛

 والعدالااة والحريااة المساااواة آفااا  نحااو واالنطااال  الراسااخة جااذور ا علااى االعتماااد تواصاال وأن ومنطلقاتهااا، هاتهاااوتوج لمبادئهااا مخلصااة تبقااى بااأن

 الجهاود فاي المانثر واإلساهام اإلنساان لحقاو  التاام اإلعماال أجال ومان تميياز، دون البشار بناي لجمياع كماا والفتيات النساء لجميع اإلنسانية والكرامة

 .للجميع الفرص تكافن وضمان اإلنساني األمن وتعزيز المستدامة التنمية لتحقي  الرامية

 من القلب شكًرا لكل منكم/ن.

 

 أسمى خضر                                                                                                              

             الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية "تضامن"                                                                                     
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  تشخيص واقع النساء والفتيات في األردنالمقدمة: 

 :المستدامةمؤشر أهداف التنمية و الجنسين بين الفجوة ترتيب األردن على مؤشر -

 المشااركة أماام طاويالً  زال ال الطريا  أن علاى العالمي اال تصاد  المنتدو الصادر عن 2002 للعام الجنسين بين الفجوة لمنشر العالمي التقرير أكد

 العاالم مساتوو وعلاى أنهن كما النساء، ترأسها ( دولة01)  فقط  نالك التقرير شملها دولة (049) بين فمن العالم، حول للنساء واال تصادية السياسية

 .المختلفة اإلدارية المناص  ( من%24) سوو يشكلن وال البرلمان، أعضاء من (%24و) الوزراء، من (%02) فقط يشكلن

 دولاة، (049باين ) ( مان022المركاز ) احتال حيث العالمي، الترتي  ذيل في يقبع زال ال األردن أن إلى األردني النساء تضامن معهد جمعية وُتشير

 (.4) وفنلندا ،(2) والسويد ،(2) والنرويل ،(0) أيسلندا و ي؛ العالمي الترتي  صدارة المراكز في  على اإلسكندنافية الدول حافظت فيما

  الاـ المركاز واحتلات العربياة الادول  ائماة تونس تصدرت حيث عربية، دولة 01 بين من عربًيا العاشر المركز احتل األردن أن إلى "تضامن" وتشير

الاـ  المركاز فاي (، والجزائار021) الاـ المركاز فاي و طار (،021الاـ ) المركاز فاي والكويات (،020) الاـ المركاز في اإلمارات تلتها ( عالمًيا،009)

(، 021) الاـ المركاز فاي والمغار  (،021) الاـ المركاز فاي (، وموريتانياا022) الاـ المركاز في (، ومصر022)  الـ المركز في والبحرين (،022)

 فاي (، وساوريا040) الاـ المركاز فاي والساعودية (،040الاـ ) المركاز فاي ولبناان (،029) الاـ المركاز فاي وُعماان (،022الاـ ) المركاز في واألردن

 .(049) الـ المركز في اليمن (، وأخيًرا041) الـ المركز في (، والعرا 041) الـ المركز

 األردن احتال حياث. والصاحة والتعليم، السياسية، والمشاركة اال تصادية، المشاركة و ي: الجنسين، بين الفجوة لقياس مجاالت أربعة التقرير وُيغطي

 الصحة، مستوو ( على002) والمركز السياسية، المشاركة مستوو ( على029) والمركز للنساء، اال تصادية المشاركة مستوو ( على044) المركز

 (.42) المركز احتل حيث التعليم مستوو على متقدًما األردن ترتي  كان فيما

كأول منشر غيار رسامي متخصاص فاي أ ادا  التنمياة المساتدامة،  امات  2001وبالنسبة لمنشر أ دا  التنمية المستدامة، والذ  صدر خالل العام 

ستدامة، فقد تراجع ترتي  األردن من المركز ألمانيا( بالتعاون مع شبكة حلول التنمية الم –بتطوير  منسسة بيرتلمان شتيفتانل )ومقر ا في غوترزلو  

، بينماا تراجاع ترتيا  األردن 2002وإلى المركز السابع عربًياا فاي العاام  2001إلى المركز الخامس عربًيا في العام  2001الرابع عربًيا في العام 

( فاي العاام 90وإلاى المركاز ) 2001( فاي العاام 20إلاى المركاز ) 2001( فاي العاام 29عالمًيا على منشر أ دا  التنمياة المساتدامة مان المركاز )

2002. 

  األردن: في للنساء االقتصادية المشاركة واقع -

 و اد للنسااء، اال تصاادية المشااركة ضاع  بساب  ( دولاة،049) باين ( مان022) المركاز فاي األردن 2002 لعاام الجنسين بين الفجوة منشر وضع

 األردن في النساء بين البطالة العامة إلى أن معدل اإلحصاءات / دائرة2001والبطالة لعام  العمالة مسح فقد أشار ذلك، على الوطنية المنشرات أكدت
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 حين ( في%01.2) النساء من العمل  وة تتجاوز ولم %(،21.2( سنة )24 –02(، بينما بلغ معدل بطالة الشابات )%20.2) فأكثر( بلغ سنة 02)

فاأكثر(  سانة 02لدو النسااء والفتياات ) األمية ونس  متعلمات األردنيات أن من الرغم وعلى. (%22.1ا تصادًيا ) النشيطات غير النساء نسبة بلغت

 عان التساانل إلاى يدعو ما فأعلى، البكالوريوس شهادة يحملن الالتي النساء بين الفت بشكل ترتفع البطالة نسبة أن %(، إال1.2ال تتجاوز ) منخفضة

 المهنااي، وخاصااة أن نساابة الطالبااات اإلناااث ال تتجاااوز التاادري  نحااو التوجااال وأ ميااة التعلاايم، ومخرجااات العماال سااو  متطلباااتبااين  المواءمااة ماادو

 ،2001 لعااام الجندريااة للمنشاارات اإلحصااائية الجااداول) (الزراعااي) المهنااي التعلاايم %( فااي01.0و) (الصااناعي) المهنااي التعلاايم %( فااي2.0)

  (.العامة اإلحصاءات دائرة ،والديمغرافيا السكان إحصاءات

 على سلًبا وتنعكس الفاعلة اال تصادية مشاركتهن دون تحول ومتشابكة متعددة ومعيقات تحديات من ُيعانين األردن في النساء أن إلى "تضامن" وتشير

 إلاى وصاولهن مان يحد ما مبكًرا العمل سو  من ينسحبن فإنهن شاركن وإن ،2020 المستدامة التنمية أ دا  تحقي  إمكانية وعلى الوطني اال تصاد

 كما (،%20) العمالية النقابات ( وفي%0.1) التجارة غر  وفي (%2.1) الصناعة غر  في النسائي نسبة التمثيل تتجاوز فلم القرار، صنع موا ع

  .العام القطاع في العليا اإلدارة في العاملين/ات ( من%1) فقط يشكلن

 الصااحة، البنااوك، التعلاايم،) الحااالي الااذ  يمارساانال علااى النحااو التااالي؛ فااي خاادمات الرئيسااي اال تصاااد  النشاااط علًمااا بااأن النساااء يتااوزعن حساا 

، 2001والبطالة،  العمالة %( )مسح0.2%(، وفي مجال الزراعة بنسبة )1.2%(، وفي مجال الصناعة بنسبة )12.2)عالية بنسبة  ...(االتصاالت

                                                                     العامة(. اإلحصاءات دائرة

 القطاع في سواء المتساوية القيمة ذات األعمال عن كبيرة الجنسين بين األجور فجوة زالت فال للنساء، صديقة غير بيئة األردن في العمل بيئة وُتعتبر

 العاماة، المواصاالت منظوماة فاي ضاع  مان النسااء وُتعااني بالمخاطر، محفوفات عامالت أنهن على منهن المتزوجات إلى وُينظر الخاص، أو العام

 أن كماا ُيمارس ضد ن، العن  زال وال والتدري ، فرص التر يات في المساواة وعدم التمييز من وُيعانين العمل، أماكن في حضانات توفر عدم ومن

والصاحة والعمال  كاالتعليم بعينهاا مهان وفاي العاام القطااع فاي العمال تفضايل إلاى النسااء مان باالكثير تدفع النمطية والصورة السائدة المجتمعية الثقافة

 العمال إلاى النسااء توجاال إلاى أديا األردنيات غير العامالت أعداد وزيادة المنظم العمل  طاع من المستحدثة الفرص ضع  أن إلى إضافة. االجتماعي

 .مستوياتها أدنى في الالئ  العمل شروط فيال تكون الذ  المنظم غير

 األردن فاي النساائية التعاونياة الجمعياات نسابة تتجااوز فلام معادياة، بيئاة إطاار فاي األعماال رياادة فاي أكبار تكان لام إن مماثلة تحديات النساء وُتواجال

( %40.9وبنسبة )( عاًما 02 من أ ل منهن الكثير أعمار) أردنية مستثمرة ( أل 002.4) وجود من الرغم وعلى التعاونيات، مجموع ( من1.2%)

 مجاالس فاي ونسبة تمثيلهن دينار، مليون (194و يمتها ) األسهم ( من%2.2) فقط يملكن أنهن إال البورصة، في األفراد المستثمرين/ات مجموع من

وُتمثاال  البطا ااات، حاااملي/ات مجمااوع ماان (%20ائتمااان ) بطا ااات علااى الحاصااالت النساااء نساابة وبلغاات. (%22) تتجاااوز ال الشااركات إدارة

 مجمااوع ( ماان%21) البنااوك فااي المودعااات النساااء نساابة بلغاات فيمااا المقترضااين/ات، مجمااوع ( ماان%09.1) حااوالي البنااوك ماان المقترضااات

 التي دخولهم الى بالنسبة األردن في األفراد مديونية ارتفاع وبسب . بنكية حسابات يملكن األردن في النساء من فقط (%01) بأن علما المودعين/ات،
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 نهاياة حتاى ديناار مليار (0.11التراكمية إلى ) ديونهن لتصل 2001 في عام (%02) بنسبة البنوك من النساء ا تراض ازداد (،%19) إلى وصلت

  ادفها تحقا  لام أنهاا إال ا تصاادًيا النسااء تمكاين إلاى تهاد  المنسساات  ذ  كانت وإن الميكروية، اإل راض منسسات من يقترضن كما ،2001عام 

 . روضهن سداد في لتعثر ن  فعالُ  ُحبسن من ومنهن بالحبس مهددات أصبحن الالتي النساء من للعديد بالنسبة

 مناع للازوج فيحا  لهان، اال تصااد  التمكاين معو اات أ م من الجنسين بين المساواة وعدم النساء ضد للتمييز والهيكلية الجذرية األسبا  وُتعتبر  ذا؛

 في الزوجين بين المشتركة األموال تقاسم يتم وال الميراث، والفتيات من النساء من العديد وُتحرم الزواج، عقد في ذلك تشترط لم ما العمل من زوجتال

 "تأنيث وظا رة الفقر" "تأنيث ظا رة ترسيخ إلى أدو ما األجر، مدفوعة غير واألعمال المنزلية باألعمال لوحد ن ويقمن االنفصال، أو الطال  حال

 ضاع  ذلك إلاى وأدو شقًقا، يمتلكن منهن (%22.1و) أراض   النساء ( من%01.1) تمتلك حيث المنقولة غير لألموال ملكيتهن وتدنت الو ت"، فقر

االجتمااعي  الضامان فاي المشاتركات نسابة تتجااوز لام حياث االجتماعياة، حماايتهن ضاع  وإلاى الزراعياة، القاروض فيهاا بما الموارد إلى وصولهن

 علاى العمال ياتم لام فيما رواتبهن، أو بأموالهن التصر  حرية النساء تملك ال عديدة حاالت وفي أنال إلى إضافة. المشتركين/ات مجموع من (22%)

 .الغذاء إنتاج وبين والفقر الجوع مكافحة بين ما الوصل حلقة أنهن باعتبار تمكينهن

 والتادابير اإلجاراءات مان مجموعاة األردنية الحكومة اتخذت لذا ضحايا ، أول و ن األردن في الصع  اال تصاد  للوضع با ًظا ثمًنا يدفعن والنساء

 فاي للنسااء اال تصاادية المشااركة وكانات العاام، القطااع وفاي الخااص القطااع فاي المارن العمل نظام فأ رت اال تصادية، المشاركة لزيادة والسياسات

 األردني، البيان النساء تضامن معهد التنفيذ ، جمعية المدير إدعيبس، )منير !تحسًنا نشهد فهل(. 2022-2002) اال تصاد  النمو تحفيز خطة ُصل 

 (.09/02/2002 بتاريخ الصادر الصحفي

 النساء والفتيات: وتمكين الجنسين بين المساواة مجال في لألردن هامةال خطواتال -

 وزيارة أول 0919 عاام وعينت ،0914 عام والترشح باالنتخا  السياسية حقو هن على النساء وحصلت كسفيرة، امرأة أول تعيين 0919 عام شهد

 أدوار ان بأخاذ النسااء ذلاك بعاد وبادأت.  اضية أول تعيين تم 0991 وعام النوا ، مجلس بعضوية أردنية امرأة أول فوز 0992 عام وشهد أردنية،

 عاام ففاي ،(الكوتاا/ اإليجاابي كاالتمييز) األحياان بعاض فاي المن تاة التادابير وباإجراءات مساتوو الطماوح ذلاك دون كاان وإن القارار صانع موا ع في

 السياسااية األحاازا  وفااي (،%02.2القضاااء ) وفااي (،%1.1الااوزراء ) مجلااس وفااي (،%02.4) النااوا  مجلااس فااي النساااء نساابة بلغاات 2001

 ،2001 فااي عااام (%40) البلديااة المجااالس عضااوية ، وفااي%(20) العماليااة النقابااات وفااي (،%2المهنيااة ) النقابااات وفااي مجااالس (،22.2%)

  (.%00.9) وكسفيرات (،%09.9الدبلوماسي ) السلك وفي ،2001 في عام المحافظات مجالس في (%02.2و)

 بحقاو  المعنية المدني المجتمع منظمات من العديد وأسست ،0992 عام المرأة لشنون األردنية الوطنية اللجنة أنشئت فقد المنسسي، المستوو وعلى

 وجمعياة العاام، األردناي النسائي واالتحاد المرأة الوطني األردني، لجان وتجمع األردنية، المرأة واتحاد األردني، النساء تضامن معهد كجمعية النساء

 فاي خاصاة المنسساات والمنظماات من العديد الى باإلضافة المرأة، لحقو  اإلنساني وجمعية الملتقى األردنيات، البرلمانيات وملتقى العربيات، النساء

 األردنياة للمرأة الوطنية االستراتيجية تنفيذ في وتتشارك باستمرار، تحديثها يتم المطال  التي من مجموعة المنسسات  ذ  وتبنت. المحلية المجتمعات
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 الماارأة ضااد العناا  لمكافحااة الوطنيااة واالسااتراتيجية ،(2001) العناا  ماان األساارة لحمايااة الااوطني اإلطااار اعتماااد الااى إضااافة ،(2002-2001)

 الُمناااخي والتغّياار االجتماااعي النااوع وخطااة ،(2002) االجتماااعي النااوع علااى القااائم العناا  لمنا ضااة اإلعالميااة واالسااتراتيجية ،(2004-2001)

 (.2002) بالبشر اإلتجار مكافحة وحدة وإنشاء ،(2000)

 الثااني عباده الملاك جاللاة أطلقهاا التاي النقاشية األورا  سلسلة منها عدة بوسائل عنها التعبير وتم وبقوة، حاضرة النساء لتمكين السياسية اإلرادة إن

 فاي جميعهاا النقاشاية األورا  أ مياة وتبارز األردن، يشاهد ا التاي الديمقراطياة والتحاوالت السياساية اإلصاالحات حاول الوطني الحوار تحفيز بهد 

 عمليااات ماان يتجاازأ ال جاازءً  واعتبااار ن والثقافيااة، واالجتماعيااة واال تصااادية السياسااية المجاااالت؛ مختلاا  فااي األردنيااات النساااء دور علااى تشااديد ا

 .والحكيمة الثا بة الملكية الرنية وتدعمها الفاعلة المواطنة تفرضها حقوً ا ولهن واجبات عليهن وأن أفضل، مستقبل نحو والتغيير والتطوير اإلصالح

 األردن: في التشريعي اإلصالح -

 النفقاة تسالي  ونظاام ،(2004) االجتمااعي الضامان كقاانون وحقاو هن، النسااء حماياة لتعزياز التشاريعي اإلصاالح مجال في تقدًما األردن أحرز لقد

 للخطاار المعرضااات النساااء إيااواء دور ونظااام ،(2001) األساار  العناا  ماان للحمايااة الجديااد والقااانون ،(2002) المدنيااة الخدمااة ونظااام ،(2002)

 العقوباات  اانون وتعاديالت ،(2022-2002) اال تصاد  النمو تحفيز وخطة والخاص، العام القطاعين في( 2001) المرن العمل ونظام ،(2001)

 بحا  المخفا  العاذر اساتخدام ُمناع كماا ،(202 الماادة) العقاا  مان واإلفاالت ضاحيتال مان الازواج للمغتصا  ُتتايح التاي المادة ألغيت حيث( 2001)

 للفئاة الازواج فاي اإلذن لمانح جديادة تعليماات وتام إ ارار اإلعا اة، لاذوات الجزائياة الحماياة وُعاززت ،(92 المادة) ”الشر “ بذريعة الجرائم مرتكبي

 .( عاًما02-02) العمرية

 ،(ملياون 0.2) الساور  كااللجوء النسااء والفتياات، فاي مجاال حقاو  كبيار تقادم تحقيا  دون تحاول التاي التحاديات مان عادد وجاود مان الرغم وعلى

 والبطالااة، وكمثااال الفقاار معاادالت لديااال زادت الااذ  األردنااي المجتمااع علااى ذلااك وانعكاااس التحتيااة، والبنااى والتعليميااة الصااحية األنظمااة واسااتنزا 

 وجال وعلى 2020 عام بحلول المستدامة التنمية أ دا  تحقي  الى يسعى األردن أن إال ،2001 الثاني الربع في النساء بين البطالة ( معدل22.9%)

 .والفتيات النساء كافة بتمكين المتعل  الخامس الهد  الخصوص

 السانوات وخاالل مادعو األردن فإن فقط، الخامس الهد  وليس 2020 المستدامة التنمية أ دا  جميع في وينثرن يتأثرن النساء أن على التأكيد ومع

 الدولية االتفا يات مع التشريعات مواءمة خالل من التمييز ومنع الجنسين بين المساواة تعزيز شأنها من إضافية تشريعية إصالحات على للعمل القادمة

 و انون الشخصية، األحوال  انون الخصوص؛ وجال وعلى. الطفل حقو  واتفا ية المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء كاتفا ية عليها؛ المو ع

 الخدماة ونظاام المادني، التقاعاد و اانون العاماة، الصاحة و اانون العقوباات، و اانون الدساتورية، المحكمة و انون االجتماعي، الضمان و انون العمل،

 .بالبشر االتجار منع و انون الجرائم، منع و انون المدنية،
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 والفتيات في األردن: النساء أبرز التحديات التي تواجه -

 المسانوليات تقاسام فاي المسااواة تعزياز خاالل مان الجانا   اذا علاى التركياز إلاى "تضاامن" تادعو للنساء؛ اال تصادية المشاركة مستويات تدني ومع

 القاصارات، الفتياات عمال وإنهااء القطاعاات، وبكافاة المساتويات كافاة علاى المهناي التميياز ومناع النسااء، تشاغيل على العمل أربا  وتحفيز العائلية،

 المتساوية، القيمة ذات اإلعمال عن الجنسين بين األجور في الفجوة وسد العمل، أماكن في حضانات وتوفير العمالية، النقابات في النساء تمثيل وزيادة

 ومناع العمال، سو  ومتطلبات التعليم مخرجات بين ما الفجوة وسد التقليدية، غير والمهن األعمال إلى النساء وتوجيال وسهلة، آمنة نقل وسائل وتأمين

 وحماياة المنظماة، األعماال إلاى واالنتقاال المانظم غيار العمال مان والحاد عليهاا، والمعا بة العمل أماكن في الجنسي والتحرش والتمييز مظا ر العن 

 .واالجتماعية القانونية الحماية وسائل بمختل  الريفيات والعامالت المنزليات العامالت

 مان للحاد للخطباة أدناى سن وتحديد ذكوًرا وإناًثا، لألطفال( 2001 عام% 02.4) المبكر الزواج من الحد على العمل الشخصية؛ األحوال إطار وفي

 األماوال وتقاسام والقاانوني، الشرعي ميراثهن من النساء حرمان ممارسات وو   ( عاًما،01) إلى مرحلياً  للزواج األدنى الحد ورفع المبكر، الطال 

 .الطال  أو االنفصال عند الزوجين بين المشتركة

-2001) باألشااخاص االتجاار لمكافحاة الوطنياة االسااتراتيجية وتحاديث بالبشار، االتجاار منااع  اانون تعاديل علاى العماال بالبشار؛ االتجاار مجاال وفاي

  اادرات وبناااء وتاادري  والفتيااات، النساااء ماان خاصااة بالبشاار االتجااار لضااحايا والنفسااية والصااحية واإليوائيااة الجزائيااة الحمايااة وتااوفير ،(2020

 .المجال  ذا في العاملين/ات

 المنااط  فاي يعشان الالتاي والفتياات اإلعا اة ذوات الفتيات فيال بما عالية، جودة ذو تعليم على الفتيات جميع تحصل أن على العمل التعليم؛ مجال وفي

 النساء أمية محو وضمان الثانو ، التعليم مرحلة في خاصة اإلنجابية الصحة حول آمنة تعليمية مواد إلدراج التربوية المنا ل وتعديل والريفية، النائية

 .أفضل عمل فرص لضمان المهني بالتدري  لاللتحا  الفتيات وتشجيع السن، كبيرات

 وتعديل والجنسية، اإلنجابية الصحة خدمات فيها بما األردن، مناط  مختل  في والفتيات للنساء األساسية الصحية الخدمات توفير الصحة؛ إطار وفي

 .والنفسية الجسدية المرأة صحة على الخطر حال في أو كاالغتصا  معينة حاالت في اإلجهاض إلجازة القوانين

 اإلعا اة وذوات السان وكبيارات الريفياات النسااء حقاو  وتعزياز عاام، بشاكل بحقاو هن والفتياات النسااء توعياة شاأنها مان إجراءات إضافة إلى اتخاذ

 .القرار صنع موا ع في الحياة العامة وفي السياسية المشاركة وتعزيز العدالة، إلى ووصولهن والالجئات،

 اإلحصااءات مان المزياد لتاوفير العاماة، اإلحصااءات دائارة تادعو ”تضاامن“ فاإن المختلفاة؛ المجااالت فاي المحارز التقادم مدو  ياس من نتمكن ولكي

 التنمياة أ ادا  مان الخاامس بالهاد  المتعلقاة تلاك خاصاة المتحادة، األمم منشرات مع تتواف  جديدة منشرات واستحداث االجتماعي، للنوع المراعية

األردناي،  النسااء تضاامن معهاد التنفيذ ، جمعية إدعيبس، المدير والفتيات" )منير النساء كل وتمكين الجنسين بين المساواة "تحقي  2020 المستدامة

 (.1/0/2002البيان الصحفي الصادر بتاريخ 
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االجتمااعي إلاى  والناوع المارأة فاي الجازء المتعلا  بشانون 2002واالجتمااعي عاام  اال تصااد  عان المجلاس البالد الصادر حالة ولقد خلُص تقرير

 ي أن يتم أخذ ا على محمل الجد، أبرز ا:مجموعة من التوصيات لالرتقاء بوضع المرأة في األردن وتحقي  المساواة بين الجنسين ينبغ

ر حال وفي .الدولية لاللتزامات المحلي والتطبي  المرأة ضد التمييز عدم يضمن دستور  إحداث تعديل -  السادساة المادة على تعديل إدخال تعذُّ

 .الميثا  الوطني في ورد مثلما تماًما والرجال، النساء تعني« األردنيون» أن بتفسير  راًرا المحكمة الدستورية تصدر أن ُيمكن الدستور، من

 األردنياة المارأة لمانح السياساية اإلرادة تتاوافر فينبغاي أن .الجنساية و اانون الشخصاية األحاوال  اانون يخاص ماا فاي جذرياة إصالحات تنفيذ -

 ولزوجهاا لهاا اإل اماة الدائماة فاي الحا ّ  منحهاا األ ال فعلاى ذلاك صاعًبا، اعُتبار وإذا ألبنائهاا، الجنساية حا  إعطااء غيار أردناي من المتزوجة

. األردني المواطن بها يتمتع التي واال تصادية واالجتماعية المدنية جميع الحقو  األردنية عائلة إعطاء إلى باإلضافة األردنيين، غير وألبنائها

باين  المْطلقاة المسااواة ضامان الممكان مان أّناال كيا  والدراساات الكاملاة، إذ ُتظهار األبحااث للمسااواة إساالمي فهام إلاى يساتند لهذا أن وُيمكن

 .اإلسالمية التعاليم ضمن الجنسين

 تحقيقاال، ولكان اإلرادة ُيمكان أمار   التشاريعي اإلصاالح يعناي أنّ  إرادة سياساية وجاود فاإنّ  المرأة، حقو  في القانونية بالتطورات يتعل  ما في -

 فاي %(20)لتبلاغ  للمارأة الفعلياة السياساية الُمشااركة نسابة رفاع ضامان ذلاك ويعناي أيًضاا، القانوني نطا  اإلصالح خارج مطلوبة السياسية

 السياساية المشااركة فاي للمسااواة حقيقاي إصالح ويتطل   ذا إجراء .متدرجة خطط وف  بالتعيين أو باالنتخا  ُتملئ التي السياسية المناص 

 مجلاس فاي القياام باذلك وُيمكان. والناوا  األعياان مجلساي فاي %(،20إلى ) )الكوتا( للنساء البرلمانية زيادة الحصة ذلك يشمل حيث للمرأة،

 ُتشاغل أن علاى التأكياد القاوائم(. إنّ  جميع من %20إجرائية ) و)كوتا( «تصويت دائرة لكل واحد مقعد» في تتمثل )كوتا( طري  عن النوا 

 التاي المناصا  مان جمياع %(20) النسااء ُتشاكل أن يج  بل باالنتخا ، ُتملئ التي المناص  على يقتصر ال من المناص ،%( 20) النساء

 رنساء ومناص  األعيان، ومجلس فقط(، الثانوية الوزارات في تعين النساء أاّل  الوزراء )مع ضمان مجلس تشمل والتي أيًضا، بالتعيين ُتملئ

 .والقضاء والجيش العليا وموظفي/ات الدرجات الجامعات،

 .العدالة لضمان تكاليفها، تحمل يستطيعون ال للذين/ اللواتي المجانية القانونية المساعدة توفير -

 عا ء مان ويخفا  ُيسااعد ماا فيهاا، الكبارو بالدولاة والمنسساات المتعلقاة والميزانياات االستراتيجيات وضع في اإلعا ة ذوات النساء إشراك -

 .الحياة الكريمة منافذ وجميع والصحة والعمل والتعليم البيئية والتسهيالت بالتوعية برامل تتعل  لوجود الدولة على اإلعالة

 يكون أن يج  استثمار  مشروع أل ّ  االستراتيجي الرئيس الهد  إن إذ الوطني، المستوو على رئيسة أولوية األردنيين/ات تشغيل يكون أن -

 .األردنيين واألردنيات للرجال والنساء كريمة ووظائ  عمل فُرص خل 

 خطاط علاى ويجا . االساتثمار لجاذ  دولياة اتفا ياة تجارياة أ ّ  فاي أساساية أولوياةً  الكاملاة، الُعمالياة بحقاو هم األردنياين/ات تشغيل يكون أن -

 فارص وجاو  تاوفير الاوطني، المساتوو على يعني و ذا. والرجال النساء احتياجات اختال  محلًيا وعالمًيا أن ُتراعي األردنيين/ات توظي 

 وريااض حضاانات وجود ضمان إلى بحاجة الدولة يعني أن كما. العمل عن المتعلمين/ات العاطلين/ات لتوظي  العالي ليمالتع لذو /ات عمل

ين احتارام إلاى أ مياة باإلضاافة عّماان فقاط(، في )وليس األردن أنحاء جميع في للنساء مقبولة وآمنة وبكل  عامة نقل ووسائل أطفال  القطااعي

 جًدا. مهم أمر   العمال، بحقو  ُتعنى جديدة تعاونية واتحادات بتأسيس نقابات السماح أن المنكد ومن. العمال/ العامالت لحقو  والخاص العام
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المن لة   ذ  الموارد البشرية ُتعدّ  إذ العالية أولوية وطنية، والمهارة التعليم ذوو العمال/ العامالت وبخاصة األردنية، العمالة تصدير ُيصبح أن -

 السافارة وفاي األوروباي االتحااد وفاي العرباي الخلايل دول فاي التوظي  ضباط ارتباط تعيين إعادة يتطل  و ذا. األردنية الصادرات أ م من

 االعتباار بعاين يأخذوا وأن واعين أن يكونوا االرتباط ضباط على يج  السياسات، جميع مع الحال  ي وكما. العاصمة في واشنطن األردنية

 .والنساء الرجال بين االحتياجات في االختالفات

 العمااال/ العااامالت جميااع علااى ديناااًرا ماانخًرا، (220وإلااى ) ديناااًرا، (090إلااى ) (051) ماان ارتفاعااال بعااد لألجااور األدنااى الحااد تطبياا  -

 .لجنسياتهم وفًقا الوافدة العمالة بين وعدم التمييز. حالًيا عليهم الزيادة  ذ  تطبي  يتم ال الذين الوافدين/ات

 أ ّ  حاادوث عاادم لضاامان للزيااارات المنتظمااة، المنااازل، فااي عاااملين/ات توظاا  التااي األساار إلخضاااع العماال وزارة لاادو منظمااة آليااة إيجاااد -

 .اإلساءة عن التبليغ تسهيل عملية إلى باإلضافة. المنازل في العامالت تجا  تجاوزات

 انونية،  غير أو شكاو  أو ممارسات إساءة حاالت أ ّ  عن التبليغ خاللال من المنازل في للعاملين/ات في وزارة العمل ُيمكن ساخن خط إنشاء -

 .الشكاوو تقديم في لمساعدتهن المنازل، في العامالت جنسيات من الوزارة لدو وارتباط اتصال ضباط ووضع

ح الكفالة، نظام إلغاء -  .أنفسهم يكفلوا بأن المنازل في للعاملين/ات لُيسمي

 عاًماا عشارون" التقاويمي التقريار والتي تمت اإلشارة إليها سابًقا، وفي ضوء خالصاة والفتيات النساء التحديات التي تواجالوانسجاًما مع تعدد وتنوع 

 تنفيااذ فتاارة أثناااء أنجاازت التااي ، وبااالتركيز علااى المبااادرات(2002 – 0992" )األردن فااي والفتيااات النساااء حقااو  لتعزيااز المتواصاال العماال ماان

"تضامن"/  لجمعية( ICAT) المنسسية القدرات ، وبناء على نتائل تقييم(2002 – 2002) لألعوام األردني النساء تضامن دمعه جمعية استراتيجية

للجمعية، وفي ضوء االطالع على األدبياات واالساتراتيجيات والمساتجدات  والخارجية الداخلية إنجاز  للبيئة الذ  تم SWOT، ونتائل تحليل 2001

علاى اعتمااد  األردني النساء تضامن معهد والدولية ذات العال ة بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، فقد حرصت جمعيةالوطنية والعربية 

المحااور (، بحياث شاملت االساتراتيجية 2022 – 2009لألعاوام ) للجمعياة االساتراتيجية والخطاة تكاملي أثناء اإلعداد لالستراتيجية شمولي منظور

الوصاول إلاى محاور ، ومحور األمن اإلنسااني وحقاو  اإلنساان، ومحور التصد  لعدم المساواة والتمييز، ومحور التمكين والمشاركةلتالية: االرئيسة 

فقاد شاملت  Crosscuttingلالساتراتيجية/  المحااور المستعرضاةأماا محاور التنمياة المساتدامة. ، ومحور الحركة النسائية والفكار النساو ، والعدالة

محاور ، ومحاور إدمااج الناوع االجتمااعي، ومحاور اإلباداع واالبتكاار، ومحاور التطاوير المنسساي، ومحور إنتاج المعرفاة وإدارتهااالمحاور التالية: 

 محور الشراكات والتحالفات والتعاون اإل ليمي والدولي.، وICTتوظي  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات/ 

 

 الدكتورة منى مؤتمن حؤبشه                                                                                                                          

 الهيئة العامة لجمعية "تضامن"عضو                                                                                                          
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 :(9192 - 9102منهجية إعداد االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" )

 .التخطيط للتخطيط االستراتيجي ومنهجية العمل 

 .اعتماد منحى علمي عملي تشاركي في البحث والتقييم والتخطيط والتطوير 

  وأفضال الممارساات العربياة والعالمياة ذات العال اة، واإلفاادة منهاا بماا يالئام خصوصاية والمساتجدات االطالع على التجار  والخبارات

 وطبيعة العمل في الجمعية.

 عداد الخطة االساتراتيجية إلوضع المنهجية العلمية والتصور المتكامل إلعداد االستراتيجية القادمة لجمعية معهد تضامن النساء األردني و

 المنبثقة عنها.

  اإلحصاءات والتقارير واالستراتيجيات والخطط والبرامل والدراسات التقويمية والمنشرات التي عكستها التقارير المحلياة/ االطالع على

 على مستوو الجمعية والتقارير الوطنية واإل ليمية والدولية.

 منشاار الفجااوة باين الجنسااين للعااام ترتياا  األردن علاى ، ور ااماألحقااائ  وال :باالتركيز علااى ؛تشاخيص وا ااع النسااء والفتيااات فااي األردن

أبارز ، واإلصاالح التشاريعي فاي األردن، وهامة لألردن في مجال المسااواة باين الجنساين وتمكاين النسااء والفتيااتالخطوات ، وال2002

 .وتحقي  المساواة بين الجنسين هنأبرز التوصيات لالرتقاء بوضع، والتحديات التي تواجال النساء والفتيات في األردن

 (2002 – 0992خالصة التقرير التقويمي "عشرون عاًما من العمل المتواصل لتعزيز حقو  النساء والفتيات في األردن" )تعراض اس ،

 .(2002 – 2002مع التركيز على المبادرات التي أنجزت أثناء فترة تنفيذ استراتيجية جمعية معهد تضامن النساء األردني لألعوام )

  تطبيا  تحليال(SWOT علاى ) جمعياة "تضاامن"، والااذ  يشاتمل علاى تلخايص نقااط القاوة ونقاااط الضاع  فاي البيئاة الداخلياة، وتحديااد

التحديات/ التهديدات الساائدة فاي البيئاة الخارجياة، إضاافة إلاى تعاّر  الفارص المتاحاة فاي البيئاة الخارجياة الساتثمار ا فاي تحويال نقااط 

 عليها. الضع  والتحديات/ التهديدات إلى نقاط  وة والبناء

 والقيم األساسية.، ، ورسالتهاوالرنية المستقبلية للجمعية ،صياغة مسودة الرنية المستقبلية للمرأة 

 وفًقا لالحتياجات واألولويات والمستجدات. تحديد المحاور الرئيسة لالستراتيجية  

  الرئيسة والمستعرضةإعداد مسودة االستراتيجية بمحاور ا /Crosscutting  اإلجرائيةاالستراتيجية ووأ دافها. 

  نشر مسودة االستراتيجية والحوار حولها بمنحى تشاركي واعتماد ا، من خالل تنفيذ حملة وطنياة للحاوار حاول وضاع المارأة وأولوياتهاا

، فااي إطااار ماان اال تمااام بأولويااات الماارأة ومتطلباتهااا فااي مختلاا  أنحاااء المملكااة اانطالً اا فااي أ اااليم المملكااة: شاامالها ووسااطها وجنوبهااا،

المشاااورات واالستشااارات إلعااداد االسااتراتيجية والخطااة االسااتراتيجية ماان خااالل تفعياال النقاااش والحااوار مااع مختلاا   يئااات المجتمااع 

 وشباًبا. و طاعاتال المختلفة رجاالً ونساءً 

 بصورة تشاركية مع مختل  األطرا  المعنية إعداد مسودة الخطة االستراتيجية. 
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  للجمعية. للمنا شة واإل رار من  بل الهيئة اإلدارية والهيئة العامة الخطة االستراتيجيةاالستراتيجية وعرض وتقديم 

 وضع مقترحات المشاريع الالزمة. 

 لإلعالن عنها وتسويقها والبحث عن فرص تمويلها. طباعة ونشر االستراتيجية والخطة االستراتيجية  

  ع مختلاا  المنسسااات الوطنيااة الرساامية والخاصااة ومنظمااات المجتمااع الماادني والقطاااعين الشااراكات االسااتراتيجية مااوتعزيااز التشاابيك

 .النساء والفتياتاألكاديمي واإلعالمي والمنظمات الدولية والجهات المانحة المعنية بقضايا 

  على أرض الوا ع. الخطة االستراتيجيةاالستراتيجية ولمباشرة بتنفيذ لوضع الخطط التنفيذية السنوية 

  سنوًيا.والخطط التنفيذية  الخطة االستراتيجيةتنفيذ االستراتيجية ورصد ومتابعة وتقويم 

 

 0221) "األردن فاي والفتياات النسااء حقوق لتعزيز المتواصل العمل من عاًما عشرون"التقويمي  خالصة التقرير

– 9101:) 

معية معهد نورد في ما يلي أبرز الممارسات الفضلى التي تم رصد ا وف  المسارات الرئيسة لمسيرة المعهد الدولي لتضامن النساء/ األردن )سابًقا( ج

المباادرات  مع التركيز علاىتضامن النساء األردني )حالًيا( خالل عشرين عاًما مضت من العمل الدنو  واإلخالص في اإلنجاز والتمّيز في العطاء، 

 وذلك على النحو ااتي:، (2002 – 2002) لألعوام األردني النساء تضامن معهد جمعية استراتيجية تنفيذ فترة التي أنجزت أثناء

 :مسار الهوية المؤسسية -0

 ومفاا يم بقضاايا والمتعلقاة وصاحًيا واجتماعًيا وا تصادًيا  انونًيا الساحة؛ على طرأت التي والقضايا المواضيع من العديد" تضامن" جمعية تبنت -

 .والتمييز الموجال ضد ن العن  أشكال كافة والفتيات ومقاومة للنساء اإلنسان حقو 

إطاال  أساماء نسااء ومناذ تأسيساها وعبار مسايرتها علاى إنشااء العدياد مان الوحادات والمراكاز والبارامل المتخصصاة،  "تضامن"عملت جمعية  -

اعتراًفا وتعريًفا وتكريًما لما بذلنال من جهد وماا  دمناال مان عطااء وماا أنجزناال فاي مسايرة  يها،ضية المرأة علوفتيات رائدات ومتميزات ساندن  

ات المرأة األردنية والعربياة والمارأة فاي العاالم أجماع نحاو المشااركة والمسااواة والتنمياة واحتارام حقاو  اإلنساان وخاصاة حقاو  النسااء والفتيا

 .وحقو  األطفال

وأ دافها، واستضافت العديد  الجمعية رنية تحقي  في سا مت التي المتخصصة اللجان من عدًدا الداخلي المستوو ضامن" على"ت جمعية أسست -

 وعقادت والدولياة، العربياة - واإل ليمياة الوطنياة والتحالفاات الشابكات مان العدياد إلى الجمعية كما انضمت الجمعية، في والتحالفات من الشبكات

 شاراكة والتمييز ضد النساء والفتياات، وفتحات  ناوات العن  ومقاومة اإلنسان حقو  وتعزيز نشر مجال في جهود ا إطار في الشراكة اتفا يات

 .المملكة محافظات في مختلفة ومدارس وجامعات وخاصة ورسمية أ لية ومنظمات جهات مع جديدة
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تشمل؛ الهيئة اإلدارية والهيئة العامة والرئيسة التنفيذية ورئيساة الجمعياة، إضاافة إلاى شر  على أعمالها  يئات  يادية ت" وتضامن" جمعيةدير ت -

المملكة،  أنحاء مختل  من والمستشارين/ات والمتطوعين/ات الميدانيين والخبراء/ الخبيرات والمنسقين/ات المن لين/ات الموظفين/اتطا م من 

 والسامعة والمكانة واإلنجازات للنجاحات كان وما .الجمعية في بها المعمول والتعليمات التنظيمية واللوائح المرعية واألنظمة للقوانين وفًقا وذلك

أعضااء  عطااء مّيازت التاي المتصالة والمثاابرة الادنو  الجااد والعمال المميزة الجهود لوال تتحق  أن الطيبة التي وصلت إليها جمعية "تضامن"

 خاص. بشكل افيه والعاملين/ات عموًما وعضواتها الجمعية

 وانخرطاوا ،"تضاامن" جهاود جمعياة في والفتيات النساء مع جن  إلى جنًبا سا موا الذين والشبا  على دمل الرجال "تضامن" حرصت جمعية -

النساااء  بقضاايا آمناوا ومتطاوعين وخباراء ومنسااقين كماوظفين أو المختلفاة، والتحالفاات والشابكات واللجااان الهيئاات فاي كأعضااء نشااطاتها فاي

وترجموا رنيتهم والرجال،  النساء بين والحقو  الكرامة في والمساواة بالعدالة إيمانهم عن للتعبير وجهد م و تهم من جزًءا وخصصوا والفتيات،

 حول ضرورة مراعاة احتياجات وحقو  كل من النساء والرجال وأخذ ا عملًيا بعين االعتبار في مختل  مجاالت الحياة.

 ،منااذ تأسيسااها بصاافة عامااة إلااى التمّيااز فااي األداء والخاادمات، وحققاات وجااوًدا ملحوًظااا فااي مختلاا  محافظااات المملكااةسااعت جمعيااة "تضااامن"  -

ستوو وتمّكنت من الوصول إلى مختل  فئات المجتمع، وتركت أثًرا إيجابًيا معترًفا بال في إطار المجتمع المدني األردني والعربي وحتى على الم

نهًجااا تشاااركًيا مياادانًيا لصاايًقا بأولويااات النساااء واحتياجاااتهن فااي المجتمعااات المحليااة، وتمّياازت باعتماد ااا علااى  الاادولي. ولقااد تبناات الجمعيااة

 والهيئات القائمة والنشطة في تنفيذ برامجها وأنشطتها.الشريكة ات والقيادات المحلية والجمعيات ين/ات الميدانيين/المنسق

 وُتعاد المعرفاة، ونشار إلنتااج مركًزا ُتمثل تنموية حقو ية نسوية كجمعية دور ا ترسيخ من( اًماع عشرين مدو وعلى) "تضامن" جمعيةتمّكنت  -

  ياادات وأصبحت والفتيات، النساء بحقو  المتعلقة الجوان  مختل  على والتعقي  القضايا ومنا شة لطرح اإلعالم إليها يلجأ التي الجمعيات من

 اإلعاالم وساائل مختلا  ماع العال اة توطياد على حرصت تأسيسها ومنذ الجمعية أن كما المجاالت،  ذ  في إعالمًيا البارزة األسماء من الجمعية

 النسااء عان والادفاع المعرفاة نشار إلاى الرامياة الجهاود فاي وعضواتها وموظفيها وموظفاتهاا أعضائها انخراط وشجعت االجتماعي، والتواصل

 البيانااات وتقاارأ والتشااريعات السياسااات وتحلاال الضااوء ُتساالط موثقااة إعالميااة مااواد تااوفير علااى دأباات كمااا اإلعااالم، عباار وحقااو هن والفتيااات

 والقضااء والفتياات للنسااء اإلنساان حقاو  وإعمال ونشر تعزيز في أ دافها لتحقي  والدولية والعربية الوطنية المناسبات وُتوظ  واإلحصاءات،

  .القرار صنع موا ع وفي التنمية في مشاركتهن وزيادة المجاالت مختل  في وتمكينهن ضد ن والعن  التمييز على

والمنسساات  للجمعياةبنااء وتعزياز القادرات المنسساية بالقضايا المتعلقة بالحوكمة كمنظمة مجتمع مادني، حياث ساعت ل "تضامن" جمعيةُعنيت  -

واإلجاراءات اللوائح التنظيمية والتعليمات الداخلية والسياساات تحديث وتطوير الشريكة، من خالل مراجعة وتطوير الهيكلية التنظيمية للجمعية و

كمااا فّعلاات دور ومهااام اللجااان والتحالفااات . االسااتراتيجية طليااتالءم مااع متطلبااات تنفيااذ الخطاا والوصاا  الااوظيفي واإلطااار التنظيمااي المنسسااي

ات الميادانيين وساا مت فاي رفاع ين/وعاززت دور المنساقوالجهود التطوعياة،  / الخبيراتوالشبكات، وعملت على استقطا  المزيد من الخبراء

 .ات والشركاءين/كفاءة الطا م الوظيفي والمتطوع
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 المؤسسي: التطوير مسار -9

تأكياد التزامهاا المساتمر باعتمااد أفضال الممارساات علاى بصفتها من منظماات المجتماع المادني ذات الخبارة الطويلاة  "تضامن"جمعية حرصت  -

والشافافية وخاصة في المجالين اإلدار  والمالي، ما مّكنها من التمتع بأعلى  در من الثقة والمصدا ية، وأن ُتقادم أنموذًجاا متواصاالً فاي النزا اة 

تمكاين الجمعياة مان تحقيا  رنيتهاا وأداء رساالتها وتحقيا  فاي  تساا مالرشيدة وفًقا ألعلى المعايير المعتمدة عالمًياا،  اذ  الثقاة التاي  وكمةوالح

بناء العال ات القائمة على االحترام المتبادل والمصدا ية الفعلية مع جميع الشركاء؛ سواء منظمات المجتمع وفي أ دافها ومواصلة تقدمها بثبات، 

المنسسات الرسمية والخاصة والبحثية واإلعالمية والمانحاة، أو فئاات المدني الشريكة، أو مختل  الجهات األخرو التي تتعامل معها الجمعية؛ ك

 المجتمع وشرائحال المختلفة التي تعمل الجمعية لخدمتها، وصوالً إلى المجتمع األردني ككل. 

 ضاابطة ومعاايير وتعليماات أنظماة إلاى اساتناًدا أعمالهاا تنظايم لجهة وخاصة الممارسات أفضل اتباع على تأسيسها "تضامن" منذ جمعية عملت -

عملهاا،  مجااالت مختلا  فاي األداء مساتويات أفضال تحقي  إلى ساعية متطورة متعلمة كجمعية طبيعتها لتأكيد وذلك ديُمقراطية، بصورة ومقّرة

 الجمعياة لتعما إذ خدماتها، واتساع ومشاريعها برامجها وتطور أعمالها نمو مع والمتزامن المتواصل المنسسي التطوير مسار اعتماد خالل من

 صادر والدولياة، حياث واإل ليمياة والوطنياة المحلياة المساتجدات وفا  وتطوير اا وتحاديثها تشاريعية أطار من يلزم ما كل إضافة على باستمرار

 لساانة المعااّدل األساسااي النظااام (2002 – 2002) األردنااي لألعااوام النساااء تضااامن معهااد جمعيااة وأثناااء تنفيااذ اسااتراتيجية 2002 ساانة خااالل

 تنظيمياة لوائح 9) ، كما تم اعتماد2002/ «تضامن» لجمعية واألخال  السلوك مدونة وصدرت األردني، النساء تضامن معهد لجمعية 2002

 لسانة المارن العمال تعليماات إلاى إضاافة العاماة، الهيئة  بل من عليها والمصاد ة اإلدارية، الهيئة  بل من وإ رار ا منا شتها وتم( تعليمات 00و

 الجمعيااة مااوظفي وموظفااات جميااع لاادو واالنتماااء الااوظيفي والرضااا واالسااتدامة االسااتقرار متطلبااات تااوفير إلااى الجمعيااة وتسااعى .2001

 تطبيقهاا وضامان القاانون أحكاام والتازام والمساواة العدل بإشاعة يتحق  ما و و لديها، والمتطوعين والمتطوعات والمتعا دات معها والمتعا دين

 .تحّيز دون الجميع على

 السارية، والمعلومات الفكرية والملكية المصالح، وتضار  العمل، مكان  ضايا؛ تتضمن التي واألخال  السلوك مدونة" تضامن" جمعية طورت -

مااوظفي/  لجميااع إرشااادات المدونااة المشااتريات. وتعاارضُ  فااي والنزا ااة الحكااوميين، والمساانولين الحكومااات مااع والتعاماال العماال فااي والنزا ااة

 وسياسااتها و يمهاا الجمعياة في العمل روح على بناءً  اليومية النشاطات تنفيذ في وُتساعد اإلدارية،  يئتها وأعضاء ومسنوليها الجمعية موظفات

 عناد المدوناة  اذ  وُتو اع الجمعياة، موظفاات/ موظفي لجميع إلزامي المدونة  ذ  في واإلرشادات بالقيم االلتزام وُيعتبر. فيها النافذة والتشريعات

 .  محتوياتها تحديث حال في سنوًيا عليها التأكيد وًيعاد التوظي ،

منذ تأسيسها بانتهاج التخطيط إلدارة عملها وتنفيذ برامجهاا ومشااريعها وتقاديم خادماتها المتنوعاة بمساتوو ناوعي، و اد  "تضامن"ُعنيت جمعية  -

ناء االستراتيجيات. وتستند الجمعية في إعداد ا لهذ  الخطط إلاى أ ادافها الاواردة فاي انتقلت في إعداد خططها من الخطط اإلدارية والمالية إلى ي

نظامها األساسي، وإلى مجاالت عملها، وتراعي الفئاات المساتهدفة ببرامجهاا ومشااريعها وخادماتها وبخاصاة الفئاات ذات األولوياة. كماا تنساجم 

الستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية بمختل  مراحلها، إضافة إلى مراعاتها المتغيرات الخطط واالستراتيجيات التي ُتعد ا الجمعية مع توجهات ا
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.. وغير اا،  الوطنية المتعلقة بأوضاع المرأة األردنية وتحادياتها مان مختلا  جوانبهاا؛ السياساية واال تصاادية واالجتماعياة والتشاريعية والتقنياة

ها وأولوياتها في مختل  محافظات المملكاة، آخاذة بعاين االعتباار المتغيارات علاى السااحة العربياة وتقدير ا الحتياجات المرأة األردنية ومتطلبات

 .في التعامل مع  ذ  المتغيراتوالفتيات واألعباء المترتبة على ذلك، مع التأكيد على دور النساء 

/ الخطااط  ااذ  مضااامين بااين وتناغًمااا انسااجاًما  نالااك أن االسااتراتيجيات لجمعيااة "تضااامن"/ الخطااط مضااامين وتحلياال مراجعااة ماان ُيالحااظ -

 تعزياز إلاى الجمعية تهد  إذ األساسي؛ نظامها في وردت كما الجمعية أ دا  تحقي  على تركيز ا حيث من وأنشطتها وأ دافها االستراتيجيات

 علاى القضااء جهاود فاي المساا مة وإلاى الحقاو ،  اذ  انتهاكاات مواجهة في لهن واإلرشاد الحماية توفير في والمسا مة للنساء، اإلنسان حقو 

 والمرجعياات لالساتراتيجيات وفًقاا المجااالت مختلا  فاي مشااركتهن وزياادة  دراتهن والفتيات وبناء النساء وتمكين المرأة، ضد والعن  التمييز

 والتاأثير العاماة والسياساات التشاريعات رلتطاوي الساعي ذلاك فاي بماا واألسرة، بالمرأة المتعلقة واأل لية الوطنية الجهود ومساندة ودعم الوطنية،

  وتنفيذ ترجمة في والمسا مة بالمرأة، العال ة ذات والنشاطات والمشاريع والخطط والبرامل الحمالت وتنفيذ ووضع متابعة في والمسا مة عليها،

 تكنولوجيااا علااوم ماان الفّعالااة االسااتفادة ماانوالفتيااات  النساااء إمكانيااة دعاام إلااى إضااافة. الصاالة ذات الوطنيااة والباارامل والخطااط االسااتراتيجيات

 واساتدامة اساتمراريتها ضامان علاى والعمال وفعالياة بكفاءة رسالتها أداء في الجمعية دور وتعزيز المرأة،  ضايا لخدمة والمعلومات االتصاالت

  .فيها والمالية البشرية الموارد

 الساتراتيجياتها الرئيساة المحااور مع وتتواءم تنسجم التي والمشاريع البرامل من العديد االستراتيجية خططها إلى استناًدا "تضامن"جمعية  تبنت -

 فيهاا المتضامنة االساتراتيجية واأل ادا  االساتراتيجيات لترجماة التنفيذياة/ السنوية الخطط وضع على الجمعية االستراتيجية، وتحرص وأ دافها

 الوا ع. أرض على

 الجمعياة فاي والساجالت الملفاات الجمعية، حياث ُتصان  وملفات سجالت وحفظ تنظيم عمليات باستمرار على تطوير "تضامن" تحرص جمعية -

 المسنولية.  حيث الموضوع، ومن حيث الزمن، ومن حيث من :التالية األسس على

 الجمعية في البشرية الموارد إلدارة التنظيمية الالئحة والتواصل، حيث تتضمن االتصال  نوات تطوير على باستمرار" تضامن" جمعيةتحرص  -

 علاى والخاارجي الاداخلي االتصاال لسياساة تطبيقهاا فاي أساساي بشاكل الجمعياة تساتند: أنال على المواد  ذ  وتنص باالتصال، خاصة مواد أربع

كماا طاورت الجمعياة تعليماات خاصاة  .الخادمات أفضال وتقاديم المطلاو  األثار إحاداث لضامان والشراكة، والشفافية والفعالية المسنولية مبادئ

الفعالياات  فاي الجمعياة لمشااركة وتعليماات اإلعالماي، المجاال فاي الجمعياة جهاود ولتوثيا  للعال ة استثمار اإلعالم وتحقي  أفضل مع للتواصل

االجتماعاات لتمكاين  وإدارة إلجاراءات وتعليماات أخارو، جهاة مان وتعميمهاا الفائادة وتعظايم جهاة مان العدالاة وتحقيا  المشااركة عملية لتنظيم

 وناجحة. فّعالة اجتماعات الجمعية من عقد

 اللااوائح فااي عليهااا المنصاوص الوظيفيااة والمزايااا المكافاتت ماانح خااالل مان التكااالي  وبأ اال إنتاجياة بأ صااى أ اادافها تحقيا  إلااى الجمعيااة تساعى -

 في يسا م ما المناسبة، الحاالت في المرن الدوام الجمعية نظام ُتطب  كما .المتميز واألداء العالية الكفاءة للجمعية يضمن المرعية بما والتعليمات

 .  2001 لسنة( ت/ 00) ر م المرن العمل تعليمات أُ رت و د واحد، آن في والعاملة للعامل صديقة بيئة خل 
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 أو األ  عن ة/الموظ  تمنح فهي بالموظ ، أسوة العائلية العالوة الموظفة منحت التي المدني المجتمع منظمات أوائل من" تضامن" جمعية ُتعد -

 دناانير،( 00( )الازوج أو) الزوجاة عان ة/الموظا  وتمنح دنانير،( 00( )ة/الموظفـ على إعالتهما/ إعالتال في ان/يعتمد ا/كانـ إذا) كليهما أو األم

 . دنانير( 2) الثالث الطفل وعن دنانير،( 00) الثاني الطفل وعن دنانير،( 00) األول الطفل وعن

ولغايات تحفيز وتشجيع التمّيز في األداء وإتقان العمل والتشجيع  وموظفاتهاموظفيها لارتأت جمعية "تضامن" بهد  التعبير عن التقدير الخاص  -

وعلاى صاعيد العال اات  على بذل المزيد من الجهود لتحقي  أ دا  الجمعية، وتثمين اإلنجازات المتمّيزة على صعيد التطوير الاذاتي والمنسساي

خصص داخل الجمعية وخارجها، والمسا مة في إيجاد بيئة عمل مالئمة صديقة ومريحة  ائمة على االحترام والثقة والعطاء والقيم اإلنسانية أن ت

ة فاي التعليماات المعنياة وبنااًء سنوًيا جائزة خاصة للموظ /ة المثاليـ/ة، على أن ُتمنح الجائزة وفًقا لألسس والمعاايير اإلرشاادية واألحكاام المبينا

 على نتائل التقييم السنو  وبقرار من الهيئة اإلدارية بناًء على تنسي  الرئيسة التنفيذية.
 

 التمويل: وحشد الريادية والمشاريع البرامج مسار -2

الفئات المجتمعياة، وبخاصاة دمال  ات من مختل ين/انخراط كل المعنيّ شمول وبتطوير سياسات وإجراءات ُتساعد في  "تضامن"جمعية  سا مت -

المعّنفااات والمهااددات بااالخطر  والنساااء والناشااطات، القياديااات ، وكبااار الساان، واألطفااال، والنساااءوالشاابا  ،وذو  اإلعا ااة ،النااوع االجتماااعي

 .  تنفيذ افي ووالخدمات في تصميم البرامل والمشاريع وذلك  والالجئات، والسجينات واألحداث ...

 أربعاة البرنامل ، ويتناول(2001 - 2002) للفترة األمة مجلس أعضاء إلى مقدم عمل كبرنامل األردنية؛ المرأة "تضامن" وثيقة أعدت جمعية -

 أبرز ُيعد الذ  والقوانين التشريعات ومحور اإلعالمي، المحور واالجتماعي، الثقافي المحور والمعيشي، اال تصاد  المحور:  ي رئيسة محاور

 شارعت التاي التشاريعية المطالا  الئحاة الحًقاا عنهاا انبثقت التي والمرجعية األساسية النواة األردنية المرأة وثيقة وتعتبر .وأشملها المحاور  ذ 

 طرحهاا بغية الجنسين، بين الفرص وتكافن العدالة ُتحق  تشريعات إلى الوصول أجل من القانوني، اإلصالح مجال في بإعداد ا النسائية الحركة

 .لتبنيها النوا  مجلس أعضاء على

" عاين" تحاال  تشاكيل عملياة (2002 – 2002) األردناي لألعاوام النساء تضامن معهد جمعية وأثناء تنفيذ استراتيجية" تضامن" جمعية  ادت -

 إيماًنااا بية،شاابا ومجموعااات نسااوية ومنسسااات وتحالًفااا ماادني مجتمااع منسسااة( 19) ماان والمكااّون 2001 النيابيااة االنتخابااات فااي النساااء علااى

 ماا وخاصاة الدولياة والمعاايير االنتخابياة بالعملياة المتعلقاة واإلجاراءات والتعليمات بالقانون والمعرفة الوعي لنشر المجتمعية الشراكة بضرورة

 االنتخاباات علاى الر اباة وتمات. االجتمااعي الناوع منظاور مان االنتخابياة العملياة ومتابعاة ورصاد االجتمااعي، الناوع ومتطلباات بالمرأة يتعل 

 الر اباة تمات كماا. األردن فاي االنتخاباات علاى الر اباة تااريخ في مرة وألول االجتماعي النوع منظور من( 2001 سبتمبر 20) في البرلمانية

    .المنظور نفس وف ( 2001 آ  02) في والالمركزية البلدية االنتخابات على

 باادرت اساتراتيجياتها، فاي المتضامنة االساتراتيجية وأ ادافها ورساالتها ورنيتهاا األساساي نظامها في الواردة العامة أ دا  الجمعية من انطالً ا -

 20/02/2002 ولغاياة 0992 سانة فاي تأسيساها مناذ لهاا اإلجماالي العادد بلاغ التاي الريادياة والمشااريع البارامل مان العدياد تنفياذ إلاى الجمعية

 تنفيذ في تأسيسها منذ" تضامن" جمعية ومشاركة من فئات المجتمع المختلفة. وشاركت مشارك  ( 12200)والتي شارك فيها  مشروًعا،( 022)
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 وأسار ن، النسااء مان لاالال  متخصصاة الجمعياة خادمات كماا  اّدمت .مشاروًعا( 22) عادد ا بلغ والتي والدولية اإل ليمية المشاريع من العديد

 مااع منسااجمة جاااءت مثلمااا وأولوياتهااا، المسااتهدفة الفئااات الحتياجااات ملبيااةً  الجمعيااة تبنتهااا التااي والخاادمات والمشاااريع الباارامل جاااءت حيااث

 اساتراتيجية تنفياذ أماا خاالل فتارة .والدولية والعربية المحلية الساحة؛ على طرأت التي والقانونية واال تصادية واالجتماعية السياسية المستجدات

( 24021فيهاا ) مشاروًعا شاارك (41، فقاد  امات جمعياة "تضاامن" بتنفياذ )(2002 – 2002) لألعاوام األردناي النساء تضامن معهد جمعية

الريادياة  والمشااريع ( مان إجماالي عادد المشااركين/ات فاي البارامل%22.14المختلفاة يمثلاون ماا نسابتال ) المجتمع فئات من ومشاركة مشارًكا

 المختلفة.

 التدريبياة األدلاة بإعاداد WLP والساالم/ والتنمياة الحقاو  أجال مان للاتعلّم النساائي التضاامن ماع منظماة رئيس  امت جمعية "تضامن" كشريك -

 االتصاااالت األثاار، وتكنولوجيااا و ياااس والمتابعااة واألمااان، والتقياايم بحقو نااا، والسااالمة المطالبااة :و ااي وتطوير ااا، واختبار ااا( 00) وعاادد ا

االنتقاليااة،  العناا ، والعدالااة علااى واألطفااال، وانتصااارات الطفااالت لفئااة والقيااادة السياسااية، الخيااارات، والمشاااركة الااى والمعلومااات، والتوصاال

  .   للنساء المواطنة وحقو  والمشاركة

 بمجملهاا شكلت والتي وخدماتها، وأ دافها ورسالتها الجمعية رنية ونشر توصيل في ( دراسة بحثية سا مت04بإعداد ) "تضامن" جمعية  امت -

 تنفيااذ فتاارة و ااد بلااغ عاادد الدراسااات البحثيااة التااي أجرتهااا الجمعيااة خااالل .واألكاديميااة اإلعالميااة الجهااات ماان للعديااد موثو ااة معرفيااة مرجعيااة

 ( دراسات بحثية؛  ي: 1) (2002 – 2002) لألعوام األردني النساء تضامن معهد جمعية استراتيجية

o 2002األردن/  في المضي  والمجتمع السوريين لالجئين واالجتماعي النفسي والدعم العقلية الصحة احتياجات تقييم . 

o 2002الجنسي/  العن  جرائم من الناجيات النساء وحماية الجناة لمالحقة مًعا: نجاة مشروع. 

o 2001االجتماعي/  النوع على القائم والعن  الشخصية األحوال  وانين . 

o 2001األردن/  في التحرش ظا رة . 

o 2002األردن/  في والفتيات النساء بين االنتحار ظا رة . 

o 2002األردن/  في المرن العمل أشكال تطبي  وا ع: االستطالعية والدراسة. 

 تتبنا اا التاي المشااريع أبارز أحاد وُيعتبار ،2000 عاام فاي واالجتماعياة القانونياة والخادمات لإلرشااد" عفات" مركاز" تضاامن" أسست جمعياة -

 مان والمجتمعاي األسار  العنا  والفتياات ضاحايا للنسااء والمساندة المساعدة تقديم على المركز يقوم حيث اان، ولغاية الو ت ذلك منذ الجمعية

 والصحية واال تصادية االجتماعية المحاور؛ مختل  على والسريعة الفاعلة والمساعدة أساس تكامل الخدمات وتقديم المشورة على التدخل خالل

 المادني المجتماع منظماات أو األ لياة أو الرسامية ساواء العال اة ذات الجهاات ماع بالتنساي  المتاحاة، االياات وفا  والقضائية والقانونية والنفسية

 فاي تأسيساال مناذ واالجتماعياة القانونياة والخدمات لإلرشاد عفت مركز خدمات من المستفيدات إجمالي عدد بلغ و د .مشابهة مجاالت في العاملة

فاعلة في الجهاود الوطنياة فاي مكافحاة العنا  ضاد  اتمسا مكما  دمت الجمعية  .مسترشدة حالة( 4921) 20/02/2002 ولغاية 2000 عام

 عفات مركاز خادمات مان أما عدد المستفيدات .المرأة( يوًما لمنا ضة العن  ضد 01)الدولية المرأة ضمن مشاركات متعددة في الحملة السنوية 

فقاد بلاغ  (2002 – 2002) لألعاوام األردني النسا ء تضامن معهد جمعية استراتيجية تنفيذ فترة واالجتماعية أثناء القانونية والخدمات لإلرشاد
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 القانونيااة والخاادمات لإلرشاااد عفاات مركااز خاادمات المسااتفيدات ماان عاادد ( ماان إجمااالي%22.92( حالااة مسترشاادة ُتمثاال مااا نساابتال )0021)

 واالجتماعية.

وذلاك بالوساائل السالمية  ،والتوفي  العائلي واالجتمااعي وحال النزاعاات األسارية واالجتماعياةلمصالحة ل"وئام" تعتمد جمعية "تضامن" برنامل  -

والتحكايم االجتمااعي تالفًياا لتصاعيد الخالفاات وتجنًباا لإلجاراءات القضاائية التاي يمكان  / الخبياراتوالتدخل اإليجابي من خالل وساطة الخبراء

إجمالي  بلغ و د ات على الزواج.ين/يسعى البرنامل إلى توفير إرشاد أسر  وخاصة للمقبل ، كماتفاديها وحرًصا على الوئام االجتماعي واألسر 

 20/02/2002 ولغاية( 2002 – 2000) الفترة منذ عفت مركز في واالجتماعية القانونية للمصالحة وئام برنامل من بنجاح المستفيدات عدد

 تضاامن معهاد جمعياة اساتراتيجية تنفياذ فترة واالجتماعية أثناء القانونية للمصالحة وئام لبرنام من المستفيدات بنجاح عدد أما .مستفيدة( 242)

 برنامل من بنجاح المستفيدات عدد ( من إجمالي%02.22( مستفيدة ُتمثل ما نسبتال )021بلغ ) فقد( 2002 – 2002) لألعوام األردني النساء

 واالجتماعية. القانونية للمصالحة وئام

الساتدامة اتساعى الجمعياة حالًياا إلاى تحقيا  و .؛ الخطة السنوية لالستدامة المالية في الجمعياة2001/ "تضامن"تضمنت الخطة السنوية لجمعية  -

 المالية في الجمعية بشكل أفضل من خالل تطبي  مجموعة من األفكار والمشاريع الريادية على أرض الوا ع، أبرز ا:

o تبلغ  يمتها عشرة دنانير( ةة )مقابل رسوم اشتراك سنوية للعضو/ العضوالتوسع في العضوية المنازر. 

o إنشاء مركز أم وصفي للتدري  واإلرشاد والخدمات االجتماعية والقانونية في منطقة األشرفية. 

o و او صاالون جاولي/ مركاز العناياة إنشاء مركز تدري  وليا ة متخصص في مجال التجميل وتصافي  الشاعر والعناياة بالجسام والبشارة ،

 خدمات وتدري  وتأ يل للنساء الفقيرات وضحايا العن . –التجميلية 

( 221220)سنة تأسيس الجمعية( لتصال إلاى ) 0992( ديناًرا في سنة 21421" عبر السنوات من )تضامن" لجمعية العامة الميزانيةارتفعت  -

و د بلاغ مجماوع الميزانياات العاماة لجمعياة "تضاامن" مناذ التأسايس ولغاياة سانة  ،%(912.91، أ  بنسبة زيادة بلغت )2001ديناًرا في سنة 

( 2.121.292) بلغات فقاد 20/02/2001ولغاياة  0/0/2002( ديناًرا. أما إيارادات جمعياة "تضاامن" عان الفتارة مان 2210022) 2001

ها ومشااريع الجمعياة لبارامل الماالي الدعم توفير في سا مت ممولة جهة( 44) من أكثر مع وناجحة فاعلة شراكات الجمعية طورت و د ديناًرا.

 .  األعوام عبر
 

 والمعلومات: االتصاالت تكنولوجيا توظيف مسار -4

 للنساء والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا باستخدام حالًيا األردني النساء تضامن معهد جمعية( سابًقا) األردن/ النساء لتضامن الدولي المعهد ا تم -

 المعهاد/ الجمعياة نفذ اإلطار؛  ذا . وفي"النساء بين واالتصال المعلومات شراكة" برنامل و و المتنوعة برامجال أحد ضمن تأسيسال، بدايات منذ

 مع واإلنترنت، الكمبيوتر استخدام على المملكة مناط  مختل  وفي الحكومية غير النسائية المنظمات بمختل  للنساء التدريبية الدورات عشرات

 عاام بشاكل المارأة بحقاو  المتعلقاة والمعلوماات اإللكترونياة واالستشارات الخدمات وتوفير بالتوعية تقوم التي اإللكترونية الموا ع على التركيز

المدّربات في تكنولوجياا االتصااالت والمعلوماات الاذ  أعدتاال الجمعياة المدربين وباستخدام دليل تدري  خاص، وذلك  بشكل المرأة ضد والعن 
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(. WLPبالتعاون مع عدد من المنظمات الشريكة وفي إطار شراكة دولية مع منظمة التضامن النسائي للتعلّم من أجل الحقو  والتنمية والسالم )

 .كنولوجية في المنطقةمتال للتطورات التءتنفيذ دورة تقييم للدليل التدريبي ومدو مواكما تم 

 الاذ " المارأة ضاد العنا  حاول والمعلوماات للمصاادر العرباي المركاز – أمان" اإللكتروني مو عال 2000 عام بداية في الجمعية/ المعهد أطل  -

 والمعلومات. المصادر وتوفير المرأة ضد العن  مجابهة على تعمل التي العربي الوطن في اإللكترونية الموا ع أ م من أصبح

 شاابكة وتطااوير تحااديث تاام (2002 – 2002) لألعااوام األردنااي النساااء تضااامن معهااد جمعيااة اسااتراتيجية تنفيااذ فتاارة وأثناااء ؛2001 عااام فااي -

-http://www.sigi "تضااامن" جمعيااة مو اع  ااو واحااد مو اع تحاات تنضاو  السااابقة اإللكترونيااة الموا اع جميااع غاادت بحياث للنساااء المعرفاة

jordan.org المختلفة وخدماتها ومشاريعها وبرامجها وأ دافها الجمعية برنية ُيعّر  الذ  و و.  

 فاي واإلنساان المارأة حقاو  لصاالح  اعدياة حماالت تنظايم فاي اإلنترنات اساتخدام حاول التدريبية الدورات من سلسلة بتنفيذ الجمعية/ المعهد  ام -

 تطاوير فاي نطاا  المادني المجتماع منظماات ماع العمال اساتراتيجيات وتطاوير واساتدامة المساتمر التنساي  ضوء في المملكة، محافظات مختل 

 .ضد ا التمييز وأشكال العن  ومنا ضة للمرأة اإلنسان حقو  ثقافة وتعزيز نشر في والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا  طاع من االستفادة

 العربياة للموساوعة المختلفاة اإللكترونياة باالمواد بتزوياد م غزالاة أبو طالل مجموعة مع" تضامن" جمعية تعاونت والتعاون؛ التشبيك إطار في -

 بالبرياد( متنوعاة وماواد دولية اتفا يات دراسات، كت ، تقارير،) إرسال تم إنشائها، و د على تعمل المجموعة كانت التي( تاجيبيديا) اإللكترونية

 واال تصااد العلاوم مجااالت؛ فاي العرباي الاوطن فاي المعرفة وتعزيز لتبادل عربي محتوو ذو إلكتروني نظام( تاجيبيديا) أن وُيذكر. اإللكتروني

 علاى العرباي المعرفاي المحتاوو إثاراء شاأنها والتاي مان وغير اا،...  العرباي بالشاأن الصالة ذات الدولياة والقارارات العرباي والتاريخ واألد 

 . ود تال بجودتال واالرتقاء اإلنترنت

 20/00/2001 وبتااريخ (2002 – 2002) لألعوام األردني النساء تضامن معهد جمعية استراتيجية تنفيذ فترة أثناء "تضامن" جمعية نظمت -

 وسافارات اإلنساان لحقو  ومنظمات نسوية منظمات النساء بمشاركة على الوا ع والعن  اإللكترونية الجرائم موضوع تناول متخصًصا منتمًرا

 واألجهازة االجتمااعي التواصال وموا اع كاإلنترنات الحديثاة التكنولوجياا ساا مت حياث العال اة، ذات الرسامية والمنسسات الوزارات من وعدد

 مشاروع "تضاامن" جمعياة وتوصاياتال تبنات المانتمر وبناء على نتاائل والطفالت. والفتيات النساء ضد العن  من جديدة أنواع انتشار في الذكية

 المطالباة الجمعياة ، حياث ارتاأت2001 العاام بداية منذ( KtK) السويدية للمرأة المرأة منظمة من بدعم" والفتيات للنساء آمن إلكتروني مجتمع"

 مان الناوع  اذا لمواجهاة وتادخالت إجاراءات مان يلازم ماا واتخااذ والفتياات النسااء علاى الوا عاة اإللكترونياة الجارائم فاي الصامت حااجز بكسر

 ووساائل خطورتهاا ومادو اإللكترونياة باالجرائم الاوعي وزياادة المعرفاة ونشار العال اة، ذات التشاريعات وتطاوير مراجعة ذلك في بما الجرائم،

 مواجهتها. وسبل منها الو اية

 محافظاات مختلا  والشاابات مان والتكنولوجياا بمشااركة الشابا  سانوية للشابا  مانتمرات تنظايم علاى 2009 عام منذ "تضامن" جمعية دأبت -

 ووساائل والمعلوماات االتصااالت تكنولوجياا استخدام خالل من المحلية مجتمعاتهم/ن داخل مشاركتهم/ن وزيادة  دراتهم/ن تنمية المملكة، بهد 

 واال تصااادية السياسااية المجاااالت بمختلاا  توعويااة حمااالت لتنفيااذ والمساارح، والفاان والتصااوير اإلنفااو جرافيااك وفنااون االجتماااعي التواصاال

عشار  االثناي فاي المشااركين/ات و د بلاغ إجماالي .والطفالت والفتيات النساء بحقو  المتعلقة تلك الخصوص وجال وعلى والثقافية، واالجتماعية
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 تنفيذ . أما عدد المنتمرات التي تم عقد ا خالل فترة%(41.14)شاًبا وشابة بلغت نسبة الشبا  الذكور منهم ( 0020)التي تم تنظيمها منتمًرا 

( 421فيهاا ) المشااركين/ات إجماالي ( مانتمرات بلاغ1فقاد بلاغ ) (2002 – 2002) لألعاوام دناياألر النساء تضامن معهد جمعية استراتيجية

 :ااتي النحو الستة على المنتمرات  ذ  (. وجاءت%42.21منهم ) الذكور الشبا  نسبة بلغت وشابة شاًبا

o 2002 بعد لما التنمية وأجندة االجتماعي النوع الشبا ،" موضوع 2002 /السابع والتكنولوجيا الشبا  منتمر تناول ." 

o النساااء حقااو  علااى واإلر ااا  التطاار  آثااار مواجهااة فااي وشاابا  شااابات موضااوع 2001 /الثااامن والتكنولوجيااا الشاابا  ماانتمر تناااول 

 ".خاص بشكل المرأة ضد والعن  الشخصية األحوال  انون في النساء حقو " والفتيات

o ( العاماة الحياة في الشابات مشاركة) موضوع( العوران لينا) المهندسة المرحومة دورة 2001 /التاسع والتكنولوجيا الشبا  منتمر تناول

 ".والمحافظات البلديات مجالس انتخابات في للمشاركة الشبابية القيادات بناء"

o فااي القيادياات للشااابات الشابا  دعاام: العاماة الحياااة فاي الشاابات مشاااركة" موضاوع 2001/ العاشاار والتكنولوجياا الشاابا  مانتمر تنااول 

 ".المنتخبة الموا ع

o لحقااو  الشااامل الاادور  االسااتعراض مسااار فااي الشاابا  مشاااركة" موضااوع 2002/ عشاار الحاااد  والتكنولوجيااا الشاابا  ماانتمر تناااول 

 ".االجتماعي التواصل ووسائل التكنولوجيا استخدام خالل من اإلنسان

o العالم إلى األسرة من اإلنساني األمن" موضوع 2002/ عشر الثاني والتكنولوجيا الشبا  منتمر تناول وأخيًرا؛." 
 

 المعرفة: إدارة مسار -1

 مختلا  فاي األداء مساتويات أفضل تحقي  إلى ساعية متطورة متعلمة جمعية بناء وبأ مية المستمر بالتعلم تأسيسها ومنذ "تضامن" آمنت جمعية -

 المعرفاة، فارص واساتثمار والتجار  الخبرات من والتعلم المعرفة وتعميمها، ومن خالل شراكة المعرفة وإدارة نشر طري  عن عملها مجاالت

 أماام الفارص إتاحاة بأ مياة آمنات كماا الجمعياة، بأ ادا  الصالة ذات واللقااءات واألنشاطة الفعاليات مختل  في المشاركة ومنها؛ أدواتها وتملك

 .المستمر والتعلم المعرفة الكتسا  و ياكلها لجانها مختل  في والمتطوعاتوعضواتها والمتطوعين  وأعضائها الجمعية موظفي/ات

( مساا مة حقيقياة 2002 – 2002ُيعتبر إعداد استراتيجية جمعية معهد تضامن النساء األردني في مجال المعرفة، اإلعالم واالتصال للعامين ) -

 اذ   إعاداد ُيعاد . كمااوردت فاي نظامهاا األساساي( علاى أرض الوا اع جمعية في إطار ترجماة وتحقيا  أ ادا  الجمعياة )كمااالوحيوية من  بل 

 تكنولوجيا علوم من الفّعالة االستفادة من النساء إمكانية بدعم المتعل  االستراتيجي الهد  تحقي  في الجمعية  بل من فعلية مسا مة االستراتيجية

 علااوم مجااال فااي والتاادري  التعلاايم آليااات وتااوفير الحاسااو ، اسااتخدام معرفااة تااوفير إلااى الراميااة النشاااطات وزيااادة والمعلومااات، االتصاااالت

 معهد جمعية استراتيجية ُتترجم التي البرامل على تبني وتطوير مجموعة من" تضامن" و د حرصت جمعية .والمعلومات االتصاالت تكنولوجيا

 المعرفة، وأبرز ا:  لنشر وأدوات وسائط ُتعد أن ُيمكن والتي الوا ع، أرض على واالتصال اإلعالم المعرفة، مجال في األردني النساء تضامن
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o والارواد المبادعين عبار السانوات مئاات واستضاا  أسابوعية، أمسايات البرناامل الثقافياة؛ يعقاد تضاامن أمسيات/ الثقافي األربعاء برنامل 

/ الثقافي األربعاء برنامل رواد عدد إجمالي بلغ و د .والمجاالت التخصصات مختل  في المرأة بقضايا المعنيين/ات والرائدات والمبدعات

 .مشارًكا مشاركة (02120) 2002/ 02/ 20 ولغاية 0999 سنة منذ الثقافية تضامن أمسيات

o عاواملأل األردناي النسااء تضاامن معهد جمعية استراتيجية تطبي  فترة بوشر بتنفيذ  أثناء برنامل الشهرية؛  و السياسات حوارات برنامل 

 واالساتراتيجيات والتشاريعات السياساات حاول تادور متخصصاة، شاهرية نقاشاية حلقاات عقاد ، و و برنامل يتضامن(2002 – 2002)

( 21) بعقاد جمعياة "تضاامن"  امات و اد .إصاالحي نسو  منظور من والفتيات النساء حقو  على األثر ذات واإل ليمية الوطنية والخطط

وعضاوات  أعضااء مان مشارًكا/ مشاركة( 221) فيها ( شارك20/02/2002 – 0/0/2001متخصصة خالل الفترة من ) نقاشية حلقة

 المطروحة.  بالمواضيع المهتمين/ات اإلنسان وناشطات حقو  ونشطاء المحلية والجمعيات والهيئات المدني المجتمع منسسات

o األردناي النسااء تضاامن معهاد جمعياة اساتراتيجية تطبي  فترة أثناء بتنفيذ ا بوشرالمختلفة؛ والتي  المهنية القطاعات في المرأة منتمرات 

"، وذلاك تمكاين النسااء مان أجال القياادة"( في إطار مشاروع Hivosبتمويل من منظمة  يفوس الهولندية )و (2002 – 2002) لألعوام

  طااع كل في المرأة وا ع على النساء، للتعّر  فيها تعمل التي القطاعات بأحد منها كل يختص منتمًرا( 24) تتضمن سلسلة بهد  تنظيم

 والمعيقاات، التحاديات واإلنجاازات، النجاحاات المتاوفرة، والبياناات واإلحصااءات واألعاداد النسا  لاال، المارأة دخاول تاريخ ُيغطي بشكل

 النساااء حااول" أنيسااة" تاام عقااد ماانتمرالوا ااع، إضااافة إلااى تكااريم كوكبااة ماان النساااء الرياديااات فااي كاال  طاااع. و ااد  لتحسااين والتوصاايات

 والمصاارفية الماليااة المهاان فااي العااامالت النساااء حااول" بقيلااي ليلااى" وماانتمر 2001/ أيااار/ 20 الصااحية بتاااريخ المهاان فااي األردنيااات

 المهان فاي النسااء حاول" زينا " ، واان يجار  التخطايط واإلعاداد لعقاد مانتمر2001/ األول تشارين/ 04 والتاأمين بتااريخ والمحاسبة

 بإذن ه. 2009/ نيسان/ 1والتربوية بتاريخ  التعليمية

o المتعلقاة والمنشارات واإلحصااءات األر اام فاي البحاث مسانولية 2002 العاام منذ عاتقها الجمعية على إصدار البيانات الصحفية؛ أخذت 

 االنتهاكاات ماع والتفاعال العال اة، ذات األممياة التقاارير معظام مراجعاة إلى إضافة األردن، في النساء بوضع وخاصة االجتماعي بالنوع

 و د بلغ إجمالي عدد البياناات .منها الجمعية مو   وبيان إعالمًيا وإثارتها المساواة وعدم والعن  التمييز والفتيات وأوجال للنساء الموجهة

االت المختلفاة؛ السياساية واال تصاادية ( بياًناا صاحفًيا فاي المجا911) 20/02/2002ولغاية  2002 سنة الصحفية التي تم إصدار ا منذ

 األردناي النسااء تضاامن معهاد جمعياة اساتراتيجية تنفياذ فتارة إصادار ا خاالل تم التي الصحفية البيانات واالجتماعية والمتنوعة. أما عدد

الصاحفية الصاادرة عان  البياناات ( مان إجماالي عادد%10.20صحفًيا ُتمثل ما نسبتال ) ( بياًنا121بلغ ) فقد( 2002 – 2002) لألعوام

 جمعية "تضامن".

o  بكافة المصاادر والمعلوماات المتعلقاة بقضاايا المارأة  ةغني باللغتين العربية واإلنجليزية ( كتاًبا ومرجًعا14699ضمت ) "؛تضامن"مكتبة

 متنوعة.ومواد أخرو  ،وحقو  اإلنسان وحقو  الطفل ومصادر  انونية

o أنواعهاا  اختال عن المصادر الجديدة على  خاللها منإحدو وسائل الجمعية المعرفية والتي يتم البحث  ي  ؛مكتبة "تضامن" اإللكترونية

، اتفا يات ومواثي  دولية، أورا  عمل، ندوات وورش، روابط ذات فائدة، أفالم( تشريعاتات، ء)تقارير، دراسات وأبحاث، أر ام وإحصا
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)جهاات ومنسساات  حيث يتم البحث من خالل الموا اع اإللكترونياة لـاـ   ،ا تلك المصادرمع التركيز على الجهات الموثو ة التي تصدر عنه

ومن ثام ياتم توزيعهاا ي، يتم إضافة المادة المختارة بشكل رابط على مو ع الجمعية اإللكترونو(، ودولية إ ليمية نظماتجهات ومووطنية، 

  ها بشكل مستمر.يتم تحديثمتنامية حيث عبر البريد اإللكتروني لقائمة بريدية 

o خالصة تم  راءتال أوات بعرض خالصة لكتا  ين/أثناء انعقاد اجتماع الموظف أو إحدو الموظفات الموظفين أحدقوم فيها ؛ يساعة المعرفة 

 عامة. طبيعة وذات معاصرة لموضوعات خارجية تم حضور ا، أو تقديم عرض لتقرير دورة

o ؛ تضام الصافحة الرئيساة فاي المو اع موضاوعات متنوعاة يساتطيع/ تساتطيع المتصافح/ة وسائل التواصال االجتمااعيالمو ع اإللكتروني و

خااالل الفتاارة  المو ااع اإللكتروناايللمو ااع أن يختااار التصااني  المناساا  للموضااوع الااذ  يريااد االطااالع عليااال. وكمثااال؛ بلااغ عاادد زوار 

خااالل  ( صاافحة21.210.142) لُمشااا دةعاادد الصاافحات اا/ة، كمااا بلااغ زائاارً ( 4.124.112) 20/02/2001وحتااى  0/0/2001ماان

 االجتماعي. التواصل بأنها فاعلة ومتفاعلة على وسائل "تضامن" الفترة ذاتها. وتتميز جمعية
 

 المؤسسي: التقويم مسار -2

 الُمنفذة: للمشاريع التقييمية المبادرات -

 للمشااريع الساابقة التقييمياة حالًياا مجموعاة مان المباادرات -األردناي النسااء تضاامن معهاد سابًقا جمعية – األردن/ النساء لتضامن الدولي المعهد)نفذ 

مشروع ، وتقييم "العدالة إلى المعّنفات النساء وصول" لمشـروع المستقل التقييمي ، والتقرير"صديقة بيوت" لمشروع التقييمي المنفذة، أبرز ا: التقرير

مشاريع لمواجهة "تقييم "، و( يوًما الدولية لمنا ضة العن  ضد المرأة01حملة )"تقييم و "،نسان وخدمات اإلرشاد في المدارسإلالتربية على حقو  ا"

مشروع "نحو إصدار تعليمات ولوائح خاصة ببعض البنود الواردة بقانون األحوال الشخصية األردني والمتعلقاة بصاندو  ، وتقييم العن  ضد المرأة"

"، أثر البيانات الصحفيةوتقييم " "،منتمرات الشبا  والتكنولوجيا" "، وتقييم202لـتجربة المادة "قييمي لتقرير الت، واالنفقة والتخارج والزواج المبكر"

 .(المستضيفة المحلية المجتمعات ونساء السوريات الالجئات) المخاطر يواجهن اللواتي النساء لمساندة" سند" التقييمي لمشروع والتقرير
 

 :جمعية معهد تضامن النساء األردنيل (ICAT) تقييم القدرات المؤسسيةمشروع  -

 تضامن معهد المدني بالعربية على جمعية المجتمع لمنظمات( ICAT) المنسسية القدرات تقييم أداة (FHI 360) الدولية األسرة صحة طبقت منظمة

المدني. و د تام اساتكمال عملياة  المجتمع مبادرات لدعم( USAID) الدولية للتنمية األمريكية الوكالة من المقّدمة المنحة برنامل األردني ضمن النساء

 المنسسية القدرات . أما تقييم2004/ حزيران/ 00-9األردني خالل الفترة من  النساء تضامن معهد األول لجمعية (ICAT) المنسسية القدرات تقييم

(ICAT )تضامن معهد جمعية استراتيجية تنفيذ )أ  أثناء فترة 2001/ آ / 2-2األردني فقد ُنفذ خالل الفترة من  النساء تضامن معهد الثاني لجمعية 

 درجات التقييم الوضع القائم في جمعية "تضامن" و ت التقييم.  عكست، و(2002 – 2002) لألعوام األردني النساء

 صاحة جمعياة "تضاامن". و امات منظماةولقد أوضح تقرير التقييم تفاصيل التقييم البعاد  لجلساة التقيايم الاذاتي التاي تام تيساير ا لقياادة وماوظفي/ات 

 بالتحق  من نتائل التقيايم الاذاتي البعاد  مان خاالل المقاابالت، ومراجعاة الوثاائ ، والنتاائل علاى نساخة جديادة مان تقيايم( FHI 360) الدولية األسرة
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 لبنااء القادرات المنسساية لجمعياة ووضع مجموعاة مان فارص التحساين المقتارح األخاذ بهاا كجازء مان الخطاة التنفيذياة( ICAT) المنسسية القدرات

  ". تضامن"

وإدارتهاا نحاو  "تضاامن" والتدابير التي تم اتخاذ ا من  بل  ياادة جمعياة الثاني إلى: تقييم اإلجراءات( ICAT) المنسسية القدرات تقرير تقييم يهد و

و اد تام  السااب . (ICAT) المنسسية القدرات تحسين األنظمة المنسسية ضمن منظمات المجتمع المدني في ما يتعل  بمقترحات الخطة التنفيذية لتقييم

لنوعياة التادخالت أو الخادمات كتابة التقرير بالتركيز على نقاط الضع  )أو فرص التحسين( المنسسية، وال ُيقدم تقييًما اثاار البارامل والمشااريع أو 

  المقدمة من  بل الجمعية، وجمعية "تضامن" بحاجة إلى تقييم متخصص لهذ  الجوان . 

 د حددت درجة كلية  ي " درة  وية"، و ي تتماشى مع  (FHI 360) الدولية األسرة صحة وفي ما يتعل  بالمجاالت السبعة ألداة التقييم؛ فإن منظمة

 الحجام ذات المنظماات درجاات معادل أيًضا ماع النتيجة  ذ  وتتماشى األردني في معظم المجاالت. النساء تضامن معهد لجمعية درجات التقييم الذاتي

 . اللحظة لغاية  ذ  تقييمها تم التي المماثلين والنوع

 المنسساية القادرات تقيايم درجاة باين المقارناةالسابعة؛ ولغاياات  المجااالت حسا  ICAT المنسساية القادرات لتقيايم التفصايلية وفي ما يتعلا  بالنتاائل

(ICAT /)المنسسية  القدرات تقييم درجة وبين 2004 حزيران(ICAT /) التقييم، ينبغي  مجاالت حس  التحسن ونسبة" تضامن" لجمعية 2001 آ

 إبراز النقاط ااتية:  

o المنسسية القدرات الكلية لتقييم ارتفعت الدرجة ICAT ( بمستوو 2.24من ) ( بمستوو " درة 4.21إلى ) 2004" درة معتدلة" في عام

 مان متوساط/ معتادل مساتوو يوجاد أناال إلاى تشاير: المعتدلاة (. )علًماا باأن القادرة%02.2، وبنسابة تحسان بلغات )2001 وية" في عاام 

 .الرئيسة وبرامجها المنظمة استدامة لضمان التحسينات من مزيد إدخال ويمكن. جيد نطا  على وتطب  أنظمة وتوجد المنسسية، القدرات

 فاي وتساا م كبيار حاد إلاى مطبقاة و اي أنظماة وتوجاد. المنسساية القادرات مان  او  مستوو يوجد عموًما، أنال إلى تشير: القوية والقدرة

 .األثر( تحقي  على المنظمة  درة وتعزيز االستدامة لتعزيز األنظمة تنقيح بزيادة ويوصى. المنظمة استدامة تحقي 

o ين/اتمتحمسا فريا أعضااء/ عضاوات الا كاان كال وعموًما ،تقيايم القادرات المنسسايةعملياة لوداعماة ا جادً  ة" متقبلتضامن" جمعيةت كان 

ا بنسابة ا ممتاازً تحسانً جمعية معهد تضاامن النسااء األردناي حققت إذ  .على مدو السنوات الثالث الماضيةالجمعية للتحسينات التي شهدتها 

 (.2مان أصال  4.21إلاى  2.24) ( منICATتقييم القدرات المنسسية )حاسم في الدرجة الكلية على أداة  رما أدو إلى تغيي %(02.2)

 المنسسية. في بناء القدرات ة ويدرجة إلى  ةمعتدلدرجة جمعية "تضامن" بشكل واضح من  وتحولت

o بمساتوو (4.14إلاى ) 2004 عاام فاي " ادرة  وياة" بمساتوو (4.22القانونياة مان ) والبنياة الرشيدة الحاكمية: 0 ارتفعت درجة المجال 

 (.%2بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001 عام في"  درة  وية"

o ( 4.29إلااى ) 2004 عااام فااي" معتدلااة  اادرة" ( بمسااتوو2.22الداخليااة ماان ) الر ابااة وأنظمااة الماليااة اإلدارة: 2 درجااة المجااال ارتفعاات

 (.%02بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001 عام في"  درة  وية" بمستوو

o ادرة " ( بمساتوو4.42إلاى ) 2004 عام في"  درة  وية" ( بمستوو4.02والمشتريات من ) اإلدارية األنظمة: 2 درجة المجال ارتفعت 

 (.%00بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001 عام في"  وية
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o درة  وياة" ( بمستوو4.02إلى ) 2004 عام في "معتدلة  درة" ( بمستوو2.21البشرية من ) الموارد إدارة: 4 درجة المجال ارتفعت  "

 (.%01بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001 عام في

o فاي" معتدلاة  ادرة" ( بمساتوو2.92إلاى ) 2004 عاام فاي" معتدلاة  درة" ( بمستوو2.22البرامل من ) إدارة: 2 درجة المجال ارتفعت 

 (. %02بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001عام 

o ادرة " ( بمساتوو4.22إلى ) 2004 عام في" معتدلة  درة" ( بمستوو2.14المشاريع من ) وتقييم األداء إدارة: 1 درجة المجال ارتفعت 

 (.%20بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001 عام في"  وية

o ادرة " ( بمستوو4.22إلى ) 2004 عام في" معتدلة  درة" ( بمستوو2.24واالستدامة من ) التنظيمية اإلدارة: 1 درجة المجال ارتفعت 

 (.%04بلغت ) تحسن وبنسبة ،2001 عام في"  وية

 

 9107 آب/ ICAT المؤسسية القدرات تقييم درجة وبين 9104 حزيران/ ICAT المؤسسية القدرات تقييم درجة بين المقارنة

 التحسن ونسبة" تضامن" لجمعية

درجة تقييم القدرات   مجاالت التقييم
  ICATالمؤسسية 
 9104حزيران 

 القدرة
  9104حزيران 

درجة تقييم القدرات 
  ICATالمؤسسية 
 9107آب 

 القدرة
 9107آب 

 نسبة التحسن
)%( 

: الحاكمياااة الرشااايدة 0المجاااال 
 والبنية القانونية.  

4.21 Strong 
 قوية

4.74 Strong 
 قوية

1% 

: اإلدارة المالياااااااااة 9المجاااااااااال 
 وأنظمة الرقابة الداخلية.

2.11 Moderate 
 معتدلة

4.22 Strong 
 قوية

02% 

: األنظمااااة اإلداريااااة 2المجااااال 
 والمشتريات.

4.11 Strong 
 قوية

4.41 Strong 
 قوية

01% 

: إدارة المااااااااااوارد 4المجااااااااااال 
 البشرية.

2.12 Moderate 
 معتدلة

4.01 Strong 
 قوية

07% 

 Moderate 2.11 : إدارة البرامج.1المجال 
 معتدلة

2.21 Moderate 
 معتدلة

09% 

: إدارة األداء وتقيااايم 2المجاااال 
 المشاريع.

2.24 Moderate 
 معتدلة

4.21 Strong 
 قوية

91% 
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: اإلدارة التنظيمياااااة 7المجاااااال 
 واالستدامة.

2.14 Moderate 
 معتدلة

4.21 Strong 
 قوية

04% 

 Moderate 2.14 الدرجة الكلية
 معتدلة

4 Strong 
 قوية

02.1% 

 

 األردني: النساء تضامن معهد جمعية في والتقويم المتابعة نظام تطوير -

ات الجمعية عليال وعلى استخدام ي/وتم عرض دليل النظام وتدري  موظف ،2001/"تضامن"تم بناء وإنجاز نظام متكامل للمتابعة والتقويم في جمعية 

و د تضمن النظام ن بنسخة إلكترونية من النظام لالطالع عليال واالحتفاظ بال لديهم الستخدامال حين الحاجة. م/النماذج المقترحة بموجبال، كما تم تزويد 

استمارة تقويم برنامل تدريبي/ ، ونموذج مصفوفة المتابعة والتقويم للخطة االستراتيجية، ونموذج تقويم برنامل/ مشروعمجموعة من النماذج أبرز ا: 

 دورة تدريبية. 

  

 للبيئة الداخلية والخارجية لجمعية معهد تضامن النساء األردني:  SWOTتحليل

للبيئاة الداخلياة والخارجياة لجمعياة معهاد تضاامن النسااء األردناي الاذ  يعكاس وجهاات نظار المشااركين  SWOTنستعرض في ما يلي نتاائل تحليال

. والهد  من والمشاركات في اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها في أ اليم المملكة للحوار حول االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن"

( على بيئة الجمعية،  و؛ تلخيص نقاط القوة ونقاط الضع  في البيئة الداخلية، وتحديد التحديات/ التهديادات (SWOTاستعراض نتائل تطبي  تحليل 

يدات إلى نقاط السائدة في البيئة الخارجية، إضافة إلى تعّر  الفُرص المتاحة في البيئة الخارجية الستثمار ا في تحويل نقاط الضع  والتحديات/ التهد

 ها. وة والبناء علي

 للبيئة الداخلية والخارجية SWOTعناصر تحليل 
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 تحليل البيئة الداخلية للجمعية: -أ

 نقاط القوة

 .متابعة القضايا والمشاريع المختلفة واإلصرار للحصول على الموافقات الرسمية عليها 

  ،وغير ا.والقضايا التي تتعل  بسجن النساء، و ضايا كبار السن...متابعة القضايا التي تهم النساء والفتيات وخاصة؛ المرأة والفتاة المعّنفة 

 .متابعة القضايا التي تخص حقو  اإلنسان والالجئين/ات 

 .الجهود والمشاريع الهادفة لالستمرارية واالستدامة 

 .تنوع البرامل والمشاريع واألنشطة والخدمات التي ُتقدمها الجمعية 

  وندوات وأمسيات لمنا شة أمور مهمة جًدا تتعل  بقضايا النساء والفتيات والشبا .عقد منتمرات واجتماعات وحوارات 

 ة.اسم الرئيسة التنفيذية "معالي األستاذة أسمى خضر" بمعارفها و دراتها وخبراتها في مجال حقو  اإلنسان ُيعد من أ م نقاط القوة للجمعي 

 لنواحي سواء؛ االجتماعية أو القانونية أو النفسية أو التمكين اال تصاد  أو التمكين االستدامة في تقديم الخدمات للنساء والفتيات في جميع ا

 المعرفي.

  ما يعكس القدرة على االستمرارية واالستدامة. –عاًما  20عمر الجمعية 

 لكة.االمتداد الجغرافي بالبرامل والمشاريع والخدمات واألنشطة وتوزيعها على األ اليم لتشمل مختل  محافظات المم 

 .بناء وتعزيز التشبيك والتحالفات والشبكات والشراكات؛ المحلية والوطنية والعربية واإل ليمية والدولية 

  ذلك. إصدار البيانات الصحفية في المجاالت المختلفة؛ السياسية واال تصادية واالجتماعية والمتنوعة، واستثمار المناسبات المختلفة في تحقي 

 وإعداد التقارير والمطبوعات والمنشورات المتعلقة بحقو  النساء والفتيات. إجراء البحوث والدراسات 

  النساء والفتيات.   ضايا لصالح التأييد وكس  المناصرة حمالت من العديد الجمعية إطال 

 .التقييم المستمر إلنجازات الجمعية ونشاطاتها 

 وجود الدراسات التقييمية لمشاريع الجمعية. 

   تضامن" جمعيةفي بناء نظام المتابعة والتقويم". 

  :"األردن في والفتيات النساء حقو  لتعزيز المتواصل العمل من عاًما عشرون"إعداد وإصدار التقرير التقويمي لمسيرة جمعية "تضامن" .

(0992 - 2002.) 

  الكفاءات(.وجود الكادر المالئم الذ  يمتلك العلم والثقافة والخبرة في العمل )توفر 

  للكادراالستقرار الوظيفي.  

 .المهنية في العمل 
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 نقاط القوة

 .توفير البيئة المناسبة للعمل 

 .العال ات القوية والسمعة الطيبة والمصدا ية 

 .كون الجمعية منسسة متعلمة و ادرة على إنتاج المعرفة ونشر ا 

  لحوكمة، مثال؛ مجلس العدل الداخلي.والتعليمات والهيئات الداخلية المبنية على أساس ا اللوائح التنظيميةوجود 

  واألنظمة التشريعات والقوانين –التقّيد بالمرجعيات القانونية الناظمة لعمل الجمعيات. 

 .الخبرات المتراكمة والمتنوعة المتاحة للجمعية 

 .اإلنجازات العملية المتحققة على أرض الوا ع 

 .النهل التشاركي المتبع 

 ئات األكثر احتياًجا.اال تمام بالشبا  كفئة، وبالف 

 .االستدامة واالستمرارية في إنجاز البرامل والمشاريع 

 .مرونة العمل واالستجابة لما تم تجديد  واالتجا  إليال في المجتمع 

 .التنظيم الداخلي ووجود  يكلية إدارية متسلسلة 

 .توفر الموارد البشرية والمعرفية التي ُيمكن استثمار ا في المشاريع 

 و درات المستشارين/ات والمتعا دين/ات مع الجمعية وكونها على درجة عالية )فري  العمل المتعاون مع الجمعية(. تنوع كفاءات 

 . توفر الدعاية واإلعالم بشكل مناس 

 .توظي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بفعالية 

 .تجدد األفكار والمشاريع 

 مية والدولية.المشاركات في الفعاليات؛ المحلية والوطنية واإل لي 

 والمعرفية نوعية الخدمات المباشرة التي ُتقدمها الجمعية: القانونية واالجتماعية والنفسية. 

 تضامن" جمعت وشملت نسبة كبيرة من شرائح المجتمع األردني بل العربي وأعطت المرأة األردنية القوة في منا شة أمور حياتها، كما أصبحت" 

 المجتمع وفي مجال العمل.المرأة عنصًرا رئيًسا في 

 .الفري  المتخصص العامل، وتوفر الخبرات داخل فري  العمل وداخل الشبكات والتحالفات والجمعيات الشريكة 

  .تبادل الخبرات والتشبيك مع جهات داخلية وخارجية 

  اريع وتنفيذ ا في المجتمعات المحلية.بالذات مع المنسسات والجمعيات المحلية، والتي تدعم التخطيط للمشوبناء الشراكات والتحالفات 
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 نقاط القوة

  شراكات فاعلة ومستمرة مع منسسات رسمية وأ لية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات إ ليمية ودولية و يئات مانحة.بناء 

 .شمولية مختل  فئات المجتمع 

 و وة العمل والتأثير في الميدان. الجرأة في طرح القضايا المتعلقة بحقو  النساء والفتيات 

 الفرص.استثمار د شخصيات  يادية في الجمعية ُتساعد ا في كس  المشاريع ووجو 

 .القيام بأعمال تهم المجتمع الدولي في الو ت الرا ن 

 ."تقبل األعضاء/العضوات والمنسقين/ات في المحافظات ودعمهم ألفكار جمعية "تضامن 

 م ودعمهم لذلك.دمل الشبا  والشابات في العمل التطوعي داخل جمعية "تضامن" و بوله 

 .وجود لجنة شبا  ُتمثل جمعية "تضامن" في كل المحافظات 

 .القدرة على التأثير وكس  التأييد لتغيير التشريعات والقوانين 

 .وجود مشاريع ذات طابع مستدام 

 محلي.التواصل االجتماعي بعقد محاضرات وندوات وأمسيات بشكل دائم، وحضور دائم للنشاطات المتفاعلة مع المجتمع ال 

 .وضوح الخطط واأل دا  واألنشطة 

 .االتصال الخارجي والتواصل مع الوزارات والمنسسات والدوائر الحكومية 

 .الثقة المجتمعية المكتسبة 

 .تبني سياسة وتعليمات العمل المرن 

 فيها وجود شبكة واسعة من ممثلي/ات جمعية "تضامن" في كل المحافظات، ووجود المنسقين/ات الميدانيين. 

 تاحة فرص لتعلّم المهن المختلفة لالجئات السوريات.إ 

 .توعية وتثقي  المجتمع المحلي بأ م القضايا المطروحة في المجتمع 

 .تدري  المدربين/ات في الميدان وتأ يلهم ومتابعتهم وتقليل التحديات التي تواجههم 

 لما لها من أثر  ام. انتقاء المشاريع الهادفة والناجحة والتي تتناول  ضايا مهمة في المجتمع 

 فية، افتتاح فرع تابع لجمعية "تضامن" في شر  عمان بإنشاء مركز أم وصفي للتدري  واإلرشاد والخدمات االجتماعية والقانونية في منطقة األشر

 والذ  يهد  إلى تطوير المجتمعات المحلية وإيجاد مصدر دخل ثابت للجمعية.

  العالية وأصحا  االختصاص.توافر القدرات والخبرات القانونية 

 .وجود عدة برامل ومشاريع منفذة ُيمكن البناء عليها وتطوير ا أو التوسع بها 
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 نقاط القوة

  المدنيالمجتمع  منظماتالمكانة التي تحظى بها جمعية "تضامن" بين. 

 .التوثي  لألعمال والمشاريع 

 .إعداد التقارير الدورية السنوية والشهرية 

 نسين في كافة المحافظات.وجود المتطوعين/ات من كال الج 

 .المو ع اإللكتروني الفاعل للجمعية 

  /تواصل  و  وفاعل من خالل موا ع التواصل االجتماعيSocial Media . 

 .الخبرة الطويلة بقضايا النساء والفتيات وكس  التأييد والمناصرة 

 .الحضور العالي والتأثير الفاعل على الرأ  العام وعلى صناع القرار 

 ثمار لدعم الرجال والشبا  لمنا ضة العن  ضد النساء والفتيات. وجود است 

 .اإلدارة العليا الناجحة للجمعية 

 .تقسيم المهام والمسنوليات بوضوح 

 االحتفاظ بالموظفين/ات. استمرارية 

 

 نقاط الضعف

 .تكرار الفئات المستهدفة بالبرامل والمشاريع أحياًنا 

  وإنجاز المشاريع في و تها.ضغط العمل المفروض لتنفيذ البرامل 

 تشابال وتقار  روات  الموظفين/ات رغم اختال  الخبرات في ما بينهم، وانخفاض الروات  بصفة عامة مقارنة بضغط العمل. 

 .عدم وجود كادر كا   لتنفيذ جميع النشاطات الخاصة بالمشاريع أو غير ا 

 .غيا  أو  لة الموارد المخصصة لبعض الفعاليات واألنشطة 

 اخ.  تالل التوازن في إدماج النوع االجتماعي داخل الجمعية لصالح اإلناث، وعدم وجود عنصر ذكور  كا  

 .ضع  استخدام اللغة اإلنجليزية كتابًة ومحادثة 

  دم توفر ذلك بسب  ع إثر( لم يتم متابعة النشاطات 202سياسات تمويلية ُتصع  أحياًنا الوصول إلى التغيير، مثال )بعد إلغاء المادة وجود

 التمويل.

 .الحاجة إلى تفعيل الدعاية واإلعالن واإلعالم عن برامل الجمعية ومشاريعها ونشاطاتها وخدماتها 
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 نقاط الضعف

 .عدم القدرة على الوصول إلى المناط  الريفية، واالفتقار لوجود آلية انخراط وا عية مع البيئات النائية 

  اإلدارية.الحاجة إلى تفعيل االتصال والتواصل مع الهيئة 

 .الحاجة إلى البحث عن ممولين ُجدد محلًيا وخارجًيا 

  الحاجة ألن تخضع جميع الوحدات والمراكز المتخصصة واللجان والتحالفات في جمعية "تضامن" لعملية مراجعة وتقييم وتطوير منسسي ألدائها

 يثها حس  المستجدات المحلية والوطنية واإل ليمية والدولية.بغرض تقييم عملها، ووضع المقترحات المتعلقة بتفعيلها وتطوير خطط عملها وتحد

 .ضع  عمليات المتابعة والتقييم التي تقوم بها الجمعية لقياس أثر برامجها ومشاريعها على الفئات المستهدفة والمجتمع المحلي 

  الرسمية واإلعالمية والرأ  العام.الحاجة إلى تأسيس فري  إعالمي متخصص لتغطية نشاطات الجمعية وتمثيلها أمام الجهات 

 .التقصير في العمل عند البعض 

 . عدم رغبة بعض الموظفين/ات في التعاون وإنجاز المطلو 

 .االتكالية لدو البعض 

 .ضع  المستوو المهني لدو بعض الموارد البشرية العاملة 

 .عدم تتبع التسلسل اإلدار  من  بل بعض الموظفين/ات 

 ة على فئات محددة وإ مال الفئات األخرو.تركيز المشاريع الممول 

 .التركيز على الجان  القانوني أكثر من الجان  النفسي 

 .عدم تخصيص أر ام ثابتة الستقبال مكالمات الحاالت 

 .الحاجة إلى استكمال المشاريع األساسية التي تقوم بها الجمعية 

 تذبذ  في مصادر التمويل عموًما.اإلمكانيات المادية المحدودة، وعدم توفر التمويل الكافي، وال 

 .عدم إيجاد فروع للجمعية في المحافظات ُتقدم نفس الخدمات 

  بناء القدرات المستمر والتدري  على ذلك وتطوير المفا يم الجديدة.ُتسا م في الحاجة إلى التركيز على التخصصات التي 

  .صغر حجم المركز مقارنة بحجم البرامل والمشاريع المنفذة 

 واصلة التواصل مع الشبا  وخصوًصا المشاركين/ات في المنتمرات.عدم م 

 .عدم إعطاء فرص للشبا  النشيطين/ات من أجل إتمام مشاريعهم 

 .الحاجة إلى تفعيل لجنة الشبا  بشكل أكبر واستثمار  دراتهم ومبادراتهم 

 ة المبادرات والمشاريع الشبابية.وجود مشاريع كثيرة مع عدد  ليل من الموظفين/ات ما يند  إلى عدم إنجاز ومتابع 
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 نقاط الضعف

 .طرح مبادرات وأفكار كثيرة ولكن ال يتم متابعتها وتطبيقها 

 .رتابة بعض البرامل واألنشطة 

  الوصول إلى فئات مستهدفة جديدة. القدرة على ضع 

 .تأخر تنفيذ بعض البرامل واألنشطة ما يند  إلى ضع  في النوعية المقدمة 

  ُنفذ ا المنظمات األخرو.تكرار تنفيذ برامل وحمالت ت 

 .االستئثار بالقرارات الهامة من  بل إدارة الجمعية 

 في تحقي  أ دافها عدم تعاون بعض الجهات المختصة في إعطاء إحصاءات وبيانات جديدة ُتفيد الجمعية. 

  المرأة بشكل خاص كالعن  المبني على النوع االفتقار لتوفر معلومات وأر ام د يقة ممكن االستناد عليها في بعض  ضايا حقو  اإلنسان و ضايا

 االجتماعي مثالً.

 .الحاجة إلى تفعيل التنسي  مع الجهات العاملة في  طاع المرأة 

 .ضي  الو ت المتاح للترتي  للنشاطات المختلفة ما ينثر على فاعلية تنظيمها 

  المعتمدة في الجمعية.ضع  االلتزام التام لدو البعض باللوائح التنظيمية والتعليمات والسياسات 

 .مقاومة التغيير من  بل بعض األعضاء والموظفين/ات في الجمعية 

 .وجود بعض الشخصيات الصعبة والمقاومة للتعلم والتطور ما ينعكس على د ة وجودة األداء 

 .ضع  االنتماء لدو بعض العاملين/ات وعدم  ناعتهم بأ دا  الجمعية من الناحية السلوكية 

 إضاعة الو ت ورفض االلتزام بالتوثي  والتنظيم لدو البعض.بطء اإلنجاز و 

 

 تحليل البيئة الخارجية للجمعية: -ب

 الفرص

 توفر فرص التمويل المتاحة من  بل الجهات المانحة لتناول  ضايا النساء والفتيات. 

  ضايا النوع االجتماعي، والعن  ضد النساء تخصيص  سم  ائل من التمويالت المتاحة للمواضيع التي تختص الجمعية بالعمل عليها مثل (

 والفتيات و ضايا ن بشكل عام(.

  ثقة الممولين والجهات المانحة بالجمعية وحصولها على العديد من فرص التمويل، ما ُيتوخى أن ُيساعد ا مستقبالً للحصول على المزيد من

 التمويل.
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 الفرص

  واإل ليمي والدولي. والوطني ستوو المحليجديدة على المحالية وشراكات وتعزيز  فرص الستثماروجود 

 ."استعداد الجميع للتعاون مع جمعية "تضامن 

 استثمار التطوع والتدري  في الجمعية. ةإمكاني 

 .وجود سياسات وتشريعات تدعم عمل الجمعية وأ دافها 

 واة بين الجنسين.اال تمام المجتمعي على المستوو الوطني واإل ليمي والدولي بقضايا النساء والفتيات والمسا 

 .استثمار خبرة وكفاءة جمعية "تضامن" إلنجاز البرامل والمشاريع بصورة منثرة وناجحة 

 .تمثيل الجمعية الفاعل على المستوو الوطني واإل ليمي والدولي 

  الدولية.وااليات توفر فرص لدعم  ضايا النساء والفتيات من  بل الجهات والمنظمات والمنتمرات 

   مع الجمعيات المحلية الشريكة في المحافظات.وتفعيلال التعاون المثمر الجار  والممكن استثمار 

 .الحفاظ على اإلنجازات العامة والمنسسية وإدامتها والبناء عليها لتحقي  المزيد من اإلنجازات 

 االستعانة بالخبرات الوطنية واالستفادة من اإلنجازات والتطورات اإل ليمة والعربية. 

 .تحقي  االستدامة واالستمرارية 

 وأنشطتها استثمار الفرص واإلمكانات التي يتيحها التقدم التكنولوجي السريع لخدمة أ دا  الجمعية وبرامجها ومشاريعها. 

 .تعمي  أواصر التعاون والتشبيك والتحال  مع المنظمات المحلية والوطنية واإل ليمية والدولية 

 ين والشراكات المحلية واإل ليمية والدولية.العال ات الجيدة مع الممول 

 .تعاون منظمات المجتمع المدني 

 .الدعم اإلعالمي ومساندة الدور اإلعالمي للنساء والفتيات 

 .إمكانية كس  منيدين وشركاء وممولين جدد 

  الجمعية ومشاريعها.استثمار المن الت والتخصصات والخبرات والكفاءات المتاحة في المجتمع لتوظيفها في خدمة برامل 

 لدو  يئات الجمعية؛ اإلدارية والعامة ولدو األعضاء والعضوات المنازرين المتاحة والكفاءات والخبرات والتخصصات المن الت استثمار 

 .ومشاريعها الجمعية برامل خدمة في لتوظيفها

 .استثمار إمكانات المجتمع األردني كمجتمع شا  داعم للتغيير والتطوير 

 متطوعين/ات واستثمار م في تحقي  أ دا  الجمعية.توفر ال 

 .إتاحة الفرص للمتطوعين/ات واألعضاء المنازرين/ات والعاملين/ات لاللتحا  بدورات ُتعنى بحقو  النساء والفتيات داخل األردن وخارجال 
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 الفرص

   االستدامة المالية.الدعم الماد  من خالل توفير مشاريع خاصة بالجمعية تعمل على دعمها وتمويلها ذاتًيا وتحقي 

 للنساء والفتيات االستفادة من التجار  الخارجية والمنظمات األخرو من أجل خدمة اإلنسانية وحقو  اإلنسان. 

  ّن الوضع االجتماعي واال تصاد  المتو ع في المنطقة في المرحالة المقبلة.فرصة تحس 

  وكادر ا المن ل.الخبرة الطويلة للجمعية في مجال عملها و بولها في المجتمع 

 .زيادة وعي المجتمع بأ مية التغيير 

 ."وجود كم  ائل من األشخاص الذين يحتاجون إلى الخدمات التي ُتقدمها جمعية "تضامن 

  العمل االجتماعي.حقو  النساء والفتيات وتبادل المعار  والخبرات بين منظمات المجتمع المدني في مجال 

 ل الخارجي.إمكانية االستفادة من فُرص التموي 

 ت إمكانية االستفادة من حضور دورات خارجية بالتعاون مع االتحاد األوروبي والمنظمات الدولية األخرو ما يعود بالمنفعة على أعضاء منظما

 المجتمع المدني.

 صوًصا.التزام األردن بالمواثي  الدولية لحقو  اإلنسان عموًما وحقو  النساء والفتيات وااليات الدولية للمتابعة خ 

  بصورة مستمرة تطوير اإلمكانيات وبناء القدراتاإلفادة من فرص. 

 .استثمار اإلصالحات التشريعية على المستوو الوطني وتوفر الفرص للمطالبة في الحصول على حقو  سياسية ومدنية أكبر للنساء والفتيات 

 مل والمنتمرات )في ظل وجود الثقة بالجمعية(.استثمار الطا ات الشبابية التي تم التعامل معها سابًقا من خالل البرا 

 .اإلرادة السياسية العليا الداعمة للتغيير والتطوير خاصة في مجال تمكين النساء والفتيات 

 يدعم العمل التنمو  على المستوو المحلي. الرنية التنموية للحكومة الحالية ما 

 ونشطاء المجتمع المحلي مع  ضايا النساء والفتيات ومع أ دا  الجمعية. المجتمعية القائمة وتجاو  منظمات المجتمع المدني اتالحاج 

 .توفر فرص تعلم للموظفين/ات في العديد من المجاالت؛ القانونية والنفسية والبرامجية والحاسوبية 

 .وجود خريجين/ات متخصصين/ات في دراسات المرأة من الجامعات األردنية 

  تضامن" لدو كافة القطاعات والنساء والفتيات ما جعلال سنًدا لهن.انتشار الفكر الذ  تحملال جمعية" 

 .استثمار  درات وخبرات المنسقين/ات والمنظمات والجمعيات الشريكة في المحافظات 

  نجاح الحمالت التي حققت مطال  النساء والفتيات.استثمار 

 ة.تقبل المجتمع لبرامل الجمعية لوجود بيئات مناسبة في األماكن المختلف 

 .شبكة العال ات القوية مع المانحين وصناع القرار 
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 والتوسع بها. ،الظرو  االجتماعية والسياسية واال تصادية السائدة، والتي تستدعي استمرار الجمعية ببرامجها ومشاريعها وخدماتها 

 .النهل اإلصالحي في مجال اال تصاد والتمكين اال تصاد  للنساء والفتيات 

  أكبر للنساء الالجئات والمجتمعات المستضيفة.فرصة الوصول بشكل 

 

 التحديات )التهديدات(

  استمرار األزمات والقضايا الخارجية في المنطقة منها؛ احتالل فلسطين، والصراعات المسلحة والحرو  المحيطة بالمنطقة، ومشكلة اللجوء

 السور ...

  والفقر والبطالة، وأغلبها لها أثر مضاع  على النساء والفتيات.األزمة اال تصادية والمديونية العالية وغالء المعيشة 

  تعقيدات اإلجراءات.، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني في مجاالت؛ التمويل والحريات العامةأمام المساحة التي تتقلص كل يوم 

 دبير أمور م.ضع  اإل بال على التطوع بسب ؛ الفقر، وصعوبة وكلفة المواصالت، وإنشعال الناس في ت 

 بحقو  النساء والفتيات و ضايا ن. صلةالتحديات المتعلقة بالحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات والسياسات المت 

 .الفجوة الكبيرة في مجال التشريع والخطا  الرسمي من جهة والتطبي  الفعلي نحو المساواة وتكافن الفرص من جهة أخرو 

 تم توجيهال لغايات االستجابة الحتياجات و ضايا اللجوء السور .يمجتمع المدني بسب  أن معظم التمويل ضع  التمويل المتاح لمنظمات ال 

 .ظهور منسسات جديدة منافسة بقدرات عالية داعمة لحقو  النساء والفتيات 

 التي يتم استهدافها من الجهات المانحة دون التأكد الوافي من  درتها واستعداد ا وكفاءتها لتنفيذ المشاريع  نظماتازدياد عدد الجمعيات والم

 المقترحة.

 .التنافسية مع الجهات العاملة على  ضايا النساء والفتيات ومع منظمات أخرو لها ذات األ دا ، بحيث تتنافس على المنحة ذاتها 

 تمع المدني التي ُتقدم نفس الخدمات، مع وجود تنافسية تحول دون توحيد الجهود.ضع  التنسي  بين منظمات المج 

  وأنشطتها.ومشاريعها محدودية الفرص في إشراك القطاع الخاص لدعم برامل الجمعية 

 نية التي ُتقام في عدم القدرة على توفير مبالغ مالية من  بل بعض الجهات المانحة لجذ  النساء السوريات لحضور الورش والتدريبات المه

 .الجمعية، حيث دائًما ما يتم السنال من  بلهن عند التواصل معهن عن توفر بدل المواصالت

  ُيمكن لال  –ذاتي ومستمر  –عدم وجود موارد للنفقات الجارية الرئيسة للجمعية من ضمن بنود المشاريع، والحاجة إلى وجود مصدر تمويلي

 لجارية والمتكررة للجمعية.تغطية كافة التكالي  التشغيلية/ ا
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 التحديات )التهديدات(

 .نقص الموارد المالية المتاحة لمنظمات المجتمع المدني بصفة عامة 

  ّال لمواضيع ُيحدد ا الممول الخارجي حس  أولوياتال لكل عام، أ  تغّير أولويات الجهات الممولة/ المانحة، ما  د يحُد التمويل الخارجي الموج

 .من الفرص التمويلية المستمرة والدائمة

 .ضع  القدرة على الوصول إلى فئة الرجال كونهم في أو ات العمل الرسمي 

  القناعات والمعتقدات الراسخة لدو بعض السيدات بأن الرجل  و المسنول عن حياتهن وأنهن ال يمثلن شيًئا بدونال، و ناك من ترفض التحدث

 عن األدوار لكل من الرجل والمرأة.

  إدارًيا وسماع تهديداتهم.صعوبة التواصل مع أ الي المو وفات 

 .ضرورة المحافظة على سمعة الجمعية وما وصلت إليال ومستوو الخدمات التي ُتقدمها 

 .األوضاع اال تصادية والظرو  المعيشية للمستهدفين/ات التي تحد من القدرة على الوصول إلى خدمات الجمعية ونشاطاتها 

 وافقات الحكومية.صعوبة الحصول على التمويل الالزم والحصول على الم 

 الخاصة شروطال لديال الممولين بعض. 

 .الحاجة إلى التنسي  مع الجهات التمويلية بشكل استراتيجي 

 .التعديالت على  انون الجمعيات وتشديد الر ابة واإلشرا  على أعمال وبرامل ونشاطات الجمعية من أكثر من جهة حكومية 

 المشاريع لتنفيذ االجتماعية التنمية وزارة موافقات على الحصول في البطء. 

 .الحمالت التهديدية لمنظمات المجتمع المدني 

 التدري  والتعلم المستمرين للموظفين/ات لالطالع على المستجدات. الحاجة إلى 

 .انتشار الفكر المتطر  وشيوع خطا  الكرا ية والتعص  لدو البعض 

 ودور النساء والفتيات. العقلية الذكورية والتمييزية التي مازالت تنثر على مكانة 

 .ضع  االلتزام الحكومي بتحقي  المساواة بين الجنسين ومراعاة إدماج النوع االجتماعي 

 . عدم االستقرار اال تصاد  والذ  يجعل  ضايا النساء والفتيات ليست ذات أولوية في ا تمامات الجمهور المستهد 

 ر.وجود منسسات ال تنمن بالعمل المشترك وإنما تح  التصد 

 .عدم استمراية واستدامة التمويل المنظم لعمل الجمعية 

 بمختل  وسائطال في تناول  ضايا النساء والفتيات وكس  التأييد لحقو هن.إلعالم الحاجة إلى تفعيل دور ا 

 رافضة للتغيير وجود جماعات مضادة. 
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 والخطة االستراتيجية: موجهات العمل إلعداد االستراتيجية

  جو ر حقو  اإلنسان.حقو  المرأة  ي 

 .اإليمان بقدرات المرأة ومتطلباتها، وااللتزام باحتياجات المجتمع 

  ّمة. البناء على الخبرات التراكمية وأفضل الممارسات والدروس المتعل 

 ي والمنظماات التشبيك وبناء الشراكات االستراتيجية ماع المنسساات الرسامية واأل لياة واألكاديمياة واإلعالمياة ومنظماات المجتماع المادن

 الدولية المعنية.

 .المرأة في مختل  المحافظات محور ا تمامنا الرئيس 

 .النهل الشمولي متعدد األبعاد واالختصاصات في التعامل مع  ضايا المرأة 

  الساتراتيجيات العملياة فاي البحاث والتقيايم والتطاوير، بماا فاي ذلاك نتاائل اإلحصااءات والدراساات والتقاارير وا -اعتماد المنهجية العلمية

 واإل ليمية والدولية.  والخطط والبرامل الوطنية

 .االنفتاح على التجار  والخبرات وأفضل الممارسات العربية والعالمية، واإلفادة منها بما يالئم خصوصية البيئة األردنية 

  .التعامل مع حزمة برامل دمل النوع االجتماعي بشكل شمولي تكاملي 

  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة  ضايا المرأة.التوظي  الفاعل 

 تبني المفا يم والمصطلحات الحديثة المتبناة في االستراتيجيات والخطط والتقارير الوطنية واإل ليمية والدولية واالنسجام معها. 

 

 :شمولي تكاملي()منظور  -جمعية لل  االستراتيجية والخطة االستراتيجية اإلطار المرجعي لتشكيل منظومة

 وخطابات العرش السامي، لألردن ولدور المرأة في بنائال الرنية الملكية الشمولية. 

 واألمن اإلنساني حقو  اإلنسان مبادئ. 

 واحتياجاتها في األردن ومتطلباتها أولويات المرأة. 

 ذات العال ة والبرامل الوطنية االستراتيجيات والخطط. 

  والتشريعات المعمول بها "تضامنجمعية "األساسي ل انون الجمعيات والنظام. 

 والمنتمرات الوطنية واإل ليمية والدولية التقارير واإلحصاءات. 

 واالستراتيجيات والخطط السابقة ونظام المتابعة والتقويم المطّور "تضامن" ومشاريعها الدراسات التقييمية لبرامل جمعية.  

 (: جمعيااة معهااد 2002 - 0992) عماال المتواصاال لتعزيااز حقااو  النساااء والفتيااات فااي األردن""عشاارون عاًمااا ماان ال التقرياار التقااويمي

  تضامن النساء األردني.
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 ."نتائل اللقاءات التشاورية التي تم تنظيمها في أ اليم المملكة للحوار حول االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن 

  التحديات(./  ع المنسسي( )نقاط القوة/ الضع / الفرص)تحليل الوا« تضامن»تشخيص وا ع جمعية 

 

 :والخطة االستراتيجية للجمعيةتطوير االستراتيجية  مسوغات

  مراجعة وتحليل الخطط واالستراتيجيات التي تم إعداد ا في معهد/ جمعية "تضامن" عبر السانوات الساابقة مان ضرورة اإلفادة من نتائل

لغايات إعداد وثيقة الخطة االستراتيجية  األساسيةوغير ا من األمور  ،واإلخراج النهائي لوثيقة االستراتيجيةحيث؛ منهجية وآلية اإلعداد 

 الوطنية واإل ليمية والدولية فاي مجاال التخطايط االساتراتيجي. والمستجدات باإلفادة من أفضل الممارساتوللجمعية بشكل شامل متكامل، 

(  ااد تضاامنت األ اادا  2002 – 2009التااي تاام إعااداد ا لتغطااي الفتاارة الزمنيااة ) السااابقة وخاصااة أن االسااتراتيجيات/ الخطااط الااثالث

(  ادًفا 02( )2022 – 2009، لذلك فقد تضمنت االستراتيجية والخطة االستراتيجية الحالياة )االستراتيجية ذاتها وبنفس الصياغة تقريًبا

 ُتغطي كافة برامل الجمعية ومشاريعها وأنشطتها وخدماتها. استراتيجًيا متنوًعا

  على نقاط القاوة  ا، وتطوير  درات الموارد البشرية فيها اعتمادً للجمعيةتدعم البناء المنسسي التي عمل التطوير منهجية  مواصلةضرورة

 الجمعياةالتي تام تحدياد ا، لتعزياز الحوكماة الرشايدة والقياادة، والتواصال، وتحساين األداء داخال واالحتياجات التدريبية  فرص التحسينو

 والجمعيات الشريكة.وداخل المنسسات 

  استراتيجية فعالة إلدارة المعرفاة فاي  تطويربمفهوم إدارة المعرفة، واإليمان بضرورة  الجمعيةزيادة الوعي لدو أعضاء/عضوات أ مية

تزام بتفعيل وإدامة  ذ  االستراتيجية من  بل األعضاء/العضوات، وتشجيع أنشطة إدارة المعرفة التي تادعم وتعازز تحقيا  ، وااللالجمعية

والبارامل التنفيذياة المبنياة والخطط االساتراتيجية في ظل التوجال العالمي القائم على وضع السياسات ، وخاصة للجمعيةاأل دا  المنشودة 

 األ دا  المرجوة بكل كفاءة وفاعلية.على المعرفة، لتحقي  

  فالعمال ماع اودولًيا اوعربًيا وطنًيااذات األ دا  المشاابهة: والتحالفات كات استراتيجية مع المنسسات والشبكات اشروتعزيز أ مية بناء ،

الستراتيجية، مثلما ُيعد في تحقي  أ دافها ا الجمعيةساعد منسسات حليفة من لة ومتخصصة والحفاظ على  نوات تواصل مستمرة معها، يُ 

 وضمان استدامتها. الجمعيةلفاعلية وكفاءة إدارة  اضروريً  اأمرً 

  بصافتها ُتعاد فاي مقدماة المنسساات ، العمال الادنو  واإلخاالص فاي اإلنجااز والتمّياز فاي العطااء الجمعية مسيرتها فيضرورة مواصلة

توفير الحماية واإلرشاد لهن في مواجهة انتهاكات  ذ  الحقو  وفاي جهاود  ، والمسا مة فيوالفتيات المعنية بتعزيز حقو  اإلنسان للنساء

، وتنفياذ ومتابعاة التنمياة المساتدامة وبناء  دراتهن وزيادة مشاركتهن في مختل  مجااالت هن، وتمكين نالقضاء على التمييز والعن  ضد

كقضاايا مجتمعياة ملّحاة علاى أجنادة والفتياات ايا النسااء ، ووضع  ضبهنالحمالت والبرامل والخطط والمشاريع والنشاطات ذات العال ة 

في مختل  المجاالت  للمستجداتالفاعلة واالستجابة  ،السلطة التشريعية وممثلي وسائط اإلعالمصانعي القرار وراسمي السياسة وأعضاء 

 .فيــةالمدنية والسياسية واال تصاديــة واالجتماعيــة والثقاالمتعلقة بحقو  النساء والفتيات؛ 
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 :المعتمدة في إعداد االستراتيجية والخطة االستراتيجية وفي تنفيذها وإدارتها المصطلحاتو المفاهيممنظومة 

 :Stake Holders/ أصحاب المصلحة -

باأدوار فاعلاة فاي المشاروع، أو أولئاك  نو ام األفاراد والمنظماات المضاطلعوطارا  ذات العال اة( ألا م ) / البرناملالمشروعفي أصحا  المصلحة 

ويجا  علاى فريا   ،الذين ُيحتمل تأثر مصالحهم كنتيجة لتنفيذ المشروع أو استكمال المشروع، ومن شأنهم التاأثير علاى أ ادا  المشاروع ومخرجاتاال

ما يتعلا  بمتطلباات ضامان  ر م فييلى تأثإدارة المشروع أن يهتم بأصحا  المصلحة والو و  على متطلباتهم وتو عاتهم، وبقدر اإلمكان السيطرة ع

ويتحمل أصحا  المصلحة درجات متفاوتة من المسنوليات عند المشاركة في مشروع ماا، و اد تتغيار  اذ  المسانوليات علاى مادو  النجاح للمشروع.

 .وحس  طبيعتال دورة حياة المشروع

 :  Sustainability and Impactواألثر/  االستدامة -

 النتائل تحقي  في االستمرارية ضمان وأ مية المستدام، األثر إليجاد الذات على االعتماد وتعزيز المستقبلية التطلعات تحقي  في االستمرار على القدرة

 أ  األثاار  ااو ومااا الماليااة  االسااتدامة أو المهااارة أو المعرفااة مسااتوو علااى اسااتدامة أيااة البرنااامل/ المشااروع حقاا   اال أ  اإليجااابي، األثاار وإحااداث

 األثر  تحقي  على المنسسة  درة وتعزيز االستدامة تعزيز على نعمل وكي  البرنامل / المشروع من المستهدفة الفئات على الحقيقية االنعكاسات

 :Strategyاالستراتيجية/  -

بأداء المهام والواجبات، كماا تشامل ماواطن القاوة عبارة عن مقاربة كلية إجمالية شاملة،  ائمة على فهم السيا  األوسع والبيئة الكلية التي نقوم خاللها 

ااح لنااا والضااع  والمشااكالت/ الفجااوات التااي نحاااول معالجتهااا والتصااد  لهااا. إنن االسااتراتيجية تمنحنااا إطااار عماال يُ  مكننااا العماال ضاامنال، و ااي توض 

 د ا وللمنسسات والمنظمات الشريكة ما الذ  سنحاول تحقيقال  وما  ي المقاربة التي ينبغي اعتما

 :  Strategic Planning/ التخطيط االستراتيجي -

وكذلك فإن التخطيط االستراتيجي  و  .ضع اإلجراءات والعمليات الضرورية لبلوغ ذلك المستقبلوبالتالي و ؛مستقبلالصور يتم من خاللها ت و عملية 

وتغيير اا بوضاع أ ادا   فيهااذلاك إلاي اال تنااع باأن صاورة المساتقبل يمكان التاأثير  يتعاد  او بال  ؛لمساتقبللتو عاات وضع كبر من مجرد محاولة أ

 قها في إطار زمني محدد.يوالعمل علي تحق ،وغايات واضحة

 :  Lifelong Learningالحياة/  مدى التعلم -

 الارئيس الجازء أن حاين فاي لتعلماال، الفارد يحتاج ما من صغيًرا جزًءا ُتشكل المدرسة في المكتسبة المعرفة أن حقيقة في الحياة مدو التعلم  يمة تكمن

 المسانوليات وممارساة كاالجتماعاات الحيااة؛ مان الاتعلم ووساائل المستمر التعلم وأنشطة والتطبي  الممارسة خالل من عليال الحصول يتم المعرفة من
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 بمرحلة وليس التعلم برحلة ننشغل أن واألصل مرحلة، وليست ةرحل فالتعلم المتقدم، والتعليم والدورات التدريبية الورش في والمشاركة والصالحيات

 .فقط التعلم

 :Strategic Litigation/ التقاضي االستراتيجي -

بغارض الحصاول علاى حكام تساتفيد مناال  -أو مجموعاة أشاخاص  - و اختيار موضوع  ضية وإ امة دعوو  ضائية بها أمام المحاكم لصالح شاخص 

أطارا  الخصاومة  النطا  من المجتمع تتجاوز شخص رافاع الادعوو، أو بغارض إحاداث أثار دائام فاي المجتماع  يتجااوزشرائح ومجموعات واسعة 

(، وماان أباارز األمثلااة Impact Litigation( وأحياًنااا تقاضااي األثاار )Strategic Litigationالقضااائية، ولااذلك يساامى التقاضااي االسااتراتيجي )

ضمان المساءلة عن ل يهد  الفري  العامل في مجال التقاضي االستراتيجيو لممتد الدعاوو بعدم دستورية القوانين.الشائعة للقضايا ذات األثر الدائم وا

حلياة انتهاكات الحقو  اال تصادية واالجتماعية والثقافية من خالل تعزيز الوصاول إلاى القضااء المخاتص وسابل االنتصاا  الفعاال داخال األنظماة الم

 /ات.طوير نماذج في سيا  تنفيذ وتوفير الموارد للمناصرينواإل ليمية والدولية، وت

 :Knowledge Empowermentالمعرفي/  التمكين -

 علاى  اائم ا تصااد ظال فاي القارارات واتخااذ التغييار صاناعة سبيل في توظيفها وُحسن والمهارات وتنميتها والمعلومات بالمعار  التزود على القدرة

 .المعرفة

 :  Competitivenessالتنافسية/  -

 تحقيا  علاى القادرة أو. الحيااة وجاودة اإلنتاجية بيـــن التـــوازن عملية على الحفـــاظ مع الطويل المـــدو علـــى الرخـــاء تحقي  علـــى القـــدرة  ي

 وبأفضال واألثار والمحصاالت النتاائل أفضال إلى للوصول ات/المعنيين كل خالل من المجتمع، وفعالية كفاءة على التأثير من وبمستوو متكامل نجاح

 .وو ت تكلفة

  Cloud Computing: /الحوسبة السحابية -

والتاي تساتطيع تاوفير عادد مان الخادمات الحاساوبية المتكاملاة دون التقياد  الشابكة شير إلى المصادر واألنظمة الحاسوبية المتوافرة تحت الطلا  عبارتُ 

لتخزين البيانات والنسخ االحتياطي والمزامنة الذاتية، كما تشامل  ادرات ، وتشمل تلك الموارد مساحة /ةبالموارد المحلية بهد  التيسير على المستخدم

الاتحكم فاي  اذ  الماوارد عان  بالشابكة عناد اتصاالال /ةمعالجة برمجية وجدولة للمهام ودفع البريد اإللكتروناي والطباعاة عان بعاد، ويساتطيع المساتخدم

ـهل الكثير من التفاصيل والعمليات الداخلية  .طري  واجهة برمجية سهلة ُتـسي

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
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 :  Good Governanceالرشيدة/  الحوكمة -

 المنسساية القادرات وتعزياز وبنااء عليهاا، الفاعلاة والر اباة المنسساات إدارة بموجبهاا تجار  التاي واإلجراءات والقواعد والمعايير القوانين مجموعة

 الاوظيفي والوصا  المنسساي التنظيماي واإلطاار واإلجاراءات والسياساات التنظيمياة اللاوائح وتطاوير وتحاديث للمنسساة التنظيمياة الهيكلية وتطوير

 تحدياد علاى القائمين ومساعدة ،لحةالمص وأصحا  المنسسة في الفاعلة األطرا  بين العال ة وتنظيم المنسسة، استراتيجية تنفيذ متطلبات مع ليتالءم

 .وأدائها المنسسة توجال

 :Organizational Memoryالتنظيمية/  الذاكرة -

 وصالحيات وسائل عبر القرارات وحل المشكالت، والمتوافرة التخطيط واتخاذ في منها وتستفيد المنسسة تستعملها أن ُيمكن التي المخّزنة المعلومات

 .منها واالستفادة بها االحتفاظ ُيمكن بحيث مختلفة

 :Financial Inclusion or Integration of Women/ الشمول أو اإلدماج المالي للمرأة -

باساتخدامها، المالية وتقوم  والخدمات والمنتجات المالي على التثقي  وتتمتع بالحصول المالي النظام المرأة في تشارك أن للمرأة؛ المالي يعني الشمول

للمارأة ومحاولاة  الماالي بالشامول النهاوض شاأنها مان التاي السياساات واالساتراتيجيات وتطوير مالءمة أكثر محيطة بيئات ويتضمن ذلك القيام بتهيئة

 المسااواة مان أكبار  در  وتحقي اال تصاد  النمو حيث من كبيرة بفوائد يعود بهذا المجال، ما يتعل  في ما الجنسين بين المستمرة الفجوة على القضاء

 . المجتمع والوصول إلى رفا ية

 :  Quality Justice and Equal Opportunities/ الفرص وتكافؤ النوعية العدالة -

 مانهم كال كفااءة ماع تتناسا  متماثلاة اساتحقا ات علاى حصاولهم أجال مان وإناًثاا ذكاوًرا الماواطنين جمياع أمام موحدة ومعايير وشروط ظرو  إتاحة

 باين العدالة حدود أعلى لشيوع يند  بما الواجبات، مع نسبًيا الحقو  تتعادل بحيث إيجابية، مردودات ذات أعمال تقديم على و درتال وإبداعال ونزا تال

 .المواطنين

 :Harmful Practices Against Women and Girls/ والفتيات الُممارسات الضارة بالنساء -

أ  سلوكيات أو موا ا  و/أو ممارساات تانثر سالًبا علاى الحقاو  األساساية للنسااء والفتياات مثال؛ حقاو هن فاي الحيااة  "الممارسات الضارة"ُيقصد بـ  

 والصحة والكرامة والتعليم وسالمة البدن.
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  :Methodologyالمنهجية/  -

حليال  ي وص  للطريقة التي ساُتنجز بهاا االساتراتيجية ماثالً، و اي مجموعاة مان األساالي  واإلجاراءات والتقنياات التحليلياة التاي ُتساتخدم لجماع وت

 المعلومات المالئمة لصياغة أو تقييم خطة أو برنامل أو مشروع أو نشاط محدد. 

 :  Gender Responsive Budget/ الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي -

ر واحتياجات يشير مصطلح الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي بشكل عام إلى: الموازنات الحكومية التي ُتصاغ استناًدا إلى تقدير االختال  في أدوا

مراحال دورة الموازناة؛ مان النساء والرجال في المجتمع، فهي ليست موازنة منفصلة للمرأة، ولكنها ترمي إلى تجسايد احتياجاات المارأة خاالل جمياع 

ما يتعلا  بالمصاروفات  وضع السياسات والتخطيط إلعداد الموازنة والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بهد  تحليل ااثار المختلفة لسياسات الدولة المالية في

دراساة األولوياات الخاصاة بااإليرادات  واإليرادات على المستويين المركز  والمحلاي وأثر اا علاى النسااء والرجاال، كماا تتضامن مقترحاات إلعاادة

 والمصروفات، مع األخذ باالعتبار االحتياجات المختلفة للنساء والرجال.

 :Learning Institution/ المتعلمة المؤسسة -

 أجال من باستمرار وتحّسن وتغّير تجّر  على أن  ادرة المنسسة يجعل بما بحلها ويقومون المشكالت الموظفون والموظفات فيها حدديُ  التي المنسسة

الجمااعي  الاتعلم وتحقيا  العااملين/ات لألفاراد التفكيار نماط تغييار علاى المنسساة  اذ  وُتركز وتحقي  أ دافها، والتعلم النمو تحقي  على  درتها زيادة

 .المرغوبة النتائل إلى للوصول المستمر

 :Indicator/ المؤشر -

ل إنمائي بالنسبة إلى ما كان مخط مقياس كمي أو نوعي ألداء برنامل أو مشروع ، أ  أنال ُيساتخدم ًطاما، يتيح التحق  من التغيرات التي تنجم عن تيدخُّ

نتاائل  إلثبات التغيير ويورد تفاصيل توضاح مادو العمال علاى تحقيا  نتاائل البرناامل أو تحقيقهاا فعاالً. ولكاي تكاون المنشارات مفيادة لمرا باة وتقيايم

 هم أن يتم تحديد المنشرات بحيث تكون مباشرة وموضوعية وعملية ومالئمة، وتحديثها بانتظام.، من الم/ المشروعالبرنامل

 :  Human Rights Approach and Human Security/ اإلنساني واألمن الحقوقي النهج -

 وحمايتاال باحترامال الحكومة جان  من التزام يتبعال ح  وكل إنساًنا، باعتبار  بحقو  يتمتع – كان أًيا – فرد كل بأن االعتقاد إلى الحقو ي النهل يستند

 نقل في المتمثلة أبعاد  خالل من اإلنسان حقو  وتعليم الوعي نشر يتطل  مثلما اإلنسان، لحقو  حقيقًيا فهًما اإلنساني األمن ويقتضي. وتلبيتال وتعزيز 

 أو حيااتهم ُتهادد التاي العنا  أشاكال مان شكل أ  من والمجتمعات األفراد وحماية اإلنسانية الكرامة لحماية الموا  ، وتكوين المهارات ويناء المعرفة

 .معيشتهم أو صحتهم
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 :Gender/ النوع االجتماعي -

جال، ُيشير مصطلح النوع االجتماعي إلى اخاتال  األدوار )الحقاو  والواجباات وااللتزاماات( والعال اات والمسانوليات والصاور ومكاناة المارأة والر

ّثقافاة تحديد ا اجتماعًيا وثقافًيا عبر التطور التاريخي لمجتمع ما. وتختل  الفرو ات باختال  العر  واللاون والطبقاة االجتماعياة والاّدين والوالتي يتم 

 والعمر والحالة االجتماعية...

 :Knowledge Production and Managementوإدارتها/  المعرفة إنتاج -

 التاي والخبرات الهامة المعلومات تحويل وأخيًرا ونشر ا، وتوليد ا واستخدامها، وتنظيمها، المعرفة اختيار على المنسسات ُتساعد التي العمليات تلك

 أجال مان االساتراتيجي والتخطايط والاتعلم، المشاكالت، وحال القارارات، كاتخااذ المختلفاة اإلدارياة لألنشاطة ضارورية تعتبار والتاي المنسسة تمتلكها

 وتشمل أنواع المعرفة: .الممارسات ألفضل التوصل

       Explicit Knowledge:    /ةو الصريحأ، ةالظاهري ةلمعرف. ا1

جااراءات، إلبالسياسااات وا ةومنهااا )الكتيبااات المتعلقاا المنسسااةرشااي  أفااي  ةوالمخزناا ةبالمعلومااات الموجااود ة/ الصااريحةالظا رياا رفااةوتتعلاا  المع

الوصاول  المنسسةداخل  لألفرادمكن وفي الغال  يُ  .(واإلحصاءات، والتقارير والدراسات والكت  السنوية..، معايير العمل والتشغيلوالمستندات، و

والنادوات واللقااءات والمانتمرات. والمعرفاة الظا رياة/  والتقاارير مان خاالل الكتا  /اتمكان تقاسامها ماع جمياع الماوظفينيُ كماا إليها واساتخدامها 

   .لها من شخص اخر أو من منسسة ألخرويلسهولة تحووالنقل  لتعليملبلة الصريحة  ي المعرفة الرسمية القا

 Knowledge  :Tacit or Implicit/ةالضمني ةالمعرف. 2

 اي المعرفاة و فهي حصيلة العمليات العقلية التي يصع  إدارتها والتحكم فيها ألنها موجودة في رنوس مالكيها فقاط،الذاتية، و ي المعرفة المخفية 

 ،العاادات والتقالياد :المعرفاة الضامنيةإدراكياة، وتشامل و أ ةفنيا ةخارين، و اد تكاون المعرفاالو تحويلهاا لأ أو نساخها نقلهاا الصعوبة بمكانالتي من 

ممارسااات واألفكااار، واألساالي ، والمشاااريع، واألدوات، والقاايم واالتجا ااات، والخبارات، واالسااتراتيجيات، والتجدياادات، وال والمهااارات، ،والثقافاة

 الفُضلى. 

 :  Building Partnerships and Alliancesوالتحالفات/  الشراكات بناء -

 االساتراتيجية الشاراكات تعزياز ذلاك فاي بماا لاإلدارة، رئيًساا  دًفا القائمة والتحالفات الشراكات وتوسيع جديدة وتحالفات شراكات إ امة منهجية ُتعتبر

 اإل ليمية والمنظمات الحكومية غير والمنظمات الخاص والقطاع الرسمي القطاع منسسات مع الشراكة مثل؛ إبداعية مشروعات وإطال  األمد طويلة

 .العال ة ذات والدولية
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 :Femininity of Time Povertyالوقت/  فقر تأنيث -

 اإلعااالم لوسااائل الواسااع االنتشااار مااع المختلفااة، خاصااة واألنشااطة الهويااات وممارسااة الترفيااال فاارص ماان الحرمااان بااال ُيقصااد" الو اات فقاار" مصاطلح

 النسااء مالياين ُتعااني حياث ،بالنسااء لصايًقا أ  كوناال" الو ات فقار" تأنياثو .وتنوعهاا الترفيهياة الفارص وزياادة المعلومات واالتصاالت، وتكنولوجيا

 مان  بال الرجال المنزل وخارجال دون أ  مشااركة داخل مضاعفة عمل العاملين، نتيجة النشغالهن بأعباء الرجال من أكثر" الو ت فقر" من العامالت

 وجاال علاى والصاحية والثقافياة اال تصاادية بحقاو هن وتاوعيتهن النسااء مسااندة المنزل، ماا يتطلا  داخل المسنوليات ع ء من جزء في تحمل للمرأة

 .الخصوص

 :Gender Analysis/ تحليل النوع االجتماعي -

منتظمااة لفحااص أوضاااع الرجااال والنسااء فااي جميااع المجاااالت التنمويااة، وتحلياال أدوار اام ومساانولياتهم وماادو ُيعاد تحلياال النااوع االجتماااعي طريقااة 

 حصولهم على الموارد وتحكمهم فيها في جميع القطاعات والمستويات، واال تمام بالمسببات والعوامل المنثرة في ذلك سلًبا وإيجاًبا.

 :Gender Auditingاالجتماعي/  النوع إدماج واقع تدقيق -

 االجتمااعي، للناوع ومشااريعها وبرامجهاا وخططهاا سياسااتها تستجي  مدو أ  وإلى التد ي ، موضوع الجهة أو المنسسة سياسات في التد ي  يبحث

 كمياة أسائلة تتضامن اساتمارات وتطبيا  والتقاارير، والخطط واالستراتيجيات والسياسات الوثائ  وتحليل جمع: أبرز ا عدة، وسائل طري  عن وذلك

 الجهة أو المنسسة في والموظفات الموظفين من عينة مع بنرية/ تركيز مجموعات وتنظيم القرار صناع مع المقابالت وإجراء لها، لالستجابة ونوعية

 .التد ي  موضوع

 :Women Empowerment/ المرأة تمكين -

 علاى المارأة  ادرة إلاى المفهاوم  اذا ُيشاير كما خاص، بوجال وممارستها بحقو هن وعيهن وعلى عام، بوجال حياتهن مسار في التحكم على النساء  ُدرة

 واال تصاادية والسياساية االجتماعياة وخاصاة المارأة أحاوال تحساين وإلاى وسالع، ومنتجاات وماوارد خدمات من حقو ها إلى للوصول الجماعي العمل

 .ومجتمعها أسرتها شنون في الفاعلة مشاركتها وضمان والثقافية،

 :Quality of lifeالحياة/  جودة -

 واعتبااراتهم، ومعاايير م وتو عاتهم بأ دافهم ذلك وعال ة فيها يعيشون التي والقيم الثقافة نظم سيا  في ومو عهم لوضعهم األفراد وتصور إدراك إنها

 .االجتماعية وعال اتال الروحانية وحالتال الشخصية ومعتقداتال النفسية وحالتال للشخص الجسدية بالصحة يتأثر النطا  واسع مفهوم و و
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   :Gender Mainstreaming/ دمج/ إدماج النوع االجتماعي -

راعاة أثر الدمل المنظم ألولويات واحتياجات كل من الرجال والنساء في كافة السياسات والتشريعات والبرامل والخطط لغاية ضمان العدالة بينهم، وم

 والخطط في جميع المراحل من تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم على أوضاع كل من الرجال والنساء. ذ  السياسات والتشريعات والبرامل 

 : Rule of lawسيادة القانون/  -

العال ة باين تعني التزام جميع مكونات المجتمع وسلطات الدولة؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية والمواطنين عامة باحترام القانون كأساس لمشروعية 

 األطرا  المتعددة، وبصفتال يكفل الحقو  األساسية ويضمن الحريات. 

 :  The Thought of Change Theory/ التغيير نظرية فكر -

م التغييار، حصول كيفّية حول المنسسات وتملكها األفراد يملكها التي والفرضّيات األفكار  ي التغيير نظرّية  التعامال ويجار  التغييار نظرّياة وُتساتخدي

 يعكاس الاذ  التغييار لنظرياة  يفاوس دليال ذلك على األمثلة أبرز ومن وتحقيقها، لها والتخطيط أفضل بنتائل التنّبن بغية ُمحّسن منطقيّ  كأنموذج معها

 .خطوة إثر خطوة أ  -تدّرجي منهل وف  التغيير نظرّية لفكر العملية الممارسات

  :Measuring Information Awarenessالمعلوماتي/  الوعي قياس -

 المعلوماتية المشكالت لحل المناس  وبالقدر المناس  الو ت في معها التعامل وإمكانية واستغاللها المعلومات بأ مية واإلحاطة المعرفة مدو  ياس  و

 .المعلوماتي النضل مرحلة إلى للوصول العصرية المتطلبات مع تتناس  ذاتية بقدرات البحثية الحاجات وتلبية

 

 :مراحل اإلطار العام إلعداد االستراتيجية والخطة االستراتيجية

 .تقييم مسيرة الجمعية واالستراتيجية السابقة :المرحلة األولى

 .مراجعة نتائل التقييم :المرحلة الثانية

 .االستنتاجات المنعكسة من التقييم :المرحلة الثالثة

 .اإلعداد لمنطلقات ومفا يم جديدة :المرحلة الرابعة

 .وضع مقترحات المشاريع الالزمةو بناء وتحديث االستراتيجية والخطة االستراتيجية :المرحلة الخامسة
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 .وتقييمها الخطة االستراتيجية وتنفيذ ا ومتابعتهاإدارة  :المرحلة السادسة

 

 :المعنيين ببرامج الجمعية ومشاريعها وأنشطتها شبكة أصحاب المصلحة

  العضوات المنازرات/ نواألعضاء المنازر، و«تضامن»أعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء الهيئة العامة لجمعية. 

  واإل ليمية والدوليةاللجان والشبكات والتحالفات المحلية والوطنية. 

  والهيئاتومجالس المحافظات مجلسا النوا  واألعيان والمجالس البلدية.  

 واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.الرسمية المعنية الوزارات والمنسسات والدوائر ، 

  ًوالمانحة( االمنظمات والشبكات اإل ليمية والدولية المعنية بالمرأة )الداعمة فني. 

 المعنياة بحقاو  اإلنساان  الوطنياةواللجاان والمراكاز والمجاالس ، واللجناة العلياا للتنمياة المساتدامة، ية األردنية لشنون المارأةاللجنة الوطن

  .بعامة وحقو  النساء والفتيات بخاصة

 الشريكة والجمعيات المجتمع المدني منظمات. 

 مراكز دراسات المرأة.، وومراكز البحوث والدراسات واإلحصاءات، والخاصة الجامعات الرسمية 

 وسائط اإلعالم واالتصاالت المطبوعة والمسموعة والمرئية واإللكترونية. 

 عبر السنوات« تضامن»في جمعية  الموظفون/ات. 

 ات./ون، والمستشارات/ون، والمدّربات الميدانيون/ونالمنسق 

 ها.خدماتو الجمعيةبرامل ب ون/اتالمستهدف 

 

  :تنظيمها في أقاليم المملكة للحوار حول االستراتيجية والخطة االستراتيجيةاللقاءات التشاورية التي تم 

 بتاااريخاللقاااء التشاااور  حااول االسااتراتيجية والخطااة االسااتراتيجية الجدياادة لجمعيااة معهااد تضااامن النساااء األردنااي فااي عمااان/ إ لاايم الوسااط  -

21/2/2002. 

مع إدارة الجمعية ومسنولة المشاريع والبرامل والشراكات والمعنيين/ات بالمشاريع فاي حول االستراتيجية والخطة االستراتيجية اللقاء التشاور   -

 .4/00/2002 بتاريخمقر جمعية "تضامن" 

   .00/00/2002  بتاريخاللقاء التشاور  حول االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" في محافظة إربد/ إ ليم الشمال  -
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   .01/00/2002 بتاريخاللقاء التشاور  حول االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" في محافظة الكرك/ إ ليم الجنو   -

فاي  24/02/2002بتااريخ  الرئيساة هاااساتعراض مالمحو (2022 - 2009ستراتيجية جمعية معهد تضامن النساء األردناي لألعاوام )إطال  ا -

 .االحتفالية الخاصة بمناسبة مرور عشرين عاًما على تأسيس جمعية "تضامن"

بحضور معالي األستاذة أسمى خضر/ الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء األردني ومستشارة الجمعية، في مقر الجمعية عقد اجتماعين  -

 "تضامن"والدكتورة منى منتمن الخبيرة والمستشارة المعنية ببناء االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية  ،واألستاذة إنعام العشا رئيسة الجمعية

لغاياات منا شاة الخطاة االساتراتيجية  20/0/2009وياوم األربعااء الموافا   22/0/2009وذلك يوم االثناين الموافا   (2022 - 2009لألعوام )

 وبخاصة األنشطة الرئيسة.

 0(، فاي اجتمااع الهيئاة العاماة ر ام 2022 - 2009االستراتيجية والخطة االساتراتيجية لجمعياة معهاد تضاامن النسااء األردناي لألعاوام )ا رار  -

 .2009/ 4/ 02يوم السبت المواف   2009/ 01مكرر/ 

الساتعراض االساتراتيجية والخطاة االساتراتيجية لألعاوام  2/2/2009ياوم األحاد الموافا   2009-024-1تخصيص اجتماع الموظفين/ات ر م  -

والتي تم إ رار ا من  بل الهيئة العامة. ومن ثم تزويد م/ن بوثيقة االستراتيجية والخطة االستراتيجية لإلفادة منها في عملهم/ن،  (2022 - 2009)

المباشارة وبمحااور وأ ادا  الخطاة االساتراتيجية واإلجرائياة،  /نالعمل على ربط مشاريعهم ومباشرةاد الخطط التنفيذية للجمعية في ضوئها، وإعد

 الجمعية. مشاريع بدمل ذلك في  اعدة بيانات
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 (9192 - 9102)جمعية معهد تضامن النساء األردني لألعوام ستراتيجية ا

 :للمرأةرؤيتنا 

في بناء نساء وفتيات متمّكنات متمتعات بحقو  اإلنسان، مشاركات على أساس المناصفة في تحقي  التنمية الشاملة والمستدامة في مختل  المجاالت و

 .رياتمجتمع ديُمقراطي تسود  الكرامة والحرية والعدالة االجتماعية وتكافن الفرص واحترام التنوع في دولة المواطنة والحقو  والح

 

 :رؤيتنا للجمعية

ء والفتياات جمعية نسوية حقو ية تنموية متميزة متعلمة وتشاركية ذات نهل ديُمقراطي تنمو ، ُتسهم بفعالية في القضاء على التمييز والعن  ضد النسا

 وفي ضمان زيادة مشاركتهن وتمتعهن بحقو هن وحرياتهن المكفولة لهن على أساس العدالة والمساواة.

 

 :العمل علىرسالة الجمعية؛ 

  تعزيز وحماية حقو  النساء والفتيات وإعالء مكانتهن وزيادة فرصهن وأدوار ان ومشااركتهن فاي مختلا  مجااالت الحيااة، اساتناًدا للمعاايير

 والمواثي  الدولية لحقو  اإلنسان والدستور األردني، 

 ا مة فاي صاياغة السياساات العاماة مان أجال العدالاة والمسااواة نحاو المناصافة كس  التأييد لتطبي  القاانون بعدالاة وتعاديل التشاريعات والمسا

 والتقاسم المنص  لألدوار،

  ،إشراك الرجال في الجهود الوطنية الرامية للقضاء على العن  والتمييز القائم على النوع االجتماعي 
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 جعاة وتطاوير الخطاا  الحقاو ي النساو  لتلبياة االحتياجاات إتاحة الفرصاة للشابا  للمزياد مان المشااركة وبنااء  ياادات شاابة تعمال علاى مرا

 المستجدة في األردن والمنطقة،

 .مواصلة االلتزام بالعمل ضمن إطار المنهل التشاركي التكاملي بين البرامل والمشاريع والوحدات اإلدارية والجمعيات المحلية والشركاء 

 

 القيـم األساسية:

 وبالمساواة وبقيم الحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية.اإليمان وااللتزام بحقو  اإلنسان  .0

 المثابرة والتعلّم المستمر. .9

 التشاركية والعمل بروح الفري . .2

 المهنية والكفاءة في العمل. .4

 الحفاظ على الروح التطوعية. .5

 احترام التنوع الثقافي واالختال  الفكر . .6

 اإلبداع والتمّيز واإلنتاجية واإلنجاز. .7

 سسية والنزا ة والشفافية والمساءلة.االلتزام بالمن .1

والالجئات ونازيالت  وذو /ات اإلعا ة والمرا قين/ات وكبار وكبيرات السن بما فيها الشبا  ؛اإلدماج وعدم التهميش أل  من فئات المجتمع .2

 .وغير م .. مراكز اإلصالح ودور اإليواء

 

 :محاور االستراتيجية

 :المحاور الرئيسة لالستراتيجية -أ

 محور التمكين والمشاركة. -0

 .محور التصد  لعدم المساواة والتمييز -9

  محور األمن اإلنساني وحقو  اإلنسان. -2

 محور الوصول إلى العدالة. -4

   محور الحركة النسائية والفكر النسو . -5

     محور التنمية المستدامة. -6
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 :Crosscutting المحاور المستعرضة/ -ب

 المعرفة وإدارتها.محور إنتاج  -7

 محور التطوير المنسسي. -1

 محور اإلبداع واالبتكار. -2

 محور إدماج النوع االجتماعي. -01

 .ICTمحور توظي  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات/  -00

 محور الشراكات والتحالفات والتعاون اإل ليمي والدولي. -09

 

 :األهداف االستراتيجية واإلجرائية وفق المحاور

 محور التمكين والمشاركة: -0

 :(0الهدف االستراتيجي )

 أكثر فعالية.تمكين النساء والفتيات؛  انونًيــا وسياســًيا وا تصاديـًا ومعرفًيا وإعالمًيا، وتعزيز مشاركتهن و يادتهن في مختل  المجاالت بشكل 

 :األهداف اإلجرائية

 ر ن كاّفة.التمكين القانوني للنساء والفتيات حتى يمتلكن المعرفة بالتشريعات تمهيًدا للتمتع بمساواة كاملة في الحقو  والواجبات والقيام بأدوا 0/0

ام، ما مان شاأنال تحقيا  تمكين النساء والفتيات من أجل القيادة وبناء  يادات نسوية شابة، للتأثير في القرارات السياسية والمجتمعية وفي الرأ  الع 0/9

 المساواة في النوع االجتماعي.

 تمكين النساء والفتيات من أجل تعزيز األمن والسالم والقيادة الشاملة وحقو  اإلنسان. 0/2

فاي مختلا  تعزيز مشاركة المرأة السياسية و يادتها الفاعلة في جميع موا ع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلا  السالطات والقطاعاات و 0/4

 المجالس والهيئات المنتخبة والمعّينة، مع مراعاة وصول النساء والفتيات ذوات اإلعا ة إلى مناص  صنع القرار.

 التمكين اال تصاد  للنساء والفتيات؛ بحيث يتمتعن بضمان الدخل واالستقاللية اال تصادية والعمل الالئ  والحماية االجتماعية. 0/5
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 ن النساء والفتيات الالجئات والمجتمعات المضيفة في األردن.تعزيز مشاركة وتمكي 0/6

الجاة تمكين النساء والفتيات معرفًيا؛ ما ُيمكنهن من التصد  لما ُيواجهنال من  ضايا في مجتمعاتهن، لُيصبحن صانعات للتغيير و اادرات علاى مع 0/7

 أية مخاو  ُتواجههن.

جديد من الصحفيات المهتماات بقضاايا ن وتزوياد ن باالخبرة الالزماة لتعزياز المسااواة والعدالاة باين  تمكين النساء والفتيات إعالمًيا بإيجاد جيل 0/1

 الجنسين.

 

 محور التصدي لعدم المساواة والتمييز: -9

 :(9الهدف االستراتيجي )

اساات الحد من أوجال عدم المسااواة والتميياز عبار مواجهتهاا باعتمااد نهال حقاو ي  اائم علاى حقاو  اإلنساان بماا يتماشاى ماع القواعاد والمعاايير والسي

 والدولية.واإل ليمية الوطنية 

 :األهداف اإلجرائية

 العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.رفع الوعي بأ مية إدماج نهل حقو ي  ائم على حقو  اإلنسان في أنشطة المنسسات  9/0

 تطوير  واعد ومعايير وسياسات وممارسات عملية  ائمة على مراعاة نهل حقو ي  ائم على حقو  اإلنسان. 9/9

قافيــة، والقضاء على جميع ضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث فــي التمتــع بجميــع الحقــو  المدنية والسياسية واال تصاديــة واالجتماعيــة والث 9/2

 أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.

الدولياة  نشر الثقافة القانونية للتوعية بالتشريعات الوطنية المرجعية وبمبادئ حقو  اإلنسان بعامة وحقاو  النسااء والفتياات بخاصاة وباالتفا ياات 9/4

 المصاد  عليها.

ونية لحقو  كس  التأييد إللغاء التشريعات التمييزية والتصد  لألعرا  والتقاليد االجتماعية التي تدعم مثل تلك التشريعات، وتعزيز الحماية القان 9/5

 النساء والفتيات.

 خدمات(.      تحديد أوجال عدم المساواة بين الجنسين مع التركيز على أربعة مستويات )التشريعات والسياسات والبرامل وال 9/6
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 محور األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان: -2

 :(2الهدف االستراتيجي )

ُيمارس مواجهة التحديات التي ُتخل باألمن اإلنساني من منظور تعزيز المساواة وحقو  اإلنسان للنساء والفتيات بشكل خاص، لحمايتهن من أ  عن  

 ممارسة حياتهن بشكل فاعل ضمن مجتمعاتهن.عليهن من داخل األسرة أو خارجها، حتى يستطعن 

 :األهداف اإلجرائية

المناسا ،  حماية الحقو  االجتماعية للنساء والفتيات، مثل؛ الحماية االجتماعية والعمالية األساسية كالضمان االجتماعي، والتعليم الجيد، والساكن 2/0

 دمات الصحة اإلنجابية والجنسية.وتوفير مستوو معيشي جيد، وضمان جودة الحياة والحقو  الصحية وخ

 البشر...التوعية بأ مية القضاء على الممارسات الضارة بالنساء والفتيات مثل؛ تزويل األطفال، والعن  القائم على النوع االجتماعي، واالتجار ب 2/9

 حقو هن.المسا مة في الجهود الوطنية واإل ليمية والدولية لتعزيز مكانة النساء والفتيات وحماية  2/2

حماية النساء والفتياات فاي األسارة والعمال والمجتماع مان الجريماة والعنا  القاائم علاى أسااس الناوع االجتمااعي ومظاا ر االنحارا  كاالنتحاار  2/4

 واإلدمان.

عرضاات للعنا ، وضاحايا توفير الحماية والضمانات وتقديم خدمات اإلرشاد؛ القاانوني واالجتمااعي والنفساي واإللكتروناي للنسااء والفتياات )الم 2/5

العن ، والناجيات من العن (، مع اال تمام بالنسااء والفتياات فاي ظارو  صاعبة والمعرضاات لمخااطر أكبار لزياادة  ادرتهن علاى الصامود وتجااوز 

 أشكال العن  المختلفة.

إشراك المستفيدين/ات بشكل  اد ، وأصحا  المصلحة بما في ذلك المنظمات النسائية، واألسار، والرجاال والشابا  والفتياان فاي حماياة حقاو   2/6

 النساء والفتيات ودعم  ضايا ن.
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 محور الوصول إلى العدالة: -4

 :(4الهدف االستراتيجي )

اللواتي يعشن أوضاًعا  شة، وتوفير خدمات المساعدة القانونية لهان و/أو حماايتهن فاي وخاصة ضمان الح  في الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات 

 إطار التقاضي االستراتيجي.

 :األهداف اإلجرائية

منسساات العدالاة والحصاول علااى المحاكماات العادلاة والقضاااء تقاديم الادعم لتعزياز ساايادة القاانون، وتمكاين النسااء والفتيااات مان الوصاول إلااى  4/0

 المراعي للنوع االجتماعي.

 إشراك الرجال والشبا  والنساء والفتيات في التصد  لما يواجال المجتمع المحلي من تحديات تتعل  بالوصول إلى العدالة. 4/9

ناا  والتمييااز أو لإلخااالل بااأمنهن اإلنساااني؛ مثاال: الفقياارات، المرا قااات، حمايااة النساااء والفتيااات اللااواتي يعشاان أوضاااًعا  شااة والمعرضااات للع 4/2

والالتاي يتعرضان ألشاكال التميياز  .كبيرات السن، ذوات اإلعا ة، المصابات باألمراض المزمنة، الالجئات، األرامل، المطلقات، المعيالت ألسر ن..

 هيل وصولهن للنظام القانوني والقضائي والخدمات.  المتعددة والمتداخلة والمركبة، والحد من ضعفهن ومعاناتهن بتس

ي ذات تطوير سياسة برنامل اإلرشاد القانوني ليتجال نحو التقاضي االستراتيجي لدعم  ضايا النساء والفتيات واالساتفادة مان الساواب  القضاائية فا 4/4

 اإلطار، وتطوير آليات التعامل مع الحاالت المسترشدة.

الحقااو يين والحقو يااات فااي جمعيااة "تضااامن" وفااي المنسسااات والجمعيااات الشااريكة علااى اسااتخدام التقاضااي االسااتراتيجي بناااء وتعزيااز  اادرات  4/5

ى مرا باة وأدواتال كوسيلة لمناصارة  ضاايا النسااء والفتياات وال سايما فاي إطاار الحقاو  المدنياة والسياساية واال تصاادية واالجتماعياة والثقافياة، وعلا

 ات المحاكمة العادلة للنساء والفتيات.المحاكمات لتعزيز ضمان

 تعزيز تطبيا  التشاريعات وبنااء  ادرات األشاخاص المكلفاين/ات بتطبيا  وإنفااذ التشاريعات علاى الجمياع وفًقاا لمبادأ سايادة القاانون والمحاكماات 4/6

 العادلة.
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 محور الحركة النسائية والفكر النسوي: -5

 :(5الهدف االستراتيجي )

 تأريخ الحركة النسائية وتحليل السيا  التاريخي، وتنظيم حوارات فاعلة حول الفكر النسو  والمسا مة في تطوير الخطا  النسو .  

 :األهداف اإلجرائية

 التأصيل النظر  لتجربة الحركة النسائية بتوثي  التاريخ وجرد وتحليل المحطات التاريخية الرئيسة. 5/0

 ات.التعري  بالحركة النسائية وأبرز سماتها ورموز ا، ورصد المراحل التي مرت بها  ذ  الحركات وااليات التي تنتهجها للتأثير في المجتمع 5/9

 تعّر  منهجية وأسالي  المناصرة التي تعتمد ا الحركة النسائية، وإبراز الدروس المستفادة من النجاحات أو اإلخفا ات. 5/2

 تعزيز دور األبحاث والدراسات في تطوير الفكر النسو  وتشّكل الحركة النسائية والنهوض بأدائها وتأثير ا. 5/4

 تعّر  التحديات المطروحة أمام الحركة النسائية وسبل مواجهتها وتحديد وجهاتها المستقبلية. 5/5

 

 محور التنمية المستدامة: -6

 :(6الهدف االستراتيجي )

 .والدولي على الصعيد الوطني واإل ليميوالر ابة على التنفيذ  0202ألجندة التنمية المستدامة  71إدماج  ضايا النساء والفتيات في إطار األ دا  ألـ

 :األهداف اإلجرائية

علاى  كس  التأييد إلصدار التشريعات والسياسات التي ُتعزز مجاالت التنمية المستدامة وتدعم حقو  اإلنسان الخاصاة بالنسااء والفتياات وُتعا ا  6/0

 التمييز والعن  الموجال ضد ن.

ساا م فاي مشااركتهن الفاعلاة فاي بارامل التمكين المعرفي للنساء والفتيات بما ُيعزز  درتهن على معالجة مشاكلهن بتطبي  أفضل الممارسات، ويُ  6/9

 التنمية المستدامة بمختل  مجاالتها.
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دة في استخدام منشرات الرصد العالمي والمنشرات الوطنية التكميلية لقياس التقدم المحرز من منظور النوع االجتماعي نحو تنفيذ األ دا  الوار 6/2

 ت التي مازالت تعو  المسيرة.والتحديا 0202أجندة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

 المسا مة في تقديم استعراضات وتقارير وطنية حول التقدم المحرز نحو تنفيذ أ دا  التنمية المستدامة. 6/4

صار ، في نشر أ دا  التنمية المستدامة وغاياتها ومنشراتها ورفع الاوعي بهاا، وح0202تفعيل دور التحال  الوطني األردني للتنمية المستدامة  6/5

 اإلنجازات الوطنية المتعلقة بكل منها.

 ، وفًقا للخطط واالحتياجات واألولويات الوطنية واإل ليمية.0202العمل مًعا بطر  أكثر فاعلية لدعم تنفيذ أ دا  خطة التنمية المستدامة لعام  6/6

 

 محور إنتاج المعرفة وإدارتها: -7

 :(7الهدف االستراتيجي )

ونشر ا وإدارتها وتوظيفها في رفع مستوو كفاءة رسم السياسات واتخاذ القرارات وتحساين جاودة األداء التنظيماي، وبنااء إنتاج المعرفة المتخصصة 

 الرأ  العام المستنير بالمرجعيات العلمية.

 :األهداف اإلجرائية

ة إنتاج المعرفة ونشر ا وإدارتها وتوظيفها بشقيها الصريحة والضمنية في عمليات التخطيط االستراتيجي وصنع القرارات وحل المشكالت وإدار 7/0

 البرامل والمشاريع.

 ا.مواكبة التقارير المستحدثة؛ الوطنية واإل ليمية والدولية وتحليلها وإصدار مطبوعات/ منشورات موجزة ومبسطة حوله 7/9

ياساية إعداد وإصدار الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات المعنية بتمكين النساء والفتيات والتعري  بإنجازاتهن وحقو هن المدنية والس 7/2

 واال تصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ما ُيعزز دور الجمعية كمركز إلنتاج المعرفة ونشر ا.

 داعاتها من اادا  والعلوم والفنون لتعزيز حقو  النساء والفتيات والتوعية بها.توظي  إنتاج المعرفة وإب 7/4

 تعزيز مفهوم المنسسة المتعلمة القادرة على التجري  والتغيير والتحسين والتطوير باستمرار، وتحقي  التعلم الجماعي. 7/5
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ات تعزيز فكرة الذاكرة المنسسية لجمعية "تضامن"، من خالل العناياة بتوثيا  البارامل والمشااريع والفعالياات واإلنجاازات والتحاديات والمقترحا 7/6

 التطويرية بشكل منهجي منظم.

رفاة ومتطلباات تفعيال وتعزياز بناء  درات الموظفين والموظفات في جمعية "تضامن" وفي المنسسات والجمعيات الشريكة فاي مجاال إدارة المع 7/7

 ممارساتها، بدًءا من اكتشا  المعرفة وتنظيمها وتخزينها ونقلها وتطبيقها وصواًل إلى المسا مة في إنتاج معرفة جديدة.

 

 محور التطوير المؤسسي: -1

 :(1الهدف االستراتيجي )

الدوليااة و الوطنيااة واإل ليميااة والقواعااد والمعااايير والممارسااات اسااتكمال التطااوير المنسسااي وضاابط الحوكمااة فااي الجمعيااة بمااا يااتالءم مااع السياسااات

 الفُضلى.

 :األهداف اإلجرائية

 مراجعة وتطوير منظومة السياسات ونظم ومنهجيات العمل الهادفة إلى تطوير وضمان االلتزام بجودة األداء. 1/0

 الشفافية والنزا ة والعدالة والمساواة وتكافن الفرص داخلًيا وخارجًيا.سعًيا لتحقي  مزيد من الرشيدة مواصلة ترسيخ  واعد وضوابط الحوكمة  1/9

اءلة فاي حالاة استمرار الجمعية في تطبي  اللوائح التنظيمية والتعليمات المطّورة، وتطبي  مبدأ سيادة القانون في المكافأة والتقدير لاللتازام والمسا 1/2

 عدم االلتزام.

 ، لُتسا م في تحقي  الجدوو اال تصادية لمشاريع جمعية "تضامن" على المدو البعيد.إعداد خطة لالستدامة المنسسية 1/4

 تعزيز نظام إدارة األداء والتقويم المنسسي ما يضمن التنمية المهنية المستدامة واالحتفاظ بالموظفين/ات. 1/5

اإلنساان للنسااء والفتياات، وإدمااج الناوع االجتمااعي، مأسسة التدري  في الجمعية بصورة معهد وطناي تادريبي متخصاص ودائام حاول؛ حقاو   1/6

 وتمكين القيادات النسائية في مختل  المجاالت ذات العال ة.

 تمكااين المااوارد البشاارية العاملااة فااي جمعيااة "تضااامن" وفااي المنسسااات الشااريكة لالرتقاااء بكفاياااتهم المهنيااة وبناااء القاادرات المنسسااية للجمعيااة 1/7

 لشريكة وخاصة الجمعيات المحلية في مختل  المحافظات.وللمنسسات والجمعيات ا

 بناء القدرات المنسسية للجمعية والمنسسات الشريكة في مجال االتصال للتغيير السلوكي واالجتماعي. 1/1
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 محور اإلبداع واالبتكار: -2

 :(2الهدف االستراتيجي )

 ة.  تعزيز نظم ابتكار أكثر شمولية تزد ر فيها جهود المرأة والرجل على حد سواء للعمل مًعا كفري  واحد لتغدو الجمعية منسسة ُمبدعة وخال 

 :األهداف اإلجرائية

والبارامل والمشااريع والخادمات صياغة خطة لالبتكار واإلبداع المنسسي في جمعية "تضامن"، والمباشرة بتطبيقها البتكار األفكاار والسياساات  2/0

 واإلجراءات اإلبداعية.

 تحقي  التمّيز في جميع مجاالت عمل الجمعية بأسلو  منهجي موضوعي  ابل للقياس والتقييم والتطوير. 2/9

 على التعلم المستمر ومواكبة المستجدات واالبتكار. فيها /اتالموظفينأعضاء/ عضوات الجمعية و درات  تعزيز 2/2

تشاطر المعرفة واألفكار والخبرات وأفضل الممارسات في إطار تعزيز المسااواة باين الجنساين وتمكاين النسااء والفتياات علاى المساتوو المحلاي  2/4

 واإل ليمي والدولي ما ُيشكل تحفيًزا مهًما لإلبداع واالبتكار.

 ز لجمعيات األعمال والمنسسات غير الربحية".لتميّ مشاركة جمعية "تضامن" في التنافس على "جائزة الملك عبد ه الثاني ل 2/5

 الرياضية.تحفيز إبداعات النساء والفتيات وتكريم إسهاماتهن في المجاالت كافة؛ الثقافية واالجتماعية واإلعالمية والعلمية والمعرفية والفنية و 2/6

 

 محور إدماج النوع االجتماعي: -01

 :(01الهدف االستراتيجي )

 .مجاالتالتأسيس نهل يراعي إدماج منظور النوع االجتماعي للوصول إلى العدالة وتكافن الفرص في مختل  

 :األهداف اإلجرائية

 رفع الوعي بأ مية وضع تشريعات وسياسات وخطط وبرامل وموازنات مراعية لمنظور النوع االجتماعي. 01/0
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امل بناء  درات الجمعية والمنسسات الشريكة والقيادات النسائية في مجال إدماج النوع االجتماعي في االستراتيجيات والسياسات والخطط والبر 01/9

 والموازنات في مختل  القطاعات.

لى التكييا  القاانوني المراعاي للناوع بنـــاء وتعزيز  درات الحقو يين والحقو يات في جمعية "تضامن" وفي المنسسات والجمعيات الشريكة ع 01/2

 االجتماعي.

بناااء  اادرات المنسسااات الشااريكة والقيااادات النسااائية فااي مجااال تااد ي  وا ااع إدماااج النااوع االجتماااعي، لتعااّر  ماادو التاازام المنسسااات العامااة  01/4

والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومجالس المحافظات والمجالس البلدياة والمحلياة والمجاالس األخارو بتبناي سياساات وخطاط وإجاراءات مراعياة 

 جتماعي.للنوع اال

 بناااء  اادرات المنسسااات الشااريكة والقيااادات النسااائية فااي مجااال الر ابااة علااى االنتخابااات؛ النيابيااة ومجااالس المحافظااات/ الالمركزيااة والبلديااة 01/5

 والمجالس األخرو من منظور النوع االجتماعي.

 وزيادة استخدامها وتوظيفها.تعزيز ما  و متوافر من البيانات المصنفة وفًقا لمنظور النوع االجتماعي،  01/6

نشر وتجذير ثقافة مجتمعية داعماة إلنصاا  المارأة وتمكينهاا ومنا ضاة للتميياز المبناي علاى أسااس الناوع االجتمااعي فاي مختلا  المجااالت،  01/7

 لتعزيز المساواة وتكافن الفرص بين الجنسين.

 

 (:ICTمحور توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ) -00

 :(00االستراتيجي )الهدف 

الفاعاال لتكنولوجيااا االتصاااالت والمعلومااات ووسااائل التواصاال االجتماااعي فااي دعاام  ضااايا النساااء والفتيااات ذات األولويااة؛ األمثل وتحقياا  االسااتثمار

 وتعزيز تمكينهن، وتنفيذ حمالت توعوية بحقو هن.

 :األهداف اإلجرائية

 تطوير المو ع اإللكتروني لجمعية "تضامن" ووسائل التواصل االجتماعي األخرو شكاًل ومحتوًو وتفاعاًل، واالساتثمار الفاعال لهاا فاي تحقيا  00/0

 أ دا  الجمعية.   
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   Microsoft Outlook بناء  درات الموظفين/ات في جمعية "تضامن" على توظي  البرمجيات واإلمكانات الحاساوبية الحديثاة مثال؛ برمجياة 00/9

 بفعالية في العمل.   Cloud Computingوغير ا مثل؛   Microsoft   Publisherوبرمجية 

لغاياات اساتكمال تاوفير خادمات اإلرشااد اإللكتروناي؛ القاانوني  www.ehcconline.orgإعادة تفعيل مو ع مركز عفت لإلرشاد اإللكتروناي  00/2

 اإلنترنت للنساء المتحدثات باللغة العربية وأسر ن على المستوو المحلي واإل ليمي والدولي.والنفسي واالجتماعي والتربو  عبر شبكة 

 بناء  درات الشبا  ذكوًرا وإناًثا في مجاال توظيا  التطبيقاات التكنولوجياة ووساائل التواصال االجتمااعي والتشابيك ماع أ ارانهم لخدماة  ضاايا 00/4

ن الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ومنا ضة العن  القائم على النوع االجتماعي واالتجاار بالبشار وتازويل النساء والفتيات، مثل )تحقي  المساواة بي

 األطفال، وعمل المرأة...(.  

 إتاحة المعلومات ونشر المعرفة عبر وسائل متنوعة بما في ذلك استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لهذ  الغاية. 00/5

 تكوين وجمع وإتاحة  واعد المعلومات والبيانات ذات الصلة بالنساء والفتيات و ضايا ن وحقو هن.   00/6

تيحاة رفع الوعي باالستخدام اامن للفضاء اإللكتروني وسبل تجن  الجرائم اإللكترونية المتزايدة ضد النساء والفتيات والخطار الاذ  يواجهناال ن 00/7

 تدابير و ائية، وتوفير الحماية للضحايا منهن. استخدام التكنولوجيا دون اتخاذ

 

 محور الشراكات والتحالفات والتعاون اإلقليمي والدولي: -09

 :(09الهدف االستراتيجي )

 الشراكات والتحالفات والشبكات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على المستوو الوطني واإل ليمي والدولي.وتطوير استثمار 

 :اإلجرائيةاألهداف 

حقي  تعزيز وتفعيل الشراكات والتحالفات وتوظيفها لالرتقاء بمستوو األداء في إطار تحقي  المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وت 09/0

 أ دا  التنمية المستدامة، وتحسين مستوو البرامل والمشاريع والخدمات المقدمة كًما ونوًعا.

تعزيز الشراكات مع المنسسات الحكومية ومجلس األمة ومنظمات المجتمع المدني لدعم إعمال حقو  اإلنسان للنساء والفتيات، بما في ذلك  09/9

 إلغاء القوانين التمييزية أو تعديلها، وتحقي  أ دا  التنمية المستدامة.
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مع بناء وتعزيز الشراكات االستراتيجية الفاعلة مع أصحا  المصلحة المتعددين من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومنظمات المجت 09/2

 المدني، ومنسسات القطاع الخاص، والقطاع األكاديمي والقطاع اإلعالمي، وفًقا لرنو وأ دا  مشتركة.

 ات والشبكات وتطوير ا وتوسيع  اعدتها في الميدان؛ جغرافًيا ونوعًيا.تعزيز وتفعيل الشراكات والتحالف 09/4

 متابعة تنفيذ توصيات االيات الدولية الخاصة باألردن، ونشر المعرفة حولها والمسا مة في أعمال  ذ  االيات. 09/5

المسااتوو اإل ليمااي ثاام الاادولي، وبالمقاباال؛ اجتااذا  إسااماع صااوت النساااء علااى الساااحة الدوليااة؛ باالنتقااال ماان المسااتوو المحلااي والااوطني إلااى  09/6

 الخبرات واالتفا يات والبرامل الدولية على المستوو المحلي والوطني.  
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 (9192 - 9102)جمعية معهد تضامن النساء األردني لألعوام الخطة االستراتيجية ل
 

 محور التمكين والمشاركة: -0
 المؤشرات األثر (0)الهدف االستراتيجي 

تمكين النساء والفتيات؛ قانونًيـاـا 
وسياسـاااـًيا واقتصادياااـًا ومعرفًياااا 
وإعالمًيااااا، وتعزيااااز مشاااااركتهن 
وقيااادتهن فااي مختلااف المجاااالت 

 بشكل أكثر فعالية.

النسااااء والفتياااات اللاااواتي يماااتلكن الثقافاااة أعاااداد  تزاياااد -
 والمعرفة القانونية.

مشاركة المرأة السياسية وقيادتها الفاعلة في تزايد نسبة  -
جميع مواقع رسام السياساات واتخااذ القارارات فاي مختلاف 
السااالطات والقطاعاااات وفاااي مختلاااف المجاااالس والهيئاااات 

 .المنتخبة والمعّينة
مشاركة فاعلة للمرأة فاي ساوق العمال بمختلاف قطاعاتاه  -

 وفي دعم االقتصادي الوطني.
نساابة النساااء والفتيااات ذوات اإلعاقااة فااي مناصااب  تزايااد -

 صنع القرار.
 ذوات الخبارةو إيجاد جيل جديد مان الصاحفيات المهتماات -

تعزيااز المساااواة والعدالااة بااين و النساااء والفتيااات بقضااايا
 الجنسين.

 .الثقافة والمعرفة القانونيةعدد النساء والفتيات اللواتي يمتلكن  -
 
السياساية فاي جمياع مواقاع رسام السياساات واتخااذ القارارات مشاركة المرأة نسبة  -

 .في مختلف السلطات والقطاعات وفي مختلف المجالس والهيئات المنتخبة والمعّينة
المالي للنساء والفتيات كهدف صريح في السياسات الوطنية  الشمول واإلدماجمدى  -

 والخدمات.
سااانة فاااأكثر( حساااب  01األردنياااين )معاادل المشااااركة االقتصاااادية المااانّقح للساااكان  -

 .الجنس
 بيئات عمل داعمة وصديقة للمرأة واألسرة.وسياسات وتشريعات مدى توافر  -
 مناصب صنع القرار. فيالنساء والفتيات ذوات اإلعاقة نسبة  -
الخبارة بقضاايا النسااء والفتياات وتعزياز االهتماام و اللاواتي يماتلكنالصحفيات عدد  -

 بين الجنسين.المساواة والعدالة 

 

 مصادر التحقق المؤشرات المخرجاتالنتاجات و الرئيسة األنشطة األهداف اإلجرائية

 الفترة الزمنية

9
1
0
2

 

9
1
9
1

 

9
1
9
0

 

9
1
9
9

 

9
1
9
2

 

التمكااااين القااااانوني  0/0
للنساااااء والفتيااااات حتااااى 
يمااااااااااااتلكن المعرفااااااااااااة 

إعداد وتنفيذ بارامج ومشااريع  -أ
لنشااار وتعزياااز احتااارام وأنشاااطة 

حقاااااااااوق النسااااااااااء والفتياااااااااات 
 وتمكينهن.

 

تام برامج ومشاريع وأنشاطة  -
لنشاار وتعزيااز احتاارام تنفيااذها 

حقاااااااوق النسااااااااء والفتياااااااات 
     .وتمكينهن

 

عااادد البااارامج والمشااااريع  -
  التي تم تنفيذها، ومجاالتها.

 
 
 

قاعاااااادة بيانااااااات  -
ماااااانح ومشاااااااريع 

  .جمعيةال
بطاقااااااااااااااااااااااااات  -

 المشاريع.
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 مصادر التحقق المؤشرات المخرجاتالنتاجات و الرئيسة األنشطة األهداف اإلجرائية

 الفترة الزمنية

9
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بالتشااااااااريعات تمهيااااااااًدا 
للتمتع بمساواة كاملة في 
الحقااااااااوق والواجبااااااااات 
 والقيام بأدوارهن كاّفة.

تنظاااااااااااااااااااايم ور  ودورات  -ب
تدريبيااااااااة لتبساااااااايط المفاااااااااهيم 
القانونية ونشر الثقافة والمعرفاة 
القانونية ورفاع الاوعي باالحقوق 

 والواجبات.
 
 
وبرامج المشاركة في دورات  -ج

دراسية في مجاال حقاوق النسااء 
 والفتيات.

إعاااااااااااااااداد المطبوعاااااااااااااااات  -د
الورقياااااااااااااااة  والمنشاااااااااااااااورات
نشااااااار الثقافاااااااة ل واإللكترونياااااااة

والتوعيااااة والمعرفااااة القانونيااااة 
  بالحقوق والواجبات.

تاام  ودورات تدريبيااةورشااات  -
لتبساااااايط المفاااااااهيم  هاااااااتنظيم

القانونياااااااة ونشااااااار الثقافاااااااة 
والمعرفااااااة القانونيااااااة ورفااااااع 
 الوعي بالحقوق والواجبات.

 
 
دورات وباارامج دراسااية فااي  -

 مجااال حقااوق النساااء والفتيااات
 .هاالمشاركة فيتمت 
ورقية  مطبوعات ومنشورات -
لنشاار  تاام إعاادادها لكترونيااةإو

الثقافاااااة والمعرفاااااة القانونياااااة 
 .والتوعية بالحقوق والواجبات

الموقااع اإللكترونااي للجمعيااة  -
وحسابات الجمعية علاى مواقاع 
التواصاال االجتماااعي ُمسااتثمرة 
 في نشر المعرفة القانونية.

 والاااادوراتعاااادد الااااور   -
، التااااااااااي تاااااااااام تنظيمهااااااااااا

 وموضوعاتها.
 لها.التوزيع الجغرافي  -
 عدد المشاركين/ات فيها. -
أثرها على تنمياة الكفاياات   -

 المعرفية لدى المشاركات.
باااارامج الدورات والااااعاااادد  -
التااي تاام المشاااركة  دراساايةال

 فيها.
عاادد المطبوعااات التااي تاام  -

 إعدادها ونشرها وتوزيعها.
 مادىمستوى المطبوعات و -

 شموليتها.
 الموقاع اإللكترونايمحتوى  -

وحسااابات الجمعيااة للجمعيااة 
علااااااااى مواقااااااااع التواصاااااااال 

 االجتماعي.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
دورات الااور  وللاا
 .تدريبيةال
 
 
 ختبااااارنتااااائج اال -

 القبلي والبعدي.
الااادورات تقاااارير  -

والبااااااااااااااااااااااااارامج 
 .الدراسية

المطبوعااااااااااااااات  -
والمنشااااااااااااااااورات 
الورقيااااااااااااااااااااااااااااة 

 .واإللكترونية
الموقاااااااااااااااااااااااااع  -

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
وحساابات  للجمعية

الجمعيااااااااة علااااااااى 
مواقاااااع التواصااااال 

 .االجتماعي

تمكااااااااين النساااااااااء  0/9
والفتيات من أجل القياادة 
وبناااااء قيااااادات نسااااوية 
شاااااااابة، للتاااااااأثير فاااااااي 
القاااااااارارات السياسااااااااية 
والمجتمعيااة وفااي الاارأي 

ماااااا مااااان شاااااأنه  العاااااام،
تحقياااااق المسااااااواة فاااااي 

 النوع االجتماعي.

تهيئاااة بيئاااة سياساااية مالئماااة  -أ
وداعماااااااة لتعزياااااااز المشااااااااركة 

فااااي  والفتيااااات النشااااطة للنساااااء
 الحياة السياسية والعامة.

 
 
 
 
االطاااااالع علاااااى السياساااااات  -ب

العامااة واالسااتراتيجيات الخاصااة 
 بالمرأة في المواقع القيادية.

 

برنااامج حااوارات السياسااات   -
الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 

بيئااااة سياسااااية  القاااارار لتبنااااى
مالئماااااااة وداعماااااااة لتعزياااااااز 

سااااااء المشااااااركة النشاااااطة للن
والفتيااات فااي الحياااة السياسااية 

 والعامة.
 
السياساااااااااااااااات العاماااااااااااااااة  -

واالساااااااااتراتيجيات الخاصاااااااااة 
تام  بالمرأة في المواقع القيادياة

  وحصرها. هاياالطالع عل

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
نسااااابة مشااااااركة النسااااااء  -

والفتيات في الحياة السياسية 
 والعامة.

 
 
السياسااااات العامااااة ماهيااااة  -

التاااااي تااااام  واالساااااتراتيجيات
 االطالع عليها.

 

تقااااارير اإلنجاااااز  -
لحلقاااات النقاشاااية ل

 .الشهرية
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
السياسااات تقريار  -

العامااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 .واالستراتيجيات
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الشااااابابية تااااادريب القياااااادات  -ج
النساااوية علاااى مهاااارات القياااادة 
واالتصال وتشجيعهن على اتخااذ 

 مبادرات في هذا المجال.
 
 
 
تااادريب وإعاااداد ماااراقبين/ات  -د

على مستوى المحافظات ليقوموا 
بتااااااادريب ماااااااراقبين/ات علاااااااى 
المسااتوى المحلااي علااى الرقابااة 
علااااى العمليااااة االنتخابيااااة مااااان 

 منظور النوع االجتماعي.
 
 
تقرياار وصاافي شااامل إعااداد  -هااـ

يبين نتائج الرصد والرقاباة علاى 
العمليااة االنتخابيااة وتوثيااق ألهاام 
الدروس المستفادة لتبادلهاا علاى 
المساااااتوى الاااااوطني واإلقليماااااي 

 والدولي.

تام  القيادات الشبابية النسوية -
علااى مهااارات القيااادة  هاتاادريب

تشااجيعهن علااى تاام واالتصااال و
  اتخاذ مبادرات في هذا المجال.

 
 
 
علاى  همتدريبتم ن/ات ومراقب -

مساااتوى المحافظاااات ليقوماااوا 
بتاااااادريب مااااااراقبين/ات علااااااى 
المستوى المحلاي علاى الرقاباة 
علاااى العملياااة االنتخابياااة مااان 

 منظور النوع االجتماعي.
 
 
تاااام تقرياااار وصاااافي شااااامل  -

يبااااين نتااااائج الرصااااد إعاااادادن ل
والرقابااااااااة علااااااااى العملياااااااااة 

هم الادروس أ يوثقاالنتخابية و
لتبادلهاااااااا علاااااااى المساااااااتفادة 

المساااتوى الاااوطني واإلقليماااي 
 والدولي.

التدريبيااااة عاااادد الاااادورات  -
 .التي تم تنفيذها

التاي  القيادات الشبابيةعدد  -
 تم تدريبها. 

علاااى تنمياااة  الااادورات أثااار -
الكفاياااااااات المهنياااااااة لااااااادى 

 المشاركات.
عاااادد الاااادورات التدريبيااااة  -

 التي تم تنفيذها.
مااااراقبين/ات علااااى ال عاااادد -

الاذين تام  مستوى المحافظات
 )المدربين/ات(. إعدادهم

علااااى عاااادد المااااراقبين/ات  -
الااذين تاام  المحلااي مسااتوىال

 إعدادهم.
ي وصااافمساااتوى التقريااار ال -

 ه.تيومدى شمول
 
 

 تقااااارير اإلنجاااااز -

 .لدورات التدريبيةل
 
 
 االختبااااارنتااااائج  -

 القبلي والبعدي.
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للدورات التدريبية.
 
 
 
 
 
 
وصاافي التقرياار ال -
نتاااااااائج لشاااااااامل ال

 .الرصد والرقابة

تمكااااااااين النساااااااااء  0/2
والفتيات من أجال تعزياز 
األماان والسااالم والقيااادة 
الشااااااااااااملة وحقاااااااااااوق 

 اإلنسان.

نشااااار فهااااام معماااااق بالقياااااادة  -أ
النساااااااء التشاااااااركية وحقااااااوق 

 والفتيات.
التوعيااااااة بتااااااأثير النساااااااء  -ب

والفتيااات فااي المناااطق المتاااأثرة 
بالصراع في عملية صانع القارار 

 بشأن األمن والسالم.
تنفيذ بارامج تدريبياة؛ محلياة  -ج

ووطنياااة وإقليمياااة علاااى القياااادة 
 وبناء السالم وحقوق اإلنسان.

فهم معمق بالقيادة التشاركية  -
تااام  وحقاااوق النسااااء والفتياااات

 .هتحقيقنشرن و
زيادة تاأثير النسااء والفتياات  -

في المناطق المتاأثرة بالصاراع 
فااي عمليااة صاانع القاارار بشااأن 

 األمن والسالم.
باااااارامج تدريبيااااااة؛ محليااااااة  -

ووطنيااة وإقليميااة علااى القيااادة 
 وحقاوق اإلنساانوبناء الساالم 

 النساء والفتيات مدى وعي -
بالقيااااااااااااااادة التشاااااااااااااااركية 

 هن.وحقوق
النسااااااء والفتياااااات  نسااااابة -

فااي عمليااة صاانع المشاااركات 
 القرار بشأن األمن والسالم.

 
التدريبية التي  البرامجعدد  -

تنفيااااااذها، ومسااااااتواها، تاااااام 
 وأماكنها.

قيااااااااس نتاااااااائج  -
الاااااااااااااااااااااااااااااااوعي 

 .المعلوماتي
البياناااااااااااااااااااااااات  -

 / اإلحصاااااااااااااااااااائية
 التقارير الدولية.

 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 التدريبية. للبرامج
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دعم مناصرة النساء والفتياات  -د

مساااتوى لألمااان والساااالم علاااى ال
 اإلقليمي والدولي.

 تم تنفيذها.
مناصاارة النساااء تزايااد دعاام  -

والفتيااات لألماان والسااالم علااى 
 المستوى اإلقليمي والدولي.

 عدد المشاركات فيها. -
مناصارة النسااء  مدى تزايد -

والفتيات لألمن والسالم علاى 
 المستوى اإلقليمي والدولي.

 
 التقارير الدولية. -

تعزياااااااز مشااااااااركة  0/4
المااااااااااارأة السياساااااااااااية 
وقيادتهاااااا الفاعلاااااة فاااااي 
جميااااااع مواقااااااع رساااااام 
السياسااااااااااات واتخاااااااااااذ 
القاااارارات فااااي مختلااااف 
الساااااالطات والقطاعااااااات 
وفاااي مختلاااف المجاااالس 
والهيئاااااااااات المنتخباااااااااة 
والمعّينااااة، مااااع مراعاااااة 
وصااول النساااء والفتيااات 
ذوات اإلعاقااااااااااة إلااااااااااى 
 مناصب صنع القرار.

رفااااع الااااوعي لزيااااادة نساااابة  -أ
مشااااركة المااارأة السياساااية فاااي 
االنتخابااااات؛ النيابيااااة ومجااااالس 
 المحافظاات/ الالمركزيااة والبلديااة

كناخبااااااة  والمجااااااالس األخاااااارى
 ومرشحة.

رفاااع الااااوعي لزيااااادة نساااابة  -ب
تمثيل المرأة ومشااركتها الفاعلاة 
 في مجلسي األعيان والنواب.

لزيااااادة نساااابة رفااااع الااااوعي  -ج
تمثيل المرأة ومشااركتها الفاعلاة 
في المناصب القيادية في السلطة 

 التنفيذية.
رفااااع الااااوعي لزيااااادة نساااابة  -د

تمثيل المرأة ومشااركتها الفاعلاة 
 في األحزاب السياسية.

رفاااع الاااوعي لزياااادة نسااابة  -هاااـ
تمثيل المرأة ومشااركتها الفاعلاة 

 في السلطة القضائية.
ة نساااابة رفااااع الااااوعي لزياااااد -و

تمثيل المرأة ومشااركتها الفاعلاة 
 في منظمات المجتمع المدني.

تنظيم لقاءات وندوات وور   -ز
عماال حااول المشاااركة السياسااية 
للنسااااء والفتياااات للوصاااول إلاااى 

 خيارات أفضل.
كسب التأيياد لوصاول النسااء  -ح

والفتيااااااات ذوات اإلعاقااااااة إلااااااى 

 نساابة مشاااركة الماارأةتزايااد  -
فااااااااي االنتخابااااااااات النيابيااااااااة 
ومجااااااااااااالس المحافظااااااااااااات/ 

والمجاالس الالمركزية والبلدية 
 كناخبة ومرشحة.األخرى 

 
نساااابة تمثياااال الماااارأة تزايااااد  -

ومشااااااااركتها الفاعلاااااااة فاااااااي 
 مجلسي األعيان والنواب.

نساااابة تمثياااال الماااارأة  تزايااااد -
ومشااااااااركتها الفاعلاااااااة فاااااااي 
المناصااب القياديااة فااي الساالطة 

 التنفيذية.
 نساااابة تمثياااال الماااارأة تزايااااد -

ومشااااااااركتها الفاعلاااااااة فاااااااي 
  األحزاب السياسية.

نساااابة تمثياااال الماااارأة تزايااااد  -
ومشاركتها الفاعلة في السلطة 

 القضائية.
نساااابة تمثياااال الماااارأة تزايااااد  -

فاااااااي ومشااااااااركتها الفاعلاااااااة 
 منظمات المجتمع المدني.

لقاءات وندوات وور  عمل  -
حاااول المشااااركة تااام تنظيمهاااا 

ء والفتياااااات السياساااااية للنساااااا
 للوصول إلى خيارات أفضل.

برنااامج حااوارات السياسااات   -
الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 

فااي نساابة مشاااركة الماارأة  -
النيابيااة ومجااالس  االنتخابااات

المحافظااااااااات/ الالمركزيااااااااة 
والمجااالس األخاارى والبلديااة 

 كناخبة ومرشحة.
 
نساااابة تمثياااال الماااارأة فااااي  -

 مجلسي األعيان والنواب.
 
نساااابة تمثياااال الماااارأة فااااي  -

المناصب القيادية في السلطة 
 التنفيذية.

 
نساااابة تمثياااال الماااارأة فااااي  -

 األحزاب السياسية.
 
الماااارأة فااااي  نساااابة تمثياااال -

 السلطة القضائية.
 
نساااابة تمثياااال الماااارأة فااااي  -

 منظمات المجتمع المدني.
 
ناااادوات اللقاااااءات وعاااادد ال -

التاااااااي تااااااام  عمااااااالالوور  
 تنظيمها، وأماكنها.

 عدد المشاركات فيها. -
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 

جااااااااااااااااااااااااااداول  -
المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
الهيئااة المسااتقلة  -

 .لالنتخاب
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للقاااءات والناادوات 
 .وور  العمل

 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لحلقاااات النقاشاااية ل
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القاارار لكسااب التأييااد لوصااول  مناصب صنع القرار.
النساء والفتياات ذوات اإلعاقاة 

 إلى مناصب صنع القرار.
التأيياد لوصاول النسااء تزاياد  -

والفتيااااات ذوات اإلعاقااااة إلااااى 
 مناصب صنع القرار.

 عقدها، وموضوعاتها.
 
 
نسااااابة النسااااااء والفتياااااات  -

اإلعاقااااة فااااي مناصااااب  ذوات
 صنع القرار.

 .الشهرية
 
 
المجلااس األعلااى  -

لشؤون األشاخاص 
 .المعوقين

التمكاين االقتصااادي  0/1
للنساااء والفتيااات؛ بحيااث 
يتماااتعن بضااامان الااادخل 
واالسااتقاللية االقتصااادية 
والعماال الالئااق والحمايااة 

 االجتماعية.

رفع الوعي لزيادة نسبة تمثيل  -أ
المااارأة ومشااااركتها الفاعلاااة فاااي 

 مؤسسات القطاع الخاص.
 
 
 
تاادريب النساااء والفتيااات فااي  -ب

المجاااااااالت الرقميااااااة والماليااااااة 
كالتساااويق،  ؛والتقنياااة والمهنياااة

واإلدارة الماليااااااة، والمحاساااااابة 
ومسك الدفاتر، ورياادة األعماال، 
وإعااااااداد المشاااااااريع ودراسااااااة 

 الجدوى لها...
 
 
 
 
توعياااااة النسااااااء والفتياااااات  -ج

لالعتماد على ذواتهان اقتصاادًيا، 
مااع التركيااز علااى خفاا  نسااابة 

 البطالة.
 
نشر الوعي لتوسايع خياارات  -ـد

والفتيااات العماال المتاحااة للنساااء 
 لتكون قيمة مضافة في المجتمع.

 

نساااابة تمثياااال الماااارأة تزايااااد  -
ومشااااااااركتها الفاعلاااااااة فاااااااي 

 مؤسسات القطاع الخاص.
 
 
 
تام تادريبهن  النساء والفتيات -
المجااالت الرقمياة والمالياة في 

كالتساويق،  ؛والتقنية والمهنياة
واإلدارة الماليااااة، والمحاساااابة 
ومساااااااك الااااااادفاتر، ورياااااااادة 
األعمااااال، وإعااااداد المشاااااريع 

 ودراسة الجدوى لها.
كفاااااااءة النساااااااء والفتيااااااات  -

تااااام وممارسااااااتهن اإلنتاجياااااة 
بماااا ُيعااازز قااادراتهن  هاتحساااين

 التنافسية في المجتمع.
 تهنتاوعيتم النساء والفتيات  -

لالعتماااااااااد علااااااااى ذواتهاااااااان 
اقتصاااادًيا، ماااع التركياااز علاااى 

 خف  نسبة البطالة.
 
تااااام جلساااااات رفاااااع الاااااوعي  -

لتوسيع خيارات العمال تنظيمها 
المتاحة للنساء والفتيات لتكون 

 قيمة مضافة في المجتمع.

نساااابة تمثياااال الماااارأة فااااي  -
 مؤسسات القطاع الخاص.

معدل المشاركة االقتصاادية  -
الماااانّقح للسااااكان األردنيااااين 

ة فاااااأكثر( حساااااب سااااان 01)
 الجنس.

التدريبيااااة الاااادورات عاااادد  -
، التاااااااااااي تااااااااااام تنفياااااااااااذها

 وموضوعاتها.
 عدد المشاركات فيها. -
التوزيااااااااااااع الجغرافااااااااااااي  -
 لدورات.ل
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المهنية لدى المشاركات.
 
 
 
معاااااادل البطالااااااة للسااااااكان  -

سااانة فاااأكثر(  01األردنيااين )
   .حسب الجنس

 
 
رفااع الااوعي عاادد جلسااات  -

، تاااااااااام تنظيمهاااااااااااالتااااااااااي 
 وموضوعاتها.

 التوزيع الجغرافي لها. -

جااااااااااااااااااااااااااداول  -
المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للدورات التدريبية.
 
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 
 
 
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
تقااااارير اإلنجاااااز  -
جلسااااااااات رفااااااااع ل

 .الوعي
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نشاار الااوعي لتعزيااز تقاساام  -هااـ

المسؤوليات باين المارأة والرجال 
عاان أعمااال الرعايااة باادون أجاار 
 والعمل في الشؤون المنزلية.

 
 
 
 
كسب التأيياد لساد الفجاوة فاي  -و

 األجور بين الجنسين.
 
 
 
تعزياااز حقاااوق العاااامالت فاااي  -ز

والعاامالت فاي الشؤون المنزلياة 
والقطااااع  القطااااع غيااار الرسااامي

 .الزراعي
 
 
 
دعاام توصاايل صااوت الماارأة و -ح

نقاباااااات العماااااال  فااااايتمثيلهاااااا 
غااارف فاااي و والنقاباااات المهنياااة
 التجارة والصناعة.

 
تنظيم أنشطة توعوية لتعزياز  -ط

الشمول واإلدمااج الماالي للنسااء 
 والفتيات.

 
 
 
 
جلساااااات رفاااااع الاااااوعي تااااام  -

لتعزيااااااااز تقاساااااااام  تنظيمهااااااااا
المساااااااؤوليات باااااااين المااااااارأة 
اياااة والرجااال عااان أعماااال الرع

بدون أجر والعمل فاي الشاؤون 
 المنزلية.

 
 
حملااااة وطنيااااة تاااام تنظيمهااااا  -
كسااب التأييااد لسااد الفجااوة فااي ل

 األجور بين الجنسين.
 
 
برنااامج حااوارات السياسااات   -

أعضاااء الشاهرية تام عقاادن ماع 
لتعزياااااز  السااااالطة التشاااااريعية

حقااوق العااامالت فااي الشااؤون 
المنزلية والعامالت فاي القطااع 

والقطاااااااااع غياااااااار الرساااااااامي 
 الزراعي.

إيصااااااااال صااااااااوت الماااااااارأة  -
ماان خااالل نقابااات تاام وتمثيلهااا 

 العمااااااال والنقابااااااات المهنيااااااة

 وغرف التجارة والصناعة.
 
أنشااااااطة توعويااااااة لتعزيااااااز  -

الشاااااامول واإلدماااااااج المااااااالي 
 تم تنظيمها. للنساء والفتيات

عااااادد المشااااااركين/ات فيهاااااا 
 حسب الجنس.

أثاااار هااااذن الجلسااااات علااااى  -
 المشاركين/ات فيها.

عاادد جلسااات رفااع الااوعي  -
التااااااااااي تاااااااااام تنظيمهااااااااااا، 

 وموضوعاتها.
 التوزيع الجغرافي لها. -

عااااادد المشااااااركين/ات فيهاااااا 
 حسب الجنس.

لجلسااااات علااااى أثاااار هااااذن ا -
 المشاركين/ات فيها.

فجاااااااااوة األجاااااااااور باااااااااين  -
 الجنسين.

عدد الجهات المشااركة فاي  -
 الحملة الوطنية.

 
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 
 عقدها، وموضوعاتها.

 
 
 
 
نساااابة تمثياااال الماااارأة فااااي  -

نقاباااااات العماااااال والنقاباااااات 
غاارف التجااارة فااي و المهنيااة

 والصناعة.
 
نشاااااااطة عااااااادد وناااااااوع األ -
 التي تم تنظيمها.توعوية ال
 

 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 والبعدي.القبلي 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

لجلسااااااااات رفااااااااع 
 الوعي.

 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
دائااااااااااااااااااااااااااااارة  -

اإلحصااااااااااااااااااااءات 
 العامة.

تقريااااار اإلنجااااااز  -
 .وطنيةالحملة لل
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للحلقاااات النقاشاااية 
 الشهرية.

 
 
 
 
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
 تقااااارير اإلنجاااااز -

ألنشااااااااااااااااااااااااااطة ل
 .التوعوية
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دعااااااااام التشااااااااابيك وبنااااااااااء  -ي

ماااا باااين سااايدات  الشاااراكات فاااي
األعماااااال ومؤسسااااااتهن لتباااااادل 
التجاااااارب والخبااااارات وقصاااااص 

 النجاح.

برنااامج حااوارات السياسااات   -
الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 

لتعزيااز الشاامول  المااالي القاارار
واإلدمااااااااج الماااااااالي للنسااااااااء 

 والفتيات.
 
 
 
 
التشاااااااابيك وبناااااااااء تزايااااااااد  -

الشااراكات فااي مااا بااين ساايدات 
األعماااال ومؤسسااااتهن لتباااادل 
التجاااارب والخبااارات وقصاااص 

 النجاح.

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
اإلدماج المالي للنساء مدى  -

والفتيااات كهاادف صااريح فااي 
السياسااااااااااااااات الوطنيااااااااااااااة 

  الخدمات.و
 
 
ساااااايدات األعمااااااال عاااااادد  -

التاااااااي تااااااام  ومؤسسااااااااتهن
التشبيك وبناء الشاراكات فاي 

 ها.ما بين

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للحلقاااات النقاشاااية 

 الشهرية.
 وزارة المالية. -
جااااااااااااااااااااااااااداول  -

المؤشااااااااااااااااااااارات 
الجندرياااااة/ دائااااارة 
اإلحصااااااااااااااااااااءات 

 العامة.
ملتقاااااى سااااايدات  -

األعمااااال والمهاااان 
 .األردني

تعزياااااااز مشااااااااركة  0/2
وتمكين النساء والفتياات 
الالجئاااااات والمجتمعاااااات 
 المضيفة في األردن.

بناء قدرات جمعياة "تضاامن"  -أ
المجتمااااااع الماااااادني  نظماااااااتوم

 المحلية الشريكة.
 
بنااااء تحركاااات وحشاااد تأيياااد  -ب

 الالجئات لحقوق النساء والفتيات

 .والمجتمعات المضيفة
 
تعزياااااااز وتمكاااااااين النسااااااااء  -ج

والفتيات وبناء قادراتهن القيادياة 
 ضمن مجتمعاتهن المحلية.

قاااادرات جمعيااااة "تضااااامن"  -
المجتماااااع المااااادني ومنظمااااات 

 نم بناؤها. المحلية الشريكة
 
حملااااة وطنيااااة تاااام تنظيمهااااا  -

لحقااوق النسااااء  لكسااب التأيياااد
والفتيات الالجئات والمجتمعات 

 المضيفة.
تام تمكيانهن  النساء والفتيات -

ضاامن  وبناااء قاادراتهن القياديااة
 مجتمعاتهن المحلية.

منظمااااات المحليااااة عاااادد ال -
بنااااااء التاااااي تااااام  الشاااااريكة
 ها.قدرات
 
عدد الجهات المشااركة فاي  -

 الحملة الوطنية.
 
 
 النساااااااء والفتياااااااتعاااااادد  -

اللاااواتي تااام تمكيااانهن وبنااااء 
   .قدراتهن القيادية

التقارير اإلدارياة  -
السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
تقريااااار اإلنجااااااز  -

 للحملة الوطنية.
 
 
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

     

تمكااااااااين النساااااااااء  0/7
والفتياااااات معرفًياااااا؛ ماااااا 
ُيمكنهن من التصادي لماا 
ُيواجهنااه ماان قضااايا فااي 
مجتمعااااااتهن، لُيصااااابحن 

تنظاااااايم الااااااور  التوعويااااااة  -أ
لتطوير معاارف النسااء والفتياات 
وتنميااااااة مهاااااااراتهن الحياتيااااااة 

 وزيادة ثقتهن بأنفسهن.
 
 

 تم تنظيمها الور  التوعوية -
لتطاااااااوير معااااااااارف النساااااااااء 
والفتيااااات وتنميااااة مهاااااراتهن 

 ثقتهن بأنفسهن.والحياتية 
 
 

التي  الور  التوعويةعدد  -
 .تم تنظيمها

   للور .التوزيع الجغرافي  -
 فيها.عدد المشاركات  -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 .المشاركات المعرفية لدى

 تقااااارير اإلنجاااااز -
 . لور  التوعويةل
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
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صانعات للتغيير وقادرات 
على معالجة أية مخااوف 

 ُتواجههن.

تنظايم ور  تدريبياة لتمكاين  -ب
النسااااء والفتياااات مااان اساااتخدام 
وتوظيااف تكنولوجيااا المعلومااات 
واالتصااااالت ووساااائل التواصااال 

 االجتماعي الحديثة. 
 
تنظاايم المحاضاارات والااور   -ج

التوعويااة حااول حقااوق اإلنسااان 
للنساااء والفتيااات فااي التشااريعات 

الوطنياااة خصوًصاااا والمرجعياااات 
ات وفااااااي القااااااوانين والمعاهااااااد

الدولياااة والمعاااايير والمرجعياااات 
 عموًما.

تم تنظيمهاا تدريبية الور  ال -
لتمكاااين النسااااء والفتياااات مااان 
توظيااف تكنولوجيااا المعلومااات 
واالتصاااالت ووسااائل التواصاال 

 الحديثة. االجتماعي
 
المحاضاااااااااارات والااااااااااور   -

حاااول تااام تنظيمهاااا التوعوياااة 
حقااااااااوق اإلنسااااااااان للنساااااااااء 
والفتيااااااات فاااااااي التشاااااااريعات 
الوطنياااااااة خصوًصاااااااا وفاااااااي 
القاااااااااااااوانين والمعاهااااااااااااادات 

الدولياة والمرجعيات والمعاايير 
 عموًما.

التاي  تدريبيةالور  عدد ال -
 تم تنظيمها.

   للور .التوزيع الجغرافي  -
 عدد المشاركات فيها. -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 لدى المشاركات. الحاسوبية
 المحاضارات والاور  عدد -

 التي تم تنظيمها.
 فيها.عدد المشاركات  -
نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -

أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 
المستهدفين/ات بالمحاضرات 

 .والور  التوعوية

  تقااااارير اإلنجاااااز -
 .لور  التدريبيةل
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لمحاضاااااااااااااااااارات ل

  .والور 
نتاااااااائج قيااااااااس  -

الاااااااااااااااااااااااااااااااوعي 
 المعلوماتي.

 تفريغ المقابالت. -

تمكااااااااين النساااااااااء  0/1
والفتيااات إعالمًيااا بديجاااد 
جيل جديد من الصحفيات 
المهتمااااااات بقضاااااااياهن 
وتزوياااااااادهن بااااااااالخبرة 
الالزمة لتعزيز المسااواة 
 والعدالة بين الجنسين.

المشاااااااااركة فااااااااي الباااااااارامج  -أ
للحااديث عاان اإلعالميااة المختلفااة 

قضاااااااااايا النسااااااااااء والفتياااااااااات 
 وحقوقهن.

تااوفير مااواد إعالميااة موثقااة  -ب
ُتساالط الضااوء وتحلاال السياسااات 
والتشااااااريعات وتقاااااارأ البيانااااااات 
واإلحصااااااااااااااءات، وُتوظاااااااااااااف 
المناسااااابات الوطنياااااة والعربياااااة 
والدولياااااة فاااااي تعزياااااز ونشااااار 
وإعمااال حقااوق اإلنسااان للنساااء 

 وتمكينهن. والفتيات
تنفيااذ برنااامج شاامولي يشاامل  -ج

تاااااااادريب النساااااااااء والفتياااااااااات 
باارامج إعالميااة وتمكياانهن عباار 

تناااااااااول قضاااااااااياهن دوريااااااااة ت
 وحقوقهن.

حاااااول  دوريإعاااااداد تقريااااار  -د

فااي  شاااركت الجمعيااة بفعاليااة -
الباااارامج اإلعالميااااة المختلفااااة 
للحااااديث عاااان قضااااايا النساااااء 

 والفتيات وحقوقهن.
تاااام مااااواد إعالميااااة موثقااااة  -

ل السياساااااات ياااااتحلل توفيرهاااااا
البياناااات  وقاااراءةوالتشاااريعات 

ف يااااااااااواإلحصاااااااااااءات، وُتوظ
المناسااابات فاااي تعزياااز ونشااار 
وإعمال حقوق اإلنسان للنسااء 

 والفتيات وتمكينهن.
 
ن تنفياااذتااام برناااامج شااامولي  -
تاااااادريب النساااااااء والفتيااااااات ل

وتمكيانهن عبار برناامج إذاعاي 
إسااااابوعي يتنااااااول قضااااااياهن 

 وحقوقهن.
حاول تم إعادادن  دوريتقرير  -

ة عالمياااااإل اتلقاااااءال عاااادد -
التاااي شااااركت الجمعياااة بهاااا 
عبااااااااار وساااااااااائل اإلعاااااااااالم 

 .المختلفة
عالميااااااة اإلمااااااواد عااااادد ال -
 ، وموضوعاتها. موثقةال
عااااادد البياناااااات الصاااااحفية  -

 ؛فااااااي المجاااااااالتالصااااااادرة 
السياساااااااااية واالقتصاااااااااادية 
، واالجتماعيااااااة والمتنوعااااااة

   وموضوعاتها.
 
عااااادد البااااارامج اإلذاعياااااة  -

، التااي تاام تنفيااذها األساابوعية
 وموضوعاتها. 

 
 
التي   الدوريةعدد التقارير  -

"تضااااااامن فااااااي  -
التقريااار  /اإلعاااالم"
 .اإلعالمي

ة رير السانوياالتق -
دارة المعرفااااااااااااة إل

والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
/ واالتصااااااااااااااااااااااال

 تضامن. 
 التقارير اإلدارياة -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
/ والشااااااااااااااااااااهرية

 تضامن.
"تضااااااامن فااااااي  -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 اإلعالمي.

التقارير السانوية  -
إلدارة المعرفااااااااااااة 
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تعامل وسائل اإلعالم مع القضاايا 
 المتعلقة بالنوع االجتماعي.

 
عقاااد ور  عمااال وماااؤتمر  -هاااـ

سااانوي لتنااااول دور اإلعاااالم فاااي 
الاااة باااين تعزياااز المسااااواة والعد

 الجنسين.
تنفياااااذ تااااادريبات متخصصاااااة  -و

للعااااملين/ات فاااي مجاااال اإلعاااالم 
حااول موضااوع تعزيااز المساااواة 

 والعدالة بين الجنسين.

تعامل وسائل اإلعالم مع قضايا 
 النوع االجتماعي.

 
ور  عماال ومااؤتمر ساانوي  -

دور اإلعالم في  تم عقدها حول
تعزيااز المساااواة والعدالااة بااين 

 الجنسين.
تاااااام  تاااااادريبات متخصصااااااة -

للعاااملين/ات فاي مجااال تنفياذها 
اإلعااالم حااول موضااوع تعزيااز 
المساااااااااواة والعدالااااااااة بااااااااين 

 .الجنسين

 تم إعدادها.
ماااادى مسااااتوى التقااااارير و -

 ها.يتشمول
عاادد ور  العماال التااي تاام  -

 عقدها.
ة سااانويال اتماااؤتمرال عااادد -

 التي تم عقدها.
التدريبيااااة  الاااادوراتعاااادد  -

 تنفيذها.التي تم 
 ات فيها.ين/عدد المشارك -
تنميااة الكفايااات أثرهااا علااى  -

 المهنية لدى المشاركين/ات.

والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن. 
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
/ والشااااااااااااااااااااهرية

 تضامن.
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

 

 عدم المساواة والتمييز:التصدي لمحور  -9
 المؤشرات األثر (9)الهدف االستراتيجي 

الحاااد مااان أوجاااه عااادم المسااااواة 
 عباار مواجهتهااا باعتمااادوالتمييااز 

نهاااج حقاااوقي قاااائم علاااى حقاااوق 
اإلنسان بماا يتماشاى ماع القواعاد 

 الوطنيااااة والمعااااايير والسياسااااات
 الدولية.و واإلقليمية

فااي تاام اعتمااادن نهااج حقااوقي قااائم علااى حقااوق اإلنسااان  -
أنشااطة المؤسسااات العامااة والخاصااة ومنظمااات المجتمااع 

بمااا يتماشااى مااع القواعااد والمعااايير والسياسااات ، والماادني
 .الدولية

قائماة علاى  قواعد ومعايير وسياساات وممارساات عملياة -
تااام  قاااائم علاااى حقاااوق اإلنساااانالحقاااوقي النهج الااامراعااااة 
 وفق منحى تشاركي. تطويرها

السياسااات العامااة تاام رصاادها ماان خااالل المرصااد الماادني  -
 ع االجتماعي.للمساواة القائمة على النو

 .منها الحدتم  بين الجنسين أوجه عدم المساواة والتمييز -
بناء شراكات وعالقات فّعالة مع صناع القرار والماؤثرين  -

 في المجتمع المحلي لكسب التأييد لحقوق النساء والفتيات.

منظمات المجتمع ومدى إدماج حقوق اإلنسان في عمل المؤسسات العامة والخاصة  -
 المدني.

تبناى لماع صاناع القارار / حوارات السياسات التي تم تنظيمها عدد الحلقات النقاشية -
 سياسات وتشريعات تحمي النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز.

تحديد أوجه عدم المسااواة باين الجنساين ل عدد البحوث والدراسات التي تم إجراؤها -
 مع التركيز على مستويات )التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات(.      

عدد المشاركات اإلعالمية للجمعية في وسائط اإلعالم المقروء والمسموع والمرئاي  -
للتوعياااة بالتشاااريعات الوطنياااة وحقاااوق النسااااء والفتياااات واالتفاقياااات  واإللكتروناااي

 لدولية.ا
العاملة فاي مجاال حقاوق  والدوليةمنظمات المجتمع المدني الوطنية واإلقليمية عدد  -

  .هامعوالتنسيق التشبيك التي تم  اإلنسان
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رفع الوعي بأهمياة  9/0
إدمااج نهاج حقاوقي قااائم 
على حقاوق اإلنساان فاي 
أنشاااااااااطة المؤسساااااااااات 
العاماااااااااااة والخاصاااااااااااة 
ومنظمااااااااات المجتمااااااااع 

 المدني.

كساااب التأيياااد إلدمااااج حقاااوق  -أ
اإلنساااان فاااي عمااال المؤسساااات 

 العامة والخاصة.
إدمااااج حقاااوق اإلنساااان فاااي  -ب

عماال منظمااات المجتمااع الماادني 
ة العاملااة فااي مجااال حقااوق الماارأ

 وقضاياها.
التشاااااااابيك مااااااااع منظمااااااااات  -ج

المجتمااااااااع الماااااااادني الوطنيااااااااة 
العاملااة فااي  والدوليااةواإلقليميااة 

 مجال حقوق اإلنسان.

دمااااج حقاااوق اإلنساااان فاااي إ -
عمااااااال المؤسساااااااات العاماااااااة 

 والخاصة.
إدمااااج حقاااوق اإلنساااان فاااي  -

 .عمل منظمات المجتمع المدني
 
 
التشاابيك مااع منظمااات تزايااد  -

العاملاااة فاااي المجتماااع المااادني 
 مجال حقوق اإلنسان.

دماج حقوق اإلنساان مدى إ -
فااي عماال المؤسسااات العامااة 

  والخاصة.
مدى إدماج حقوق اإلنساان  -

فااي عماال منظمااات المجتمااع 
 .المدني
 
منظماااااات المجتماااااع عااااادد  -

التشاااابيك التااااي تاااام الماااادني 
 ، ومستواها.هامع

تقااااااااااااااااااااااااااارير  -
المؤسسااات العامااة 

 والخاصة.
منظماااات  تقاااارير -

 المجتمع المدني.
 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

 مذكرات التفاهم.
 

     

تطااااااااوير قواعااااااااد  9/9
ومعااااااااايير وسياسااااااااات 
وممارسات عملية قائماة 
على مراعاة نهج حقوقي 
قااااااااائم علااااااااى حقااااااااوق 

  اإلنسان.

مع منظمات المجتماع  التنسيق -أ
الماااااادني الوطنيااااااة واإلقليميااااااة 
والعالميااااة العاملااااة فااااي مجااااال 

قواعاااد تطاااوير ل حقاااوق اإلنساااان
ومعاااايير وسياساااات وممارساااات 

قائمااااااة علااااااى الاااااانهج  عمليااااااة
 الحقوقي.

 
 
العماااال مااااع صااااناع القاااارار  -ب

لتطاااوير وتبناااي قواعاااد ومعاااايير 
وسياسااااات وممارسااااات عمليااااة 

 قائمة على النهج الحقوقي.

 منظمااااات المجتمااااع الماااادني -
 علاااااى مختلاااااف المسااااااتويات؛
الوطنياااة واإلقليمياااة والعالمياااة 

 معها.والتنسيق تم التواصل 
قواعااااد ومعااااايير وسياسااااات  -

وممارسااات عمليااة قائمااة علااى 
 تااام تطويرهاااا الااانهج الحقاااوقي

 .وفق منحى تشاركي
 
برناااامج حاااوارات السياساااات  -

صااناع تاام عقاادن مااع الشااهرية 
القااارار لتطاااوير وتبناااي قواعاااد 
ومعايير وسياسات وممارساات 
عملياااااة قائماااااة علاااااى الااااانهج 

 الحقوقي.
تام رصادها السياسات العاماة  -

ماااادني المرصااااد الماااان خااااالل 
للمساااواة القائمااة علااى النااوع 

 .االجتماعي

منظماااااات المجتماااااع عااااادد  -
 التااااي تاااام التواصاااال الماااادني
 معها، ومستواها. والتنسيق

 
معااااااااااااايير القواعااااااااااااد وال -
ممارسااااااات السياسااااااات والو
 التااااي تااام تطويرهااااا عملياااةال

 .النهج الحقوقيوفق 
 
نقاشاااااية الحلقاااااات عااااادد ال -
التي تم  متخصصةالشهرية ال

 عقدها، وموضوعاتها. 
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الفئة والجنس.
 
ُمنشااااااأ  المرصاااااد الماااااادني -

 ومفّعل.
عدد السياسات العامة التاي  -

 تم رصدها، وموضوعاتها.

االتفاقياااااااااااات أو  -
 مذكرات التفاهم.

 
 
القواعااااااااااااااااااااااااد  -

والمعااااااااااااااااااااااااايير 
والسياساااااااااااااااااااات 
والممارسااااااااااااااااات 

 رة.المطوّ  العملية
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للحلقاااات النقاشاااية 
 الشهرية.

 
 
 
التقارير الصادرة  -
 .المرصد عن
 
 

     

ضمـااااـان مسـااااـاواة  9/2
بناااء شااراكات وعالقااات فّعالااة  -أ

مع صناع القارار والماؤثرين فاي 
تاام شااراكات وعالقااات فّعالااة  -

ماااااع صاااااناع القااااارار بناؤهاااااا 
 عالقااااتالشاااراكات وعااادد ال -
، تااااام بناؤهااااااالتاااااي  فّعالاااااةال

االتفاقياااااااااااات أو  -
 مذكرات التفاهم.
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الذكـاااـور واإلنـاااـاث فـاااـي 
التمتـااااااااااااـع بجميـااااااااااااـع 
الحقـاااااااااااـوق المدنياااااااااااة 
والسياسية واالقتصاديــة 
واالجتماعيـااااااااااااااااااااااااااااـة 
والثقافيـااااااـة، والقضاااااااء 
علاااااااى جمياااااااع أشاااااااكال 
التمييااااااز ضااااااد النساااااااء 

 والفتيات.

المجتمااع المحلااي لكسااب التأيياااد 
 لحقوق النساء والفتيات.

 
العمل مع صناع القارار علاى  -ب

تبنى سياساات وتشاريعات تحماي 
النساء والفتيات من جميع أشكال 

 التمييز. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عقد نادوات ولقااءات وور   -ج

فااي عماال لشاارائح المجتمااع كافااة 
حااول مختلااف محافظااات المملكااة 

ضمـااااااـان مسـااااااـاواة الذكـااااااـور 
واإلنـااـاث فـااـي التمتـااـع بجميـااـع 
الحقـااـوق والقضاااء علااى جميااع 
أشاااااكال التميياااااز ضاااااد النسااااااء 

 والفتيات.

المجتماااااااع والماااااااؤثرين فاااااااي 
المحلااي لكسااب التأييااد لحقااوق 

 النساء والفتيات.
"مشاااااروع وضاااااع مساااااودة  -

مسااواة وتكاافؤ ضمان القانون 
وفااق  "بااين الجنسااين الفاارص

ماااع مختلاااف  منحاااى تشااااركي
 .الجهات المعنية

تنظااااااايم مائااااااادة مساااااااتديرة  -
"مشاااااروع قااااااانون لمناقشاااااة 

ضااااااامان المسااااااااواة وتكاااااااافؤ 
 "باااااااين الجنساااااااين الفااااااارص

بحضااااااور مختلااااااف الجهااااااات 
 المعنية.

برناااامج حاااوارات السياساااات  -
الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 

تبنااااااااى سياسااااااااات لالقاااااااارار 
وتشااااااريعات تحمااااااي النساااااااء 
والفتيااااات ماااان جميااااع أشااااكال 

 التمييز. 
 ندوات ولقاءات وور  عمل -

لشااارائح المجتماااع  تااام عقااادها
كافاااة حاااول ضمـاااـان مسـاااـاواة 
الذكــور واإلنــاث فــي التمتـاـع 
بجميـااااـع الحقـااااـوق والقضاااااء 
على جميع أشاكال التميياز ضاد 

 النساء والفتيات.

 وموضوعاتها.
 
 
 القاااانون مساااودة مشاااروع -

 صياغتها. تالتي تم
 
 
 
فااااي عاااادد المشاااااركين/ات  -

المائااااادة المساااااتديرة حساااااب 
 الجهة والجنس.

 
 
 
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 
 عقدها، وموضوعاتها.

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
 حسب الفئة والجنس.

 
لقاااااءات الناااادوات وال عاااادد -

 .عملالوور  
 . لهاالتوزيع الجغرافي  -
 ات فيهااااين/عااادد المشاااارك -

 .حسب الجنس

 
 
 
مسااودة مشااروع  -

 .القانون
 
 
 
تقريااااار اإلنجااااااز  -
 .لمائدة المستديرةل
 
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للحلقاااات النقاشاااية 
 الشهرية.

 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

لندوات واللقااءات ل
 وور  العمل.

نشاااااااااار الثقافااااااااااة  9/4
القانونيااااااااااة للتوعيااااااااااة 
بالتشاااااااريعات الوطنياااااااة 

عقااد ناادوات ولقاااءات وور   -أ
فااي عماال لشاارائح المجتمااع كافااة 
حااااااااول مختلااااااااف المحافظااااااااات 

التشاااااريعات الوطنياااااة وحقاااااوق 

ندوات ولقاءات وور  عمل  -
تااام عقااادها لشااارائح المجتماااع 
كافة حاول التشاريعات الوطنياة 
ت وحقااااااوق النساااااااء والفتيااااااا

عاااادد الناااادوات واللقاااااءات  -
 وور  العمل.

 التوزيع الجغرافي لها.  -
 المشااااركين/ات فيهااااعااادد  -

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للندوات واللقااءات 

 وور  العمل.
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المرجعيااااااااة وبمباااااااااد  
حقااااوق اإلنسااااان بعامااااة 
وحقوق النساء والفتياات 
بخاصاااااااة وباالتفاقياااااااات 
 الدولية المصادق عليها.

والفتياااااات واالتفاقياااااات  النسااااااء
 الدولية.

 
إعااداد المطويااات والنشاارات  -ب

واألفاااالم والمسااارحيات للتوعياااة 
بالتشااااريعات الوطنيااااة وحقااااوق 
النسااااااء والفتياااااات واالتفاقياااااات 

 الدولية.
المشاركة في وسائط اإلعاالم  -ج

ء والمسااااموع والمرئااااي والمقاااار
واإللكتروني للتوعية بالتشريعات 

والفتيات الوطنية وحقوق النساء 
 واالتفاقيات الدولية.

تغذياااااة الموقاااااع اإللكتروناااااي  -د
ووسااااائط التواصاااال االجتماااااعي 

بالتشاااريعات الخاصاااة بالجمعياااة 
الوطنية وحقوق النساء والفتيات 

 واالتفاقيات الدولية.

  واالتفاقيات الدولية.
 
 
المطويات والنشرات واألفالم  -

تاااااام إعاااااادادها والمساااااارحيات 
للتوعياااة بالتشاااريعات الوطنياااة 
وحقااااااوق النساااااااء والفتيااااااات 

 واالتفاقيات الدولية.
تااام  وساااائط اإلعاااالممختلاااف  -

اساااتثمارها وتوظيفهاااا بفعالياااة 
للتوعياااة بالتشاااريعات الوطنياااة 
وحقااااااوق النساااااااء والفتيااااااات 

 واالتفاقيات الدولية.
الموقااع اإللكترونااي ووسااائط  -

التواصااال االجتمااااعي الخاصاااة 
مواكبااااة باسااااتمرار بالجمعيااااة 

للموضااااااااااااوعات المتعلقااااااااااااة 
التشاااريعات الوطنياااة وحقاااوق ب

النسااااء والفتياااات واالتفاقياااات 
 الدولية.

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المعرفية لدى المشاركات.
المطويااات والنشاارات عاادد  -

التاااي  واألفاااالم والمسااارحيات
 تم إعدادها.

 
 
اإلعالميااة  المشاااركاتعاادد  -
لجمعيااة فااي وسااائط اإلعااالم ل

والمسموع والمرئي  المقروء
 .واإللكتروني

 
عااااااادد الموضاااااااوعات ذات  -
القااااااة المنشااااااورة علااااااى الع

الموقااع اإللكترونااي ووسااائط 
التواصل االجتمااعي الخاصاة 

 ، وعناوينها.بالجمعية

 
 نتااااائج االختبااااار -

 القبلي والبعدي.
المطويااااااااااااااااااات  -

والنشرات واألفاالم 
 والمسااااااااااااااارحيات

 الُمعدة.
 
"تضااااااامن فااااااي  -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 اإلعالمي.

التقارير السانوية  -
إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن. 
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

كسب التأيياد إللغااء  9/1
التشااااااريعات التمييزيااااااة 
والتصاااااااادي لألعااااااااراف 
والتقاليد االجتماعية التي 
تاااااااااادعم مثاااااااااال تلااااااااااك 
التشاااااااريعات، وتعزياااااااز 

القانونية لحقوق الحماية 
 النساء والفتيات.

تنظااااايم الحماااااالت واساااااتخدام  -أ
مختلاااف آلياااات ووساااائل الضاااغط 
للتأثير على الرأي العام ومتخاذي 
القارارات ضاامن حادود القااوانين، 

 والمشاركة فيها.
تنظااااايم ور  عمااااال حاااااول  -ب

السياسااات والتشااريعات الخاصااة 
بالنساااااااااء والفتيااااااااات بهاااااااادف 
مراجعتهاااااا وتحليلهاااااا ومعرفاااااة 
النصاااوص التمييزياااة والثغااارات 
الموجااااااااودة فيهااااااااا واقتااااااااراح 

آليااات تاام تنظيمهااا والحماالت  -
تام اساتخدامها ووسائل الضاغط 

للتاااااأثير علاااااى الااااارأي العاااااام 
ومتخذي القرارات ضمن حدود 

 .القوانين
حاول  هااتنظيمتم ور  عمل  -

السياساااااااااااات والتشاااااااااااريعات 
الخاصاااااة بالنسااااااء والفتياااااات 

مراجعتهااا وتحليلهااا ومعرفااة و
النصااوص التمييزيااة والثغاارات 

اقتاااراح تااام و ،الموجاااودة فيهاااا

عاااادد الحمااااالت التااااي تاااام  -
 وعناوينها. ،تنظيمها

التاي  آليات ووسائل الضغط -
 ها.استخدام تم
 
التااي تاام  عماالالور  عاادد  -

 تنظيمها، وموضوعاتها.
 
 
 
 

تقااااارير اإلنجاااااز  -
ووساااائل  لحماااالتل

 .الضغط
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
 .ور  العملل
 ستبانات.اال -
 مقابالت.ال -
اسااااااااااااااتطالعات  -
 رأي.ال
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 التعديالت الالزمة.
 
تنظااايم نااادوات ولقااااءات ماااع  -ج

الساالطة التشااريعية بهاادف تبنااي 
التعااااااديالت علااااااى التشااااااريعات 

والفتيات وإزالاة الخاصة بالنساء 
التحفظات على االتفاقيات الدولية 

، والعمااال علاااى المصاااادق عليهاااا
إدماااااااااج االتفاقيااااااااات الدوليااااااااة 
المصااادق عليهااا فااي التشااريعات 

 الوطنية.

 التعديالت الالزمة.
 
 هاااتنظيمتاام ناادوات ولقاااءات  -

مااع الساالطة التشااريعية بهاادف 
تبنااااااااااي التعااااااااااديالت علااااااااااى 

نساااااء التشاااريعات الخاصاااة بال
والفتيااااات وإزالاااااة التحفظاااااات 
علاااااااى االتفاقياااااااات الدولياااااااة 

 المصادق عليها.
برناااامج حاااوارات السياساااات  -

 أعضاااء  الشاهرية تام عقاادن ماع
وصاااااناع الساااالطة التشاااااريعية 

بهاادف تبنااي التعااديالت القاارار 
علااااااى التشااااااريعات الخاصااااااة 
بالنساااااااء والفتيااااااات وإزالااااااة 
التحفظاااااات علاااااى االتفاقياااااات 

يهااااااا، الدوليااااااة المصااااااادق عل
والعماال علااى إدماااج االتفاقيااات 
الدولياااة المصاااادق عليهاااا فاااي 

 التشريعات الوطنية.

 
 
لقاااااءات الناااادوات وعاااادد ال -

السالطة ماع التي تام تنظيمهاا 
 ، وموضوعاتها.التشريعية

 
 
 
 
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 
 عقدها، وموضوعاتها.

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
 حسب الفئة والجنس.

محاضااااااااااااااااااااااار  -
 االجتماعات.

 تقااااارير اإلنجاااااز -

لناااااااااااااااااااااااااااادوات ل
 .واللقاءات

محاضااااااااااااااااااااااار  -
 االجتماعات.

 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للحلقاااات النقاشاااية 
 الشهرية.

تحدياااد أوجاااه عااادم  9/2
المساااواة بااين الجنساااين 
مااع التركيااز علااى أربعااة 
مسااااتويات )التشااااريعات 
والسياساااااات والبااااارامج 

 والخدمات(.      

إجااااراء البحااااوث والدراسااااات  -أ
والبارامج لتشريعات والسياسات ل

إلبااااااااراز األمااااااااور  والخاااااااادمات
اإليجابيااااااة وتحديااااااد الفجااااااوات 
وتوظيفها في حماالت تساتند إلاى 

 المعرفة. 
 
تنظااااايم ور  عمااااال حاااااول  -ب

التشريعات والسياسات والبارامج 
والخاااااادمات الخاصااااااة بالنساااااااء 
والفتياااااااات بهااااااادف مراجعتهاااااااا 
وتحليلهااااا ومعرفااااة أوجااااه عاااادم 

البحااااااااااااوث والدراسااااااااااااات  -
للتشاااااااااااريعات والسياساااااااااااات 

تااااااام والبااااااارامج والخااااااادمات 
إلبااااااااراز األمااااااااور  ؤهاااااااااإجرا

اإليجابياااااة وتحدياااااد الفجاااااوات 
وتوظيفهاااا فاااي حماااالت تساااتند 

 إلى المعرفة.
حاول  هااتنظيمتم ور  عمل  -

التشاااااااااااريعات والسياساااااااااااات 
والبااارامج والخااادمات الخاصاااة 
بالنسااااااااء والفتياااااااات بهااااااادف 
مراجعتهااااا وتحليلهااااا ومعرفااااة 

البحاااوث والدراساااات عااادد  -
لتشااريعات التاي تاام إجراؤهااا ل

والسياسااااااااااات والباااااااااارامج 
 .والخدمات

 
 
 
التااي تاام  عماالالور  عاادد  -

 ، وموضوعاتها.هاتنظيم
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 .حسب الجنس

البحاااااااااااااااااااااااوث  -
 .والدراسات

 ستبانات.اال-
 مقابالت.ال -
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 لور  العمل.
 مقابالت.ال -
اسااااااااااااااتطالعات  -
 رأي.ال
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المساواة بين الجنسين الموجودة 
 فيها واقتراح التعديالت الالزمة.

 
 
بناء شراكات وعالقاات فّعالاة  -ج

مع صناع القارار والماؤثرين فاي 
لكسااب التأيياااد المجتمااع المحلااي 

لحقوق النسااء والفتياات وإلزالاة 
أوجااااااه عاااااادم المساااااااواة بااااااين 

 الجنسين.

أوجاااااه عااااادم المسااااااواة باااااين 
الجنسااااااين الموجااااااودة فيهااااااا 
 واقتراح التعديالت الالزمة.

 
تاام شااراكات وعالقااات فّعالااة  -

ماااااع صاااااناع القااااارار بناؤهاااااا 
والماااااااؤثرين فاااااااي المجتماااااااع 

يااد لحقااوق المحلااي لكسااب التأي
النساء والفتيات وإلزالاة أوجاه 
 عدم المساواة بين الجنسين.

نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -
أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 

ور  بااااااااالمسااااااااتهدفين/ات 
 .العمل
صااااااااناع القاااااااارار عاااااااادد  -

والماااااؤثرين فاااااي المجتماااااع 
الااااااذين تاااااام بناااااااء  المحلاااااي

 شراكات معهم.

 .المقابالتتفريغ  -
 
 
 
االتفاقياااااااااااااات أو -

 مذكرات التفاهم.
  زيارات ميدانية. -
محاضااااااااااااااااااااااار  -

 االجتماعات.

 

 محور األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان: -2
 المؤشرات األثر (2)الهدف االستراتيجي 

مواجهااااة التحااااديات التااااي ُتخاااال 
باألمن اإلنساني من منظور تعزيز 
المساواة وحقوق اإلنساان للنسااء 
والفتيات بشكل خااص، لحماايتهن 
من أي عناف ُيماارس علايهن مان 
داخااال األسااارة أو خارجهاااا، حتاااى 
يسااتطعن ممارسااة حياااتهن بشااكل 

 فاعل ضمن مجتمعاتهن.

حماياااااة حقاااااوق النسااااااء والفتياااااات اللاااااواتي يتعرضااااان  -
للممارسات الضارة من خالل تفعيل دور المدارس وأعضااء 

ادات الشااابابية المجتماااع المحلاااي وخصوًصاااا الرجاااال والقيااا
 والنسائية.

بيئة اجتماعية تم بناؤها وتعزيزها ُتمكن النساء والفتياات  -
ماان عااي  حياااة خاليااة ماان الجريمااة والعنااف المبنااي علااى 
 النوع االجتماعي ومظاهر االنحراف كاالنتحار واإلدمان.

الحمالت تم تنظيمها، ومختلف آلياات ووساائل الضاغط تام  -
الرأي العام ومتخذي القارار لحماياة استخدامها للتأثير على 

 وتعزيز الحقوق االجتماعية للنساء والفتيات.
منحااى تشاااركي متعاادد األبعاااد واالختصاصااات قااائم علااى  -

حقاوق اإلنسااان تاام انتهاجااه فااي مناهضااة الجريمااة والعنااف 
 ضد النساء والفتيات.

 .بمختلف أشكاله عدد حاالت النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف -
 عدد حاالت االنتحار حسب الجنس. -
 عدد حاالت اإلدمان حسب الجنس. -
 مدى القدرة على االستجابة لحاجات النساء والفتيات في ظروف صعبة. -
فااي مركااز عفاات  عاادد الحاااالت المسترشاادة حسااب طبيعااة خاادمات اإلرشاااد المقدمااة -

 لإلرشاد والخدمات القانونية واالجتماعية.
  .بنجاح من برنامج وئام للمصالحة القانونية واالجتماعيةعدد المستفيدات  -
للتوعياة بأهمياة القضااء علاى  عدد الماواد اإلعالمياة والمنشاورات التاي تام إنتاجهاا -

 الممارسات الضارة بالنساء والفتيات.
تعزيااز المساااواة فااي إطااار عاادد الهيئااات التااي تاام تعزيااز التعاااون والشااراكة معهااا  -

 اء والفتيات مصنفة حسب القطاع.وحقوق اإلنسان للنس
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حماياااااااة الحقاااااااوق  2/0
االجتماعياااااااااة للنسااااااااااء 
والفتيااات، مثاال؛ الحمايااة 
االجتماعيااااااة والعماليااااااة 
األساسااااااااية كالضاااااااامان 

والتعلاااااايم االجتماااااااعي، 
الجياااااااااااااد، والساااااااااااااكن 

وتااااااااااوفير  المناسااااااااااب،
، مساااتوى معيشاااي جياااد
وضاااامان جااااودة الحياااااة 
والحقاااااااااوق الصاااااااااحية 

الصاااااااااااحة وخااااااااااادمات 
 .والجنسية اإلنجابية

التعااااون ماااع كافاااة الهيئاااات؛  -أ
الرسااااامية واألهلياااااة ومنظماااااات 
المجتمااااع الماااادني العاملااااة فااااي 
مياادان حقااوق اإلنسااان وخاصااة 
الحقااااااوق االجتماعيااااااة للنساااااااء 

فااااي إنجاااااز مشاااااريع والفتيااااات 
مشااتركة، دراسااات، استشااارات، 

وور  عمااااااااااااااااال نااااااااااااااااادوات 
 .ومؤتمرات..

 
 
 
 
تنظاااايم الحمااااالت واسااااتخدام  -ب

غط مختلاااف آلياااات ووساااائل الضااا
للتأثير على الرأي العام ومتخاذي 

وتعزيااااز حمايااااة لغايااااات  القااارار
الحقااااااوق االجتماعيااااااة للنساااااااء 

 .والفتيات
 
 
 
 
 
الفئاااااات المساااااتهدفة  تحفيااااز -ج

للعمااااال علاااااى تنفياااااذ مباااااادرات 
مسااؤولة باتجااان تشااجيع الصااحة 
اإلنجابيااااة والجنسااااية والوثااااوق 
بأهمياااااااة التخطااااااايط اإلنجاااااااابي 
  وحماية حقوق النساء الصحية، 

كافااااااة الهيئااااااات؛ الرساااااامية  -
واألهلياااة ومنظماااات المجتماااع 
الماااادني العاملااااة فااااي مياااادان 

تعزياااااز تااااام حقاااااوق اإلنساااااان 
 معهاااا فاااي والشاااراكةالتعااااون 
حمايااااااااااة الحقااااااااااوق  إطااااااااااار

 .االجتماعية للنساء والفتيات
تام إنجازهاا  مشاريع مشتركة -

دراسات، استشارات،  تضمنت؛
ناااااااااااااادوات وور  عماااااااااااااال 

 .ومؤتمرات..
 
 
 تااااااام تنظيمهاااااااا، الحماااااااالت -
مختلف آليات ووسائل الضغط و

للتااااأثير علااااى تاااام اسااااتخدامها 
الااارأي العاااام ومتخاااذي القااارار 

حماياااااااة وتعزياااااااز الحقاااااااوق ل
   االجتماعية للنساء والفتيات.

برنااامج حااوارات السياسااات   -
 صااناعالشااهرية تاام عقاادن مااع 

القاارار لغايااات حمايااة وتعزيااز 
الحقااااوق االجتماعيااااة للنساااااء 

 ت.والفتيا
دورات تدريبيااااااة وورشااااااات  -

إلعااااداد  توعويااااة تاااام تنفيااااذها
فاااي أقااااليم محفااازين ميااادانيين 

حاااااول دور الرجاااااال  المملكاااااة
والشباب المقبلين على الازواج 
فااااي دعاااام القضااااايا السااااكانية 

 والجنساااية والصاااحة اإلنجابياااة
 والنوع االجتماعي.

تم تعزياز التي  الهيئاتعدد  -
 التعااااااون والشاااااراكة معهاااااا

 مصنفة حسب القطاع.
 
 
 
 
مشاااتركة المشااااريع عااادد ال -

 ، ونوعها.تم إنجازهاالتي 
 
 
 
 
عاااادد الحمااااالت التااااي تاااام  -

 تنظيمها، وعناوينها.
التاي آليات ووسائل الضغط  -

 .تم استخدامها
 
 

عااااااادد الحلقاااااااات النقاشاااااااية 
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 الفئة والجنس.حسب 
تدريبيااااة الدورات عاااادد الاااا -
تام  التي توعويةالورشات الو

 تنفيذها، وموضوعاتها.
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
 التوزيع الجغرافي لها. -
نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -

أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 

االتفاقياااااااااااات أو  -
ماااااذكرات التفااااااهم 
 المتعلقة بالشراكة.

 
 
 
 
قاعاااااادة بيانااااااات  -

ماااااانح ومشاااااااريع 
 .جمعيةال
بطاقااااااااااااااااااااااااات  -
مشاااااااااااااااااااااااااريع ال
 .مشتركةال
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للحمالت.
 
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للحلقاااات النقاشاااية 
 الشهرية.

 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لاادورات التدريبيااة ل

والورشاااااااااااااااااااااات 
 .التوعوية

 
 
 تفريغ المقابالت. -
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الااااادورات المساااااتهدفين/ات ب
التدريبياااااااااااة والورشااااااااااااات 

 .التوعوية

التوعيااااااة بأهميااااااة  2/9
القضاء على الممارساات 
الضارة بالنساء والفتيات 
مثاااال؛ تاااازويج األطفااااال، 
والعنف القائم على النوع 
االجتماااااااعي، واالتجااااااار 

 بالبشر...

حماية حقوق النساء والفتياات  -أ
اللااااواتي يتعرضاااان للممارسااااات 
الضااااارة ماااان خااااالل تفعياااال دور 
المااااادارس وأعضااااااء المجتماااااع 

وخصوًصااااااا الرجااااااال المحلااااااي 
 والقيادات الشبابية والنسائية.

 
رفاااع الاااوعي وكساااب التأيياااد  -ب

لمكافحااااااااة تاااااااازويج األطفااااااااال 
والعناااااف  ،والتااااازويج القصاااااري

 ،القاااائم علاااى الناااوع االجتمااااعي
 ...واالتجار بالبشر

 
 
 
إعااداد وإنتاااج مااواد إعالميااة  -ج

ومنشااورات متنوعااة واالسااتفادة 
ماااان وسااااائل اإلعااااالم المختلفااااة 
والتعاااون معهااا للتوعيااة بأهميااة 
القضاء على الممارسات الضاارة 

 بالنساء والفتيات.

دور الماااااااادارس وأعضاااااااااء  -
المجتمااااع المحلااااي وخصوًصااااا 
الرجاااااال والقياااااادات الشااااابابية 

 تاام تفعيلااه فااي إطااار والنسااائية

حماية حقاوق النسااء والفتياات 
اللاااواتي يتعرضااان للممارساااات 

 .  الضارة
جلساااااات رفاااااع الاااااوعي تااااام  -
لتوعيااااااة بأهميااااااة نظيمهااااااا لت

القضاااااااء علااااااى الممارسااااااات 
 .الضارة بالنساء والفتيات

 
 
 
 
مااااواد إعالميااااة ومنشااااورات  -

 هاااوإنتاج هاإعاادادتاام متنوعااة 
واالستفادة مان وساائل اإلعاالم 
المختلفااااااة والتعاااااااون معهااااااا 
للتوعيااة بأهميااة القضاااء علااى 
الممارساااات الضاااارة بالنساااااء 

 والفتيات.

 عاااادد الماااادارس التااااي تاااام -
شاااامولها فااااي حمااااالت رفااااع 

 الوعي.
أعضاااااااء المجتمااااااع عااااادد  -

فاي الذين تم شمولهم  المحلي
حساااب  حماااالت رفاااع الاااوعي

 الفئة.
عاادد جلسااات رفااع الااوعي  -

 التي تم تنظيمها.
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
 التوزيع الجغرافي لها. -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

المعرفيااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااادى 
 المشاركين/ات.

عالميااااااة اإلمااااااواد عااااادد ال -
التاااااااي تااااااام  منشاااااااوراتالو

 إنتاجها.
درجااااااة و هاااااااماااااادى تنوع -

 شموليتها.

 تقااااارير اإلنجاااااز -
حمااااااااالت رفاااااااااع ل

 الوعي.
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
جلسااااااااات رفااااااااع ل

 .الوعي
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 
"تضاااااااامن فاااااااي -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 اإلعالمي.

التقارير السانوية  -
إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن. 
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
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المساااااااااهمة فااااااااي  2/2
الجهااااااااااااود الوطنيااااااااااااة 
واإلقليميااااااااة والدوليااااااااة 
لتعزيااااز مكانااااة النساااااء 
والفتيااااااااااات وحمايااااااااااة 

 حقوقهن.

تباااادل المعاااارف والمعلوماااات  -أ
والتجااااارب والخبااااارات وأفضااااال 
الممارسات على الصعيد الاوطني 
واإلقليماااااااااي والااااااااادولي ماااااااااع 
المؤسسااات ذات العالقااة بتمكااين 
النساااااااااء والفتيااااااااات وحمايااااااااة 

 حقوقهن. 
تنظيم اللقاءات واالجتماعاات  -ب

والناادوات والمااؤتمرات الوطنياااة 
واإلقليمياااة والمشااااركة الفاعلاااة 

الدوليااة و اإلقليميااة الفعالياااتفااي 
المعنية بتمكاين النسااء والفتياات 

 وحماية حقوقهن.
 
 
المشااااركة فاااي آلياااات األمااام  -ج

المعنياة بحقاوق اإلنساان المتحدة 
بعامة وبحقاوق النسااء والفتياات 

 بخاصة.

المعااااااااااارف والمعلومااااااااااات  -
والتجاااارب والخبااارات وأفضااال 

علاااى  هااااتبادلتااام الممارساااات 
الصاااااعيد الاااااوطني واإلقليماااااي 
والااادولي ماااع المؤسساااات ذات 
العالقااااااااة بتمكااااااااين النساااااااااء 
 والفتيات وحماية حقوقهن.

اللقااااااااااءات واالجتماعاااااااااات  -
والندوات والمؤتمرات الوطنياة 

 تااااااام تنظيمهاااااااا، واإلقليمياااااااة
والمشااااااااركة الفاعلاااااااة فاااااااي 
الفعالياااات اإلقليمياااة والدوليااااة 
المعنيااااااااة بتمكااااااااين النساااااااااء 

 ماية حقوقهن.والفتيات وح
 
آليااات األماام المتحاادة المعنيااة  -

بحقوق اإلنسان بعامة وبحقوق 
تماات  النساااء والفتيااات بخاصااة

 .المشاركة فيها

التاااي تااام  المؤسسااااتعااادد  -
تبااادل المعااارف والمعلومااات 
والتجاارب والخبارات وأفضاال 

معهاااااا حساااااب  الممارساااااات
  المستوى.

 
 
اللقاءات واالجتماعاات عدد  -

، والمااااااااؤتمراتوالناااااااادوات 
 ومستواها.

نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -
أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 

اللقااااااءات بالمساااااتهدفين/ات 
واالجتماعااااااااات والناااااااادوات 

 . والمؤتمرات
آليااات األماام المتحاادة عاادد  -

المعنيااااااة بحقااااااوق النساااااااء 
التااي تماات  والفتيااات بخاصااة

المشااااااااااااااااااركة فيهاااااااااااااااااا، 
 واختصاصها.

المعاااااااااااااااااااااارف  -
والمعلومااااااااااااااااااات 
والتجاااااااااااااااااااااااارب 
والخباارات وأفضاال 
الممارسااااااااااااااااااااات 

 المتبادلة.
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

للقاااااااااااااااااااااااااااااءات 
واالجتماعاااااااااااااااات 
والناااااااااااااااااااااااادوات 

 . والمؤتمرات
 تفريغ المقابالت. -
 
 
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

     

حمايااااااااة النساااااااااء  2/4
والفتياااااات فاااااي األسااااارة 
والعمااال والمجتماااع مااان 
الجريماااة والعناااف القاااائم 
علااااااى أساااااااس النااااااوع 

ومظااااااااهر  االجتمااااااااعي
االنحاااااااراف كاالنتحاااااااار 

 واإلدمان.

انتهااااااج المنحاااااى التشااااااركي  -أ
متعاااادد األبعاااااد واالختصاصااااات 
والقاائم علاى حقاوق اإلنساان فااي 
مناهضااة الجريمااة والعنااف ضااد 

 النساء والفتيات.
 
 
 
توعيااااااااااااة الفاااااااااااااعلين/ات  -ب

االجتماااعيين/ات علااى مسااتويات 
متعاااددة فاااي األردن ضاااد أشاااكال 
الجريماااة والعناااف ضاااد النسااااء 

منحى تشاركي متعادد األبعااد  -
واالختصاصااااااات قااااااائم علااااااى 

فاي تام انتهاجاه حقوق اإلنسان 
مناهضة الجريمة والعناف ضاد 

 النساء والفتيات.
 
 
 
ن/ات لوالفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع -

 تااام تاااوعيتهمن/ات واالجتمااااعي
ضاااد أشاااكال الجريماااة والعناااف 

ومظاااهر ضااد النساااء والفتيااات 

المنحاااى التشااااركي متعااادد  -
األبعااااااااااد واالختصاصااااااااااات 
 والقااائم علااى حقااوق اإلنسااان

 تم اعتمادن.
عاادد المؤسسااات الشاااريكة  -

مناهضااااة التااااي ُتساااااهم فااااي 
الجريمة والعنف ضاد النسااء 

 والفتيات.
 لجلسااااات التوعويااااةعاااادد ا -

 التي تم تنفيذها.
الفااااااااااااااعلين/ات عااااااااااااادد  -

الااااذين تاااام  االجتماااااعيين/ات

المنحااااااااااااااااااااااااى  -
 عتمد.المُ  التشاركي

 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 المتعلقة بالشراكة.

 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لجلساااااااااااااااااااااااااات ل

 التوعوية.
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ومظااااااهر االنحاااااراف والفتياااااات 
وتأثيراتهااااا كاالنتحاااار واإلدماااان 

الساالبية والخطياارة علااى األفااراد 
 والمجتمع.

تعزيااز بيئااة اجتماعيااة ُتمكاان  -ج
النساء والفتيات مان عاي  حيااة 

الجريمااااة والعنااااف خاليااااة ماااان 
 المبناااي علاااى الناااوع االجتمااااعي

ومظاااااهر االنحااااراف كاالنتحااااار 
 .واإلدمان

 
تنفيااااااذ حملااااااة/ات مناصاااااارة  -د

تستهدف وسائط إعالم ومنظمات 
/ات نيمجتمااااااع ماااااادني ومعلماااااا

معنية نظاًرا  ةيومؤسسات حکوم
المجتمااااع  یهااااؤالء علاااا ريلتااااأث

 العامة. اسةيوعلى الس
التركيااااز علااااى التعااااديالت  -هااااـ

الجدياااااااادة والمقترحااااااااة علااااااااى 
 التشريعات في األردن.

 
 
مراجعااااااااة وتقياااااااايم األدوات  -و

والمنهجياااااات المتاحاااااة لتااااادابير 
 المساعدة والحماية.

 
 
 أل تنفيااذ حملااةالمشاااركة فااي  -ز
يوًما لمناهضة العنف المبني  02

 على النوع االجتماعي.
 
 حملااةالالمشاااركة فااي تنفيااذ  -ح

االنحااراف كاالنتحااار واإلدمااان 
وتأثيراتهاااا السااالبية والخطيااارة 

 على األفراد والمجتمع.
 
تاااام بناؤهااااا بيئاااة اجتماعيااااة  -

مكااااااان النسااااااااء وتعزيزهاااااااا تُ 
والفتيات من عي  حياة خالياة 
مااان الجريماااة والعناااف المبناااي 
على النوع االجتماعي ومظاهر 
 االنحراف كاالنتحار واإلدمان.

 
 هاتنفياذ تمحملة/ات مناصرة  -
وساااااااائط إعاااااااالم  تساااااااتهدفا

ومنظماااااااات مجتماااااااع مااااااادني 
/ات ومؤسساااااااااات نيومعلمااااااااا
 .معنية ةيحکوم
 
برناااامج حاااوارات السياساااات  -

الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 
التعديالت الجديادة  لتبني القرار

والمقترحة على التشريعات في 
 األردن.

ور  عمااال تااام تنفياااذها ماااع  -
الجهاااااات أصاااااحاب المصااااالحة 

مراجعاااااااااة وتقيااااااااايم األدوات ل
لتااادابير والمنهجياااات المتاحاااة 
 المساعدة والحماية.

يوًمااا لمناهضااة  02 أل حملااة -
ضااااد الماااارأة شاااااركت  العنااااف

 الجمعية فيها بشكل فاعل.
 
الحملاااااة الوطنياااااة السااااانوية  -

 توعيتهم، وفئاتهم.
ماااااااادى تنااااااااوع الفئااااااااات  -

 المستهدفة.
 
عاااااااادد حاااااااااالت النساااااااااء  -

اللااااواتي تعرضاااان والفتيااااات 
 للعنف.

عدد حاالت االنتحاار حساب  -
 الجنس.

حسااب  اإلدمااان عاادد حاااالت -
 .الجنس

التي  المناصرة عدد حمالت -
 تم تنظيمها، وعناوينها.

ماااااااادى تنااااااااوع الفئااااااااات  -
 المستهدفة بالحملة/ات.

 
 
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 
 عقدها، وموضوعاتها.

 
 
العماال التااي تاام عاادد ور   -

 تنفيذها، وموضوعاتها.
أصااااااحاب  عاااااادد الجهااااااات -

المصااااااااااالحة المشااااااااااااركة، 
   وطبيعتها.

ماادى تنااوع أنشااطة الحملااة  -
 شموليتها.درجة و
ماادى تنفيااذ أنشااطة الحملااة  -

 حسب ما هو مخطط له.
ماادى تنااوع أنشااطة الحملااة  -

 
 
 
 
 إحصاااااااااااااااااااءات -

مديرية األمن العاام 
المؤسسااااااااااااااااات و

 المعنية.
البياناااااااااااااااااااااااات  -

 / تضامن.الصحفية
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
 .حمالت المناصرةل
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
لحلقاااات النقاشاااية ل

الشااااااااااااااااااااااااااهرية 
 .المتخصصة

 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
 .ور  العملل
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 أل حملااةالمتعلقااة ب
لمناهضة  يوًما 02
 .ضد المرأة العنف
تقااااارير اإلنجاااااز  -
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الوطنيااااااة الساااااانوية لمناهضااااااة 
 األطفال. تزويج

 لمناهضااااااة تاااااازويج األطفااااااال
شااااركت الجمعياااة فيهاااا بشاااكل 

   فاعل.

 شموليتها.درجة و
ماادى تنفيااذ أنشااطة الحملااة  -

 حسب ما هو مخطط له.

 لحملاااااة الوطنياااااةل

الساانوية لمناهضااة 
 تزويج األطفال.

تاااااااوفير الحماياااااااة  2/1
والضاااااااامانات وتقااااااااديم 
خااااااااااادمات اإلرشااااااااااااد؛ 
القاااااانوني واالجتمااااااعي 
والنفساااااي واإللكتروناااااي 
للنسااااااااااااء والفتياااااااااااات 
)المعرضاااااااات للعناااااااف، 
وضااااااااااااحايا العنااااااااااااف، 
والناجيااات ماان العنااف(، 
ماااااع االهتماااااام بالنسااااااء 
والفتيااااات فااااي ظااااروف 
صااااااااعبة والمعرضااااااااات 
لمخااااااطر أكبااااار لزياااااادة 
 قااادرتهن علاااى الصااامود
وتجااااوز أشاااكال العنااااف 

 .المختلفة

االسااااتجابة لحاجااااات النساااااء  -أ
والفتيات في ظاروف صاعبة، بماا 
فاااااي ذلاااااك المعرضاااااات للعناااااف 

 بمختلف أشكاله.
 
 
 
 
تهيئة الغرفة التاي ُتقادم فيهاا  -ب

خاااااااادمات اإلرشاااااااااد النفسااااااااي 
واالجتماااااااعي والقااااااانوني فااااااي 
"مركااااااز أم وصاااااافي للتاااااادريب 
واإلرشاااد والخاادمات االجتماعيااة 
والقانونياااة التاااابع للجمعياااة فاااي 
منطقااااااااة األشاااااااارفية/ عمااااااااان 

شااااكل مناسااااب لكااااي الشاااارقية، ب
الراحاة تشعر الحالة المسترشدة ب

 األمان.و
تطااااااااوير نماااااااااذج العماااااااال،  -ج

وبخاصااااة نماااااذج التعاماااال مااااع 
الحاااااالت المسترشاااادة، وإضااااافة 
النماااااااااذج الضاااااااارورية مثاااااااال؛ 
 "نموذج موافقة حرة مستنيرة".

 
المساااهمة فااي حاال النزاعااات  -د

العائلياااااااااة وتحقياااااااااق الوئاااااااااام 
االجتماااااااعي وتااااااوفير النصااااااح 

د والتوعيااااة القانونيااااة واإلرشااااا
والوساااااطة والتمثياااال القااااانوني 

حاجااات النساااء والفتيااات فااي  -
ظاااروف صاااعبة، بماااا فاااي ذلاااك 
المعرضااااات للعنااااف بمختلااااف 

 .لها االستجابةتمت  أشكاله
 
 
 
 
الغرفاااااة التاااااي ُتقااااادم فيهاااااا  -

خادمات اإلرشاااد فاي "مركااز أم 
وصااااافي للتااااادريب واإلرشااااااد 
والخاااااااااااادمات االجتماعيااااااااااااة 

بشاااكل  تهااااتهيئتااام والقانونياااة 
تشاااااااااعر الحالاااااااااة لمناساااااااااب 

 المسترشدة بالراحة واألمان.
 
 
 
 تااام تطويرهاااا نمااااذج العمااال -

وبخاصاااة نمااااذج التعامااال ماااع 
الحاااالت المسترشاادة، وإضااافة 
النماااااااذج الضاااااارورية مثاااااال؛ 
"نماااااااااوذج موافقاااااااااة حااااااااارة 

 مستنيرة".
حااااااال النزاعاااااااات العائلياااااااة  -

وتحقياااااق الوئاااااام االجتمااااااعي 
وتااااااوفير النصااااااح واإلرشاااااااد 
والتوعيااة القانونيااة والوساااطة 
والتمثياااال القااااانوني بوساااااطة 

االستجابة مدى القدرة على  -
لحاجات النساء والفتياات فاي 

 .ظروف صعبة
عااادد الحااااالت المسترشااادة  -

حسب طبيعة خدمات اإلرشااد 
 في مركز عفت. المقدمة

 
 
 تها.تهيئتم الغرفة التي  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
التااي تاام  نماااذج العماالعاادد  -

 نها.يواتطويرها، وعن
 
 
 
 
عدد المستفيدات بنجاح من  -

برنااااااامج وئااااااام للمصااااااالحة 
القانونياااة واالجتماعيااااة فااااي 

لإلرشاااااااااد  مركااااااااز عفاااااااات
والخاااااااااااادمات القانونيااااااااااااة 

تقااااارير اإلنجاااااز  -
مركاااااااااز عفااااااااات ل

لإلرشاد والخادمات 
القانونياااااااااااااااااااااااااة 

 .واالجتماعية
قاعاااادة البيانااااات  -

الخاصاااة بالحااااالت 
 المسترشدة.

 اإلرشاااااد غرفااااة -
مركاااز أم / المهيئاااة
 .وصفي
 
 
 
 
 
 
 
 نماااااااذج العماااااال -

 المطّورة.
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
تقااااارير اإلنجاااااز  -
برنااااااااامج وئااااااااام ل

للمصاااااااااااااااااااااااالحة 
القانونياااااااااااااااااااااااااة 
/ واالجتماعيااااااااااااااة
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بوسااااااااااااااااطة محامياااااااااااااااات/ين 
مااااازاوالت/ين خدماااااة لمصااااالحة 
النسااااااااء والفتياااااااات واألسااااااارة 

 والمجتمع.

محاميااااااااات/ين ماااااااازاوالت/ين 
النساااااااااء  خدمااااااااة لمصاااااااالحة

 والفتيات واألسرة والمجتمع.

 مركز عفت. واالجتماعية.
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.

إشاااااااااااااااااااااااااااااااااراك  2/2
المساااااتفيدين/ات بشاااااكل 

وأصااااااااااحاب هااااااااااادف، 
المصااالحة بماااا فاااي ذلاااك 
المنظماااااااات النساااااااائية، 
واألساااااااااار، والرجااااااااااال 
والشاااباب والفتياااان فاااي 
حمايااااة حقااااوق النساااااء 
والفتياااااااااااااات ودعااااااااااااام 

 قضاياهن.

حماية حقوق النساء والفتياات  -أ
ودعم قضااياهن مان خاالل تفعيال 

وأعضاااء واألساار دور الماادارس 
المجتماااااع المحلاااااي وخصوًصاااااا 

والفتياااااااان  والشاااااااباب الرجاااااااال
 النسائية.المنظمات و
 
إدمااااج الشاااباب فاااي بااارامج  -ب

الجمعياااة ومشااااريعها وأنشاااطتها 
مااااااان خاااااااالل لجناااااااة الشاااااااباب 
ومؤتمرات الشاباب والتكنولوجياا 
للمساااااهمة فااااي حمايااااة حقااااوق 
 النساء والفتيات ودعم قضاياهن.

 
 
 
 
 
مشاااااركة الرجااااال والشااااباب  -ج

والفتيان في السعي للقضاء علاى 
النساااااء التمييااااز والعنااااف ضااااد 

 والفتيات.

دور الماااااااادارس وأعضاااااااااء  -
المجتمااااع المحلااااي وخصوًصااااا 
الرجاااااال والشاااااباب والفتياااااان 
والمنظمااااااات والنسااااااائية تاااااام 
تفعيلاه فااي إطاار حمايااة حقااوق 
النساااااااااء والفتيااااااااات ودعاااااااام 

 قضاياهن.
تاام إدماااجهم بفعاليااة الشااباب  -

في برامج الجمعية ومشااريعها 
للمساهمة في حماية  وأنشطتها
النساااء والفتيااات ودعاام حقااوق 
 قضاياهن.

 
 
 
 
 
 
تام الرجال والشباب والفتياان  -

فاااي الساااعي للقضااااء إدمااااجهم 
علااااى التمييااااز والعنااااف ضااااد 

 النساء والفتيات.
 

التاي واألسر عدد المدارس  -
تاام شاامولها فااي حمااالت رفااع 

 الوعي.
عااااادد أعضاااااااء المجتمااااااع  -

المحلي الذين تم شمولهم فاي 
حماااالت رفاااع الاااوعي حساااب 

 الفئة.
ماااااؤتمرات الشاااااباب عااااادد  -

التاااااااي تااااااام  والتكنولوجياااااااا
 تنظيمها.

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
 حسب الجنس.

نساابة الشااباب الااذكور ماان  -
 .المشاركين/اتإجمالي 

 ،لجناة الشابابعدد أنشاطة  -
 وطبيعتها.

 
 
الرجااااااال والشااااااباب عاااااادد  -

الااذين تاام إشااراكهم  والفتيااان
لقضاااااء علااااى التمييااااز افااااي 

النسااااااااااء والعناااااااااف ضاااااااااد 
، ونساااااابتهم ماااااان والفتيااااااات

 إجمالي المشاركين/ات.

  تقااااارير اإلنجاااااز -
حمااااااااالت رفاااااااااع ل

 .الوعي
 
 
 
 
وثيقااة مااؤتمرات  -

الشاااااااااااااااااااااااااااااباب 
 .والتكنولوجيا

ماؤتمرات  تقارير -
الشاااااااااااااااااااااااااااااباب 

 .والتكنولوجيا
محاضااااااااااااااااااااااار  -

اجتماعاااااات لجناااااة 
 الشباب.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 للجنة الشباب.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
أل  المتعلقااة بحملااة

يوًما لمناهضة  02
 العنف ضد المرأة.

التقارير اإلدارياة  -
السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

     

 



83 

 

 محور الوصول إلى العدالة: -4
 المؤشرات األثر (4)الهدف االستراتيجي 

ضااامان الحاااق فاااي الوصاااول إلاااى 
وخاصااة العدالااة للنساااء والفتيااات 

اللاااواتي يعشااان أوضااااًعا هشاااة، 
المساااااااااعدة وتااااااااوفير خاااااااادمات 

القانونياة لهاان و/أو حمااايتهن فااي 
 إطار التقاضي االستراتيجي.

 

مان الوصاول إلاى مؤسساات  هنتمكينتم النساء والفتيات  -
العدالااااة والحصااااول علااااى المحاكمااااات العادلااااة والقضاااااء 

 راعي للنوع االجتماعي.المُ 
لنساااء والفتيااات اللااواتي ل تاام توجيههاااباارامج متخصصااة  -

المساااهمة فااي جهااود تطااوير تماات و ،يعشاان أوضاااًعا هشااة
 .األطر القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة

إطاااااار أكثااااار تنظيًماااااا تااااام وضاااااعه للحماياااااة ومسااااااعدة  -
المجموعااات األكثاار هشاشااة )ماان المجتمعااات المستضاايفة 

 والالجئات(.
 باتجاااان هااااتطويرتااام سياساااة برناااامج اإلرشااااد القاااانوني  -

التقاضااااي االسااااتراتيجي لاااادعم قضااااايا النساااااء والفتيااااات 
 واالستفادة من السوابق القضائية في ذات اإلطار،

تام تنفياذها لضامان حصاول النسااء علاى؛ التي حمالت المناصرة وكسب التأييد عدد  -
محاكمات عادلة، وحقوق متسااوية أماام السالطة القضاائية، وحماياة حقاوقهن بتعزياز 

 سيادة القانون.
سايادة القاانون، والوصاول  ؛حاولالتي تم تنظيمهاا التدريب المتخصص عدد دورات  -

 إلى العدالة، والمحاكمات العادلة، والقضاء المراعي للنوع االجتماعي.
عااادد المشااااريع المشاااتركة؛ الدراساااات، التقاااارير، األدلاااة، االستشاااارات، النااادوات  -

لحماية النساء والفتيات اللواتي يعشان  والمؤتمرات وور  العمل ... التي تم إنجازها
 وموضوعاتها.أوضاًعا هشة، 

عااادد الساااوابق القضاااائية التاااي تااام اساااتخدام التقاضاااي االساااتراتيجي فيهاااا حساااب  -
 تصنيفاتها.

معااايير اختيااار القضااايا النموذجيااة للتقاضااي االسااتراتيجي، ومعااايير عاادد وماهيااة  -
 النساء والفتيات وحقوقهن. اختيار الموكلين/ات المناسبين/ات لدعم قضايا
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تقديم الادعم لتعزياز  4/0
ساايادة القااانون، وتمكااين 
النسااااااء والفتياااااات مااااان 
الوصااول إلااى مؤسسااات 
العدالاااة والحصاااول علاااى 
المحاكماااااااااات العادلاااااااااة 
والقضاء المراعي للناوع 

 االجتماعي.

كسااب التأييااد لضاامان حصااول  -أ
النساااء علااى؛ محاكمااات عادلااة، 
وحقااوق متساااوية أمااام الساالطة 
القضاااااائية، وحماياااااة حقاااااوقهن 

 بتعزيز سيادة القانون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقاااديم التااادريب المتخصاااص  -ب

حااول ساايادة القااانون، والوصااول 

حمااااالت المناصاااارة وكسااااب  -
لضاااامان تاااام تنفيااااذها  التأييااااد

حصول النساء على؛ محاكماات 
عادلاة، وحقااوق متسااوية أمااام 
الساااالطة القضااااائية، وحمايااااة 
حقاااااااوقهن بتعزيااااااااز ساااااااايادة 

 القانون.
برنااامج حااوارات السياسااات   -

الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 
لضاامان حصااول النساااء  القاارار

علاااااااى؛ محاكماااااااات عادلاااااااة، 
وحقوق متساوية أماام السالطة 
القضااااائية، وحمايااااة حقااااوقهن 

 بتعزيز سيادة القانون.
 تاام تااوفيرنتاادريب متخصااص  -

حول سيادة القانون، والوصول 

حماااااالت المناصااااارة عااااادد  -
تااااام التاااااي كساااااب التأيياااااد و

 ، وموضوعاتها.تنفيذها
 
 
 
 
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 
 عقدها، وموضوعاتها.

 
 
 
 
التااااااااادريب عااااااااادد دورات  -

 ها.تقديمالتي تم  المتخصص

تقااااارير اإلنجاااااز  -
حمااالت المناصاارة ل

 .وكسب التأييد
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

لحلقاااات النقاشاااية ل
الشااااااااااااااااااااااااااهرية 

 .المتخصصة
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
دورات التاااادريب لاااا
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والمحاكمات العادلة، إلى العدالة، 
والقضااااااااء المراعاااااااي للناااااااوع 

 االجتماعي.

إلااااااى العدالااااااة، والمحاكمااااااات 
العادلااااة، والقضاااااء المراعااااي 

 للنوع االجتماعي.

 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 لدى المشاركين/ات.المهنية 

 .المتخصص
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

إشاااااااراك الرجاااااااال  4/9
والشااااااااااباب والنساااااااااااء 

التصدي لما والفتيات في 
يواجااه المجتمااع المحلااي 
ماااااان تحااااااديات تتعلااااااق 
 بالوصول إلى العدالة.

تنظيم جلسات توعوية وور   -أ
للفئاااااااااات  تدريبياااااااااة قانونياااااااااة

 .المستهدفة
 
 
 
 
 
 
 
بااااااااارامج تمكاااااااااين تقاااااااااديم  -ب

   .اقتصادي
 
تقاااااااديم الااااااادعم واإلرشااااااااد  -ج

 القانوني والنفسي واالجتماعي.

جلساااااااات توعوياااااااة وور   -
قانونياااة تااام تنظيمهاااا تدريبياااة 

 .للفئات المستهدفة
 
 
 
 
 
 
 
تااام  بااارامج تمكاااين اقتصاااادي -

 توفيرها.
 
اإلرشاااااد القااااانوني خاااادمات  -

تاااااام  والنفسااااااي واالجتماااااااعي
 تقديمها.

توعويااااة الجلسااااات عاااادد ال -
 تدريبياةال والبارامج ور الو

لفئاااات ، واهااااتنظيمالتاااي تااام 
 .بها المستهدفة

 التوزيع الجغرافي لها.  -
 المشااااركين/ات فيهااااعااادد  -

 الجنس.الفئة و حسب
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

المعرفيااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااادى 
 ات.ين/المشارك

تمكاااااااين ناااااااوع بااااااارامج ال -
 تم توفيرها.التي قتصادي اال
 عدد المستفيدين/ات منها. -
عدد الحاالت التي تام تقاديم  -

 لها، ونوعه.واإلرشاد الدعم 

 تقااااارير اإلنجاااااز -
لجلسات التوعوية ل

والور  والبارامج 
 . التدريبية

 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
بااااارامج التمكاااااين ل

 .االقتصادي
قاعاااادة البيانااااات  -

الخاصاااة بالحااااالت 
/ المسترشااااااااااااااااادة

 تضامن.

     

حمايااااااااة النساااااااااء  4/2
والفتيااات اللااواتي يعشاان 
أوضاااااااااااااااًعا هشااااااااااااااة 
والمعرضااااااااات للعنااااااااف 
والتميياااااااز أو لإلخاااااااالل 
بااأمنهن اإلنساااني؛ مثاال: 
الفقياااارات، المراهقااااات، 
كبياااااارات الساااااان، ذوات 

رفاااااع الاااااوعي لااااادى النسااااااء  -أ
والفتيات اللاواتي يعشان أوضااًعا 
هشااااة للتعااااّرف علااااى حقااااوقهن 
 نوتاااوفير بيئاااات جيااادة إلدمااااجه

 في مجتمعاتهن المحلية.
 
 
 من خاالل تعزيز بيئة الحماية -ب

إطاار أكثار تنظيًماا للحماياة  وضع
ومساااااعدة المجموعااااات األكثاااار 

النسااااااء والفتياااااات اللاااااواتي  -
رفااع تاام يعشاان أوضاااًعا هشااة 

للتعاااّرف علاااى  يهنالاااوعي لاااد
حقااوقهن وتااوفير بيئااات جياادة 
إلدمااااااجهن فاااااي مجتمعااااااتهن 

 المحلية.
 
تاام وضااعه إطاار أكثاار تنظيًمااا  -

للحماية ومساعدة المجموعاات 
األكثر هشاشة )من المجتمعاات 

التي  التوعويةلور  عدد ا -
لنساااء والفتيااات تاام تنظيمهااا ل

 .اللواتي يعشن أوضاًعا هشة
 حسبفيها عدد المشاركات  -

  الفئة.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 ات.لدى المشارك الشخصية
اإلطااار التنظيمااي الااذي تاام  -

ومساااااعدة وضااااعه للحمايااااة 
 .المجموعات األكثر هشاشة

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 للور  التوعوية.

 
 
 
 
 
 اإلطااار التنظيمااي -

 المطّور.
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اإلعاقااااااااة، المصااااااااابات 
بااااااااألمرا  المزمناااااااة، 
الالجئااااااااات، األراماااااااال، 
المطلقاااااااات، المعااااااايالت 
ألسااااااااارهن.. والالتاااااااااي 
 يتعرضن ألشاكال التميياز
المتعاااااااددة والمتداخلاااااااة 
والمركبااااة، والحااااد ماااان 
ضااااااااعفهن ومعاناااااااااتهن 
بتسهيل وصولهن للنظاام 
القااااااااانوني والقضااااااااائي 

 والخدمات.  

هشاشااااااااة )ماااااااان المجتمعااااااااات 
 المستضيفة والالجئات(.

توجيااااه باااارامج متخصصاااااة  -ج
لااابع  الفئاااات والمسااااهمة فاااي 
جهااااود تااااوفير وتطااااوير األطاااار 
القانونياااااة الوطنياااااة واإلقليمياااااة 
والدولياااااااة ذات الصااااااالة بهاااااااذن 

 الفئات.
 
 
الشاااراكات ماااع وتعزياااز بنااااء  -د

المنظمااااات والجهااااات المختصااااة 
ماااااان مختلااااااف  بهااااااذن الفئااااااات

   القطاعات.

 المستضيفة والالجئات(.
 
تاااااااام باااااااارامج متخصصااااااااة  -

لااااااابع  الفئاااااااات توجيههاااااااا 
والمساااهمة فااي جهااود تااوفير 
وتطاااااااوير األطااااااار القانونياااااااة 
الوطنياااة واإلقليمياااة والدولياااة 

، مثال؛ ذات الصلة بهاذن الفئاات
 كبياارات الساان، ذوات اإلعاقااة،

 إلخ.....الالجئات
تاااااااام بناؤهااااااااا الشااااااااراكات  -

ماااااااع المنظماااااااات وتعزيزهاااااااا 
والجهااااااات المختصااااااة بهااااااذن 
 الفئات من مختلف القطاعات.

مشااااااريع مشاااااتركة إنجااااااز  -
النسااااااااء والفتياااااااات لحماياااااااة 

اللااواتي يعشاان أوضاااًعا هشااة، 
تقاااااارير، الدراساااااات، مثااااال؛ ال

ناادوات الستشااارات، االدلااة، األ
 عمل...المؤتمرات وور  الو

 
 
متخصصااة الباارامج عاادد ال -

توجيههااااا لاااابع  تاااام التااااي 
 مصنفة حسب الفئة. الفئات
نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -

أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 
البرامج بااااااالمسااااااتهدفين/ات 

  .المتخصصة
 
التااااي تاااام الشااااراكات عااادد  -

مااااااااع وتعزيزهااااااااا بناؤهااااااااا 
 المنظمات والجهات المختصة

 .بهذن الفئات
 ؛عاادد المشاااريع المشااتركة -

الدراسااات، التقااارير، األدلااة، 
االستشااااااااااارات، الناااااااااادوات 
 والمااااؤتمرات وور  العماااال

التااااااااي تاااااااام إنجازهااااااااا،  ...
 وموضوعاتها.

 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
باااااااااااااااااااااااااااارامج لل
 .متخصصةال
 .المقابالتتفريغ  -
 
 
 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

 التفاهم.مذكرات 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لمشاااااااااااااااااااااااااريع ل

 .المشتركة

تطاااااااوير سياساااااااة  4/4
برنامج اإلرشاد القاانوني 
ليتجاااااه نحاااااو التقاضاااااي 
االساااااااااتراتيجي لااااااااادعم 
قضااايا النساااء والفتيااات 
واالساتفادة مان السااوابق 
القضااااااااااائية فااااااااااي ذات 
اإلطاااار، وتطاااوير آلياااات 
التعامااااال ماااااع الحااااااالت 

  .المسترشدة

اختيااار القضااايا تحديااد معااايير  -أ
النموذجياااااااااااااااااة للتقاضاااااااااااااااااي 
االساااتراتيجي، ومعااااايير اختيااااار 
الموكلين/ات المناسبين/ات لادعم 
قضاااااااااايا النسااااااااااء والفتياااااااااات 

 وحقوقهن.
 
وتصاااااانيف جمااااااع وحصاااااار  -ب

التاااااي تااااام  الساااااوابق القضاااااائية
التقاضااي االسااتراتيجي اسااتخدام 
لاااااادعم قضااااااايا النساااااااء فيهااااااا 
لالسااااتفادة  وحقااااوقهن والفتيااااات

معااااااايير اختيااااااار القضاااااااايا  -
النموذجياااااااااااااااة للتقاضاااااااااااااااي 

 تم تحديدها. االستراتيجي
معااايير اختيااار المااوكلين/ات  -

المناسااااابين/ات لااااادعم قضاااااايا 
تاام  النسااء والفتيااات وحقاوقهن

 تحديدها.
السااوابق القضااائية التااي تاام  -

استخدام التقاضي االستراتيجي 
فيهاااااا لااااادعم قضاااااايا النسااااااء 

 هاااجمعتاام والفتيااات وحقااوقهن 
لالساتفادة  هاوتصانيف هاوحصر

ماهياة المعاايير التاي عدد و -
تاااااااام اختيارهااااااااا للقضااااااااايا 

المااااااوكلين/ات النموذجيااااااة و
 . المناسبين/ات

 
 
 
القضااااائية  عاااادد السااااوابق -

التاااي تااام اساااتخدام التقاضاااي 
حساااااب  االساااااتراتيجي فيهاااااا

 ها.اتتصنيف
 

سياساااة برناااامج  -
 .اإلرشاد القانوني

 
 
 
 
 
حوساااابة أعمااااال  -

المحااااااااااكم/ وزارة 
 العدل.
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 منها.
تطااااااااااااوير اسااااااااااااتراتيجيات  -ج

وأسااااااااليب عملياااااااة للتقاضاااااااي 
 االستراتيجي.

التعامال  ونمااذج تطوير آلياات -د
 مع الحاالت المسترشدة.

 منها.
استراتيجيات وأساليب عملية  -

تاااااام  للتقاضااااااي االسااااااتراتيجي
 تطويرها.

آلياااات ونمااااذج التعامااال ماااع  -
الحااااااااالت المسترشااااااادة تااااااام 

شااااعر الحالااااة بمااااا يُ  تطويرهااااا
 المسترشدة بالراحة واألمان.

 
سااااليب األساااتراتيجيات واال -
 هاااااتطوير التااااي تاااام عمليااااةال

 للتقاضي االستراتيجي.
آليااات ونماااذج التعاماال مااع  -

التااي تاام  الحاااالت المسترشاادة
 ها.تطوير

 
ساااااااتراتيجيات اال -
 عمليااةالساااليب األو

 رة.المطوّ 
آلياااااات ونمااااااذج  -

 رة.المطوّ  التعامل

بناء وتعزيز قدرات  4/1
الحقاااوقيين والحقوقياااات 
فااااي جمعيااااة "تضااااامن" 
وفاااااااااااي المؤسساااااااااااات 
والجمعيات الشريكة على 
اسااااااااااتخدام التقاضااااااااااي 
االساااااتراتيجي وأدواتاااااه 
كوسيلة لمناصارة قضاايا 
النسااااااااء والفتياااااااات وال 
ساايما فااي إطااار الحقااوق 
المدنيااااااااة والسياسااااااااية 
واالقتصااااااااااااااااااااااااااااااااادية 
، واالجتماعياااة والثقافياااة

مراقبة المحاكمات وعلى 
لتعزيااااااااااااز ضاااااااااااامانات 
المحاكمة العادلاة للنسااء 

 والفتيات.

تنظااايم اللقااااءات ومجموعاااات  -أ
العماال لمناقشااة وتعميااق الحااوار 
حول مختلف القضايا ذات الصالة 
باسااتخدام التقاضااي االسااتراتيجي 
وأدواته كوسيلة لمناصارة قضاايا 

 النساء والفتيات وحقوقهن.
 
 
علاااااى إعاااااداد دليااااال عملاااااي  -ب

اسااتخدام التقاضااي االسااتراتيجي 
وأدواته كوسيلة لمناصارة قضاايا 

 وحقااااااوقهن النساااااااء والفتيااااااات
 وتطبيقه في التدريبات.

 
تنظاااايم ور  عماااال ودورات  -ج

متخصصااااااااة  عملااااااااي تاااااااادريب
للحقاااااااوقيين/ات فاااااااي جمعياااااااة 
"تضاااااامن" وفاااااي المؤسساااااات 
والجمعياااااااات الشاااااااريكة علاااااااى 
اسااتخدام التقاضااي االسااتراتيجي 

ناصارة قضاايا وأدواته كوسيلة لم
 النساء والفتيات وحقوقهن.

 
تمكااااااااااااااااين المشاااااااااااااااااركين  -د

اللقاااءات ومجموعااات العماال  -
لمناقشااة وتعميااق هااا تنظيم تاام

الحااوار حااول مختلااف القضااايا 
ذات الصلة باساتخدام التقاضاي 
االسااتراتيجي وأدواتااه كوساايلة 
لمناصااااااارة قضاااااااايا النسااااااااء 

 والفتيات وحقوقهن.
 
 علااىتاام إعاادادن دلياال عملااي  -

استخدام التقاضي االستراتيجي 
وأدواتاااااه كوسااااايلة لمناصااااارة 
قضاااااااايا النسااااااااء والفتياااااااات 

تطبيقاااه فاااي تااام و ،وحقاااوقهن
 التدريبات.

تااادريب ور  عمااال ودورات  -
متخصصااااااااااااااااااة عملااااااااااااااااااي 

للحقااااااوقيين/ات فااااااي جمعيااااااة 
المؤسسااااااااااات و"تضااااااااااامن" 

تااااااام والجمعياااااااات الشاااااااريكة 
اسااااااااتخدام  حااااااااول هاااااااااتنظيم

التقاضي االساتراتيجي وأدواتاه 
كوساااااايلة لمناصاااااارة قضااااااايا 
 النساء والفتيات وحقوقهن.

ن والمشاااااااركات والمشااااااارك -

اللقاااءات ومجموعااات عاادد  -
 ها.تنظيمالتي تم  العمل
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس والفئة.
نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -

أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 
المساااااتهدفين/ات باللقااااااءات 

  .ومجموعات العمل
الاااااادليل الُمعااااااد مسااااااتوى  -

 التدريبية. والمادة
 
 
 
 
عماال ودورات الور  عاادد  -
 متخصصااةال العملااي تاادريبال

 التي تم تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
لحقاااااااااااوقيين/ات اعااااااااااادد  -

حساااب  المشااااركين/ات فيهاااا
 .الجنس

أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -
 المهنية لدى المشاركين/ات.

 نمااااو المهااااارات المعرفيااااة -

تقااااارير اإلنجاااااز  -
اللقااااااااءات  حاااااااول

 .ومجموعات العمل
 
 تفريغ المقابالت. -
 
 
 
عملاااااي الدليل الااااا -

علاااااااى اساااااااتخدام 
التقاضااااااااااااااااااااااااااي 

 .االستراتيجي
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

ور  العماال حااول 
والااااااااااااااااااااااادورات 

 .التدريبية
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 االختبااااارنتااااائج  -
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والمشاااركات ماان فهاام النظريااات 
القانونياااااااة واالجتماعياااااااة وراء 
فلسااافة اختياااار القضااااء إلحاااداث 

 تغيير مجتمعي.
إعااااداد دلياااال عملااااي علااااى  -هااااـ

مراقباااااااة المحاكماااااااات لتعزياااااااز 
ضمانات المحاكمة العادلة للنساء 

 والفتيات.
 
تنظاااايم ور  عماااال ودورات  -و

للحقااوقيين/ات فااي  عملاايتاادريب 
جمعياااااااااة "تضاااااااااامن" وفاااااااااي 
 المؤسسااات والجمعيااات الشااريكة
على تطبيقات ومعاايير المحاكماة 

 العادلة والمراقبة عليها. 

ماااان فهاااام النظريااااات تمّكنااااوا 
القانونياااااة واالجتماعياااااة وراء 

إلحااداث فلساافة اختيااار القضاااء 
 تغيير مجتمعي.

 علااىدلياال عملااي تاام إعاادادن  -
مراقباااااة المحاكماااااات لتعزياااااز 
ضااااامانات المحاكماااااة العادلاااااة 

وتاام تطبيقااه  ،للنساااء والفتيااات
 في التدريبات.

ور  عمااال ودورات تااادريب  -
 هاااااااااااااتنظيمتاااااااااااام  عملااااااااااااي

للحقااااااوقيين/ات فااااااي جمعيااااااة 
"تضااااامن" وفااااي المؤسسااااات 
والجمعياااااات الشاااااريكة علاااااى 

المحاكمااااة  تطبيقااااات ومعااااايير
 العادلة والمراقبة عليها.

لاااااااااااااااادى  ذات العالقااااااااااااااااة
 المشاركين/ات.

 
 
مسااااااتوى الاااااادليل الُمعااااااد  -

 والمادة التدريبية.
 
 
 
عاادد ور  العماال ودورات  -

التاااادريب العملااااي التااااي تاااام 
 تنظيمها.

 التوزيع الجغرافي لها.  -
لحقاااااااااااوقيين/ات اعااااااااااادد  -

حساااب  المشااااركين/ات فيهاااا
 .الجنس

أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -
 المهنية لدى المشاركين/ات.

 القبلي والبعدي.
 
 
 
الااااادليل العملاااااي  -

مراقباااااااااة  علاااااااااى
 .المحاكمات

 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

ور  العماااااااال لاااااااا
والااااااااااااااااااااااادورات 

 التدريبية.
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

تعزياااااااااز تطبياااااااااق  4/2
التشريعات وبنااء قادرات 
األشاااخاص المكلفاااين/ات 
بتطبيااااااااااااااق وإنفاااااااااااااااذ 
التشااريعات علااى الجميااع 
وفًقا لمبدأ سيادة القانون 

 والمحاكمات العادلة.

 

تاااااادريب مااااااوظفي/ات إنفاااااااذ  -أ
القااااااانون فااااااي مجااااااال حقااااااوق 

 اإلنسان. 
 
 
 
 
توفير التدريب الالزم لضمان  -ب

 إنفاااذ القااانون علااى قاادرةالزيااادة 
وفًقااااااا لمباااااادأ ساااااايادة القااااااانون 

 والمحاكمات العادلة.

تاام  /ات إنفاااذ القااانونوموظفاا -
فااااي مجااااال حقااااوق  تاااادريبهم
 .اإلنسان

 
 
 
 
 نتااام تاااوفيرالتااادريب الاااالزم  -

لضمان زيادة القدرة على إنفااذ 
ا لمباااادأ ساااايادة وفًقاااا القااااانون

 القانون والمحاكمات العادلة.

عاااادد الاااادورات التدريبيااااة  -
 التي تم تنفيذها.

 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المهنية لدى المشاركين/ات.
التدريبيااااة عاااادد الاااادورات  -

 التي تم تنفيذها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المهنية لدى المشاركين/ات.

 تقااااارير اإلنجاااااز -
 .لدورات التدريبيةل
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للدورات التدريبية.
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

     



88 

 

 

 النسوي:  النسائية والفكر محور الحركة -1
 المؤشرات األثر (1)الهدف االستراتيجي 

تاااأريخ الحركاااة النساااائية وتحليااال 
الساااااااياق التااااااااريخي، وتنظااااااايم 
حاااااوارات فاعلاااااة حاااااول الفكااااار 
النسااوي والمساااهمة فااي تطااوير 

 الخطاب النسوي.  
 
 

وتاااااريخ عاااادد ماااان القياديااااات النسااااائية السااااير الذاتيااااة  -
 هااااوتوثيق هااااجمعتااام  والريادياااات فاااي مختلاااف المجااااالت

ها لتعزيز وإتاحة الفرصة للادروس والعبار المساتفادة ونشر
 والتأريخ للحركة النسائية األردنية.

الوثائق التاريخياة والدراساات التاي أجريات حاول الحركاة  -
 ل مضامينها.النسائية في األردن تمت مراجعتها وتحلي

تااااريخ الحركاااة النساااائية تااام تبويباااه إلاااى حقاااب/ مراحااال  -
تاريخيااااة باالعتماااااد علااااى المؤشاااارات التاليااااة: السااااياق 
السياسااااي، والمرجعيااااة، ومحتااااوى المطالااااب، ومنهجيااااة 

 المناصرة، ومجاالت التدخل واالستقاللية.
 منهجية وأساليب المناصرة التي تعتمدها الحركة النسائية -

 الدروس المستفادة من النجاحات أو اإلخفاقااتو تم تعّرفها،
 .تم إبرازها

 الدراسات والمرجعيات التي تمت مراجعتها، ومدى تنوعها.عدد  -
 .مجاالتها، والتي تم بناؤها ماهية الشراكات والتحالفات -
ُتساهم فااي تحقياق نتااائج مااؤثرة كعناصار التاي تاام إشاراكها القياادات المحليااة ماهياة  -

 .إيجابية في عملية التغيير
والجمعيااات والمؤسسااات الااذين تماات مقااابلتهم  النسااائية عاادد ممثلااي/ات الهيئااات -

لتعاّرف رؤاهاام فااي ماا يخااص دور الحركااة النسااائية فاي النهااو  بااالحقوق اإلنسااانية 
 حسب الجنس. للنساء والفتيات

تنظيمهاا التاي تام  / حاوارات السياسااتعدد الحلقات النقاشاية الشاهرية المتخصصاة -
 .تعزيز دور األبحاث والدراسات في تطوير الفكر النسويحول 
تم تنظيمهاا للكشاف بشاكل أوساع وأعام عان  التي تركيزالبؤرية/ المجموعات عدد ال -

آراء الفاعلين/ات من النساء والرجاال المساتهدفين/ات مان مشاروع الحركاة النساائية 
 .في األردن

واالتصال التي تم تعبئتها لنشر مطالاب الحركاة النساائية  أنواع وسائل اإلعالمعدد و -
 مناصرتها.ووصناعة رأي عام مساند لها 
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التأصااااايل النظاااااري  1/0
لتجربة الحركاة النساائية 
بتوثياااق التااااريخ وجااارد 
وتحلياااااااااال المحطااااااااااات 
 التاريخية الرئيسة.  

إعااداد الئحااة مصااادر ومراجااع  -أ
للدراساااااات والتقاااااارير القائماااااة 
والمرتبطااااة بموضااااوع الحركااااة 
النسائية إلجراء التحليل الوثائقي 

 لها.
مراجعااااااااااااااة الدراسااااااااااااااات  -ب

والمرجعياااااااات التاااااااي تناولااااااات 
ركااات االجتماعيااة والحقوقيااة الح

بشكل عام، والحركة النسائية في 
 األردن بشكل خاص. 

االطالع على تقارير الحكومة  -ج
األردنياااااة ومنظماااااات المجتماااااع 

التااي والمنظمااات الدوليااة المادني 

تااام  الئحاااة مصاااادر ومراجاااع -
إعااادادها للدراساااات والتقاااارير 
المرتبطااااة بموضااااوع الحركااااة 

جاااراء التحليااال وتااام إالنساااائية 
  الوثائقي لها.

الدراسااات والمرجعيااات التااي  -
تناولااات الحركاااات االجتماعياااة 
والحقوقيااااااااة بشااااااااكل عااااااااام، 
والحركاااة النساااائية فاااي األردن 

 .تهامراجعتمت  بشكل خاص
تقااااارير الحكومااااة األردنيااااة  -

ومنظمااااات المجتماااااع المااااادني 
والمنظمااااااات الدوليااااااة التااااااي 

 مراجاعالمصاادر والالئحاة   -
 ها.إعدادالتي تم 

الااذي تاام  الوثااائقيالتحلياال  -
 .للدراسات والتقاريرإجراؤن 

 
الدراسااااااات والمرجعيااااااات  -

وماادى ، تماات مراجعتهااا التااي
 تنوعها.

 
 
تاام االطاااالع التقااارير التااي  -

 حسب الجهة الُمعدة. عليها

الئحاااة المصاااادر  -
 .والمراجع

التحليااااااااااااااااااااااااال  -
 .الوثائقي

 
الدراساااااااااااااااااااات  -

 .والمرجعيات
 دراسات مسحية. -
 
 
 .التقارير -
 دراسات مسحية. -
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تشااااخص أوضاااااع النساااااء فااااي 
األردن، وذلاااااك للوقاااااوف علاااااى 
اإلنجااااازات والتحااااديات فااااي مااااا 
يخص الحماية والنهو  بحقوق 

   النساء والفتيات.

تشاااخص أوضااااع النسااااء فاااي 
 يهااااااااالطااااااالع عل تاااااام األردن

للوقاااااااوف علاااااااى اإلنجاااااااازات 
والتحاااااديات فاااااي ماااااا يخاااااص 
الحمايااااة والنهااااو  بحقااااوق 

 النساء والفتيات.

التعريااااف بالحركااااة  1/9
النسااائية وأباارز سااماتها 
ورموزهاااااااااا، ورصاااااااااد 
المراحاال التااي ماارت بهااا 
هاااذن الحركاااات وا لياااات 
التي تنتهجها للتاأثير فاي 

 المجتمعات.

تحلياال المضاامون؛ وذلااك ماان  -أ
خاااااالل القياااااام بجااااارد تااااااريخي 
موضااااااوعي وكمااااااي لمختلااااااف 
تعبياااااارات ومكونااااااات الحركااااااة 
النسااائية، بمااا يوضااح مرجعيتهااا 
وبنيتهاااااااا الفكرياااااااة وعالقتهاااااااا 
الساااببية بباااروز خطااااب نساااائي 
وحقااااااوقي فااااااي األردن وأباااااارز 

 رموزها.
تبوياااااااب تااااااااريخ الحركاااااااة  -ب

النساااااائية إلاااااى حقاااااب/ مراحااااال 
عتمااااااااااد علاااااااااى تاريخياااااااااة باال

المؤشاااااارات التاليااااااة: السااااااياق 
السياسي، والمرجعياة، ومحتاوى 
المطالاااب، ومنهجياااة المناصااارة، 
 ومجاالت التدخل واالستقاللية.

 
جمااع وتوثيااق ونشاار السااير  -ج

الذاتية وتاريخ عدد من القياديات 
النسااائية والرياديااات فااي مختلااف 
المجااااااااالت، لتعزياااااااز وإتاحاااااااة 
الفرصااااااااة للاااااااادروس والعباااااااار 

ادة والتاااااأريخ للحركاااااة المساااااتف
 النسائية األردنية.

بجااارد  تااام تحليااال المضااامون -
تااااااريخي موضاااااوعي وكماااااي 
لمختلااااف تعبياااارات ومكونااااات 
الحركااة النسااائية، بمااا يوضااح 
مرجعيتهاااااا وبنيتهاااااا الفكرياااااة 
وعالقتها السببية ببروز خطاب 
نسااااائي وحقااااوقي فااااي األردن 

 وأبرز رموزها.
 
تااام تااااريخ الحركاااة النساااائية  -

إلاااااى حقاااااب/ مراحااااال  هتبويباااا
تاريخياااااااة باالعتمااااااااد علاااااااى 
المؤشاااارات التاليااااة: السااااياق 
السياساااااااااااي، والمرجعياااااااااااة، 
ومحتااوى المطالااب، ومنهجيااة 
المناصااارة، ومجااااالت التااادخل 

 واالستقاللية.
الساااير الذاتياااة وتااااريخ عااادد  -

ماااااااان القياديااااااااات النسااااااااائية 
والريادياااااااات فااااااااي مختلااااااااف 

 هاااوتوثيق هاااجمعتاام  المجاااالت
وإتاحاااااااة ها لتعزياااااااز ونشااااااار

الفرصااااااة للاااااادروس والعباااااار 
المسااااتفادة والتااااأريخ للحركااااة 

 النسائية األردنية.

 .تمالذي تحليل المضمون  -
 
 
 
 
 
 
 
 
تااااااااريخ  حقاااااااب/ مراحااااااال -

 .في األردن الحركة النسائية
 
 
 
 
 
 
السااااااااير الذاتيااااااااة عاااااااادد  -
لقياديااااااااااااااات النسااااااااااااااائية ل

تااام جمعهاااا  التااايوالرياديااات 
 .وتوثيقها ونشرها

 
 

 تحليااااال دراساااااة -
 المحتاااااااااااااااااااااااوى/

 .المضمون
 
 
 
 
 
 
حقاااااب/ تقريااااار ال -
 .مراحلال
 دراسات مسحية. -
 
 
 
 
 
 الساااااير الذاتيااااااة -

 الموثقة.
الموقاااااااااااااااااااااااااع  -

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
 للجمعية.

الزياااااااااااااااااااااارات  -
 الميدانية.

 مقابالت.ال -
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تعاااااااّرف منهجياااااااة  1/2
وأساليب المناصارة التاي 
تعتماااااااااااادها الحركااااااااااااة 
النساااااااااااائية، وإباااااااااااراز 
الاادروس المسااتفادة ماان 
 النجاحات أو اإلخفاقات.

التحليااااال التااااااريخي للحركاااااة  -أ
النسااائية ماان أجاال إبااراز العالقااة 
والتاارابط القااائمين بااين مجاااالت 
البحاااث والمناصااارة والسياساااات 
العامااااة، وإنتاااااج ونشاااار ثقافااااة 
المساااااااواة وحقااااااوق اإلنسااااااان 

 للنساء والفتيات.
إيضاح أهمية اعتماد المهنية  -ب

 واللجااااوء إلااااى الخباااارة وتعبئااااة
مختلااف وسااائل اإلعااالم لتعريااف 
ونشاار مطالااب الحركااة النسااائية 
وصاااناعة رأي عاااام مسااااند لهاااا 

 لمناصرتها.
تحديااااااااد أباااااااارز الاااااااادروس  -ج

المسااااااتفادة ماااااان النجاحااااااات أو 
 اإلخفاقات.

إيضاح أهمياة بنااء الشاراكات  -د
والتحالفاااااات وإشاااااراك الرجاااااال 
والقيادات المحلية كعناصر ُتسهم 
فاااي فاااي تحقياااق نتاااائج إيجابياااة 

 عملية التغيير. 

تااام إجاااراء  لحركااة النساااائيةا -
مان أجال لهاا التحليل التااريخي 

إبراز العالقة والترابط القائمين 
بين مجاالت البحث والمناصارة 
والسياسااااات العامااااة، وإنتاااااج 
ونشر ثقافاة المسااواة وحقاوق 

 اإلنسان للنساء والفتيات.
أهمياااااااة اعتمااااااااد المهنياااااااة  -

وتعبئاااة واللجاااوء إلاااى الخبااارة 
مختلف وسائل اإلعالم لتعرياف 
ونشر مطالب الحركاة النساائية 
وصااناعة رأي عااام مساااند لهااا 

 .هاإيضاحتم  لمناصرتها
تاام أباارز الاادروس المسااتفادة  -

 تحديدها.
 
أهمياااااااة بنااااااااء الشاااااااراكات  -

والتحالفااااات وإشااااراك الرجااااال 
والقيااااادات المحليااااة كعناصاااار 
ُتسهم في تحقيق نتائج إيجابياة 

 تم إيضاحها. لتغييرفي عملية ا

التحليااال التااااريخي للحركاااة  -
 الذي تم إجراؤن. النسائية

 
 
 
 
 
أنااااااواع وسااااااائل اإلعااااااالم  -

واالتصاااال التاااي تااام تعبئتهاااا 
نشاااااااار مطالااااااااب الحركااااااااة ل

النسااائية وصااناعة رأي عااام 
 .لمناصرتها مساند لها

 
 . الدروس المستفادةماهية  -
 
 
الشااااااااااااااراكات  ماهيااااااااااااااة -

 ومجاالتها.، والتحالفات
القيااااادات المحليااااة ماهيااااة  -

 التي تم إشراكها.

وثيقاااااة التحليااااال  -
 التاريخي.

 ستبانات.اال -
 
 
 
 
وسااااائل اإلعااااالم  -

 .واالتصال
 
 
 
 
الزياااااااااااااااااااااارات  -

 الميدانية.
 المقابالت. -
 االستبانات. -
االتفاقياااااااااااات أو  -

 مذكرات التفاهم.

     

تعزيز دور األبحااث  1/4
والدراساااات فاااي تطاااوير 

وتشاااّكل  الفكااار النساااوي
الحركاااااااااااة النساااااااااااائية 
والنهااااااااااو  بأدائهااااااااااا 

 وتأثيرها.

إبراز أهمية الدراسات العلمياة  -أ
فااااي إيضاااااح أوجااااه الخلاااال فااااي 
القضايا التي ُتعار  علاى الارأي 
العااااااام، وفااااااي وضااااااع الباااااادائل 
واالقتراحاااااات الكفيلاااااة بضااااامان 
تجاوزهاااااااا وإحاااااااداث التغييااااااار 

 المنشود. 
 
 
 
إجاااااااااراء مقاااااااااابالت ماااااااااع  -ب

برناااااااامج حاااااااوارات تنفياااااااذ  -
ماااااااع  السياساااااااات الشاااااااهرية

مركاااااز دراسااااااات ممثلاااااي/ات 
 الجامعااااااة األردنيااااااة الماااااارأة/

لدراساات مركز األميرة بسمة و
/ جامعاااااااة المااااااارأة األردنياااااااة
تعزياااااز دور اليرماااااوك حاااااول 

األبحاث والدراسات فاي تطاوير 
 .الفكر النسوي

 
/ات الهيئااااااااااااااات وممثلاااااااااااااا -

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
 
 
 
 
 
 
 
ممثلااااي/ات الهيئااااات عاااادد  -

تقااااارير اإلنجاااااز  -
لحلقاااات النقاشاااية ل

 الشااااااااااااااااااااااااااهرية
 المتخصصة.

الزياااااااااااااااااااااارات  -
 الميدانية.

 المقابالت. -
 االستبانات. -
اسااااااااااااااتطالعات  -
 رأي.ال
الزياااااااااااااااااااااارات  -
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والجمعياااات ممثلاااي/ات الهيئاااات 
والمؤسساااات التاااي تعمااال علاااى 
حقااااوق النساااااء والفتيااااات فااااي 
األردن، للحصاااول علاااى الوثاااائق 
المطلوباااة مااان جهاااة، ولتعاااّرف 
رؤاهم في ما يخص دور الحركاة 
النسااائية فااي النهااو  بااالحقوق 
اإلنسااانية للنسااااء والفتيااات مااان 

 جهة أخرى.
مراجعاااة الوثاااائق التاريخياااة  -ج

والدراساااات التاااي أجريااات حاااول 
الحركاااااة النساااااائية فاااااي األردن 

 وتحليل مضامينها.
 
 
التركياااز علاااى إعطااااء الكلماااة  -د

للنساء الفاعالت أنفسهن للحديث 
عاان تجااربتهن فااي إطااار الحركااة 

 النسائية وتقييمها.

والجمعيااات والمؤسسااات التااي 
تعمااااال علاااااى حقاااااوق النسااااااء 

إجااراء  تاام والفتيااات فااي األردن
للحصااااول  هاااام/نمقااااابالت معال

علااااااااى الوثااااااااائق المطلوبااااااااة 
 ولتعااّرف رؤاهاام فااي مااا يخااص
دور الحركااااااة النسااااااائية فااااااي 
النهاااو  باااالحقوق اإلنساااانية 

   .للنساء والفتيات
الوثاااااااااااااااائق التاريخياااااااااااااااة  -

والدراسااات التااي أجرياات حااول 
 الحركااااة النسااااائية فااااي األردن

وتحليااااااال تهاااااااا مراجعتمااااااات 
 مضامينها.

 
للنسااااااااء  أعطيااااااات الكلماااااااة -

الفاعالت أنفساهن للحاديث عان 
تجااااربتهن فااااي إطااااار الحركااااة 

 النسائية وتقييمها.

 والجمعياااااااات والمؤسساااااااات
حسااب  الااذين تماات مقااابلتهم

 .الجنس
 
 
 
 
 
 
الوثاااااائق التاريخياااااة عااااادد  -

التاااااااي تمااااااات  والدراساااااااات
 مراجعتها، وعناوينها.

 حتاااوى/ مضااامونتحليااال م -

الوثاااااااااااااااائق التاريخياااااااااااااااة 
 .والدراسات

الفاااااااعالت عاااااادد النساااااااء  -
عان تجاربتهن  تحدثن اللواتي

فاااي إطاااار الحركاااة النساااائية 
 تقييمها.قمن بو

 الميدانية.
 المقابالت. -
 نتاااااااائج تفرياااااااغ -

 المقابالت.
 
 
 
 
 
 دراسات مسحية. -
تحليااااال  دراساااااة -
محتاااااااااااااااااااااااوى/ ال
 .مضمونال
 
 
الزياااااااااااااااااااااارات  -

 الميدانية.
 المقابالت. -
تفريااااغ مقااااابالت  -

 .النساء الفاعالت

تعاااااّرف التحاااااديات  1/1
المطروحااة أمااام الحركااة 
النساااااااااااااائية وسااااااااااااابل 
مواجهتهاااااااااا وتحدياااااااااد 
 وجهاتها المستقبلية.

تنظااااايم مجموعاااااات بؤرياااااة/  -أ
تركيز للكشف بشكل أوسع وأعام 
عن آراء الفاعلين/ات من النساء 
والرجااااال المسااااتهدفين/ات ماااان 
مشاااروع الحركاااة النساااائية فاااي 
األردن، وعن تصوراتهم للفرص 
والتحاااديات التاااي واجهتهاااا هاااذن 
الحركة، والستخالص مقترحاتهم 
وتوصياتهم في ماا يخاص السابل 
المثلاااى لاااألداء الفّعاااال مااان أجااال 
تحقيااااااق الحمايااااااة والنهااااااو  

 لنساء والفتيات.ابحقوق 

تام  مجموعاات بؤرياة/ تركياز -
للكشااف بشااكل أوسااع  تنظيمهااا

وأعااام عااان آراء الفااااعلين/ات 
ماااااااااان النساااااااااااء والرجااااااااااال 
المساااتهدفين/ات مااان مشاااروع 
الحركاااة النساااائية فاااي األردن، 

تصااااااااااااااوراتهم للفاااااااااااااارص و
والتحااديات التااي واجهتهااا هااذن 

مقترحااااااااااااااتهم والحركاااااااااااااة، 
مااان أجااال تحقياااق  وتوصاااياتهم

الحمايااااة والنهااااو  بحقااااوق 
 النساء والفتيات.

بؤريااة/ المجموعااات عاادد ال -
 التي تم تنظيمها. تركيزال
 الفااااااااااااااعلين/اتعااااااااااااادد  -

ساااب المشااااركين/ات فيهاااا ح
 الجنس والجهة.  

 
 
 
 
 
 
 

تقااااااااااااااااااااااااااارير  -
المجموعااااااااااااااااااات 
 .البؤرية/ التركيز

اسااااااااااااااتطالعات  -
 رأي.ال
 االستبانات. -
الزياااااااااااااااااااااارات  -

 الميدانية.
 المقابالت. -
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إيضاااح أهميااة نسااج شاابكات  -ب
مااان الحلفاااااء للحركااااة النسااااائية 

الادوائر وداخل مؤسساات الدولاة 
القريبااة ماان القاارار، وإقناااع هااذن 

لقضاايا التاي الدوائر بمشروعية ا
تدافع الحركة النسائية مان أجلهاا 
والمصلحة التي ُيمكان أن يجنيهاا 
األردن بالقضاااااااء علااااااى أوجااااااه 

 التمييز بين الجنسين.

تنفياااااااذ برناااااااامج حاااااااوارات  -
صاناع  السياسات الشاهرية ماع

بمشااااروعية  همقناااااعالقاااارار إل
القضاااايا التاااي تااادافع الحركاااة 
النسائية مان أجلهاا والمصالحة 
التاااي ُيمكااان أن يجنيهاااا األردن 
بالقضااااء علاااى أوجاااه التميياااز 

 بين الجنسين.

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
 

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للحلقاااات النقاشاااية 
الشااااااااااااااااااااااااااهرية 

 المتخصصة.
 

 

 محور التنمية المستدامة: -2
 المؤشرات األثر (2)الهدف االستراتيجي 

إدماج قضايا النساء والفتياات فاي 
ألجنااااادة  07إطاااااار األهاااااداف ألاااااـ

 9121التنميااااااااااة المسااااااااااتدامة 
والرقابة على التنفيذ على الصعيد 

 الوطني واإلقليمي والدولي.

التنميااة ُتعاازز مجاااالت الصااادرة التشااريعات والسياسااات  -
المسااااتدامة وتاااادعم حقااااوق اإلنسااااان الخاصااااة بالنسااااااء 

 .والفتيات
المشاااركة الفاعلااة للنساااء والفتيااات فااي باارامج التنميااة  -

 المستدامة.
تاام  9121التحااالف الااوطني األردنااي للتنميااة المسااتدامة  -

فااي نشاار أهااداف التنميااة المسااتدامة وغاياتهااا  نتفعياال دور
ومؤشراتها ورفاع الاوعي بهاا، وحصار اإلنجاازات الوطنياة 

 المتعلقة بكل منها.
مااان أجاال إدمااااج  العماال ماااع مختلااف أصاااحاب المصاالحة -

أهااداف التنميااة المسااتدامة علااى الصااعيد الااوطني، والسااعي 
 لتحقيقها بتعاون مختلف هذن الجهات.

المسااااتدامة الدوليااااة وتمليكهااااا  تااااوطين خطااااة التنميااااة -
للمااواطنين/ات، وإدماااج مؤشااراتها فااي الخطااط والسياسااات 
 الوطنية بشكل عام وعلى المستوى المحلي بشكل خاص.

تام إدماجهاا فااي  9121أهاداف أجنادة التنمياة المساتدامة  -
 أنشطة الجمعية كافة.

متابعة تنفيذ ورصد اإلنجازات الوطنية المتعلقة بكل هدف  -
 ( في المجاالت التنموية المختلفة.07هداف أل )من األ

في تنفيذ خطة التنمية المساتدامة كخطاة التي شاركت منظمات المجتمع المدني عدد  -
 كأولوية. رفاهيتهم/نحقوقية ُتركز على السكان وحقوقهم/ن و

ماع  حوارات السياسات التي تام عقادها/ عدد الحلقات النقاشية الشهرية المتخصصة -
صاااناع القااارار لتغييااار السياساااات والتشاااريعات وتطويرهاااا لتيساااير أعماااال التنمياااة 

 المستدامة والتحفيز على المشاركة.
الوطنياة حاول التقادم دعاداد االستعراضاات فاي ماا يتعلاق ب حجم المساهمة وطبيعتهاا -

 .9121المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
عدد منظمات المجتمع المدني العربياة ذات االهتماماات التنموياة المشاتركة التاي تام  -

 إنشاء شراكات مسؤولة وتضامنية معها.
أجناادة للتعرياف بعادد النادوات وور  العمال والاادورات التدريبياة التاي تاام تنظيمهاا  -

( غاياااة والمؤشااارات 022( هااادًفا و)07التاااي تتضااامن ) 9121التنمياااة المساااتدامة 
 .المرتبطة بها

مرئّياااة المساااموعة والومطبوعاااة ال ؛عالمياااةاإلماااواّد المنتجاااات وعااادد وماهياااة ال -
 9121تاام إصاادارها ونشاارها للتعريااف بخطااة التنميااة المسااتدامة التااي لكترونيااة اإلو

 افة التنمية المستدامة.وتبسيط مكوناتها ومراميها ونشر ثق
عااادد منظماااات المجتماااع المااادني التاااي تااام تعزياااز قااادراتها ودعمهاااا تقنًياااا ومادًياااا  -

وتشااجيعها علااى العماال التشاااركي ماان أجاال تحقيااق أهااداف خطااة التنميااة المسااتدامة 
9121. 

مان أجال إدمااج أهاداف  عدد أصحاب المصلحة الذين تم التعاون معهم حسب القطاع -
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مشاااركة منظمااات المجتمااع الماادني فااي المتابعااة ورصااد  -
 .9121التقدم المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

المسااتدامة علااى الصااعيد الااوطني، والسااعي لتحقيقهااا بتعاااون مختلااف هااذن التنميااة 
 الجهات.
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كسااااااااااب التأييااااااااااد  2/0
إلصاااااااادار التشااااااااريعات 
والسياساااات التاااي ُتعااازز 

التنمياااااااااااااة مجااااااااااااااالت 
المستدامة وتدعم حقاوق 
اإلنسان الخاصة بالنسااء 
والفتياااات وُتعاقاااب علاااى 
التمييااز والعنااف الموجااه 

 ضدهن.

الاادعوة والمناصاارة ماان أجاال  -أ
تغيياااار السياسااااات والتشااااريعات 
وتطويرها لتيسير أعماال التنمياة 
المساااااااتدامة والتحفياااااااز علاااااااى 

 المشاركة.
 
تنظاايم المحاضاارات والااور   -ب

حقااوق اإلنسااان  التوعويااة حااول
للنساء والفتيات والحد من أوجاه 
عاااادم المساااااواة والتمييااااز فااااي 
 التشريعات والسياسات الوطنية. 

 
 
 
 
المشااااااااركة فاااااااي صاااااااياغة  -ج

السياسااااات والتخطاااايط التنمااااوي 
 القائم على التشاركية.

 
التوعياااااة بأهمياااااة مشااااااركة  -د

منظماااات المجتماااع المااادني فاااي 
تنفياااذ خطاااة التنمياااة المساااتدامة 

حقوقية ُتركز على السكان كخطة 
 وحقوقهم/ن ورفاهيتهم/ن.

العماال مااع مختلااف أصااحاب  -هااـ
المصااااااالحة بماااااااا فاااااااي ذلاااااااك؛ 
البرلماااااااانيين/ات والمؤسساااااااات 
الحكوميااااة ومؤسسااااات القطاااااع 
الخاااااااص ومنظمااااااات المجتمااااااع 

برناااامج حاااوارات السياساااات  -
الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 
القااااااارار لتغييااااااار السياساااااااات 
والتشريعات وتطويرها لتيساير 
أعمااااااال التنميااااااة المسااااااتدامة 

 والتحفيز على المشاركة.
المحاضاااااااااارات والااااااااااور   -

التوعوياااة تااام  تنظيمهاااا حاااول 
حقااااااااوق اإلنسااااااااان للنساااااااااء 
والفتيات والحد من أوجاه عادم 
المساااااااااواة والتمييااااااااز فااااااااي 
التشاااااااااااريعات والسياساااااااااااات 

 الوطنية. 
 
 
صياغة السياسات والتخطايط  -

 التنموي وفق منحى تشاركي.
 
 
مشااااركة منظماااات المجتماااع  -

المدني فاي تنفياذ خطاة التنمياة 
مة كخطة حقوقية ُتركز المستدا

علاااااى السااااااكان وحقااااااوقهم/ن 
 ورفاهيتهم/ن أصبحت أولوية.

أهداف التنمية المساتدامة تام  -
إدماجهااا علااى الصااعيد الااوطني 
بالتعاااون مااع مختلااف أصااحاب 
المصلحة، وتم السعي لتحقيقها 
 بتعاون مختلف هذن الجهات.

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها. 
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الفئة والجنس.
 
عدد المحاضارات والاور   -

 التوعوية التي تم تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -

مااااااان أجرياااااات ماااااااع عاااااادد 
المستهدفين/ات بالمحاضرات 

  .والور  التوعوية
التااي تاام  ور  العماالعاادد  -

 تنظيمها. 
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
عاااادد الجلسااااات التوعويااااة  -

 التي تم تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
عاااادد أصااااحاب المصاااالحة  -

حسب  الذين تم التعاون معهم
 القطاع.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للحلقاااات النقاشاااية 

 الشهرية.
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للمحاضاااااااااااااااااارات 
والاااااااااااااااااااااااااور  

 التوعوية.
 
 تفريغ المقابالت. -
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
 .ور  العملل
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للجلساااااااااااااااااااااااااات

 .التوعوية
 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

 مذكرات التفاهم.
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الماادني ماان أجاال إدماااج أهااداف 
التنميااة المسااتدامة علااى الصااعيد 
الااااااوطني، والسااااااعي لتحقيقهااااااا 

 ذن الجهات.بتعاون مختلف ه

التمكااااين المعرفااااي  2/9
للنسااااااء والفتياااااات بماااااا 
ُيعاااااازز قاااااادرتهن علااااااى 
معالجة مشاكلهن بتطبيق 
أفضاااااااال الممارسااااااااات، 
وُيساااهم فااي مشاااركتهن 
الفاعلااااااة فااااااي باااااارامج 
التنمياااااااااة المساااااااااتدامة 

 بمختلف مجاالتها.

تنظاااااايم الااااااور  التوعويااااااة  -أ
لتطوير معاارف النسااء والفتياات 
وتنميااااااة مهاااااااراتهن الحياتيااااااة 
وزيااادة ثقااتهن بأنفسااهن للتغلااب 

 مشاكلهن. على
 
تنظاايم المحاضاارات والااور   -ب

التوعوياة للنسااء والفتياات حااول 
 9121أجندة التنمياة المساتدامة 

وأهدافها وغاياتها ما سيسهم في 
 مشاركتهن الفاعلة في برامجها.

 
تحديااد القضااايا أو القطاعااات  -ج

التاااي سااايتم اساااتهدافها باااالتغيير 
 وتحديد منهجية العمل.

 إعااااااااداد وإصاااااااادار المااااااااواد -د
الترويجياااة والتوعوياااة المتعلقاااة 
بأهااااااداف التنميااااااة المسااااااتدامة  

 وباألدبيات ذات الصلة. 

معاااااارف النسااااااء والفتياااااات  -
مهااااراتهن الحياتياااة وثقاااتهن و

 تم تطويرها.بأنفسهن 
 
 
 
للنساااااء المشاااااركة الفاعلااااة  -

التنمياااة  فاااي بااارامج والفتياااات
 .المستدامة

 
 
 
القضاااايا أو القطاعاااات التاااي  -

  اسااااااتهدافها بااااااالتغييرساااااايتم 
 ها.تحديدتم  منهجية العملو
المواد الترويجياة والتوعوياة  -

المتعلقااااااة بأهااااااداف التنميااااااة 
المساااااااتدامة وباألدبياااااااات ذات 

تاام إعاادادها وإصاادارها  الصاالة
وتضاااااااامينها فااااااااي الموقااااااااع 

وحسااابات الجمعيااة اإللكترونااي 
علاااااااااى مواقاااااااااع التواصااااااااال 

 االجتماعي.

عدد الور  التوعوية التي  -
 تنظيمها.تم 
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عدد المشاركات فيها. -
المهاارات أثرها على تنمية  -

 لدى المشاركات. الحياتية
عدد المحاضارات والاور   -

 التوعوية التي تم تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عدد المشاركين/ات فيها. -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المعرفية لدى المشاركات.
القضاااااااااااااايا أو ماهياااااااااااااة  -

 المساااااااااااتهدفةالقطاعاااااااااااات 
 منهجية العمل.، وبالتغيير

الماااااااااااااواد الترويجياااااااااااااة  -
 الصادرة. والتوعوية

الموقاع اإللكتروناي  محتوى -
جمعياااااة علاااااى الحساااااابات و

 .مواقع التواصل االجتماعي

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 .لور  التوعويةل
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 تقااااااارير اإلنجاااااااز

لمحاضاااااااااااااااااارات ل
والاااااااااااااااااااااااااور  

 .التوعوية
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
منهجيااااة العماااال  -

 المعتمدة.
 
المواد الترويجية  -

 .والتوعوية
الموقاااااااااااااااااااااااااع  -

 .اإللكتروني
حسابات الجمعية  -

علااااااااااى مواقااااااااااع 
التواصاااااااااااااااااااااااااال 

 االجتماعي.

     

اساااتخدام مؤشااارات  2/2
الرصاااااااااااااد العاااااااااااااالمي 
والمؤشاااااارات الوطنيااااااة 
التكميلياااة لقيااااس التقااادم 

تنظاااااايم الاااااادورات التدريبيااااااة  -أ
/ات فاااي ماااوظفينالمتخصصاااة لل

الجمعياااة والمؤسساااات الشاااريكة 
حاااول آليااااة اساااتخدام مؤشاااارات 
الرصاااااد العاااااالمي والمؤشااااارات 

/ات فاااي الجمعياااة الموظفاااون -
تاام بناااء والمؤسسااات الشااريكة 

حاااول آلياااة اساااتخدام قااادراتهم 
مؤشاااااارات الرصااااااد العااااااالمي 
والمؤشارات الوطنياة التكميليااة 

الاااادورات التدريبيااااة عاااادد  -
 التي تم تنظيمها. المتخصصة

 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 حسب الجنس.

 تقااااارير اإلنجاااااز -
 .لدورات التدريبيةل
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المحااااارز مااااان منظاااااور 
الناااوع االجتمااااعي نحاااو 
تنفياااذ األهاااداف الاااواردة 
فااي أجناادة األماام المتحاادة 
للتنمياااااااااة المساااااااااتدامة 

والتحااديات التاااي  9121
 مازالت تعوق المسيرة.

الوطنيااة التكميليااة لقياااس التقاادم 
المحرز نحو تنفيذ أهداف التنمية 

والتحاااااديات  9121المساااااتدامة 
، والتعريااف التااي يااتم مواجهتهااا

باااالفجوات اإلحصاااائية المتصااالة 
بالمؤشاااارات المااااذكورة وتحديااااد 

ات الواجبااااة فااااي مجااااال المطالباااا
تطااوير اإلحصاااءات والمؤشاارات 

 المطلوبة في هذا الشأن.
 
التوعية بأهمية دور منظمات  -ب

المجتماااع المااادني فاااي العملياااات 
التشااااركية فاااي المتابعاااة ورصاااد 
التقدم المحرز نحاو تنفياذ أهاداف 

 .9121التنمية المستدامة 
الاادعوة للعماال التشاااركي فااي  -ج

تدامة تااوطين خطااة التنميااة المساا
وتمليكهاااااا للماااااواطنين  الدولياااااة

وإدماااج مؤشااراتها  والمواطنااات،
فااي الخطااط والسياسااات الوطنيااة 
بشااااكل عااااام وعلااااى المسااااتوى 

 المحلي بشكل خاص.

لقياااااس التقاااادم المحاااارز نحااااو 
تنفيذ أهداف التنمية المساتدامة 

والتحااااديات التااااي يااااتم  9121
 مواجهتها.

الفجااااااااااااوات اإلحصااااااااااااائية  -
المطالبااات الواجبااة فااي مجااال و

تطااااااااااااااااوير اإلحصاااااااااااااااااءات 
تاااااام  المااااااذكورةوالمؤشاااااارات 

 تحديدها.
 
منظماااات المجتماااع مشااااركة  -

المااادني فاااي المتابعاااة ورصاااد 
التقااااادم المحااااارز نحاااااو تنفياااااذ 

هاااااداف التنمياااااة المساااااتدامة أ
9121. 

خطاااااة التنمياااااة المساااااتدامة  -
وإدمااااج توطينهاااا الدولياااة تااام 

مؤشاااااااااراتها فاااااااااي الخطاااااااااط 
والسياسااااات الوطنيااااة وعلااااى 

 .المستوى المحلي

علااى تنميااة الكفايااات أثرهااا  -
 المهنية لدى المشاركين/ات.

 
 
 ،الفجاااااااااوات اإلحصاااااااااائية -
 اإلحصااااااءات والمؤشاااااراتو

 المطلوب تطويرها.
 
 
 
عاااادد الجلسااااات التوعويااااة  -

 التي تم تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 .والمنظمة حسب الجنس
التاي  مؤشراتالعدد ونوع  -

فااااي الخطاااااط  تاااام إدماجهااااا 
والسياساااات الوطنياااة وعلاااى 

 المستوى المحلي.

نتااااائج االختبااااار  -
 القبلي والبعدي.

 
 
الفجاااوات تقريااار  -

اإلحصاااااااااااااااااااائية، 
واإلحصااااااااااااااااءات 
والمؤشاااااااااااااااااارات 
المطلاااااااااااااااااااااااااوب 

 تطويرها.
 تقااااارير اإلنجاااااز -

لجلساااااااااااااااااااااااااات ل
 .التوعوية

 
 
المؤشااااااااااااااااارات  -

فاااااااااي  المدمجاااااااااة
الخطط والسياساات 

 والمحلية.الوطنية 

المساهمة في تقديم  2/4
استعراضااااااات وتقااااااارير 
وطنيااااااة حااااااول التقاااااادم 
المحاااااارز نحااااااو تنفيااااااذ 
أهااااااااااااااداف التنميااااااااااااااة 

 المستدامة.

أهاااداف أجناادة التنمياااة إدماااج  -أ
فاااي أنشاااطة  9121المساااتدامة 

جميعهااااااا،  جمعيااااااة "تضااااااامن"
ها فاي إعداد تقرير حول إنجازاتو

 . المجالهذا 
 
 
المساااهمة فااي إعااداد تقرياار  -ب

حول إنجاازات منظماات المجتماع 
الماادني فااي ضااوء أهااداف أجناادة 

أهاااااااداف أجنااااااادة التنميااااااااة  -
تاام إدماجهااا  9121المسااتدامة 
 .جمعية جميعهاالفي أنشطة 

جمعياة التقرير حول إنجازات  -
فاااي ضاااوء أهاااداف تااام إعااادادن 

أجناااااادة التنميااااااة المسااااااتدامة 
9121. 

منظمات  تقرير حول إنجازات -
المجتمااااع الماااادني تاااام إعاااادادن 

فاي ضاوء وفق منحى تشااركي 

الخطاااااااااة االسااااااااااتراتيجية  -
والخطاااط التنفيذياااة السااانوية 

 للجمعية.
حااااااااول الُمعااااااااد تقرياااااااار ال -

 .إنجازات جمعية "تضامن"
مسااااتوى التقرياااار ودرجااااة  -

 شموليته.
 حجم المساهمة وطبيعتها. -
 
 

الخطاااااااااااااااااااااااااااة  -
االساااااااااااااااتراتيجية 
والخطاااط التنفيذياااة 
 السنوية للجمعية.

 .التقرير الُمعد -
 
 
 التقرير الُمعد. -
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 .9121التنمية المستدامة 
 
المساااااااااهمة فااااااااي إعااااااااداد  -ج

االستعراضاااااات الوطنياااااة حاااااول 
التقدم المحرز نحاو تنفياذ أهاداف 

 .9121التنمية المستدامة 

أهاااااااااداف أجنااااااااادة التنمياااااااااة 
 .9121المستدامة 

االستعراضااات الوطنيااة حااول  -
التقااااادم المحااااارز نحاااااو تنفياااااذ 
أهاااااداف التنمياااااة المساااااتدامة 

وفاق منحاى  تم إعدادها 9121
 .تشاركي

 
 
 وطبيعتها.حجم المساهمة  -

 
 
 التقرير الُمعد. -

تفعيل دور التحاالف  2/1
الااوطني األردنااي للتنميااة 

، فاااي 9121المساااتدامة 
نشااااار أهاااااداف التنمياااااة 
المساااااااتدامة وغاياتهاااااااا 
ومؤشراتها ورفع الوعي 
بهااا، وحصاار اإلنجااازات 
الوطنيااااة المتعلقااااة بكاااال 

 منها.

تنظاايم الناادوات وور  العماال  -أ
والاااادورات التدريبيااااة للتعريااااف 
والتوعيااااااااة بأجناااااااادة التنميااااااااة 

التااي تتضاامن  9121المسااتدامة 
( غاياااااااااة 022( هااااااااادًفا و)07)

 والمؤشرات المرتبطة بها.
 
 
 
إنشااااااء شاااااراكات مساااااؤولة  -ب

وتضااااااااامنية باااااااااين الجمعياااااااااة 
ومنظمااااات المجتمااااع والتحااااالف 

المدني فاي المنطقاة العربياة ذات 
االهتمامااات التنمويااة المشااتركة، 
وبنااااء تفاهماااات بشاااأن التعااااون 

 الثنائي أو متعّدد األطراف.
المساهمة فاي متابعاة ورصاد  -ج

اإلنجاازات الوطنياة المتعلقاة بكال 
( فااي 07هاادف ماان األهااداف أل )

 المجاالت التنموية المختلفة.
 
 
شاااااااااترك مااااااااااع العمااااااااال الم -د

اإلعالميااااااااااااااااااااين/ات وذوي/ات 
االختصاااااص ماااان أجاااال إصاااادار 

أجنااااادة التنمياااااة المساااااتدامة  -
( 07التاااااي تتضااااامن ) 9121

( غايااااااااااااااة 022هاااااااااااااادًفا و)
تاام  والمؤشاارات المرتبطااة بهااا

 ها.لتعريف والتوعية با
 
 
 
 
شراكات مساؤولة وتضاامنية  -

بااااااين الجمعيااااااة تاااااام بناؤهااااااا 
والتحااالف ومنظمااات المجتمااع 
المااادني فاااي المنطقاااة العربياااة 
ذات االهتمامااااااااات التنمويااااااااة 

 .المشتركة
 
متابعااااة ورصااااد اإلنجااااازات  -

الوطنية المتعلقة بكل هدف من 
( في المجاالت 07)األهداف أل 

 التنموية المختلفة.
 
 
منتجاااااات وماااااواّد إعالمياااااة  -

ومساااموعة ومرئّياااة  مطبوعاااة
 تااااااام إصااااااادارهاوإلكترونياااااااة 

الندوات وور  العمال عدد  -
التااي تاام  والاادورات التدريبيااة

 تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 حسب الجنس.
اجتماعااااات التحااااالف عاااادد  -

الاااااوطني األردناااااي للتنمياااااة 
 .9121المستدامة 

منظماااااات المجتماااااع  عااااادد -
العربية التي تم إنشاء  المدني

 شاراكات مساؤولة وتضااامنية
 معها.
 
 
 
 حجم المساهمة وطبيعتها. -
عااااادد أعضااااااء/ عضاااااوات  -
 الاااذين تااام تكلااايفهم التحاااالفا
متابعااااة ورصااااد اإلنجااااازات ب

 .الوطنية
 
منتجاااااات عااااادد وماهياااااة ال -
التاااي تااام  عالمياااةاإلماااواّد الو

 .ونشرها إصدارها

 تقااااارير اإلنجاااااز -
لناااااااادوات وور  ل

والاااادورات العماااال 
 . التدريبية

محاضااااااااااااااااااااااار  -
التحالف اجتماعات 

الااااوطني األردناااااي 
للتنميااة المسااتدامة 

9121. 
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 المتعلقة بالشراكة. 

 
 
 
 
االستعراضاااااااااات  -

الوطنيااااااااة حااااااااول 
التقدم المحرز نحاو 
تنفياااااااااذ أهاااااااااداف 
التنميااة المسااتدامة 

9121. 
"تضاااااااامن فاااااااي -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 ي.اإلعالم
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 مطبوعاةمنتجات ومواّد إعالمية 
ومساااموعة ومرئّياااة وإلكترونياااة 
للتعرياااااااااف بخطاااااااااة التنمياااااااااة 

وتبساااااااايط  9121المسااااااااتدامة 
مكوناتهااا ومراميهااا ونشاار ثقافااة 

 التنمية المستدامة.

للتعريف بخطة التنمية  ونشرها
وتبساااااايط  9121المسااااااتدامة 

 .مكوناتها ومراميها
تاام  ثقافااة التنميااة المسااتدامة -

  .نشرها

محتوى الموقاع اإللكتروناي  -
جمعياااااة علاااااى الحساااااابات و

 .مواقع التواصل االجتماعي

التقارير السانوية  -
إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.
الموقاااااااااااااااااااااااااع  -

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
وحسابات الجمعياة 
علااااااااااى مواقااااااااااع 
التواصاااااااااااااااااااااااااال 

 االجتماعي

العمااال مًعاااا بطااارق  2/2
أكثاار فاعليااة لاادعم تنفيااذ 
أهاااااداف خطاااااة التنمياااااة 

، 9121المسااتدامة لعااام 
وفًقا للخطط واالحتياجات 
واألولوياااااااات الوطنياااااااة 

 واإلقليمية.

التعرياااف والتوعياااة بااااألدوار  -أ
المتعاااااددة لمنظماااااات المجتماااااع 
الماادني فااي إطااار خطااة التنميااة 

وفااق خمسااة  9121المسااتدامة 
محااااور رئيساااة، هاااي: التعااااون 
والتكامل، والتأثير في السياساات 
وصاانع القاارار، والاادور التنفيااذي 
والخدماتي، والمناصرة والتعبئة، 
، والرصااااد والتقياااايم والمساااااءلة
وتنفيااااذ باااارامج لتكااااون جمعيااااة 
"تضاااامن" أنموذًجاااا ُيمثااال هاااذا 

 الدور.
 
 
 
 
 
تمكااااين منظماااااات المجتماااااع  -ب

الماادني الشااريكة حتااى تكااون لهااا 
مساااااهمة حقيقيااااة فااااي المسااااار 

أعضاااء وعضااوات الجمعياااة  -
والمؤسسااااااااااااات الشااااااااااااريكة 

التحاااااالف الاااااوطني األردناااااي و
تاام  9121للتنميااة المسااتدامة 
باااااألدوار تعااااريفهم وتااااوعيتهم 

المتعااااددة لمنظمااااات المجتمااااع 
ة التنميااة المادني فااي إطااار خطاا

 .9121المستدامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منظمااااات المجتمااااع الماااادني  -

حتى تكاون تم تمكينها الشريكة 
لهاااااا مسااااااهمة حقيقياااااة فاااااي 

 الجلسااااات التوعويااااةعاااادد  -
وور  العمااااااال التاااااااي تااااااام 

للتعريااف والتوعيااة  تنظيمهااا
بااااألدوار المتعاااددة لمنظماااات 
المجتماااع المااادني فاااي إطاااار 
خطاااااة التنمياااااة المساااااتدامة 

9121. 
المشااااركين/ات فيهاااا عااادد  -

 حسب الجنس.
عاااااادد أمساااااايات تضااااااامن  -

الثقافياااااة التاااااي تااااام عقااااادها 
لتعريااف والتوعيااة باااألدوار ل

المتعااددة لمنظمااات المجتمااع 
المدني في إطار خطة التنمية 

 .9121المستدامة 
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 الجنس.الجهة وحسب 
عاااادد الاااادورات التدريبيااااة  -

وور  العمااااااال التاااااااي تااااااام 
 تنظيمها.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
لجلسات التوعوية ل

 .وور  العمل
 
 
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
مسااايات تضاااامن أل

 .الثقافية
 
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

لاادورات التدريبيااة ل
 .العمل وور 
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 التنموي.
 
 
 
 
دعاااااااام وتوساااااااايع قاعاااااااادة  -ج

الشراكات والتشبيك بين قطاعات 
المجتمااااع المختلفااااة؛ بمااااا فيهااااا 
السااالطات التشاااريعية والتنفيذياااة 

المؤسساات الخاصاة ووالقضائية 
والقطاعات األكاديمية واإلعالمية 
ومنظمااااااات المجتمااااااع الماااااادني 
المعنية بأجندة التنمية المستدامة 

9121  . 
دعاااوة هيئاااات األمااام المتحااادة  -د

المختصاة والمااانحين إلااى تكثيااف 
جهااودهم ماان أجاال تعزيااز قاادرات 
منظماااااااات المجتماااااااع المااااااادني 
ودعمهااا تقنًيااا ومادًيااا والتشااجيع 
علااى العماال التشاااركي ماان أجاال 
تحقيااااق أهااااداف خطااااة التنميااااة 

 .9121المستدامة 

 المسار التنموي.
 
 
 
 
قاعااادة الشاااراكات والتشااابيك  -

 بين قطاعات المجتمع المختلفاة
؛ بماا فيهاا هاوتوسايع هادعم تم

السلطات التشاريعية والتنفيذياة 
والقضااااااااااائية والمؤسسااااااااااات 
الخاصة والقطاعاات األكاديمياة 
واإلعالمية ومنظماات المجتماع 
المادني المعنيااة بأجناادة التنميااة 

 .  9121المستدامة 
هيئااااااااات األماااااااام المتحاااااااادة  -

تاااااام ن والمختصااااااة والمااااااانح
إلااى تكثيااف جهااودهم تهم دعااو

من أجل تعزيز قدرات منظماات 
المجتمع المادني ودعمهاا تقنًياا 
ومادًيااا والتشااجيع علااى العماال 

تحقيق أهداف خطاة لالتشاركي 
 .9121التنمية المستدامة 

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
 حسب الجهة والجنس.

 التوزيع الجغرافي لها. -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -
 لدى المشاركين/ات. هنيةالم
عاادد الجهااات والمؤسسااات  -

دعااااام المختلفاااااة التاااااي تااااام 
وتوساااايع قاعاااادة الشااااراكات 

معهاااااااا حساااااااب والتشااااااابيك 
 القطاع.

 
 
 
 
منظماااااات المجتماااااع عااااادد  -

 هاتعزيز قدراتالتي تم المدني 
ودعمهااااااااا تقنًيااااااااا ومادًيااااااااا 

علاااااااى العمااااااال  هاتشاااااااجيعو
التشااااركي مااان أجااال تحقياااق 
أهااااااااداف خطااااااااة التنميااااااااة 

 .9121المستدامة 

 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 المتعلقة بالشراكة.

 
 
 
 
 
 
التاااي  االتفاقياااات -

تااااام عقااااادها باااااين 
هيئاااااااااات األمااااااااام 
المتحاادة المختصااة 

وبااااين  والمااااانحين
منظماااات المجتماااع 

لتعزياااااااز  المااااااادني
 قدراتها.

 

 محور إنتاج المعرفة وإدارتها: -7
 المؤشرات األثر (7)الهدف االستراتيجي 

إنتاااااااج المعرفااااااة المتخصصااااااة 
ونشاارها وإدارتهااا وتوظيفهااا فااي 
رفااااااع مسااااااتوى كفاااااااءة رساااااام 
السياسااااااات واتخاااااااذ القاااااارارات 
وتحساين جاودة األداء التنظيماي، 

تااام  الاااذاكرة المؤسسااايةوالمؤسساااة المتعلماااة  امفهومااا -
القااادرة علاااى التجرياااب فاااي الجمعياااة لتجاااذير هماااا  تعزيز

 .والتغيير والتطوير باستمرار
المعرفااااة المتخصصااااة واألدوات التدريبيااااة تاااام إنتاجهااااا  -

وجمعهااااا وتحليلهااااا وبثهااااا وتوظيفهااااا وإيصااااالها للفئااااات 
المسااااتهدفة ماااان خااااالل الباااارامج التدريبيااااة والتوعويااااة 

عاادد الباارامج وأنشااطة بناااء القاادرات والاادورات التدريبيااة والناادوات وور  العماال  -
 ، وعدد المشاركين/ات فيها.إنتاج المعرفة وإدارتهافي مجال التي تم تنفيذها 

التاي تام إرساالها عبار الوطنية واإلقليمية والدولياة التقارير والدراسات األدلة وعدد  -
 عدد الجهات التي تضمنتها القائمة البريدية.، والبريد اإللكتروني

وعلاى  لجمعياةل مدى تنوع وشمولية المعلوماات المتاوافرة علاى الموقاع اإللكتروناي -
 .على مواقع التواصل االجتماعي هاحسابات
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وبناااااء الاااارأي العااااام المسااااتنير 
 بالمرجعيات العلمية.

 
 

 المختلفة.
المعرفة تم تطويرها في الجمعياة  استراتيجية فّعالة إلدارة -

 وتفعيلها لدعم تحقيق األهداف المنشودة.
دليل إرشادي تم إعدادن إلدارة المعرقة وتوظيفه فاي رفاع  -

 الوعي والتدريبات.
 دور الجمعية تم تعزيزن كمركز إلنتاج المعرفة ونشرها. -
تام  مرصد مدني للمساواة القائماة علاى الناوع االجتمااعي -

 .إنشاؤن
جائزة تم تخصيصاها لألعماال اإلبداعياة الهادفاة للتعرياف  -

 بحقوق النساء والفتيات.

 راؤها، وعناوينها.عدد األبحاث والدراسات التي تم إج -
، ونشااارها عااادد المطبوعاااات والمنشاااورات والبااارامج اإلعالمياااة التاااي تااام إعااادادها -

   وعناوينها.
األدلااااة، والبيانااااات الصااااحفية وأوراق الحقااااائق، والمنشااااورات والمطويااااات  عاااادد -

 تم إصدارها ونشرها. التي والبوسترات، واألفالم والمسرحيات
تخصصااية عان وضااع المارأة وقياااس مادى التقاادم الاذي تاام السانوية التقااارير عادد ال -

  .عن طريق المرصدالتي تم إعدادها ونشرها إحرازن في المجاالت المختلفة 
األفاااالم والمسااارحيات والرساااومات والقصاااص اإلعماااال اإلبداعياااة بماااا فيهاااا؛ عااادد  -

 والفتيات.للتوعية بحقوق النساء  الكاريكاتير... التي تم إنتاجهارسوم واألشعار و
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إنتاااااااااج المعرفااااااااة  7/0
ونشاااااااااارها وإدارتهااااااااااا 
وتوظيفهااااااااااا بشااااااااااقيها 
الصااريحة والضاامنية فااي 
عملياااااااااااات التخطااااااااااايط 
االساااااااتراتيجي وصااااااانع 

المشكالت القرارات وحل 
وإدارة البااااااااااااااااااااااااارامج 

 والمشاريع.

إتاحااااااة المعلومااااااات ونشاااااار  -أ
المعرفة عبر وسائل متنوعاة بماا 
فااااي ذلااااك اسااااتخدام تكنولوجيااااا 
المعلوماااااات واالتصااااااالت لهاااااذن 

 الغاية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محتاااوى الموقاااع اإللكتروناااي  -
لجمعية "تضامن" تم مراجعتاه 
وتنظيمااااه وتحديثااااه وتطااااويرن 

 وجعله أكثر تفاعالً.
 
 
 
 
 
 
 
 
محتاااااوى حساااااابات جمعياااااة  -

"تضااااااااامن" علااااااااى مواقااااااااع 
التواصااااااال االجتمااااااااعي تااااااام 
مراجعتااااه وتنظيمااااه وتحديثااااه 

 وتطويرن.
 
 
 
 

 محتااااااوى ماااااادى فاعليااااااة  -
 تطويرالموقع اإللكتروني في 

عمليااااااااااااااااات التخطاااااااااااااااايط 
االستراتيجي وصنع القرارات 
وحااااااااال المشاااااااااكالت وإدارة 

 البرامج والمشاريع.
كمياااااة ونوعياااااة وأهمياااااة  -

المعلومات المتاحة مان خاالل 
 الموقع.

ماااااادى تنااااااوع وشاااااامولية  -
المعلوماااات المتاااوافرة علاااى 

 الموقع.
محتااااااوى ماااااادى فاعليااااااة  -

حسابات الجمعية على مواقاع 
التواصااااال االجتمااااااعي فاااااي 
تطاااااوير عملياااااات التخطااااايط 
االستراتيجي وصنع القرارات 
وحااااااااال المشاااااااااكالت وإدارة 

 البرامج والمشاريع.
 كمياااااة ونوعياااااة وأهمياااااة -

المعلومات المتاحة مان خاالل 

محتاااوى الموقاااع  -
اإللكتروناااااااااااااااااااااي 

 للجمعية.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
التقارير السانوية  -

إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.
محتوى حساابات  -

الجمعيااااااااة علااااااااى 
مواقاااااع التواصااااال 

 االجتماعي.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
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إنتاج وجمع وتحليل المعرفاة  -ب

المتخصصاااة واألدوات التدريبياااة 
وبثهاااااااااا وإيصاااااااااالها للفئاااااااااات 

 المستهدفة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تنفياااذ بااارامج وأنشاااطة بنااااء  -ج

قاااادرات وعقااااد دورات تدريبيااااة 
وناااادوات وور  عماااال للفئااااات 

حاااااااول المعرفاااااااة  المساااااااتهدفة
 .بشقيها

 
 
 
 
 
 
المعرفاااااااااااة المتخصصاااااااااااة  -

 هاااإنتاجتاام واألدوات التدريبيااة 
وبثهاااااااا  هااااااااوتحليل هااااااااوجمع

إيصااااالها للفئااااات وتوظيفهااااا و
ماان خااالل الباارامج  المسااتهدفة

 .التدريبية والتوعوية المختلفة
 
 
 
 
 
 
 
 
باارامج وأنشااطة بناااء قاادرات  -
دورات تدريبيااااااااة وناااااااادوات و

للفئاات  هاتنفيذتم وور  عمل 
المسااااااتهدفة حااااااول المعرفااااااة 

 بشقيها.

حسابات الجمعية على مواقاع 
 التواصل االجتماعي.

ماااااادى تنااااااوع وشاااااامولية  -
المعلوماااات المتاااوافرة علاااى 
حسابات الجمعية على مواقاع 

 التواصل االجتماعي.
عاادد األدلااة التدريبيااة التااي  -

 تم إنتاجها، وموضوعاتها.
عاادد المااواد التدريبيااة التااي  -

 وموضوعاتها.تم إعدادها، 
الفئااات المسااتهدفة التااي تاام  -

 إيصال المعرفة إليها.
لباااارامج التدريبيااااة عاااادد ا  -

 التي تم تنظيمها. والتوعوية
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
 افي لها.جغرالتوزيع ال -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

المعرفيااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااادى 
 ات.ين/المشارك

برامج وأنشاطة بنااء عدد ال -
تدريبيااة الدورات الااقاادرات وال
التاي  عملالندوات وور  الو

 تم تنفيذها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 .المشاركين/ات المعرفية لدى

التقارير السانوية  -
إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.
 األدلاااة التدريبياااة -

 المنتجة.
المااواد التدريبيااة  -

 المعّدة.
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للبااارامج التدريبياااة 
والتوعوياااااااااااااااااااااة 

 المختلفة.
 ةرير السانوياالتق -

لقسااااااام البااااااارامج 
/ واألنشاااااااااااااااااااااطة

 تضامن.
 االختبااااار نتااااائج -

 .والبعدي القبلي
تقااااارير اإلنجاااااز  -
باااارامج وأنشااااطة لل

بناااااااااء القاااااااادرات 
والااااااااااااااااااااااادورات 
التدريبية والندوات 

 .العملوور  
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

مواكباااااة التقاااااارير  7/9
المسااااااتحدثة؛ الوطنيااااااة 

جماااااااع وتحليااااااال وتلخااااااايص  -أ
المعرفااااة المتخصصااااة المتعلقااااة 
بحقوق النساء والفتياات وقضاايا 

المعرفة المتخصصة المتعلقة  -
بحقااااااوق النساااااااء والفتيااااااات 

مااااااعي وقضاااااايا الناااااوع االجت

مطبوعاااااااااااااات/ عااااااااااااادد ال -
التعريفيااااااااااة منشااااااااااورات ال
 التي تم إصدارها.  موجزةال

المطبوعااااااااااااات/  -
المنشاااااااااااااااااااورات 

 الصادرة.التعريفية 
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واإلقليميااااااااة والدوليااااااااة 
وتحليلهااااااااااا وإصاااااااااادار 
مطبوعاااااات/ منشاااااورات 
 موجزة ومبسطة حولها.

الاااواردة فاااي الناااوع االجتمااااعي 
التقاااااارير الوطنياااااة واإلقليمياااااة 
والدولياااااة ونشااااارها وإيصاااااالها 

 للفئات المستهدفة.
إعااداد بيانااات صااحفية تسااتند  -ب

التقااااارير الوطنيااااة إلااااى قااااراءة 
وتحليلهااااا واإلقليميااااة والدوليااااة 

ونشااااااارها وإيصاااااااالها للفئاااااااات 
 المستهدفة.

 
متابعاااة التقاااارير والدراساااات  -ج

الصااااادرة حااااديًثا علااااى الصااااعيد 
)الوطني واإلقليمي والدولي( فاي 
مجااااااااالت متعاااااااددة )تنموياااااااة، 
اجتماعيااة، سياسااية، اقتصااادية، 
حقوقية..(، وإرسالها عبر البرياد 
اإللكتروني ومشاركتها مع قائماة 
بريدياااة تضاااام مختلاااف الجهااااات 

 المعنية بعمل الجمعية.

الااواردة فااي التقااارير الوطنيااة 
 هاااواإلقليميااة والدوليااة تاام جمع

ونشااارها  هاوتلخيصااا هااااوتحليل
 وإيصالها للفئات المستهدفة.

تاام إعااادادها بيانااات صااحفية  -
قاااااراءة التقاااااارير  فاااااي ضاااااوء

الوطنياااة واإلقليمياااة والدولياااة 
تااااااام إصااااااادارها و ،وتحليلهاااااااا

نشااااارها وإيصاااااالها للفئاااااات و
 المستهدفة.

التقارير والدراسات الصاادرة  -
حاااديًثا علاااى الصاااعيد )الاااوطني 
واإلقليماااااااي والااااااادولي( فاااااااي 
مجاااااااالت متعااااااددة )تنمويااااااة، 
اجتماعية، سياسية، اقتصادية، 

إرساااالها عبااار تااام حقوقياااة..(، 
البريااد اإللكترونااي ومشاااركتها 
مع قائمة بريدياة تضام مختلاف 

 .الجهات المعنية

 
 
 
 
عدد البيانات الصحفية التي  -

 تم إصدارها، وموضوعاتها.
 
 
 
 
 التقاااارير والدراسااااتعااادد  -

عباار البريااد  التااي تاام إرسااالها
 .اإللكتروني

الجهات التي تضامنتها  عدد -
 . بريديةالقائمة ال

 
 
 
 
البياناااااااااااااااااااااااات  -

 الصادرة. الصحفية
"تضاااااااامن فاااااااي -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 اإلعالمي.

 
المكتباااااااااااااااااااااااااة  -

 اإللكترونية.
التقارير السانوية  -

إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.

إعاااااااداد وإصااااااادار  7/2
الدراساااااااات والتقاااااااارير 
والمطبوعااااااااااااااااااااااااااااااات 
والمنشااااااورات المعنيااااااة 
بتمكااين النساااء والفتيااات 

دنجاااااازاتهن والتعرياااااف ب
حقاااااااااوقهن المدنياااااااااة و

والسياسية واالقتصاديــة 
واالجتماعيـااااااااااااااااااااااااااااـة 

، ما ُيعزز دور والثقافيــة
الجمعياااة كمركاااز إلنتااااج 

إجااااراء األبحاااااث والدراسااااات  -أ
الفكرية والعلمياة والميدانياة ذات 
العالقااة بحقااوق اإلنسااان للنساااء 

 والفتيات.
نشااااااار وإصااااااادار األدلااااااااة،  -ب

والبياناااااااات الصاااااااحفية وأوراق 
الحقاااااااااااااائق، والمنشاااااااااااااورات 
والمطويااااااااااات والبوسااااااااااترات، 

 واألفالم والمسرحيات.  
 
إعداد وإصدار مطويات لنشر  -ج

المعرفااااااة والتعريااااااف بالهويااااااة 
المؤسساااية للجمعياااة وبرامجهاااا 

األبحاااث والدراسااات الفكريااة  -
والعلمياااااااااة والميدانياااااااااة ذات 
العالقة بحقوق اإلنسان للنسااء 

 .تم إجراؤها والفتيات
األدلاااة، والبياناااات الصاااحفية  -

وأوراق الحقائق، والمنشورات 
والمطويااااااااات والبوسااااااااترات، 

تاااااام  واألفااااااالم والمساااااارحيات
 .هاوإصدار هانشر
 
مطويااااااات لنشاااااار المعرفااااااة  -

والتعريااف بالهويااة المؤسسااية 
للجمعية وبرامجها ومشااريعها 

 األبحااااث والدراسااااتعااادد  -
 التي تم إجراؤها، وعناوينها. 

 
 
 عدد األدلة. -
 عدد البيانات الصحفية. -
 .أوراق الحقائقعدد  -
المنشااااااااااااااورات عاااااااااااااادد  -

 .والمطويات والبوسترات
 األفالم والمسرحيات. عدد  -
  .المطوياتعدد  -
 
 

المطبوعاااااااااااااااااااات 
 الصادرة:

األبحااااااااااااااااااااااااث  -
 .والدراسات

 األدلة. -
البياناااااااااااااااااااااااات  -

 الصحفية.
 أوراق الحقائق. -
المنشورات  -

 والمطويات
 والبوسترات.

األفالم  -
 والمسرحيات. 

     



112 

 

 مصادر التحقق المؤشرات المخرجاتالنتاجات و األنشطة الرئيسة األهداف اإلجرائية

 الفترة الزمنية

9
1
0
2

 

9
1
9
1

 

9
1
9
0

 

9
1
9
9

 

9
1
9
2

 

ومشااااريعها وخااادماتها بااااللغتين   المعرفة ونشرها.
 العربية واإلنجليزية.

دليااااال مراجعاااااة مخطوطاااااة " -د
التشااااااااااااريعات والمرجعيااااااااااااات 
والنماذج المعمول بها في جمعية 
"تضااااامن" وتحريرهااااا قانونًيااااا 

 ولغوًيا وفنًيا، وإصدارها.
وضااع قاااموس المصااطلحات  -هااـ

القانونيااة والفنيااة المتداولااة فااي 
الجمعياااااااة )بااااااااللغتين العربياااااااة 

 واإلنجليزية(.
إعااداد وإنتاااج مااواد إعالميااة  -و

واالساتفادة ومنشورات متنوعاة، 
من وساائل اإلعاالم المختلفاة فاي 

 تحقيق ذلك والتعاون معها.
 
إعااااااااداد تقااااااااارير ساااااااانوية  -ز

تخصصااااية عاااان وضااااع الماااارأة 
وقيااااس مااادى التقااادم الاااذي تااام 
إحاارازن فااي المجاااالت المختلفاااة 

المرصااااد المااااادني عاااان طرياااااق 
للمساااااواة القائمااااة علااااى النااااوع 

 .االجتماعي
التعرياااااف بمضاااااامين أوراق  -ح

لماارأة فااي القطاعااات مااؤتمرات ا
المهنيااة المختلفااة، التااي نظمتهااا 
وتنظمهاااااا جمعياااااة "تضاااااامن"، 
وطباعاااااااة وثائقهاااااااا ونشااااااارها 
وتوزيعهااااا )ورقًيااااا وإلكترونًيااااا( 
 على المؤسسات ذات العالقة.

تزويااااااد المجتمااااااع المحلااااااي  -ط
 ببيانااااااتوأصاااااحاب المصااااالحة 

بااللغتين  هاإصدارتم وخدماتها 
 العربية واإلنجليزية.

مخطوطااة "دلياال التشااريعات  -
والمرجعيات والنماذج المعمول 

تحريرهااا  تاامجمعيااة البهااا فااي 
قانونًياااااااااا ولغوًياااااااااا وفنًياااااااااا، 

 وإصدارها.
قااااااااااااموس المصاااااااااااطلحات  -

القانونية والفنية المتداولاة فاي 
)بااااللغتين تااام وضاااعه الجمعيااة 

 العربية واإلنجليزية(.
مااااواد إعالميااااة ومنشااااورات  -

االسااتفادة تاام إنتاجهااا ب متنوعااة
 .من وسائل اإلعالم المختلفة

 
 
تقارير سنوية تخصصية عان  -

وضااااع الماااارأة وقياااااس ماااادى 
التقااادم الاااذي تااام إحااارازن فاااي 

 ها إعاداد تام المجاالت المختلفاة
 عن طريق المرصد.

 
 
مضاااااامين أوراق ماااااؤتمرات  -

الماارأة فااي القطاعااات المهنيااة 
جمعياة الالمختلفة التي نظمتهاا 

نشااارها وتوزيعهاااا )ورقًياااا تااام 
وإلكترونًياااا( علاااى المؤسساااات 

  ذات العالقة.
 
وتقاااااارير صاااااحفية بياناااااات  -

موثوقااة وواضااحة حااول تعماايم 

 
 
دليااااااااااااااال التشاااااااااااااااريعات  -

 الُمعد. والمرجعيات
ودرجاااااة  الااااادليلمساااااتوى  -

 شموليته.
 
مسااتوى القاااموس ودرجااة  -

 شموليته.
 
 
عالميااااااة اإلمااااااواد عااااادد ال -
التاااااااي تااااااام  منشاااااااوراتالو

 إنتاجها.
 
 
سااااانوية التقاااااارير عااااادد ال -
التي تم إعادادها،  تخصصيةال

 وعناوينها.
 
 
 
 
مااااااؤتمرات عاااااادد وثااااااائق  -

المرأة في القطاعاات المهنياة 
 التي تم نشرها. المختلفة

 
 
 
 
التي البيانات الصحفية  عدد -

 تم إصدارها، وموضوعاتها.

 المطويات. -
 
التشااريعات دلياال  -

 والمرجعياااااااااااااااااات
 .الصادر
 
 
قاااااااااااااااااااااااااموس  -

 المصاااااااااااااااااطلحات
 .الصادر
 
الماواد اإلعالمياة  -

 .والمنشورات
"تضاااااااامن فاااااااي -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 اإلعالمي.

التقارير السانوية  -
 التخصصاااااااااااااااااااية

 .الصادرة
اإلدارياة التقارير  -

الشااااااااااااااااااااااااااهرية 
والسااااااااااااااااااااانوية/ 

 تضامن.
وثاااااااااااااااااااااااااااائق  -
 ماااااااااااااااااااااؤتمراتال

 الصادرة.
 
 
 
 
 البياناااااااااااااااااااااااات -

 الصاااااااااااااااااااااااااحفية 
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وتقااااااااارير موثوقااااااااة صاااااااحفية 
وواضاااحة حاااول تعمااايم مراعااااة 

االجتمااااعي فاااي منظاااور الناااوع 
 الحياة العامة واالنتخابات.

الناااااااااوع مراعااااااااااة منظاااااااااور 
االجتماااعي فااي الحياااة العامااة 

إصاااااادارها تاااااام  واالنتخابااااااات
 بها. تزويد المجتمع المحليو

ماهياااة التقاااارير التاااي تااام  -
 . صدارهاإ

 والتقااااااااااااااااااااااااارير
 .الصادرة

 

توظيااااااااف إنتاااااااااج  7/4
المعرفااة وإبااداعاتها ماان 
ا داب والعلااوم والفنااون 
لتعزيااااز حقااااوق النساااااء 
 والفتيات والتوعية بها.

إعااداد مطبوعااات ومنشااورات  -أ
ُتناق  مواضايع وبرامج إعالمية 

متخصصااة حااول حقااوق النساااء 
 والفتيات.

 ؛إلنتاااج /اتتحفيااز المباادعين -ب
 أفااااالم ومساااارحيات ورسااااومات
 وقصااص وأشااعار وكاريكاااتير...
للتوعياااااااااة بحقاااااااااوق النسااااااااااء 

 والفتيات.  
تخصاااايص جااااائزة لألعمااااال  -ج

اإلبداعيااااااة الهادفااااااة للتعريااااااف 
بحقوق النساء والفتيات؛ المدنياة 

واالقتصاديـااااااااااـة والسياسااااااااااية 
 واالجتماعيــة والثقافيــة.

 
تنظيم فعاليات متنوعة لعر   -د

وتشجيع اإلباداعات مان ضامنها؛ 
المعااااااااااااار  والمهرجانااااااااااااات 

 والبازارات... وغيرها.

مطبوعاااااااااات ومنشاااااااااورات  -
 هاإعاااداد تااام وبااارامج إعالمياااة

ُتنااااق  مواضااايع متخصصااااة ل
 حول حقوق النساء والفتيات.

 همتحفيااازتااام  /اتنوالمبااادع -
إلنتاااااااج أفااااااالم ومساااااارحيات 

وقصاااص وأشاااعار  ورساااومات
للتوعيااة بحقااوق وكاريكاااتير... 

 النساء والفتيات.  
لألعماال  هاتخصيص تم جائزة -

اإلبداعياااااة الهادفاااااة للتعرياااااف 
   .بحقوق النساء والفتيات

 
 
 
  هاااتنظيمتاام فعاليااات متنوعااة  -

لعر  وتشجيع اإلباداعات مان 
ضاااااااااااااااامنها؛ المعااااااااااااااااار  

والباااااازارات... والمهرجاناااااات 
 وغيرها.

مطبوعااااااااااااااات عاااااااااااااادد ال -
بااااااااارامج المنشاااااااااورات والو
 التي تم إعدادها.عالمية اإل
 
مسااارحيات الفاااالم وعااادد األ -
قصاااااااااص الو رساااااااااوماتالو
كاريكاااااااتير... الشااااااعار واألو

 التي تم إنتاجها.
 
 عدد الفائزين/ات بالجائزة. -
 
 
 
 
 
عاااادد الفعاليااااات التااااي تاااام  -

 تنظيمها، ونوعها.

"تضاااااااامن فاااااااي -
اإلعاااالم"/ التقريااار 

 اإلعالمي.
التقارير السانوية  -

إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.
إعاااااااالن نتاااااااائج  -

 الجائزة.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
تقااااارير اإلنجاااااز  -
فعالياااااااااااااااااااااااااات لل
 .متنوعةال

     

تعزيااااااااز مفهااااااااوم  7/1
المؤسسااااااااة المتعلمااااااااة 

التجريااااب القااااادرة علااااى 
والتغيياااااااار والتحسااااااااين 
والتطااااااوير باسااااااتمرار، 
 وتحقيق التعلم الجماعي.

والفاااارص  اتإتاحااااة اإلمكانياااا -أ
لوصااااااول أعضاااااااء/ عضااااااوات 
الجمعياااااة لمصاااااادر المعلوماااااات 

 المفيدة لهن.
تااااوفير المصااااادر المعرفيااااة  -ب

المطبوعااااااااااااة واإللكترونيااااااااااااة 
دراسااااات الكتااااب والمراجع وكااااال
تخدم  ...التي متخصصةالدلة األو

تاااااام والفاااااارص  اتاإلمكانياااااا -
لوصااااااول أعضاااااااء/ إتاحتهااااااا 

عضاااااوات الجمعياااااة لمصاااااادر 
   المعلومات المفيدة لهن.

المصادر المعرفية المطبوعاة  -
كالمراجع والكتاب واإللكترونية 

والدراسات واألدلة المتخصصة 
تخااادم أهاااداف تااام توفيرهاااا ل...

التاااي اإلمكانياااات والفااارص  -
إتاحتهاا )فنياة، حاساوبية،  تم

 تدريبية،...(.
 
 المصااااادر المعرفيااااةعاااادد  -

 ، ونوعها.التي تم توفيرها
 
 

اإلمكانيااااااااااااااااااااااات 
المتاحاااة  والفااارص

)فنياااة، حاساااوبية، 
 تدريبية،...(.

المصاااااااااااااااااااااادر  -
 .المعرفية
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 أهداف الجمعية.
مواصاااااالة اعتماااااااد ساااااااعة  -ج

المعرفاااااة فاااااي الجمعياااااة كااااانهج 
معرفااي ُيعاازز مفهااوم المؤسسااة 

 دائمة التعلم.
مواصلة تنظيم حلقات نقاشاية  -د

شااااااااهرية متخصصااااااااة حااااااااول 
السياساااااااااااااات والتشاااااااااااااريعات 
واالستراتيجيات والخطط الوطنية 
واإلقليمية ذات األثر علاى حقاوق 
النساااااء والفتيااااات ماااان منظااااور 

 إصالحي. نسوي
مواصااالة تنظااايم ماااؤتمرات  -هاااـ

المااارأة فاااي القطاعاااات المهنياااة 
المختلفااة ساانوًيا لغايااات التعااّرف 
 على واقع المرأة في كل قطاع.

   الجمعية.
فاااي  معتماادة ساااعة المعرفااة -

الجمعياااة كااانهج معرفاااي ُيعااازز 
 مفهوم المؤسسة دائمة التعلم.

 
حلقااااااات نقاشااااااية شااااااهرية  -

حااول  يااتم تنظيمهااا متخصصااة
السياساااااااااااات والتشاااااااااااريعات 
واالسااااااااتراتيجيات والخطااااااااط 
الوطنيااة واإلقليمياااة ذات األثااار 
   .على حقوق النساء والفتيات

 
( ماااؤتمًرا حاااول 94تنظااايم ) -

الماارأة فااي القطاعااات المهنيااة 
 .المختلفة

 
ماهياااة الموضاااوعات التاااي  -

ساااااااعة فااااااي  تاااااام طرحهااااااا
 . المعرفة

 
نقاشاااااية الحلقاااااات عااااادد ال -
التي تم  متخصصةالشهرية ال

 تنظيمها، وموضوعاتها.
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الفئة والجنس.
 
 
مااؤتمرات الماارأة فااي عاادد  -

 القطاعااات المهنيااة المختلفااة
 ، وعناوينها.التي تم تنظيمها

 
محاضااااااااااااااااااااااار  -

اجتماعاااااات لجناااااة 
 الموظفين/ات.

 
الحلقاااات تقاااارير  -

 .النقاشية الشهرية
 
 
 
 
 
ماؤتمرات تقارير  -

فااااااااااااي  الماااااااااااارأة
القطاعااات المهنيااة 

 .المختلفة

فكرة الاذاكرة تعزيز  7/2
المؤسساااااااااية لجمعياااااااااة 
"تضااااامن"، ماااان خااااالل 
العنايااة بتوثيااق الباارامج 
والمشاااااريع والفعاليااااات 
واإلنجااااازات والتحااااديات 
والمقترحاااات التطويرياااة 

 بشكل منهجي منظم.

العنايااااة بااااالتوثيق المرجعاااااي  -أ
للباارامج والمشاااريع والمبااادرات 
والفعالياااااااااااااات واإلنجاااااااااااااازات 
والتحااديات وساابل التغلااب عليهااا 
ونشااارها والتعرياااف بهاااا بشاااكل 

 منهجي منظم ومستدام.
إيضاح أبرز النتاجات وا ثار  -ب

المتحصلة في ضوء تقييم بارامج 
 جمعياااة "تضاااامن" ومشااااريعها

، وإباااراز الممارساااات وخااادماتها
الفضلى وفق المساارات الرئيساة 

 للعمل في الجمعية.
اساااتعرا  أبااارز التوصااايات  -ج

والمقترحااات أو فاارص التحسااين 
يات التحاديث والتطاوير لرفاع )لغا

ساااوية العمااال وضااامان جودتاااه( 

منهجااي الالتوثيااق المرجعااي  -
مساااااتدام للبااااارامج المااااانظم وال

والمشااااااااااااريع والمباااااااااااادرات 
والفعالياااااااااااات واإلنجاااااااااااازات 
والتحااااااديات وساااااابل التغلااااااب 

 .ونشرها والتعريف بها ،عليها
النتاجااات وا ثااار المتحصاالة  -
تاااااام  الممارسااااااات الفضاااااالىو

وفاااااااق المساااااااارات  إبرازهاااااااا
 الرئيسة للعمل في الجمعية.

 
 
التوصاااايات والمقترحااااات أو  -

تااام إبرازهاااا فااارص التحساااين 
)لغايااااات التحااااديث والتطااااوير 
لرفااااع سااااوية العماااال وضاااامان 

عاادد المطبوعااات التوثيقيااة  -
 ،التاي تام إصادارهاالمرجعية 
 وعناوينها.

 المطبوعااااااااااتمساااااااااتوى  -
 شموليتها.درجة و
 
 النتاجااااااااااااااات وا ثااااااااااااااار -
 الفضااااااااااالىالممارساااااااااااات و

 .المتحصلة
 
 
 
التوصاااااااااايات أو فاااااااااارص  -

 المقترحة.  التحسين
 
 

المطبوعااااااااااااااات  -
 المرجعيةالتوثيقية 
 .الصادرة

 
 
 
 التقرير التقويمي -

"عشااااارون عاًماااااا 
ماااااااااااان العماااااااااااال 
المتواصااال لتعزياااز 
حقاااااااوق النسااااااااء 
والفتياااااااااات فاااااااااي 

    / األردن"
0221 - 9101   

التقارير اإلدارياة  -
الشااااااااااااااااااااااااااهرية 
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حساب المسااارات الرئيسااة للعماال 
 في الجمعية.

 تكنولوجياااالجمعيااة اسااتخدام  -د
حديثااااة وآمنااااة مثاااال؛ حاسااااوبية 

 Cloud/ الحوسابة الساحابية"
Computing”  لتوثياااااااااااااااااق

الباااااارامج وتخاااااازين األعمااااااال و
والمشاااااااااااااااريع والفعاليااااااااااااااات 
واإلنجاااااااااااااازات والتحاااااااااااااديات 
والمقترحااااات التطويريااااة بشااااكل 

 منهجي منظم.

جودتااااااه( حسااااااب المسااااااارات 
 الرئيسة للعمل في الجمعية.

دورات تدريبية متخصصة تم  -
تنظيمهاااااا للماااااوظفين/ات فاااااي 

 Cloud"الحوسبة السحابية/
Computing”  لتوثيااااااااااااق

وتخاااازين األعمااااال والباااارامج 
والمشاااااااااااااريع والفعاليااااااااااااات 
واإلنجاااااااااااازات والتحاااااااااااديات 
والمقترحااات التطويريااة بشااكل 

  منهجي منظم.

 
 
عدد المشاركين/ات فاي كال  -

 من الدورات التدريبية.
محتاااوى الماااادة التدريبياااة  -

 ومدى شموليتها لكل دورة.
أثر المشااركة فاي الادورات  -

التدريبيااااااة علااااااى توظيااااااف 
الحوساااااابة السااااااحابية فااااااي 

 العمل.

والسااااااااااااااااااااانوية/ 
 تضامن.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للاادورات التدريبيااة 

 المتخصصة.
 االختبااااار نتااااائج -

 .والبعدي القبلي
رير اإلنجاااااز اتقاااا -

لتوظيااف الحوساابة 
السااااااااحابية فااااااااي 

 العمل.

بنااااااااااااء قااااااااااادرات  7/7
الماااااوظفين والموظفاااااات 
فااااي جمعيااااة "تضااااامن" 
وفاااااااااااي المؤسساااااااااااات 
والجمعيااات الشااريكة فااي 
مجاااااااال إدارة المعرفاااااااة 
ومتطلبات تفعيال وتعزياز 
ممارساااااتها، باااادًءا ماااان 
اكتشااااااااااااف المعرفاااااااااااة 
وتنظيمهاااااااا وتخزينهاااااااا 
ونقلها وتطبيقهاا وصاواًل 
إلى المسااهمة فاي إنتااج 

 معرفة جديدة.

إعااااداد دلياااال إرشااااادي إلدارة  -أ
المعرقة وتوظيفه في رفع الوعي 

 والتدريبات.
رفااع الااوعي لاادى المااوظفين  -ب

والموظفاااااااااات فاااااااااي جمعياااااااااة 
"تضاااااامن" وفاااااي المؤسساااااات 
والجمعياااااات الشاااااريكة بمفهاااااوم 

 .وتطبيقاته إدارة المعرفة
 
 
 
اساااااتراتيجية فّعالاااااة  تطاااااوير -ج

إلدارة المعرفاااااة فاااااي الجمعياااااة، 
وااللتزام بتفعيلها وإدامتهاا لادعم 
تحقياااااااق األهاااااااداف المنشاااااااودة 

 للجمعية.

 نإعااااداد تاااام  دليااال إرشااااادي -
إلدارة المعرقاااة وتوظيفاااه فاااي 

 رفع الوعي والتدريبات.
جمعياااة الفاااي  /اتنوالموظفااا -
المؤسساااااااااات والجمعياااااااااات و

بمفهوم تمت توعيتهم الشريكة 
 .وتطبيقاته إدارة المعرفة

 
 
 
 
اساااااااتراتيجية فّعالاااااااة إلدارة  -

فاااااي  هااااااتطويرتااااام المعرفاااااة 
تفعيلها لادعم تحقياق و الجمعية

 .األهداف المنشودة

  الُمعد.رشادي اإلدليل ال -
توظيفاااه فاااي فعالياااة مااادى  -

 التدريبات.التوعية و
رفااع الااوعي  جلساااتعاادد  -

 التي تم تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 .حسب الجنس
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

المعرفيااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااادى 
 ات.ين/المشارك

 دارة المعرفاااةإاساااتراتيجية  -
 .وتفعيلها التي تم تطويرها

 .الدليل اإلرشادي -
 
 
جلسااااات تقااااارير  -

 .رفع الوعي
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 
اسااااااااااااااتراتيجية  -

 إدارة المعرفااااااااااااااة

 .والمفّعلة المطّورة
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 محور التطوير المؤسسي: -1
 المؤشرات األثر (1)الهدف االستراتيجي 

اساااااتكمال التطاااااوير المؤسساااااي 
وضبط الحوكمة في الجمعياة بماا 
يااتالءم مااع السياسااات والقواعااد 

الوطنيااة والمعااايير والممارسااات 
 الدولية الفُضلى.واإلقليمية و

 
 
 

   مفّعلة.لجمعية "تضامن" الهيئة االستشارية  -
وحااادة دراساااات وخااادمات استشاااارية تااام إنشااااؤها فاااي  -

 الجمعية.
معهاااد وطناااي تااادريبي متخصاااص ودائااام تااام إنشااااؤن فاااي  -

الجمعية حول حقاوق اإلنساان للنسااء والفتياات، وتمكيانهن 
 في مختلف المجاالت، وإدماج النوع االجتماعي.

لتلبيااااة االحتياجااااات  هاوضاااعتاااام خطاااة مبرمجااااة زمنًياااا  -
حسااب األولويااات ووفًقااا للمااوظفين/ات التدريبيااة المختلفااة 

 للمشاريع التي ُتنقذها الجمعية.
جمعيااة تاام تطويرهااا ل( لBrandingالعالمااة التجاريااة ) -

 وتطوير الدليل المرافق لها.
قدرة الجمعية والمؤسساات الشاريكة علاى تصاميم وتنفياذ  -

وتقياايم باارامج االتصااال للتغيياار الساالوكي واالجتماااعي تاام 
 تعزيزها.  

جمعياة لضامان االساتدامة المالياة الالمشاريع التي نفذتها  -
للجمعياااة تااام تقيااايم أثرهاااا علاااى أر  الواقاااع، مااان حياااث 

االستدامة االستدامة على مستوى المعارف أو المهارات أو 
 المالية.

خطة متكاملة مبرمجة تام تطويرهاا لتجااوز نقااط الضاعف  -
( ICATالاااواردة فاااي ضاااوء تقيااايم القااادرات المؤسساااية )

للجمعية، واستثمار هذن النتائج كفرص للتحساين وتحويلهاا 
 إلى نقاط قوة.

نظااام المتابعااة والتقااويم المطااّور فااي الجمعيااة تاام تفعيلااه  -
 .على أر  الواقع

 األعضاء المؤازرين/ات في الجمعية.عدد  -
 عدد المتطوعين/ات في الجمعية. -
 .   في المحافظات عدد المنسقين/ات الميدانيين -
 عدد برامج بناء القدرات التي ُنفذت لطاقم الجمعية. -
 عدد المشاريع اإلنتاجية والمدّرة للدخل التي تم تنفيذها. -
 تدريبهن وتشغيلهن.عدد النساء والفتيات اللواتي تم  -
عاادد الباارامج والمشاااريع واألهااداف والتاادخالت والخاادمات التااي تاام تقياايم أثرهااا،  -

 وماهيتها.
عااادد اللاااوائح التنظيمياااة والتعليماااات الداخلياااة والسياساااات واإلجاااراءات التاااي تااام  -

 تطويرها.
 عدد الدراسات واالستشارات التي تم تقديمها. -
 ضمان االستدامة المالية للجمعية.على  أثرهاعدد المشاريع التي تم تقييم  -
عدد الوحدات والمراكز المتخصصة واللجان والتحالفات التي تمت مراجعتها وتقيايم  -

 أدائها.
عدد المؤسسات التي تام تقيايم قادرتها علاى تنفياذ بارامج االتصاال للتغييار السالوكي  -

 واالجتماعي.
المعاهاد اإلقليمياة والدولياة المعنياة بحقاوق تام عقادها ماع التاي توأمة البرامج عدد  -

 اإلنسان للنساء والفتيات، وتمكينهن في مختلف المجاالت، وإدماج النوع االجتماعي.
 المستفيدين/ات من خدمات مركز أم وصفي. دعد -
 المستفيدين/ات من خدمات صالون جولي. دعد -
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مراجعاااااة وتطاااااوير  1/0
منظومة السياسات ونظم 
ومنهجيات العمل الهادفة 

تفعيااااال الهيئاااااة االستشاااااارية  -أ
لجمعياااة "تضاااامن"، والمباشااارة 
بعقد اجتماعاتهاا وتحدياد مهامهاا 

 وتفعيل أدائها.

جمعيااة  لاالستشااارية لالهيئااة  -
بعقاد  وباشارت، أدائها تفعيلتم 

 .مهامها ممارسةاجتماعاتها و
 

 مفّعلة. الهيئة االستشارية -
الهيئاااااة عااااادد اجتماعاااااات  -

 .االستشارية
 

محاضااااااااااااااااااااااار  -
الهيئاااة اجتماعاااات 
 .االستشارية

وصاااااااف مهاااااااام  -
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إلاااااى تطاااااوير وضااااامان 
 االلتزام بجودة األداء.

 
 
إنشااااااااء وحااااااادة دراساااااااات  -ب

 وخدمات استشارية في الجمعية.
 
 
 
والتاااادريب تشااااجيع التطااااوع  -ج

فااااااي  ماواسااااااتثماره المنهجااااااي
 تحقيق أهداف الجمعية.

 
 
 
 
 
تطااااااوير العالمااااااة التجاريااااااة  -د
(Branding لجمعيااااااااااااااااااااااة )

، ووضاااااااع الااااااادليل "تضاااااااامن"
والقواعااااد التوجيهيااااة الخاصااااة 

 بذلك.

 
 
وحااااادة دراساااااات وخااااادمات  -

فااااي تاااام إنشاااااؤها استشااااارية 
  الجمعية.

 
 
التطااوع والتاادريب المنهجااي  -

واستثمارهما فاي تم تشجيعهما 
 تحقيق أهداف الجمعية.

المزيد من الجهود التطوعياة  -
 .تم استقطابها

دور المنسقين/ات الميادانيين  -
 تم تعزيزن.   

 
العالمااااااااااااااااة التجاريااااااااااااااااة  -
(Branding لجمعياااااااااااااااااة )

وتطوير  هاتطويرتم  "تضامن"
 الدليل المرافق لها.

 
 
خادمات الدراساات والوحدة  -
 .تم إنشاؤهاالتي  ستشاريةاال
الدراسااااااااااااااااات عاااااااااااااااادد  -

واالستشاااااااارات التاااااااي تااااااام 
 تقديمها.

عاااادد المتطااااوعين/ات فااااي  -
 الجمعية.

 
 
 
عاااااااااااادد المنسااااااااااااقين/ات  -

  في المحافظات.    الميدانيين
 
العالمااااااااااااااة التجاريااااااااااااااة  -
(Branding) مطاااااااااااّورة ،

 والدليل المرافق مطّور.

الهيئااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 االستشارية.

قاااااااارار إنشاااااااااء  -
دراساااااات الوحااااادة 

خااااااااااااااااااااااادمات الو
  .ستشاريةاال
 
 قاااااااااااااااااااااااااااااوائم -

 .المتطوعين/ات
 
 
 
قاااااااااااااااااااااااااااااوائم  -

المنساااااااااااااااقين/ات 
 الميدانيين.    

 العالماة التجارياة -
الاااادليل و المعتماااادة
 .المرافق

مواصااااالة ترسااااايخ  1/9
 قواعد وضوابط الحوكمة

ساااعًيا لتحقياااق  الرشااايدة
مزيااااااد ماااااان الشاااااافافية 
والنزاهااااااااااة والعدالااااااااااة 
والمسااااااااااواة وتكاااااااااافؤ 
 الفرص داخلًيا وخارجًيا.

االسااااتمرار بتعزيااااز القاااادرات  -أ
المؤسسااية للجمعيااة ماان خااالل؛ 
مواصاااااااالة تطااااااااوير اللاااااااااوائح 
التنظيمياااة والتعليماااات الداخلياااة 
والسياسات واإلجراءات واإلطاار 
التنظيماااي المؤسساااي والوصاااف 

لياااتالءم ماااع متطلباااات الاااوظيفي 
 تنفيذ الخطة االستراتيجية.

 
 
 
مراجعااة وتفعياال دور ومهااام  -ب

اللوائح التنظيمية والتعليماات  -
الداخليااااااااااااااة والسياسااااااااااااااات 
واإلجراءات واإلطاار التنظيماي 
المؤسسااي والوصااف الااوظيفي 
تاام مواصاالة تطويرهااا لتااتالءم 
مااااع متطلبااااات تنفيااااذ الخطااااة 

، مثااال: تعليماااات االساااتراتيجية
الحماياااااة للنسااااااء واألطفاااااال، 
وتعليمااااااات اسااااااتخدام اللغااااااة 

مة والمناساااابة العربيااااة الساااالي
 للنوع االجتماعي.. وغيرها.

دور ومهااااااااااااااام اللجااااااااااااااان  -

ح التنظيمياااااة عااااادد اللاااااوائ -
والتعليمااااااااااااات الداخليااااااااااااة 
التي والسياسات واإلجراءات 

 تطويرها. تم
اإلطار التنظيمي المؤسساي  -

اللاذين تام  والوصف الوظيفي
 تطويرهما.

 التعليمات الصادرة. -
 
 
 
عاااادد اللجااااان والتحالفااااات  -

اللاااااااااااااااااااااااااوائح  -
التنظيميااااااااااااااااااااااااة 
والتعليمااااااااااااااااااااات 
والسياساااااااااااااااااااات 
واإلجااااااااااااااااااراءات 

 المطّورة.
اإلطااار التنظيمااي  -

المؤسسااااااااااااااااااااااي 
 والوصف الاوظيفي
 والتعليمااااااااااااااااااااات

 ة.المطّور
األدوار والمهاااااام  -
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اللجاااان والتحالفاااات والشااابكات، 
وإنشاااااء مااااا يلاااازم منهااااا وفااااق 

 المستجدات.
رفااع كفاااءة الطاااقم الااوظيفي  -ج

فاااي الجمعياااة، وتعزياااز وتطاااوير 
 مهاراته.

اعتمااااااد أفضااااال الممارساااااات  -د
ت اإلدارياااة وخاصااة فاااي المجاااال

 مالية والبرامجية.وال

والتحالفااااااات والشاااااابكات تاااااام 
 مراجعتها وتفعيلها.

 
الطاقم الاوظيفي فاي الجمعياة  -

تم بناء قدراته وتعزيز وتطاوير 
 مهاراته.

أفضااال الممارساااات وخاصاااة  -
في المجاالت اإلدارياة والمالياة 

 والبرامجية تم اعتمادها.

تام مراجعتهاا التاي والشبكات 
 ، وعناوينها.وتفعيلها

 
عاادد باارامج بناااء القاادرات  -

 ُنفذت لطاقم الجمعية. التي
 
أفضاال الممارسااات التااي تاام  -

 اعتمادها.
 

للجاااااااان  المفّعلاااااااة
والتحالفااااااااااااااااااااات 

 .والشبكات
تقاااااارير بااااارامج  -

 القدرات. بناء
 
ارير اإلدارياة التق -

الشااااااااااااااااااااااااااهرية 
 والسنوية.

اسااااتمرار الجمعيااااة  1/2
فااااااي تطبيااااااق اللااااااوائح 
التنظيمياااااة والتعليماااااات 
المطااّورة، وتطبيااق مباادأ 
ساااااايادة القااااااانون فااااااي 
المكافأة والتقدير لاللتزام 
والمساءلة في حالة عادم 

 االلتزام.

مواصااالة التعرياااف باااالقوانين  -أ
واللاااااوائح واألنظماااااة المرعياااااة 

التنظيمياااة والتعليماااات المطاااّورة 
 والمعمول بها في الجمعية.

 
 
 
 
 
 
 
التوعياة بأهميااة تطبيااق مباادأ  -ب

ساايادة القااانون فااي الجمعيااة مااا 
ُيعااازز احتااارام القاااانون كأسااااس 
لمشروعية العالقة باين األطاراف 
المتعددة، وبصفته يكفال الحقاوق 

 األساسية ويضمن الحريات.

المرعيااة  القااوانين واألنظمااة -
واللوائح التنظيمياة والتعليماات 
المطاااّورة والمعماااول بهاااا فاااي 

واصااااالت الجمعياااااة  الجمعياااااة
توظيااااف التعريااااف بهااااا خااااالل 

قناااااااوات االتصاااااااال الاااااااداخلي 
المختلفة؛ الشخصي، والكتابي، 

 واإللكتروني...
 
 
 
عقاااااااد جلساااااااات توعوياااااااة  -

بأهميااة تطبيااق مبااادأ للتعريااف 
سيادة القاانون فاي الجمعياة ماا 

احتاارام القااانون كأساااس ُيعاازز 
لمشاااااااروعية العالقاااااااة باااااااين 
األطاااراف المتعاااددة، وبصااافته 
يكفااااااال الحقاااااااوق األساساااااااية 

 ويضمن الحريات.

لجنااااااة عاااااادد اجتماعااااااات  -
 . الموظفين/ات

عاااادد األقااااراص المدمجااااة  -
التاااااي تااااام توزيعهاااااا علاااااى 

 الموظفين/ات.
محتوى الموقاع اإللكتروناي  -

 للجمعية.
 الكتب الرسمية الصادرة. -
البريااد اإللكترونااي محتااوى  -

 .للجمعية الداخلي
 
 عويااااةالتوجلسااااات عاااادد ال -

ها، عقاااااااااااادالتااااااااااااي تاااااااااااام 
 وموضوعاتها.

 عدد المشاركين/ات فيها. -
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

الشخصااااااااااااااااااية لاااااااااااااااااادى 
 الموظفين/ات.

محاضااااااااااااااااااااااار  -
اجتماعاااااات لجناااااة 
 الموظفين/ات. 

األقاااااااااااااااااااااااراص -
 .المدمجة

الموقاااااااااااااااااااااااااع  -
 .اإللكتروني

 الصادر.البريد  -
البريااااااااااااااااااااااااااااد  -

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
 الداخلي.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للجلساااااااااااااااااااااااااات 

 التوعوية.
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

     

إعاااااااااااداد خطاااااااااااة  1/4
لالسااااتدامة المؤسسااااية، 
لُتساااااااهم فااااااي تحقيااااااق 

تنفيااااااااذ مشاااااااااريع إنتاجيااااااااة  -أ
مااادّرة للااادخل لضااامان ومشااااريع 

االسااااااتدامة الماليااااااة للجمعيااااااة، 
 وتاااااااادريب وتشااااااااغيل النساااااااااء

مشااااااريع إنتاجياااااة ومااااادّرة  -
لضااااامان  تااااام تنفياااااذها للاااادخل

االسااااتدامة الماليااااة للجمعيااااة، 
وتاااااادريب وتشااااااغيل النساااااااء 

نتاجيااااة اإلمشااااريع عااادد ال -
تااااام التاااااي  مااااادّرة للااااادخلوال

 .تنفيذها
 النساااااااء والفتياااااااتعاااااادد  -

بطاقااااااااااااااااااااااااات  -
 المشاريع.

قاعاااااادة بيانااااااات  -
 ماااااااااااااااااااااااااااااااااااانح
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الجااااااادوى االقتصاااااااادية 
لمشاااااااااااااريع جمعيااااااااااااة 
"تضاااامن" علاااى المااادى 

 البعيد.

، وتنفياااااااذ مشااااااااريع والفتياااااااات
التمكااااااين االقتصااااااادي للنساااااااء 

   ورعاية المشاريع الصغيرة.
تقياااايم أثاااار المشاااااريع التااااي  -ب

نفذتها جمعية "تضامن" لضامان 
االسااتدامة الماليااة للجمعيااة علااى 
أر  الواقع، وهي: التوساع فاي 

وية الماؤازرة مقابال رساوم العض
اشاااااااتراك سااااااانوية للعضاااااااو/ة، 
وإنشاء مركز أم وصفي للتادريب 
واإلرشاااد والخاادمات االجتماعيااة 
والقانونية فاي منطقاة األشارفية، 
وإنشااااء صاااالون جاااولي/ مركاااز 
العناياااااة التجميلياااااة فاااااي مقااااار 
الجمعياااة، مااان حياااث االساااتدامة 
علاااااااى مساااااااتوى المعاااااااارف أو 

 ية.المهارات أو االستدامة المال

والفتياااااات، وتنفياااااذ مشااااااريع 
التمكااااين االقتصااااادي للنساااااء 
 ورعاية المشاريع الصغيرة.

المشاريع التي نفذتها جمعياة  -
"تضااامن" لضااامان االساااتدامة 

  هااتقيايم أثرتم المالية للجمعية 
ماان حيااث  علااى أر  الواقااع،

االساااااااتدامة علاااااااى مساااااااتوى 
المعااااااااارف أو المهااااااااارات أو 

 االستدامة المالية.

 هنتااااااااادريباللاااااااااواتي تااااااااام 
 هن.وتشغيل
 
عاااادد المشاااااريع التااااي تاااام  -

 تقييم أثرها.
عااااااااااااااااادد األعضااااااااااااااااااء  -

 .في الجمعية المؤازرين/ات
العضااوية مقاادار مااا حققتااه  -

االساااااتدامة مااااان  الماااااؤازرة
 المالية.

المساااتفيدين/ات مااان  دعاااد -
 .مركز أم وصفيخدمات 

مااان  المساااتفيدين/ات دعاااد -
 .صالون جوليخدمات 

صاااالون مقااادار ماااا حققاااه  -
 من االستدامة المالية. جولي

 مشـــــــاريــــــااـعو
 .جمعيةال
 
تقارير الدراساات  -

التقييمياااااااة ألثااااااار 
 المشاريع.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 للمشاريع المنفذة.

 العضوية. قوائم -

تعزيااااز نظااااام إدارة  1/1
األداء والتقاااااااااااااااااااااااااويم 
المؤسسااااي مااااا يضاااامن 
التنمياااااااااااااة المهنياااااااااااااة 
المسااااااتدامة واالحتفاااااااظ 

 بالموظفين/ات.

مبرمجاة تطوير خطاة متكاملاة  -أ
لتجاوز نقاط الضعف الاواردة فاي 
ضااوء تقياايم القاادرات المؤسسااية 

(ICAT ،"لجمعياااااة "تضاااااامن )
واساااتثمار هاااذن النتاااائج كفااارص 
للتحسااااين وتحويلهااااا إلااااى نقاااااط 

 قوة.
تفعيل نظام المتابعة والتقاويم  -ب

المطااّور فااي الجمعيااة علااى أر  
الواقاااااااع، ومواصااااااالة تااااااادريب 

عضاااااااوات جمعياااااااة / أعضااااااااء
)أثنااااء العمااال( علاااى "تضاااامن" 

مكونااااااااات النظااااااااام ونماذجااااااااه 
 واستخداماته وفًقا للدليل.

إخضاااااااع جميااااااع الوحاااااادات  -ج

تااام  خطاااة متكاملاااة مبرمجاااة -
لتجااوز نقااط الضاعف  هاتطوير

الاااااواردة فاااااي ضاااااوء تقيااااايم 
( ICATالقااادرات المؤسساااية )

هااااااذن جمعيااااااة، واسااااااتثمار لل
النتااااااائج كفاااااارص للتحسااااااين 

 وتحويلها إلى نقاط قوة.
نظااااااام المتابعااااااة والتقااااااويم  -

 هتفعيلاتام المطّور في الجمعياة 
علااى أر  الواقااع، ومواصاالة 
تاااااادريب أعضاااااااء/ عضااااااوات 

جمعياااة )أثنااااء العمااال( علاااى ال
مكونااااااات النظااااااام ونماذجااااااه 

 واستخداماته وفًقا للدليل.
الوحاااااااااااااادات والمراكااااااااااااااز  -

 مبرمجاةالمتكاملاة الخطة ال -
 التي تم تطويرها.

 
 
 
 
 
 نظاااااام المتابعاااااة والتقاااااويم -

 الٌمفعل.
 
 
 
 
 
الوحاااادات والمراكااااز عاااادد  -

 الخطة المطّورة. -
 
 
 
 
 
 
دليل تطوير نظاام  -

المتابعاااة والتقاااويم 
 جمعياااااااااةالفاااااااااي 
 المفّعل.

 
 
 
التقاااااااااااااااااااااااارير  -
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والمراكاااز المتخصصاااة واللجاااان 
والتحالفات في جمعية "تضامن" 
لعمليااة مراجعااة وتقياايم ألدائهااا، 
ووضاااااع المقترحاااااات المتعلقاااااة 
بتفعيلهاااا وتطاااوير خطاااط عملهاااا 
حسااااااب المسااااااتجدات المحليااااااة 

 قليمية والدولية.والوطنية واإل
/ات فاااااي الماااااوظفينإشاااااراك  -د

الجمعيااااة فااااي باااارامج تدريبيااااة 
تخصصااية وظيفيااة، مثاال: تقااويم 
أثاار الباارامج والمشاااريع المنفااذة 
علااااااااى الفئااااااااات المسااااااااتهدفة، 

 Outcome Harvestingو
، وإدارة ة فااااي التقااااويميااااكمنهج

 وغيرها. .المشاريع ..
إجراء تقييم متخصاص  ثاار  -هـ

يع واألهاااداف البااارامج والمشاااار
ولنوعيااااة التاااادخالت والخاااادمات 
المقدمااااااة مااااااان قباااااال جمعياااااااة 
"تضااامن" علااى مسااتوى تنميااة 
المعارف والمهاارات واالتجاهاات 
 والوعي لدى الفئات المستهدفة.

المتخصصاااااااااااااة واللجااااااااااااااان 
تاااام جمعياااة الالتحالفاااات فاااي و

لعملياااااة مراجعاااااة  هاإخضااااااع
وتقيااااااايم ألدائهااااااااا، ووضااااااااع 

تفعيلهاااا وتطاااوير لالمقترحاااات 
 .خطط عملها

 
/ات فاااي الجمعياااة الموظفاااون -
في برامج تدريبياة  همإشراكتم 

تخصصية وظيفية، مثل: تقويم 
أثر البرامج والمشاريع المنفذة 
علااااااى الفئااااااات المسااااااتهدفة، 

 Outcome Harvestingو
، وإدارة كمنهجياااة فاااي التقاااويم
 المشاريع ... وغيرها.

 ؤنإجااراتاام  تقياايم متخصااص -
 ثااااااار الباااااارامج والمشاااااااريع 
واألهااداف ولنوعياااة التااادخالت 
والخااادمات المقدماااة مااان قبااال 

جمعيااة علاااى مساااتوى تنمياااة ال
المعااااااااااااااارف والمهااااااااااااااارات 
واالتجاهاااااات والاااااوعي لااااادى 

 الفئات المستهدفة.

المتخصصاااااااااااة واللجاااااااااااان 
 تالتاااااااي تمااااااا والتحالفاااااااات

 .مراجعتها وتقييم أدائها
ها وضاعالتي تم المقترحات  -

لتفعيلهااااااا وتطااااااوير خطااااااط 
 عملها.
 
الاااذين  /اتالماااوظفينعااادد  -

تدريبية البرامج شاركوا في ال
 .تخصصيةال
 
 
 
 
 
البااارامج والمشااااريع عااادد  -

التااااااااااادخالت وواألهاااااااااااداف 
 التااااي تاااام تقياااايم والخاااادمات

 ، وماهيتها.أثرها

لوحاادات التقييميااة ل
والمراكااز واللجااان 

 .والتحالفات
 
 
 
 
اإلنجاااااز تقااااارير  -
  لبااارامج التدريبياااةل

 التخصصية.
 
 
 
 
 
تقارير الدراساات  -

ر االتقييميااااااة ألثاااااا
الباااااااااااااااااااااااااااارامج 

 المشاااااااااااااااااااااريعو

واألهاااااااااااااااااااااااداف 
والتااااااااااااااااااااادخالت 

 والخدمات.

مأسسة التدريب في  1/2
الجمعياااة بصاااورة معهاااد 
وطني تدريبي متخصاص 
ودائااااام حاااااول؛ حقااااااوق 
اإلنساااااااااااااان للنسااااااااااااااء 
والفتيات، وإدمااج الناوع 
االجتمااااااااعي، وتمكاااااااين 

إنشااااء معهاااد وطناااي تااادريبي  -أ
متخصااااص ودائاااام فااااي جمعيااااة 
"تضااامن" حااول حقااوق اإلنسااان 

والفتيااات، وتمكياانهن فااي للنساااء 
مختلف المجاالت، وإدماج الناوع 

 االجتماعي.
 
 
العمااال علاااى مااانح شاااهادات  -ب

معهااااااااد وطنااااااااي تاااااااادريبي  -
فاي  ؤنإنشاا تم متخصص ودائم

جمعيااة حااول حقااوق اإلنسااان ال
للنسااااء والفتياااات، وتمكيااانهن 
في مختلاف المجااالت، وإدمااج 

 النوع االجتماعي.
 
 
منح شاهادات مصاادق عليهاا  -

تااادريبي الوطني الااامعهاااد ال -
تاام  الااذيدائم الاامتخصااص وال

 .جمعيةالفي  إنشاؤن
 
 
 
 
 
مصاااادق الشاااهادات ناااوع ال -

قاااااااارار إنشاااااااااء  -
 المعهد.

محاضااااااااااااااااااااااار  -
اجتماعاااات الهيئاااة 

 اإلدارية.
محاضااااااااااااااااااااااار  -

 اجتماعاااات الهيئاااة
 العامة.

الشاااهادات التااااي  -
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القيااااادات النسااااائية فااااي 
مختلاااااف المجااااااالت ذات 

 العالقة.

مصااااادق عليهااااا للملتحقااااين/ات 
بالبرامج والدورات التدريبية فاي 
جمعياااة "تضاااامن" مااان جهاااات 

معتمدة وذات أثار حساب مختصة 
طبيعة هذن البارامج، مثال: معهاد 
اإلدارة العاماة، المؤسساة العامااة 

ريب المهنااااااااي، مراكااااااااز للتااااااااد
االستشارات والتدريب/ الجامعات 

 ...، ومنظمات دوليةاألردنية
 
عقاااااد بااااارامج توأماااااة ماااااع  -ج

المعاهااااااد اإلقليميااااااة والدوليااااااة 
المعهاااد العرباااي الشااابيهة، مثااال؛ 
مركاز ، وبتاونس لحقوق اإلنساان

المرأة العربية للتدريب والبحاوث 
شااااابكة المنظماااااات ، و"كاااااوثر"

 ...لتنميةالعربية غير الحكومية ل

للملتحقاااااااااااين/ات باااااااااااالبرامج 
والااااااادورات التدريبياااااااة فاااااااي 

مختصاااة جمعياااة مااان جهاااات ال
حسب طبيعاة  معتمدة وذات أثر
 .هذن البرامج

اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تم  -
الجهاات المختصاة توقيعها ماع 
للمصااااااادقة علااااااى  المعتماااااادة

الشاااااااهادات الصاااااااادرة عااااااان 
  .الجمعية

مااع تاام عقاادها باارامج توأمااة  -
المعاهاااااد اإلقليمياااااة والدولياااااة 

التاادريب فااي مجاااالت المعنيااة ب
حقااااااااوق اإلنسااااااااان للنساااااااااء 
والفتيااااااات، وتمكياااااانهن فااااااي 
مختلاااااف المجااااااالت، وإدمااااااج 

 النوع االجتماعي.

 التااااااي تاااااام منحهااااااا  عليهااااااا
للملتحقااااااااين/ات بااااااااالبرامج 
والاااااادورات التدريبيااااااة فااااااي 

جهااااااات ال حساااااابجمعيااااااة ال
 .المعتمدة ختصةالم
عدد الجهات التي تم توقياع  -

 اتفاقياااات أو ماااذكرات تفااااهم
 معها.
 
 
التي تم  توأمةالبرامج عدد  -

قليمياااة إمعاهاااد عقااادها ماااع 
 .ودولية شبيهة

   .تم منحها
 
 
 
 
تفاقياااااااااااات أو اال -

 .تفاهمالمذكرات 
 
 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 الخاصة بالتوأمة.

تمكاااااااين الماااااااوارد  1/7
البشااااارية العاملاااااة فاااااي 
جمعيااة "تضااامن" وفااي 
المؤسساااااااات الشاااااااريكة 
لالرتقااااااااااء بكفايااااااااااتهم 
المهنياااة وبنااااء القااادرات 
المؤسسااااااااية للجمعيااااااااة 
وللمؤسسااات والجمعيااات 
الشاااااااااااريكة وخاصاااااااااااة 
الجمعياااات المحلياااة فاااي 

 مختلف المحافظات.

إعااااااااداد اسااااااااتمارة حصاااااااار  -أ
االحتياجااات التدريبيااة؛ وتطبيقهااا 
على الموارد البشرية العاملة في 
جمعياااااااااة "تضاااااااااامن" وفاااااااااي 
المؤسسااااااااات الشااااااااريكة فااااااااي 
المحافظات لتحدياد احتياجااتهم/ن 
من: المهاارات اإلدارياة والفنياة، 
والمهاااااااااااااارات الشخصاااااااااااااية، 

الحاسوبية، والمعرفة والمهارات 
التشاااريعية، والمعرفاااة المتعلقاااة 
بااااااالنوع االجتماااااااعي )العدالااااااة 

 النوعية وتكافؤ الفرص(.
وضااع خطااة مبرمجااة زمنًيااا  -ب

لتلبياااااة االحتياجاااااات التدريبياااااة 
المختلفة حسب األولوياات ووفًقاا 

اساااتمارة حصااار االحتياجاااات  -
وتطبيقهاا ا تم إعاداده التدريبية

علااى المااوارد البشاارية العاملااة 
جمعيااة وفااي المؤسسااات الفااي 

 مختلااااااااااف الشاااااااااريكة فااااااااااي
المحافظااااااااااااااااات لتحديااااااااااااااااد 

التدريبيااااة ماااان  احتياجاااااتهم/ن
 المهارات المختلفة.

 
 
 
 
تاااام خطااااة مبرمجااااة زمنًيااااا  -

لتلبياااااة االحتياجاااااات  هاوضاااااع
التدريبيااااااة المختلفااااااة حسااااااب 

عاادد المسااتجيبين/ات علااى  -
 االستمارة.

اسااااااتمارة حصاااااار نتااااااائج  -
التي تام  االحتياجات التدريبية

 .تطبيقها
 
 
 
 
 
 
 
مبرمجااااة زمنًيااااا الخطااااة ال -

 لتلبيااة االحتياجااات التدريبيااة
 التي تم وضعها.

تحليااااااال نتاااااااائج  -
اساااااتمارة تطبياااااق 

حصاار االحتياجاااات 
 .التدريبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 وثيقة الخطة. -
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األولويااااات ووفًقااااا للمشاااااريع  نقذها الجمعية.للمشاريع التي تُ 
 الجمعية.التي ُتنقذها 

 
 

بنااااااااااء القااااااااادرات  1/1
المؤسسااااااااية للجمعيااااااااة 
والمؤسساااااات الشاااااريكة 
فااااااي مجااااااال االتصااااااال 
للتغييااااااااااار السااااااااااالوكي 

 واالجتماعي.

لجمعيااااااااااة اتقياااااااااايم قاااااااااادرة  -أ
علاى تنفياذ  والمؤسسات الشريكة

برامج االتصاال للتغييار السالوكي 
 واالجتماعي.

 
 
الجمعيااااااااة تعزيااااااااز قاااااااادرة  -ب

علااااااى  والمؤسسااااااات الشااااااريكة
تصااااميم وتنفيااااذ وتقياااايم باااارامج 
االتصاااااااال للتغييااااااار السااااااالوكي 

     واالجتماعي.

قااادرة الجمعياااة والمؤسساااات  -
الشااااريكة علااااى تنفيااااذ باااارامج 
االتصااااااال للتغيياااااار الساااااالوكي 

إجااراء دراسااة تاام  واالجتماااعي
 ية لها.تقييم
 
دورات تدريبية متخصصة تم  -

قاادرة الجمعيااة تنفيااذها لزيااادة 
علااااى والمؤسسااااات الشااااريكة 

تصااميم وتنفيااذ وتقياايم باارامج 
االتصااااااال للتغيياااااار الساااااالوكي 

 .واالجتماعي
قااادرة الجمعياااة والمؤسساااات  -

الشااريكة علااى تصااميم وتنفيااذ 
وتقيايم باارامج االتصاال للتغيياار 

تاااااام  الساااااالوكي واالجتماااااااعي
     ها.تعزيز

التاااي تااام المؤسساااات عااادد  -
علااااى تنفيااااذ  تهاتقياااايم قاااادر

باااااارامج االتصااااااال للتغيياااااار 
 السلوكي واالجتماعي.

 الدراسااة التقييميااةمحتااوى  -
 شموليتها.درجة و
عااادد المؤسساااات التاااي تااام  -

تصاااميم  قااادرتها علاااى تعزياااز
وتنفيذ وتقييم برامج االتصال 
للتغيياااااااااااااااار الساااااااااااااااالوكي 

  واالجتماعي.
تدريبيااااة الدورات عاااادد الاااا -
 التي تم تنفيذها. متخصصةال
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المهنية لدى المشاركين/ات.

نتااااائج الدراسااااة  -
 التقييمية.

 
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لاادورات التدريبيااة ل

 .المتخصصة
 
 
 
 
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

     

 

 واالبتكار:محور اإلبداع  -2
 المؤشرات األثر (2)الهدف االستراتيجي 

تعزيااز نظاام ابتكااار أكثاار شاامولية 
تزدهر فيها جهود المرأة والرجل 
على حد سواء للعمل مًعاا كفرياق 
واحاااد لتغااادو الجمعياااة مؤسساااة 

 ُمبدعة وخالقة.  

 خطة لالبتكار واإلباداع المؤسساي تام وضاعها فاي جمعياة -
 وفق منهجية تشاركية. "تضامن"

جااراءات إفكااار وسياسااات وباارامج ومشاااريع وخاادمات وأ -
 تم ابتكارها وتطبيقها في الجمعية. بداعيةإ
الموظفااون/ات فااي الجمعيااة تاام تاادريبهم علااى األساااليب  -

 االبتكارية واإلبداعية في حل مشكالت العمل.
جاااااائزة تااااام تخصيصاااااها للنسااااااء والفتياااااات المبااااادعات  -

ماان لهااا والمتمياازات فااي المجاااالت كافااة، وتاام حشااد الاادعم 

عااادد البااارامج التدريبياااة التاااي تلقاهاااا الموظفاااون/ات علاااى األسااااليب االبتكارياااة  -
 واإلبداعية في حل مشكالت العمل.

عدد البرامج التدريبية التي تلقاها الموظفون/ات على  تحويل األفكاار اإلبداعياة إلاى  -
 خطط تنظيمية ومتابعتها.

 لدى الموظفين/ات.أثر البرامج التدريبية على تنمية الكفايات المهنية  -
الشااراكات  تعزيااز عاادد األفكااار والمشاااريع اإلبداعيااة المشااتركة التااي نجماات عاان -

 والتحالفات والشبكات.
المباادرات اإلبداعياة والمبتكارة فاي إطاار تعزياز المسااواة باين الجنساين ونوع عدد  -
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شركات القطاع الخاص كجزء مان "المساؤولية االجتماعياة 
 للشركات".

جمعيااة "تضااامن" علااى "جااائزة الملااك عبااد   حصااول  -
 الثاني للتميز لجمعيات األعمال والمؤسسات غير الربحية".

 إتاحتها ونشرها إلكترونًيا.و التعريف بها وتمكين النساء والفتيات التي تم
 صاةخصالمعدد النساء والفتيات المبدعات والمتميزات اللواتي حصلن على الجائزة  -

 اإلبداع والتميز. حسب مجاالتللنساء والفتيات المبدعات والمتميزات 
"جااائزة الملااك عبااد   الثاااني للتميااز لجمعيااات األعمااال والمؤسسااات إعااالن نتااائج  -

   غير الربحية".
تم إقرارها من قبل الهيئاة اإلدارياة والمصاادقة عليهاا مان  واالبتكارتعليمات اإلبداع  -

 ."تضامن" قبل الهيئة العامة لجمعية
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صاااااااااياغة خطاااااااااة  2/0
لالبتكاااااااااااار واإلباااااااااااداع 
المؤسسااااي فااااي جمعيااااة 
"تضااااامن"، والمباشاااارة 
بتطبيقهااا البتكااار األفكااار 
والسياساااااات والبااااارامج 
والمشااااااريع والخااااادمات 
 واإلجراءات اإلبداعية.

لالبتكااار واإلبااداع وضااع خطااة  -أ
وفااااق جمعيااااة الالمؤسسااااي فااااي 
 منهجية تشاركية.

 
المباشاااااارة بتنفيااااااذ الخطااااااة  -ب

ومتابعتهاااااااا لتطبياااااااق األفكاااااااار 
مج والمشاريع والسياسات والبرا

 والخدمات واإلجراءات اإلبداعية.

خطااااااة لالبتكااااااار واإلبااااااداع  -
فااااي تاااام وضااااعها المؤسسااااي 

الجمعيااااااااة وفااااااااق منهجيااااااااة 
 تشاركية.

المباشااااااارة تمااااااات  الخطاااااااة -
 .ومتابعتها هابتنفيذ
األفكار والسياسات والبارامج  -

والمشاااااااااااااريع والخاااااااااااادمات 
بوشااار  واإلجاااراءات اإلبداعياااة

 .بتطبيقها

واإلبااااداع  البتكاااااراخطااااة   -
 تم وضعها. التي  المؤسسي

 
 
تنفياااااذ الخطاااااة إجاااااراءات  -

 .ومتابعتها
األفكاااااااااااار والسياساااااااااااات  -

والبااااااااااارامج والمشااااااااااااريع 
والخااااااااادمات واإلجاااااااااراءات 

 المطبقة. اإلبداعية

 وثيقة الخطة. -
 
 
 
تقاااارير المتابعاااة  -

 لتنفيذ الخطة.
التقارير اإلدارياة  -

الشااااااااااااااااااااااااااهرية 
 والسنوية.

 

     

التمّياااز فاااي تحقياااق  2/9
جمياااااع مجااااااالت عمااااال 
الجمعية بأسلوب منهجي 
موضااوعي قاباال للقياااس 

 والتقييم والتطوير.

إصااااااادار تعليماااااااات اإلباااااااداع  -أ
لاادعم أي مبااادرة غياار  واالبتكااار

تقليدياااااة ياااااتم تبنيهاااااا وتحفياااااز 
الماااااااااوظفين/ات القاااااااااائمين/ات 

 .عليها
 
 
 
بنااااااااء التفكيااااااار اإليجاااااااابي  -ب

كأساااااااااس لالبتكااااااااار والتميااااااااز 
ماااااااع المساااااااتجدات  والتوافاااااااق

 العالمية وتحديات العصر.
 
 

تعليمااااات اإلبااااداع واالبتكااااار  -
لاادعم أي مبااادرة غياار تقليديااة 
ياااااااااااتم تبنيهاااااااااااا وتحفياااااااااااز 
الماااااااوظفين/ات القاااااااائمين/ات 

قباااال تااام إقرارهاااا مااان  عليهاااا
الهيئااااة اإلداريااااة والمصااااادقة 

 العامااة ةعليهااا ماان قباال الهيئاا
 .للجمعية

فاااي الجمعياااة  /اتالموظفاااون -
تاام تاادريبهم علااى بناااء التفكياار 
اإليجاااااابي كأسااااااس لالبتكاااااار 
والتمياااااااااز والتوافاااااااااق ماااااااااع 
المسااتجدات العالميااة وتحااديات 

 العصر.

 تعليمااات اإلبااداع واالبتكااار -
 الصادرة.

عااادد المباااادرات اإلبداعياااة  -
 التي تم تبنيها.

الذين تم  الموظفين/اتعدد  -
 تحفيزهم/ن.

 
 
التي عدد البرامج التدريبية  -

حاااول /ات تلقاهاااا الموظفاااون
 .بناء التفكير اإليجابي

أثر البرامج التدريبياة علاى  -
تنميااة التفكياار اإليجااابي لاادى 

 الموظفين/ات.

 التعليمات. وثيقة -
محاضااااااااااااااااااااااار  -

اجتماعاااات الهيئاااة 
اإلداريااااة والهيئااااة 

 العامة.
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للبرامج التدريبية.
 
 االختبااااار نتااااائج -

 .والبعدي القبلي
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تدريب الموظفين والموظفاات  -ج
فاااااي الجمعياااااة علاااااى األسااااااليب 
االبتكارياااة واإلبداعياااة فاااي حااال 

 مشكالت العمل.
 
 
 
 
تادريب الماوظفين والموظفاات  -د

في الجمعية على أسااليب تحويال 
األفكاااااار اإلبداعياااااة إلاااااى خطاااااط 
تنظيمياااة ومتابعاااة تنفياااذها علاااى 

الواقاااااااااع وتقيااااااااايم األداء أر  
 لتحقيق التميز.

فاااي الجمعياااة  /اتنوالموظفااا -
علااااى األساااااليب  همتاااادريبتاااام 

االبتكاريااة واإلبداعيااة فااي حاال 
 مشكالت العمل.

 
 
 
 
فاااي الجمعياااة  /اتنوالموظفااا -
على أساليب تحويل  همتدريبتم 

األفكاااار اإلبداعياااة إلاااى خطاااط 
تنظيمياة ومتابعاة تنفياذها علاى 
أر  الواقاااااااع وتقيااااااايم األداء 

 لتحقيق التميز.

عدد البرامج التدريبية التي  -
علااااى  /اتنوالموظفااااتلقاهااااا 

األسااااااااااااااليب االبتكارياااااااااااااة 
واإلبداعيااة فااي حاال مشااكالت 

 العمل.
 علاى البرامج التدريبياةأثر  -

 تنميااة الكفايااات المهنيااة لاادى
 الموظفين/ات.

عدد البرامج التدريبية التي  -
 /ات علااااى تلقاهااااا الموظفااااون

تحويال األفكااار اإلبداعياة إلااى 
 تها.خطط تنظيمية ومتابع

أثر البرامج التدريبياة علاى  -
تنميااة الكفايااات المهنيااة لاادى 

 الموظفين/ات.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 .لبرامج التدريبيةل
الماااادة التدريبياااة  -

حل المشكالت على 
باألساااااااااااااااااااااااالوب 

 .اإلبداعي
 االختبااااار نتااااائج -

 .والبعدي القبلي
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 التدريبية.للبرامج 
 
 
 االختبااااار نتااااائج -

 .والبعدي القبلي
 

تعزياااااااااز قااااااااادرات  2/2
أعضاااااااااااء/ عضااااااااااوات 
الجمعيااة والمااوظفين/ات 
فيها على التعلم المستمر 
ومواكبااااااة المسااااااتجدات 

 واالبتكار.

إتاحاااااة اإلمكانياااااة والفااااارص  -أ
لوصااااااول أعضاااااااء/ عضااااااوات 

 والمااااوظفين/ات فيهااااا الجمعيااااة
لمصاااااادر المعلوماااااات الحديثاااااة 

باااااااااة ومواك   والمفيااااااااادة لهااااااااان
 .لمستجداتا
تااااوفير المصااااادر المعرفيااااة  -ب

المطبوعاااااة واإللكترونياااااة مااااان 
وأبحااث مراجع وكتاب ودراساات 

وأدلاااة متخصصاااة تخااادم أهاااداف 
 والخطة االستراتيجية. الجمعية

 
تنظاااايم الناااادوات والاااادورات  -ج

التدريبياااااااة وور  العمااااااال ذات 
المسااتجدات فااي العالقااة بأحاادث 

 مجاالت عمل الجمعية.
 

اإلمكانيااااااات والفاااااارص تاااااام  -
اء/ إتاحتهااااااا لوصااااااول أعضاااااا

عضاااااااااااااااااوات الجمعياااااااااااااااااة 
والماااوظفين/ات فيهاااا لمصاااادر 
المعلوماااات الحديثاااة والمفيااادة 

بة المستجدات.  لهن ومواك 
المصادر المعرفية المطبوعاة  -

واإللكترونية كالمراجع والكتاب 
واألدلاااة بحاااث األووالدراسااات 

المتخصصاااااة ...تااااام توفيرهاااااا 
والخطاة  لتخدم أهداف الجمعياة

   االستراتيجية.
والاادورات التدريبيااة الناادوات  -

وور  العمااااااال ذات العالقاااااااة 
بأحدث المستجدات في مجااالت 

 .تم تنظيمها عمل الجمعية
 

اإلمكانياااات والفااارص التاااي  -
تم إتاحتهاا )فنياة، حاساوبية، 

 تدريبية،...(.
 
 
 
المصاااااااادر  عااااااادد وناااااااوع -

المعرفياااااااااااااة المطبوعاااااااااااااة 
التااااااااي تاااااااام  واإللكترونيااااااااة

   توفيرها.
 
 
الناااادوات والاااادورات عاااادد  -

التاي  التدريبية وور  العمال
 ها.تنظيمتم 
تنميااة الكفايااات أثرهااا علااى  -

 /ات.المشاركينالمهنية لدى 

اإلمكانياااااااااااااااااات  -
 المتاحة. والفرص

 
 
 
 
المصاااااااااااااااااااااادر  -

المعرفيااااااااااااااااااااااااااة 
المطبوعااااااااااااااااااااااة 

 .واإللكترونية
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
لنادوات والاادورات ل

التدريبيااااااة وور  
 .العمل
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التوأماااااااااة ماااااااااع الهيئاااااااااات  -د
والجمعيااات والمؤسسااات العاملااة 
في مجال حقاوق اإلنساان للنسااء 
والفتيااااااات، وتبااااااادل التجااااااارب 
والخباااارات والدراسااااات واألدلااااة 
التدريبيااااة وأفضاااال الممارسااااات 
 وقصص النجاح معها لإلفادة.

لتوأمااة مااع با قامااتالجمعيااة  -
الهيئاااااااااااااااات والجمعياااااااااااااااات 
والمؤسسات العاملة فاي مجاال 
حقااااااااوق اإلنسااااااااان للنساااااااااء 

التجااااارب  توالفتيااااات، وتبادلاااا
والخباارات والدراسااات واألدلااة 
التدريبيااة وأفضااال الممارساااات 
   وقصص النجاح معها لإلفادة.

الهيئاااات والجمعياااات عااادد  -
التااااااي تماااااات  والمؤسسااااااات
وتباااااادل التجاااااارب التوأماااااة 
 معها. والخبرات 

 

االتفاقياااااااااااات أو  -
ماااااذكرات التفااااااهم 
 الخاصة بالتوأمة.

تشاااااااطر المعرفااااااة  2/4
واألفكااااااااار والخباااااااارات 
وأفضاال الممارسااات فااي 

المساواة بين  تعزيز إطار
النسااء الجنسين وتمكين 

علااى المسااتوى  والفتيااات
المحلااااااااااي واإلقليمااااااااااي 
والدولي ما ُيشكل تحفيًزا 
 مهًما لإلبداع واالبتكار.

تنظاااايم ناااادوات وور  عماااال  -أ
ولقاءات واجتماعاات وماؤتمرات 
وطنياااااة وإقليمياااااة والمشااااااركة 
 الفاعلة في المؤتمرات الدولية.

 
 
تعزياااااز وتفعيااااال الشاااااراكات  -ب

وتوظيفهااا والشاابكات والتحالفااات 
والخبااااااارات  لتباااااااادل التجاااااااارب
فاااي إطااااار  وأفضااال الممارساااات

المسااااواة باااين الجنساااين  تعزياااز
 .وتمكين النساء والفتيات

 
 
 
تكنولوجيا االتصاالت  توظيف -ج

ووساااائل التواصااال والمعلوماااات 
تاحااااة المعلومااااات االجتماااااعي إل

والدراسااااااات  ونشاااااار المعرفااااااة
حااول  والتقااارير وقصااص النجاااح

المباااادرات اإلبداعياااة والمبتكااارة 
المسااااواة باااين تعزياااز فاااي إطاااار 

النساااااااااء الجنسااااااااين وتمكااااااااين 
 والفتيات.

ندوات وور  عمل ولقاءات  -
واجتماعات وماؤتمرات وطنياة 

 هاااااااااا،تنظيمتااااااااام وإقليمياااااااااة 
والمشااااااااركة الفاعلاااااااة فاااااااي 

 المؤتمرات الدولية.
 
الشااااااااااراكات والتحالفااااااااااات  -

 هااوتفعيل هاتعزيزتم والشبكات 
وتوظيفهاااااا لتباااااادل التجاااااارب 
والخباارات وأفضاال الممارسااات 

المساااواة بااين  تعزياازفااي إطااار 
الجنسااااااين وتمكااااااين النساااااااء 

 والفتيات.
 
 
تكنولوجياااااااااااا االتصااااااااااااالت  -

والمعلومااات ووسااائل التواصاال 
إلتاحااة  هااتوظيفتام االجتمااعي 

المعلوماااااات ونشااااار المعرفاااااة 
والدراسات والتقاارير وقصاص 
النجااااااااح حاااااااول المباااااااادرات 
اإلبداعيااة والمبتكاارة فااي إطااار 
تعزيااز المساااواة بااين الجنسااين 

 وتمكين النساء والفتيات.

عمال الندوات وور  ال عدد -
جتماعاااااااات االلقااااااااءات والو
وطنياااااااااااة الماااااااااااؤتمرات الو
التااي تاام  الدوليااةوقليميااة اإلو

، تنظيمهااا أو المشاااركة فيهااا
 وموضوعاتها.

الشااراكات والتحالفااات عاادد  -
التاااي تااام بناؤهاااا  والشااابكات

 ها.وتفعيل هاتعزيزو
عاااادد األفكااااار والمشاااااريع  -

اإلبداعيااااة المشااااتركة التااااي 
الشاااااااراكات نجمااااااات عااااااان 

 .والتحالفات والشبكات
 
 
المبااااااادرات ونااااااوع عاااااادد  -

اإلبداعية والمبتكرة في إطاار 
تعزيز المساواة بين الجنسين 

التي  وتمكين النساء والفتيات
تمااااااات إتاحتهاااااااا ونشااااااارها 

 إلكترونًيا.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
لناااااااادوات وور  ل

العماااال واللقاااااءات 
واالجتماعاااااااااااااااات 

 .والمؤتمرات
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 بالشراكة. الخاصة

 اتبطاقاااااااااااااااااااااااا -
المشاااااااااااااااااااااااااريع 

 المشتركة.
قاعاااااادة بيانااااااات  -

ماااااانح ومشاااااااريع 
 الجمعية.

محتاااوى الموقاااع  -
اإللكتروناااااااااااااااااااااي 

 .لجمعيةل
محتاوى حساابات  -
جمعيااااااااة علااااااااى ال

مواقاااااع التواصااااال 
 .االجتماعي
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مشاااااااركة جمعيااااااة  2/1
"تضااامن" فااي التنااافس 
علااى "جااائزة الملااك عبااد 
  الثااااااااااااني للتمياااااااااااز 
لجمعيااااااااااات األعمااااااااااال 
والمؤسسااااااااااات غياااااااااار 

 الربحية".

تشااكيل فريااق الجمعيااة المعنااي  -أ
بمتابعااة موضااوع التنااافس علااى 

 الجائزة.
التناافس لغايات وضع الخطة  -ب

 على الجائزة.
تعبئاااااااة وتساااااااليم نماااااااوذج  -ج

مركاز الملاك ل ااالشتراك إلكترونًيا
وإرفااااق  عباااد   الثااااني للتمياااز

الوثاااائق المطلوباااة فاااي الموعاااد 
 .المحدد

بدعداد تقرير  الجمعية مباشرة -د
دارة إ إرساالفي ضاوء  االشتراك
إلباااااال   ارساااااميً  اًبااااااالمركاااااز كت
بالموافقاااااااااة علاااااااااى  الجمعيااااااااة

 .مشاركتها في الجائزة
 عة اإلجراءات المطلوبة.بمتا -هـ

فرياااااااق الجمعياااااااة المعناااااااي  -
بمتابعة موضوع التنافس علاى 

 .تم تشكيله الجائزة
لغاياااااااات  تالخطاااااااة وضاااااااع -

 التنافس على الجائزة.
نمااوذج االشااتراك تاام تعبئتااه  -

إلكترونًياااااا وإرفااااااق الوثاااااائق 
 المطلوبة في الموعد المحدد.

 
 
الجمعيااة بدعااداد تقرياار  قاماات -

 موافقاااةاالشاااتراك فاااي ضاااوء 
إدارة المركاااااز رسااااامًيا علاااااى 

، فاي الجاائزة ة الجمعياةمشاارك
متابعاااااة اإلجاااااراءات ب وقامااااات
 المطلوبة.

 تم تشكيله. الجائزة فريق -
 
 
الجاائزة التنافس على  خطة -
 ها.وضعتم 
 المعبااااأ نمااااوذج االشااااتراك -

 الوثاائق المطلوباةو إلكترونًيا
 في الموعد المحدد. مرفقة
 
 
علاااااااى  المركااااااازموافقاااااااة  -

مشاركة الجمعية فاي الجاائزة 
 تم استالمها.

 فايالجمعياة شتراك اتقرير  -
وتسااليمه  الجااائزة تاام إعاادادن
 .وفق اإلجراءات

كتاااااااب تشاااااااكيل  -
 الفريق.

 
 وثيقة الخطة.

 
نموذج االشاتراك  -

إلكترونًياااااا  المعباااااأ
 المرفقة.الوثائق و
 
 
المركااااااز كتاااااااب  -

بالموافقااااااة علااااااى 
 المشاركة.

تقريااار اإلشاااتراك  -
 الُمعد.

     

تحفيااااااز إباااااااداعات  2/2
النسااء والفتيااات وتكااريم 
إسهاماتهن في المجااالت 
كافاااااااااااااااة؛ الثقافياااااااااااااااة 
واالجتماعيااة واإلعالميااة 
والعلمياااااااة والمعرفيااااااااة 

 والفنية والرياضية.

تخصاااااايص جااااااائزة للنساااااااء  -أ
والفتيااات المباادعات والمتمياازات 

 المجاالت كافة، وحشاد الادعمفي 
ماان شااركات القطاااع الخاااص  لهااا

المساااااااااؤولية "كجااااااااازء مااااااااان 
 ."االجتماعية للشركات

تنظااااااايم المسااااااااابقات فااااااااي  -ب
المجاااااااااااااااالت ذات العالقااااااااااااااة، 
وتخصااااااايص ومااااااانح الجاااااااوائز 
والشهادات التقديرية للشخصيات 

المتميازة فاي والشابابية النسائية 
 ئجها.نتا
تنظيم فعاليات ثقافية متنوعاة  -ج

تتضمن؛ محاضارات ومهرجاناات 
ومعااااار  وعروًضااااا وأنشااااطة 

تحفيز إبداعات ل ..فنية ورياضية.

للنسااء  هاتخصيصاتام جاائزة  -
والفتيات المبدعات والمتميزات 

 .في المجاالت كافة
للجااااائزة تاااام حشاااادن الاااادعم  -

كجااااااازء مااااااان "المساااااااؤولية 
 االجتماعية للشركات".

فاااي  هااااتنظيمتااام المساااابقات  -
المجااااااااااااالت ذات العالقاااااااااااة، 
وتخصااااايص ومااااانح الجاااااوائز 
والشاااااااااااااهادات التقديرياااااااااااااة 
للشخصيات النسائية والشابابية 

 في نتائجها.المتميزة 
تااام فعالياااات ثقافياااة متنوعاااة  -

؛ محاضاارات تتضاامن هاااتنظيم
ومهرجاناااااااااااات ومعاااااااااااار  
وعروًضاااااااا وأنشاااااااطة فنياااااااة 

لنساااااااء والفتيااااااات اعاااااادد  -
 والمتمياااااااااازاتالمباااااااااادعات 

 اللواتي حصالن علاى الجاائزة
 حسب مجاالتها.

 
 
لشخصاايات النسااائية عاادد ا -

الاااذين/ المتميااازة والشااابابية 
الجاوائز على  وااللواتي حصل

 .  والشهادات التقديرية
 
 
التاي ثقافية الفعاليات العدد  -

 ، ونوعها.تم تنظيمها
 النساااااااء والفتيااااااات عاااااادد -

فعالياااااات المشاااااركات فاااااي ال

إعاااااااالن نتاااااااائج  -
 الجائزة.

 
 
 
 
إعاااااااالن نتاااااااائج  -

 المسااااااااااااااااااااااابقات
الحاصااااااااااالين/ات و

  الجااااااااوائز علااااااااى
الشااااااااااااااااااااهادات و

 التقديرية.
تقااااارير اإلنجاااااز  -
 لفعالياااات الثقافياااةل

 المتنوعة.
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 .متنوعةالثقافية ال ورياضية....     .النساء والفتيات

 

 محور إدماج النوع االجتماعي: -01
 المؤشرات األثر (01)الهدف االستراتيجي 

تأسااااايس نهاااااج يراعاااااي إدمااااااج 
منظااااااااور النااااااااوع االجتماااااااااعي 
للوصااااول إلااااى العدالااااة وتكااااافؤ 

  .مجاالتالالفرص في مختلف 

رصد اعتمااد وتنفياذ وتوظيفه في  تم إنشاؤن مرصد مدني -
السياساااات العاماااة واالساااتراتيجيات الرامياااة إلاااى تحقياااق 

  .المساواة المبنية على النوع االجتماعي
"مشااروع قااانون ضاامان المساااواة وتكااافؤ الفاارص بااين  -

 تم إقرارن.الجنسين" 
سياسة عامة للمساواة القائمة على الناوع االجتمااعي تام  -

 .هاوتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة تنفيذ ،إعالنها
أوراق موقااف شاااملة تاام إصاادارها لتراقااب الفجااوات فااي  -

 للتعامل معها.وتقديم توصيات عامة السياسة التنفيذ 
دور الجمعيااة كمركااز للمعرفااة مفّعاال لاادعم تعماايم وتحلياال  -

 مراعاة منظور النوع االجتماعي.
فااااي  اتاااام تعميمهاااامراعاااااة منظااااور النااااوع االجتماااااعي  -

الخاصااة السياسااات اإلنمائيااة األساسااية ووضااع الميزانيااة 
 .على الصعيد الوطنيبذلك 
أسااس الناوع ثقافة مجتمعية رافضة للتمييز المبناي علاى  -

 االجتماعي بمختلف صورن وأشكاله تم ترسيخها.  

ماع التاي تام تنظيمهاا حاوارات السياساات الشاهرية / عدد الحلقات النقاشية الشهرية -
صناع القرار لتبناى تشاريعات وسياساات وخطاط وبارامج وموازناات مراعياة لمنظاور 

 النوع االجتماعي.
التااي تاام تنظيمهااا حسااب الفئااات  العماالور  ووالتدريبيااة  الااور  التوعويااةعاادد  -

 المستهدفة.
فاي مجاالي إدمااج وتادقيق الناوع  عدد المجموعات البؤرية/ التركيز التي تم تنفيذها -

 االجتماعي.
حااول  عاادد جلسااات رفااع الااوعي وبناااء القاادرات التااي تاام تنفيااذها لمنفااذي القااانون -

 حساسية النوع االجتماعي في األمور القانونية.
تام تادريبهم علاى الاذين الشباب من كال الجنساين فاي جمياع محافظاات المملكاة عدد  -

   الرقابة على االنتخابات من منظور النوع االجتماعي.
فاااي المجااااالت المختلفاااة؛ السياساااية التاااي تااام إصااادارها البياناااات الصاااحفية عااادد  -

 .واالقتصادية واالجتماعية والمتنوعة
اصااة ومنظماااات المجتماااع المااادني ومجاااالس ماادى التااازام المؤسساااات العاماااة والخ -

المحافظااات والمجااالس البلديااة والمحليااة والمجااالس األخاارى بتبنااي سياسااات وخطااط 
 وإجراءات مراعية للنوع االجتماعي.
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رفااااااااع الااااااااوعي  01/0
بأهميااة وضااع تشااريعات 
وسياسااااااااااات وخطااااااااااط 
وباااااااارامج وموازنااااااااات 
مراعياااة لمنظاااور الناااوع 

تنظيم ور  توعوياة للقياادات  -أ
النساااائية )الناشاااطات، عضاااوات 
مجلسااااااي النااااااواب واألعيااااااان، 
عضاااااااوات المجاااااااالس البلدياااااااة 
ومجاااااااااااااااالس المحافظاااااااااااااااات/ 
الالمركزية، النساء القياديات فاي 

 هااااتنظيمتااام ور  توعوياااة  -
أهميااة حااول للقيااادات النسااائية 

وضاااااع تشاااااريعات وسياساااااات 
وخطاااااط وبااااارامج وموازناااااات 
مراعيااااااااة لمنظااااااااور النااااااااوع 

 االجتماعي.

توعويااااة الور  عاااادد الاااا  -
التاااي تااام  للقياااادات النساااائية

 .تنظيمها
 عااااادد المشااااااركات حساااااب -

 الفئات المستهدفة.
 

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 للور  التوعوية.
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الحكوماااة، اإلعالمياااات( بأهمياااة  االجتماعي.
وضااااااع تشااااااريعات وسياسااااااات 
وخطااااااط وباااااارامج وموازنااااااات 
مراعياااااااااة لمنظاااااااااور الناااااااااوع 

 االجتماعي.
 
تنظااااااااااايم ور  توعوياااااااااااة  -ب

وتدريبيااااة ألعضاااااء وعضااااوات 
وحااادات الناااوع االجتمااااعي فاااي 
الوزارات والمؤسسات الحكومياة 

ن الماااارأة التااااي يوحاااادات تمكااااو
أنشاااااأتها بعااااا  البلاااااديات فاااااي 

هميااة وضااع تشااريعات المملكااة بأ
وسياسااااااات وخطااااااط وبااااااارامج 
وموازنات مراعية لمنظور النوع 

 االجتماعي.
حاااث الحكوماااة علاااى إعاااالن  -ج

سياسااة عامااة للمساااواة القائمااة 
علااى النااوع االجتماااعي، وتعزيااز 
دور المجتمع المادني فاي مراقباة 
التنفيااااذ وإصاااادار أوراق موقااااف 
شاملة تراقب الفجوات في التنفيذ 

 للتعامل معها. م توصياتيوتقد

برنااامج حااوارات السياسااات   -
الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 

تشااااااااريعات القاااااااارار لتبنااااااااى 
وسياساااااات وخطاااااط وبااااارامج 
وموازنااااات مراعيااااة لمنظااااور 

 وع االجتماعي.الن
تاام  ور  توعويااة وتدريبيااة -

ألعضااااء وعضاااوات  تنظيمهاااا
وحاادات النااوع االجتماااعي فااي 
الاااااااااااوزارات والمؤسساااااااااااات 
ن يالحكومياااااة ووحااااادات تمكااااا

حاول  بلديات المملكة فيالمرأة 
أهميااااااااة وضااااااااع تشااااااااريعات 
وسياساااااات وخطاااااط وبااااارامج 
وموازنااااات مراعيااااة لمنظااااور 

  النوع االجتماعي.
برنااامج حااوارات السياسااات   -

الشااهرية تاام عقاادن مااع صااناع 
سياسااااة عامااااة القاااارار لتبنااااى 

للمساااواة القائمااة علااى النااوع 
االجتمااااااااااعي، وتعزياااااااااز دور 
المجتماااع المااادني فاااي مراقباااة 

 .التنفيذ
تااااام  أوراق موقاااااف شااااااملة -

تراقااب الفجااوات فااي ل إصاادارها
التنفيذ وتقديم توصيات للتعامل 

 معها.

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
ات حسااب ين/عاادد المشااارك -

 .الجنس
 
توعوياااااة الور  الااااا عااااادد -
تدريبياااااااااااااة ألعضااااااااااااااء الو

وحااااادات الناااااوع وعضاااااوات 
االجتماااااعي فاااااي الاااااوزارات 
والمؤسساااااااااات الحكومياااااااااة 

فاااي  ن المااارأةيوحاادات تمكاااو
 .البلديات

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
حسب الجانس والمؤسساة أو 

 البلدية.
عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -

الشهرية المتخصصة التي تم 
 عقدها، وموضوعاتها.

عامااة للمساااواة السياسااة ال -
القائماااااااااة علاااااااااى الناااااااااوع 

 تم إعالنها. التي االجتماعي
 
التااااي تاااام موقااااف الأوراق  -

تراقب الفجوات في لإصدارها 
توصاايات للتعاماال الو، التنفيااذ
  .معها

 تقااااارير اإلنجاااااز -
لحلقاااات النقاشاااية ل

 .الشهرية
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

لاااور  التوعوياااة ل
 .والتدريبية

 
 
 
 
 
 
 
اإلنجاااااز تقااااارير  -

للحلقاااات النقاشاااية 
                                 الشهرية.

إعاااالن السياساااة  -
 العامة.
 
 
 موقاااااافالأوراق  -

 الصادرة.

بنااااااااااء قااااااااادرات  01/9
المؤسساااااات الجمعياااااة و

الشااااااااريكة والقيااااااااادات 
النسائية في مجال إدماج 

مراجعااة السياسااات الحكوميااة  -أ
فااااي مجاااااالت مثاااال؛ المشاااااركة 
السياسااااااااااااااية، والمشاااااااااااااااركة 
االقتصاااادية، والتعلااايم، والعناااف 

، لرصااااد وغيرهاااااضااااد المرأة...

تاااااام  الدراسااااااة التأسيسااااااية -
عااار  علاااى  وبنااااءً تنفياااذها، 
قتراحااااات اتاااام تقااااديم  هااااانتائج

وتوصاااااايات لتطااااااوير وبناااااااء 
مؤشاااااااارات محااااااااددة تلبااااااااي 

عاادد المجموعااات البؤريااة/  -
 التركيز التي تم تنفيذها.

 التوزيع الجغرافي لها. -
عااااادد المشااااااركين/ات فيهاااااا 

 حسب الجنس.

تقااااااااااااااااااااااااااارير  -
المجموعااااااااااااااااااات 
 .البؤرية/ التركيز
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النااااوع االجتماااااعي فااااي 
االساااااااااااااااااااااااااااتراتيجيات 
والسياساااااااات والخطاااااااط 

والموازنات في والبرامج 
 مختلف القطاعات.

مؤشاااااارات النااااااوع االجتماااااااعي 
الواردة فيها، ومقارنتهاا باألرقاام 

فرة علااااى اواالحصااااائيات المتااااو
 المستوى الوطني.

 
 
نشاء مرصد مدني للمساواة إ -ب

القائمااة علااى النااوع االجتماااعي، 
والتوساااع فاااي أعمالاااه مساااتقبالً 

كافاة،  ليشمل السياساات الوطنياة
فااي ظااال التوجاااه العاااالمي القاااائم 
علااى وضااع السياسااات والباارامج 
التنفيذيااة المبنيااة علااى المعرفااة، 
لتحقيااق األهاااداف المرجاااوة بكااال 

 كفاءة وفاعلية.
الجمعياااة كمركاااز تفعيااال دور  -ج

للمعرفااااة لاااادعم تعماااايم وتحلياااال 
مراعاااااااااااة منظااااااااااور النااااااااااوع 

 االجتماعي.
تنظااااايم ور  عمااااال للنسااااااء  -د

القيادياااااااااات فاااااااااي الحكوماااااااااة 
والناشااااطات وقااااادة المجتمعااااات 
المحلية للدعوة إلى إدماج الناوع 
االجتماااااعي فااااي جميااااع الخطااااط 

   االستراتيجية في الدولة.
 
تاااادريب الشااااباب ماااان كااااال  -هااااـ

ن جمياااع محافظاااات الجنساااين مااا
المملكاااااة علاااااى إدمااااااج الناااااوع 

 مختلف القطاعات.باالجتماعي 
 
تاااادريب القيااااادات الوظيفيااااة  -و

حتياجااااات الوطنيااااة لقياااااس الا
المسااااااااواة باااااااين الجنساااااااين، 
وتتوافااق مااع المعااايير الدوليااة 
خاصااااة مااااع أهااااداف التنميااااة 

 .9121المستدامة 
 
مرصااااااد ماااااادني للمساااااااواة  -

 القائمة علاى الناوع االجتمااعي
، والتوساااااع فاااااي تااااام إنشااااااؤن

أعمالاااااااه مساااااااتقبالً ليشااااااامل 
 .السياسات الوطنية كافة

 
 
 
 
دور الجمعية كمركز للمعرفاة  -

لاادعم تعماايم وتحلياال تاام تفعيلااه 
مراعااااااااااة منظاااااااااور الناااااااااوع 

 االجتماعي.
 هاااااااتنظيمتاااااام ور  عماااااال  -

للنساااء القياديااات فااي الحكومااة 
والناشااطات وقااادة المجتمعااات 

دماااج النااوع إلالمحليااة للاادعوة 
االجتماااعي فااي جميااع الخطااط 

 االستراتيجية في الدولة.  
 
الشاااباب مااان كاااال الجنساااين  -
ماان جميااع محافظااات المملكااة و
علااى إدماااج النااوع  همتاادريبتاام 

 االجتماعي بمختلف القطاعات.
 
القيااااادات الوظيفيااااة ذكااااوًرا  -

عاااادد حااااوارات السياسااااات  -
التاااااااااااي تااااااااااام تنفياااااااااااذها، 

والمنظمااااات ، وموضااااوعاتها
 المشاركة فيها.

المنّفاذة  الدراسة التأسيسية -
 وتوصياتها ومقترحاتها.

مرصاااااد مااااادني للمسااااااواة  -
القائماااااااااة علاااااااااى الناااااااااوع 

فااي  قااائم ومفّعاال االجتماااعي
 .الجمعية

 
 
 
 
 
كمركاااااااااز دور الجمعياااااااااة  -

لااادعم تعمااايم  مفّعااال للمعرفاااة
وتحليل مراعاة منظور النوع 

 االجتماعي.
التااااااي تاااااام  عماااااالالور   -

للنساء القياديات فاي  تنظيمها
الحكوماااة والناشاااطات وقاااادة 

  .المجتمعات المحلية
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
عاااادد الاااادورات التدريبيااااة  -

 للشباب. عقدهاالتي تم 
 التوزيع الجغرافي لها.  -
 عااادد المشااااركين/ات فيهاااا -

 من الشباب حسب الجنس.
عاااادد الاااادورات التدريبيااااة  -

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للحلقاااات النقاشاااية 

 الشهرية.
 
الدراسااااااااااااااااااااااة  -

 .التأسيسية المنّفذة
 مااادنيالمرصاااد ال -

 .والمفّعل الُمنشأ
 
 
 
 
 
 
 
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
 تقااااارير اإلنجاااااز -
 .عملالور  ل
 
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

 .لدورات التدريبيةل
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
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ذكاااااوًرا وإناًثاااااا فاااااي القطاعاااااات 
المختلفااااة علااااى إدماااااج النااااوع 
االجتمااااعي فاااي االساااتراتيجيات 
والسياساااات والخطاااط والبااارامج 

 والموازنات.  
دعاااااوة األزواج إلاااااى جاناااااب  -ز

المتعلقة  الور لبع  الزوجات 
بالموضاااوعات المتصااالة بددمااااج 
النوع االجتماعي وحقاوق المارأة 
لتوعية األزواج وتحفيازهم لادعم 

لغاااة مشااااتركة  إيجااااادالنسااااء، و
بين الزوجين حاول  كمشتر موفه

 هذن الموضوعات.

وإناًثااا فااي القطاعااات المختلفااة 
تاام تاادريبهم علااى إدماااج النااوع 
االجتماااعي فااي االسااتراتيجيات 
والسياساات والخطاط والبارامج 

   والموازنات.  
 تماااات دعااااوتهم مااااعاألزواج  -

الاااور  بعااا  الزوجاااات إلاااى 
المتصاااااااالة بددماااااااااج النااااااااوع 
االجتمااااااعي وحقاااااوق المااااارأة 

وتحفيااااازهم لااااادعم  تهملتاااااوعي
النساااء، وإيجاااد لغااة مشااتركة 

باااين الااازوجين  وفهااام مشاااترك
  حول هذن الموضوعات.

   للقيادات. التي تم عقدها
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 .والقطاع حسب الجنس
 
التاااااي تااااام  الاااااور  عااااادد -

 تنظيمها.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

حساب  / الزوجاتمن األزواج
 ، والمحافظة.الجنس

أثر المشاركة علاى كال مان  -
 الزوجين.

 للدورات التدريبية.
 
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 .للور 
 
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.

اء وتعزياااز ــاااـبن 01/2
الحقااااااااااوقيين قاااااااااادرات 

والحقوقيااات فااي جمعيااة 
"تضااااااااااااامن" وفااااااااااااي 
المؤسساااات والجمعياااات 
الشاااريكة علاااى التكيياااف 
القانوني المراعاي للناوع 

 االجتماعي.

رفااااع الااااوعي وبناااااء قاااادرات  -أ
منفاااذي القاااانون حاااول حساساااية 
النااااوع االجتماااااعي فااااي األمااااور 

 القانونية.
 
 
 
 
جمع بيانات ومعلومات حاول  -ب

 المحاكماااااات الحساساااااة للناااااوع
 االجتماعي.

القاااااانون تااااام رفاااااع  ومنفاااااذ -
حاااول  هموبنااااء قااادرات هموعاااي

حساسية النوع االجتمااعي فاي 
 األمور القانونية.

 
 
 
 
معلوماااات حاااول البياناااات وال -

المحاكمااااات الحساسااااة للنااااوع 
تااااااااام جمعهاااااااااا  االجتمااااااااااعي

وصاياغتها  وتصنيفها وتحليلها
 .في تقرير

رفااع الااوعي عاادد جلسااات  -
التاااااي تااااام  قااااادراتالوبنااااااء 
 .منفذي القانونتنفيذها ل

 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المهنية لدى المشاركين/ات.
المحاكمات الحساسة للناوع  -

 تاام حصاارهاالتااي  االجتماااعي
 .وتصنيفها

تقااااارير اإلنجاااااز  -
جلسااااااااات رفااااااااع ل

وبناااااااااء  الااااااااوعي
 .القدرات

 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
المحاكمات تقرير  -

الحساساااااة للناااااوع 
 االجتماعي.

حوساااابة أعمااااال  -
/ وزارة المحااااااااااكم
 العدل.

     

بنااااااااااء قااااااااادرات  01/4
المؤسساااااااات الشاااااااريكة 
والقياااادات النساااائية فاااي 
مجال تدقيق واقاع إدمااج 

تنظااايم ور  عمااال تساااتهدف  -أ
النسااااء والرجاااال فاااي البرلماااان 
والنقاباااات واألحااازاب السياساااية 
والمؤسساااااااااااااات الحكومياااااااااااااة 
ومؤسسات القطااع الخااص علاى 

ور  عمل تساتهدف النسااء  -
والرجاااااااااال فاااااااااي البرلماااااااااان 
والنقابااات واألحاازاب السياسااية 
والمؤسساااااااااااات الحكومياااااااااااة 
تام ومؤسسات القطااع الخااص 

التااي تاام  عماالالور  عاادد  -
تنظيمهاااااااا حساااااااب الفئاااااااات 

 المستهدفة.
المشااااركين/ات فيهاااا عااادد  -

 حسب الجنس.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 .ور  العملل
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الناااااااااوع االجتمااااااااااعي، 
لتعااااااّرف ماااااادى التاااااازام 
المؤسساااااااااات العاماااااااااة 
والخاصاااااااة ومنظماااااااات 
المجتمااااااااااااع الماااااااااااادني 
ومجااااااالس المحافظااااااات 
والمجااااااااااالس البلديااااااااااة 

والمجاااااااالس والمحلياااااااة 
بتبنااي سياسااات األخاارى 

وخطااااااااااط وإجااااااااااراءات 
مراعيااااااااااااااة للنااااااااااااااوع 

 االجتماعي.

تاااااادقيق واقااااااع إدماااااااج النااااااوع 
االجتمااااااااعي فاااااااي القطاعاااااااات 

 المختلفة.  
التوسااااع فااااي تنفيااااذ ور    -ب

تدريبية أخرى حول تدقيق الناوع 
االجتمااااعي ألهميتهاااا وضااارورة 
تعميمهاااا علاااى جمياااع عضاااوات 
وأعضاااااااء المجااااااالس المحليااااااة 
والمجاااااالس البلدياااااة ومجاااااالس 

والمجاااالس األخااارى المحافظاااات 
ومنظمات المجتمع المدني ذكوًرا 
 وإناًثا وعلى مستوى المملكة. 

 
تاااادريب الفئااااات المسااااتهدفة  -ج

بحااااااث فااااااي سياسااااااات علااااااى ال
المؤسسااااة أو الجهااااة موضااااوع 
التدقيق، وإلى أي مادى تساتجيب 

وخططهااا وتشااريعاتها سياساااتها 
وبرامجهاااااا ومشااااااريعها للناااااوع 

 .االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تنظيم ور  تدريبياة ألعضااء  -د

وعضااااااااوات وحاااااااادات النااااااااوع 
االجتماااااااااعي فااااااااي الااااااااوزارات 

علااااى تاااادقيق واقااااع  هاااااتنظيم
إدمااااج الناااوع االجتمااااعي فاااي 

 القطاعات المختلفة.  
جدياااادة تاااام ور  تدريبيااااة   -

حااااول تاااادقيق النااااوع  هاتنفيااااذ
االجتمااعي ألهميتهااا وضاارورة 
تعميمهااا علااى جميااع عضااوات 
وأعضاااااء المجااااالس المحليااااة 
والمجااااالس البلديااااة ومجااااالس 
المحافظات والمجاالس األخارى 
ومنظمااااات المجتماااااع المااااادني 

كاااوًرا وإناًثاااا وعلاااى مساااتوى ذ
 المملكة.

 ها تادريبتم الفئات المستهدفة  -
علاااااى البحاااااث فاااااي سياساااااات 
المؤسسااة أو الجهااة موضااوع 
التااااااادقيق، وإلاااااااى أي مااااااادى 
تستجيب سياساتها وتشريعاتها 
وخططهاااااااااااااااا وبرامجهاااااااااااااااا 
 ومشاريعها للنوع االجتماعي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ور  تدريبياااة تااام تنظيمهاااا  -

ألعضاااااء وعضااااوات وحاااادات 
النوع االجتماعي في الاوزارات 

أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -
 المهنية لدى المشاركين/ات.

 
التاي  تدريبيةالور  عدد ال -

حسااااب الفئااااات تاااام تنفيااااذها 
  المستهدفة.

 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

  حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المشاركين/ات.المهنية لدى 
 
 
عدد الور  التدريبية التاي  -

تاااام تنفيااااذها حسااااب الفئااااات 
 المستهدفة. 

 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
الوثااااااااااائق والسياسااااااااااات  -

واالسااااااتراتيجيات والخطااااااط 
 هااااجمعالتاااي تااام  والتقاااارير
 ها.وتحليل
التاااااااي تااااااام  ساااااااتماراتاال -

 ها.تطبيق
المقاابالت ماع صاناع نتائج  -

 .القرار
تركيااااااااااز/ المجموعااااااااااات  -
 ها.تنظيمالتي تم  بؤريةال
عااااادد الاااااور  التدريبياااااة  -

ألعضااااء وعضاااوات وحااادات 
الناااااااوع االجتمااااااااعي فاااااااي 

نتااااائج االختبااااار  -
 القبلي والبعدي.

 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
 .لور  التدريبيةل
 
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للور  التدريبية.
زيااارات التقااارير  -
 ميدانية.ال
نتاااااااااااااااااااااااااااااائج  -

 االستمارات.
تقااااااااااااااااااااااااااارير  -
 مقابالت.ال
تقااااااااااااااااااااااااااارير  -

مجموعاااااااااااااااااااااات 
 .التركيز/ البؤرية

تقاااااارير تااااادقيق  -
النااوع واقااع إدماااج 
فااااااي االجتماااااااعي 

   لمؤسسات.ا
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للور  التدريبية.
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والمؤسسات الحكومياة ووحادات 
ا بعا  تمكين المرأة التي أنشأته
تادقيق حاول البلديات في المملكة 

واقع إدماج النوع االجتماعي في 
 القطاعات المختلفة.  

 
 
 

والمؤسساااااااااااات الحكومياااااااااااة 
ووحاااادات تمكااااين الماااارأة فااااي 

حاااول تااادقيق بلاااديات المملكاااة 
واقااع إدماااج النااوع االجتماااعي 

 في القطاعات المختلفة.  

الاااااااااوزارات والمؤسساااااااااات 
الحكوميااااة ووحاااادات تمكااااين 

 المرأة في البلديات.
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

الاااااوزارة/ حساااااب الجااااانس و
 المؤسسة أو البلدية.

أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -
 المهنية لدى المشاركين/ات.

 
   
 
 
 
 
نتاااائج االختباااار  - 

                                     القبلي والبعدي.

بنااااااااااء قااااااااادرات  01/1
المؤسساااااااات الشاااااااريكة 
والقياااادات النساااائية فاااي 
مجااااااال الرقابااااااة علااااااى 
االنتخابااااااااات؛ النيابيااااااااة 
ومجاااااالس المحافظاااااات/ 
الالمركزياااااااة والبلدياااااااة 
مااان والمجااالس األخاارى 

منظاااااااااااااااور الناااااااااااااااوع 
  االجتماعي.

تااااادريب الشااااااباب مااااان كااااااال  -أ
الجنساااين فاااي جمياااع محافظاااات 
المملكاااااة علاااااى الرقاباااااة علاااااى 

منظاااور النااااوع االنتخاباااات مااان 
 االجتماعي.

 
 
إعااداد تقرياار وصاافي شااامل  -ب

يبين نتائج الرصد والرقاباة علاى 
العملياااة االنتخابياااة مااان منظاااور 
الناوع االجتماااعي، وتوثياق ألهاام 
الدروس المستفادة لتبادلهاا علاى 
المساااااتوى الاااااوطني واإلقليماااااي 

 والدولي.

الشباب من كال الجنساين فاي  -
تااام جمياااع محافظاااات المملكاااة 

علااااى الرقابااااة علااااى  همتاااادريب
االنتخابااات ماان منظااور النااوع 

 االجتماعي.
 
 
تاااام تقرياااار وصاااافي شااااامل  -

يبااااين نتااااائج الرصااااد  نإعااااداد
والرقابااااااااة علااااااااى العملياااااااااة 
االنتخابياااة مااان منظاااور الناااوع 

 اتوثيًقاااايتضاااامن االجتماااااعي، 
ألهاااااام الاااااادروس المسااااااتفادة 
لتبادلها على المستوى الاوطني 

 واإلقليمي والدولي.

لاااادورات التدريبيااااة عاااادد ا -
 التي تم عقدها للشباب.

 التوزيع الجغرافي لها.  -
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 من الشباب حسب الجنس.
أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -

 المهنية لدى المشاركين/ات.
شاااامل الوصااافي التقريااار ال -

يبااااين نتااااائج الرصااااد الااااذي 
والرقاباااااااة علاااااااى العملياااااااة 
االنتخابيااة ماان منظااور النااوع 

الادروس  ويوثاقاالجتماعي، 
 تم إعدادن. المستفادة

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 التدريبية. دوراتلل
 
 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
التقرياار الوصاافي  -

 .الشامل

     

تعزياااااز ماااااا هاااااو  01/2
متاااااوافر مااااان البياناااااات 

وفًقاااا لمنظاااور المصااانفة 
الناااااااااوع االجتمااااااااااعي، 
وزياااااااااادة اساااااااااتخدامها 

 وتوظيفها.

توظيف البيانات المصنفة وفًقا  -أ
لمنظاااور الناااوع االجتمااااعي فاااي 

إصاااااااادار البيانااااااااات مواصاااااااالة 
الصحفية في المجاالت المختلفاة؛ 
السياسااااااااااااااية واالقتصااااااااااااااادية 
واالجتماعية والمتنوعة، وتحليال 
وضاااااع النسااااااء والفتياااااات فاااااي 

 األردن.
مراجعة التقارير األممية ذات  -ب

البيانااااااات المصاااااانفة وفًقااااااا  -
تاام  لمنظااور النااوع االجتماااعي

فااي مواصاالة إصاادار توظيفهااا 
البيانات الصحفية في المجاالت 
المختلفااااااااااااااة؛ السياسااااااااااااااية 
واالقتصااااااااادية واالجتماعيااااااااة 
والمتنوعاااااة، وتحليااااال وضاااااع 
 النساء والفتيات في األردن.

 التقارير األممياة ذات العالقاة -

عدد البيانات الصحفية التي  -
 ، وموضوعاتها.تم إصدارها

 
 
 
 
 
 
التااي  التقاارير األممياةعادد  -

البياناااااااااااااااااااااااات  -
 الصادرة. الصحفية

 
 
 
 
 
 
 التقااارير األمميااة -
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العالقة، والتفاعل ماع االنتهاكاات 
الموجهة للنساء والفتيات وأوجه 
التمييااز والعنااف وعاادم المساااواة 
وإثارتهااا إعالمًيااا وبيااان موقااف 

 الجمعية منها.
 
 قتراحاااات وتوصاااياتاتقاااديم  -ج

لتعزيز ما هو متاوافر مان  محددة
البيانااات المصاانفة وفًقااا لمنظااور 

تطاوير وبنااء و النوع االجتمااعي
حتياجااااااات المؤشاااااارات تلبااااااي ا

الوطنياااة لقيااااس المسااااواة باااين 
الجنسااين، وتتوافااق مااع المعااايير 
الدولية خاصة مع أهداف التنمية 

 .9121المستدامة 

، تااااااام قراءتهاااااااا ومراجعتهاااااااا
والتفاعااااااال ماااااااع االنتهاكاااااااات 
الموجهاااااة للنسااااااء والفتياااااات 

تمييااز والعنااف وعاادم وأوجااه ال
المسااااااواة وإثارتهاااااا إعالمًياااااا 
 وبيان موقف الجمعية منها.

 اقتراحااات وتوصاايات محااددة -
لتعزيااااز مااااا هااااو  تاااام تقااااديمها

متااوافر ماان البيانااات المصاانفة 
وفًقااااااااااا لمنظااااااااااور النااااااااااوع 

وبناااااء وتطااااوير  ،االجتماااااعي
مؤشااااارات تلباااااي االحتياجاااااات 
الوطنيااة لقياااس المساااواة بااين 

ماااااااع الجنساااااااين، وتتوافاااااااق 
المعاااايير الدولياااة خاصاااة ماااع 
أهاااااداف التنمياااااة المساااااتدامة 

9121. 

وإثارتهاااااا مراجعتهاااااا  تتمااااا
 ، وموضوعاتها.إعالمًيا
 
 
 
 
قتراحاااااااااااااااات عااااااااااااااادد اال -
محااددة لتعزيااز التوصاايات الو

البيانااات مااا هااو متااوافر ماان 
المصنفة وفًقا لمنظاور الناوع 

 .االجتماعي
عااااااااااااااادد االقتراحاااااااااااااااات  -

بنااااء لوالتوصااايات المحاااددة 
لبااااااي وتطااااااوير مؤشاااااارات تُ 

االحتياجاااات الوطنياااة لقيااااس 
المسااااااواة باااااين الجنساااااين، 
وتتوافق مع المعايير الدولياة 
خاصاااة ماااع أهاااداف التنمياااة 

 .9121المستدامة 

التااااي تاااام إثارتهااااا 
 .إعالمًيا
 
 
 
 
االقتراحااااااااااااااااات  -

 والتوصااااااااااااااااااايات
 المقّدمة.

نشااااااار وتجاااااااذير  01/7
ثقافاااة مجتمعياااة داعماااة 
إلنصاف المرأة وتمكينها 
ومناهضة للتمييز المبني 
علااااااى أساااااااس النااااااوع 
االجتمااااعي فاااي مختلاااف 
المجاااااااااااالت، لتعزيااااااااااز 
المساواة وتكافؤ الفارص 

 بين الجنسين.

رفاااع الاااوعي بأهمياااة إنشااااء  -أ
مجتمعاااات أكثااار دعًماااا ومراعااااة 

  للنوع االجتماعي.
ترساااايخ الثقافااااة المجتمعيااااة  -ب

الرافضاااة للتميياااز المبناااي علاااى 
أساس النوع االجتماعي بمختلف 

 صورن وأشكاله.  
 
 
مراجعة التشريعات للتأكد من  -ج

مراعاتهاااااا للناااااوع االجتمااااااعي، 
مساودة "مشاروع قاانون ووضع 
المسااواة وتكاافؤ الفارص ضمان 

مجتمعااااااااات أكثاااااااار دعًمااااااااا  -
تاام  ومراعاااة للنااوع االجتماااعي

  .إنشاؤها
المجتمعياااة الرافضاااة  الثقافاااة -

للتميياااز المبناااي علاااى أسااااس 
الناااااوع االجتمااااااعي بمختلاااااف 

 .  هاترسيختم  صورن وأشكاله
 
 
 تهاااامراجعتمااات التشاااريعات  -

للتأكااااد ماااان مراعاتهااااا للنااااوع 
مسودة "مشروع واالجتماعي، 

قانون ضمان المسااواة وتكاافؤ 

عاااااادد أمساااااايات تضااااااامن  -
الثقافيااااة التااااي تاااام تنظيمهااااا 

رفااع الااوعي بأهميااة إنشاااء ل
مجتمعااااااااات أكثاااااااار دعًمااااااااا 
، ومراعاااة للنااوع االجتماااعي

ترسااايخ الثقافاااة المجتمعياااة و
الرافضة للتمييز المبناي علاى 
أسااااااس الناااااوع االجتمااااااعي 
  بمختلف صورن وأشكاله.  

تماااااات التااااااي التشااااااريعات  -
 .مراجعتها

التشااريعات النافااذة التااي تاام  -
حصااار الماااواد المميااازة ضاااد 

تقااااارير اإلنجاااااز  -
مسااايات تضاااامن أل

 .الثقافية
 
 
 
 
 
 
 التشريعاتتقرير  -

 الُمراجعة.
مسااودة مشااروع  -

 القانون.
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باااااين الجنساااااين" وفاااااق منحاااااى 
تشاااااركي مااااع مختلااااف الجهااااات 

 المعنية.
 
تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة  -د

"مشروع قانون ضمان المساواة 
وتكااافؤ الفاارص بااين الجنسااين" 
 بحضور مختلف الجهات المعنية.

تاااام الفاااارص بااااين الجنسااااين" 
وفااق منحااى تشاااركي وضااعها 

 المعنية. مع مختلف الجهات
 
 هاااتنظيمتاام مائاادة مسااتديرة  -

لمناقشاااااة "مشاااااروع قااااااانون 
ضااااااامان المسااااااااواة وتكاااااااافؤ 
الفااااااارص باااااااين الجنساااااااين" 
بحضااااااور مختلااااااف الجهااااااات 

 المعنية.

فيهاااا وتااام  النسااااء والفتياااات
 .اقتراح تعديالتها

مساااودة مشاااروع القاااانون  -
 صياغتها. تالتي تم

عاااادد المشاااااركين/ات فااااي  -
المائااااادة المساااااتديرة حساااااب 

 الجهة والجنس.
 
 
 

 
 
 
 
تقريااااار اإلنجااااااز  -

 للمائدة المستديرة.

 

 :(ICT)محور توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  -00
 المؤشرات األثر (00)الهدف االستراتيجي 

الفاعال األمثال وتحقيق االستثمار 
لتكنولوجياااااااااااااااا االتصااااااااااااااااالت 
والمعلوماااات ووساااائل التواصااال 
االجتماعي في دعم قضايا النساء 
والفتيااات ذات األولويااة؛ وتعزيااز 
 تمكينهن، وتنفيذ حمالت توعوياة

 بحقوقهن.

علاااى مواقاااع للجمعياااة وحسااااباتها  لكتروناااياإلموقاااع ال -
التواصل االجتماعي تام تحاديثها وتطويرهاا شاكاًل ومحتاوًى 

      .اوالمحافظة على استدامته وتفاعاًل 
تمتةة ح سبةةةل  ل فمةةل مةةة ل تمفهةة  اءتتةةءق    ةةء  ل ةةب    أ -

"ل حبةةل  سءةباه  سديث  وآمنة  مثةل   تكنب بجهءولعتمءد 

 تبثهةةو وتيةة ي   ”Cloud Computingل سةةحءاه ح 

 أعمءل ل تمفه .
في مجال توظياف تم بناء قدراتهم/ن الشباب ذكوًرا وإناًثا  -

التطبيقااااات التكنولوجيااااة ووسااااائل التواصاااال االجتماااااعي 
 .والتشبيك مع أقرانهم لخدمة قضايا النساء والفتيات

 هإعااادة تفعيلااتاام  موقااع مركااز عفاات لإلرشاااد اإللكترونااي -
لغايااااات اسااااتكمال تااااوفير خاااادمات اإلرشاااااد اإللكترونااااي؛ 

 .القانوني والنفسي واالجتماعي والتربوي

 مدى فاعلية الموقع اإللكتروني في تحقيق أهداف الجمعية. -
 .جمعيةلموقع اإللكتروني للا زوارعدد  -
 اإللكتروني. من خالل الموقعالقائم مدى التفاعل  -
 اإللكتروني للجمعية. وأهمية المعلومات المتاحة من خالل الموقعكمية ونوعية  -
مدى فاعلية حسابات الجمعياة علاى مواقاع التواصال االجتمااعي فاي تحقياق أهاداف  -

 الجمعية.
 .حسابات الجمعية على مواقع التواصل االجتماعي/ات لعدد المتابعين -
ت الجمعياة علاى مواقاع كمية ونوعية وأهمياة المعلوماات المتاحاة مان خاالل حساابا -

 .التواصل االجتماعي
مدى شمولية قواعد المعلومات والبياناات ذات الصالة بالنسااء والفتياات وقضااياهن  -

 وحقوقهن.  
عدد النساء والفتياات ضاحايا الجارائم اإللكترونياة أو ضاحايا ساوء اساتخدام وساائل  -

اجتماعيااة حسااب  وأالتواصال االجتماااعي اللاواتي تلقااين خادمات واستشااارات قانونياة 
 نوع الخدمة أو االستشارة.
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تطاااااوير الموقاااااع  00/0
اإللكترونااااااااي لجمعيااااااااة 
"تضااااااااامن" ووسااااااااائل 
التواصااااااال االجتمااااااااعي 
األخاارى شااكاًل ومحتااوًى 
وتفاااااااعاًل، واالسااااااتثمار 
الفاعااال لهاااا فاااي تحقياااق 

 أهداف الجمعية.   

مراجعاااااة وتنظااااايم وتحاااااديث  -أ
وتطااااااااوير محتااااااااوى الموقااااااااع 
اإللكتروناااي وبخاصاااة ماااا يتعلاااق 
بالصاااافحة الرئيسااااة وعناوينهااااا 

بااااااالتعريف بجمعيااااااة المتعلقااااااة 
"تضااامن"، لكااي يعكااس الموقااع 
للمتصااافح/ة فاااي بداياااة اطالعاااه 
فكااارة شااااملة متكاملاااة متطاااورة 
باستمرار حول جمعية "تضامن" 
وبرامجهاا ومشاااريعها وخاادماتها 
ونشاااطاتها وفئاتهااا المسااتهدفة، 
وبعاااااادها تااااااأتي الموضااااااوعات 
والتقاااارير والدراساااات واألخباااار 
األخاااااارى؛ المحليااااااة والوطنيااااااة 

 عربية واإلقليمية والدولية.وال
 
مراجعااااة وتنظاااايم وتحااااديث  -ب

حساابات جمعياة محتوى وتطوير 
"تضاامن" علاى مواقاع التواصال 

 Social Mediaاالجتمااعي/ 
والتاااااااااي تشااااااااامل؛ حساااااااااابات 

Facebook  وحساااااااااااااااااااابات
Twitter  وحسااااااااااااااااااااااااااااااابات

+Google.وغيرها... 
 
 
 
 
 
 
 
بااث رسااائل إعالميااة منتظمااة  -ج

 محتاااوى الموقاااع اإللكتروناااي -
تم مراجعتاه لجمعية "تضامن" 

 وتنظيمااااه وتحديثااااه وتطااااويرن
 وجعله أكثر تفاعالً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حساااااابات جمعياااااة محتاااااوى  -

"تضااااااااامن" علااااااااى مواقااااااااع 
تااااااام  التواصااااااال االجتمااااااااعي

 هوتحديثاااا هوتنظيماااا تااااهمراجع
 .نوتطوير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تم ياارسااائل إعالميااة منتظمااة  -

ماااااادى فاعليااااااة الموقااااااع   -
اإللكتروني في تحقيق أهداف 

 .الجمعية
عاااااااااااادد زوار الموقاااااااااااااع  -

 .جمعيةاإللكتروني لل
 .عدد الصفحات الُمشاهدة -
كمياااااة ونوعياااااة وأهمياااااة  -

المعلومات المتاحة مان خاالل 
 الموقع.

ماااااادى تنااااااوع وشاااااامولية  -
المتاااوافرة علاااى  المعلوماااات
 .الموقع
 
 
 
 
ماااااادى فاعليااااااة حسااااااابات  -

الجمعية على مواقع التواصل 
االجتماعي في تحقيق أهاداف 

 الجمعية.
عاادد المتااابعين/ات لحسااابات 
الجمعية على مواقع التواصل 

 االجتماعي.
كمياااااة ونوعياااااة وأهمياااااة  -

المعلومات المتاحة مان خاالل 
حسابات الجمعية على مواقاع 

 التواصل االجتماعي.
ماااااادى تنااااااوع وشاااااامولية  -

علااااى  المعلومااااات المتااااوافرة
مواقاع على حسابات الجمعية 

 التواصل االجتماعي.
التي ياتم عالمية اإلرسائل ال -

الموقاااع  محتاااوى -
اإللكتروناااااااااااااااااااااي 

 .للجمعية
"تضاااااااامن فاااااااي -

اإلعاااالم"/ التقريااار 
 اإلعالمي.

التقارير السانوية  -
إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.
حساابات  محتاوى -

الجمعيااااااااة علااااااااى 
التواصااااال مواقاااااع 
 االجتماعي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محتاااوى الموقاااع  -
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اإللكترونااااي ماااان خااااالل الموقااااع 
للجمعية وحسابات الجمعياة علاى 
مواقااااااع التواصاااااال االجتماااااااعي 

 المختلفة.

بثهااااااا ماااااان خااااااالل الموقااااااع 
اإللكترونااي للجمعيااة وحسااابات 
الجمعيااة علااى مواقااع التواصاال 

 االجتماعي.

مااااان خاااااالل الموقاااااع  بثهاااااا
اإللكترونااااااااااااي للجمعيااااااااااااة 

علااااااى مواقااااااع  هاوحسااااااابات
  .التواصل االجتماعي

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
للجمعياااااااااااااااااااااااااااة 

علاااااى  هاوحساااااابات
مواقاااااع التواصااااال 

 االجتماعي.

بنااااااااااء قااااااااادرات  00/9
الموظفين/ات في جمعياة 
"تضااامن" علااى توظيااف 

واإلمكانااااات البرمجيااااات 
الحاسوبية الحديثاة مثال؛ 

 Microsoftبرمجيااة
Outlook وبرمجيااااااااة 

Microsoft      
Publisher      

 Cloudمثال؛  وغيرهاا
Computing  بفعاليااة
 في العمل.  

تنظاااااااااااااايم دورة تدريبيااااااااااااااة  -أ
متخصصااااة للماااااوظفين/ات فاااااي 
الجمعياااة علاااى توظياااف برمجياااة 

Microsoft Outlook  فااي
العماااااااال لتنظاااااااايم المراسااااااااالت 
اإللكترونية وحفظهاا واساتردادها 

 في أي وقت.
تنظاااااااااااايم دورة تدريبيااااااااااااة  -ب

متخصصااااة للماااااوظفين/ات فاااااي 
الجمعياااة علاااى توظياااف برمجياااة 

Publisher Microsoft 
فااااي العماااال إلنشاااااء منشااااورات 
احترافياااااااة متنوعاااااااة بسااااااارعة 

 وسهولة.
تنظاااااااااايم دورات تدريبيااااااااااة  -ج

فاااااي للماااااوظفين/ات متخصصااااة 
مجاالت أخرى ذات صالة بعملهام 

"الحوساااااااااااااااااااابة مثاااااااااااااااااااال؛  
 Cloudالساااااااااااحابية/

Computing”   لتوثياااااااااااااااق
وتخاااااازين األعمااااااال والباااااارامج 
والمشاااااااااااااااريع والفعاليااااااااااااااات 
واإلنجاااااااااااااازات والتحاااااااااااااديات 
والمقترحااااات التطويريااااة بشااااكل 

 منهجي منظم.
إشاااااراك الماااااوظفين/ات فاااااي  -د

الجمعيااااة فااااي دورات حاسااااوبية 

تاام دورة تدريبيااة متخصصااة  -
للماااااوظفين/ات فاااااي تنظيمهاااااا 
ة علاى توظياف برمجياة الجمعي

Microsoft Outlook 
فااي العمااال لتنظااايم المراساااالت 
اإللكترونيااااااااااااااة وحفظهااااااااااااااا 

  واستردادها في أي وقت.
دورة تدريبيااة متخصصااة تاام  -

تنظيمهاااااا للماااااوظفين/ات فاااااي 
 الجمعية على توظيف برمجياة

Microsoft  Publisher 
فاااي العمااال إلنشااااء منشاااورات 
احترافياااااة متنوعاااااة بسااااارعة 

 وسهولة.
تم  دورات تدريبية متخصصة -

تنظيمهاااااا للماااااوظفين/ات فاااااي 
مجاااااااالت أخاااااارى ذات صاااااالة 
بعملهاااااام مثاااااال؛  "الحوساااااابة 

 Cloudالساااااااااحابية/
Computing”   لتوثيااااااااااق

وتخاااازين األعمااااال والباااارامج 
والمشاااااااااااااريع والفعاليااااااااااااات 
واإلنجاااااااااااازات والتحاااااااااااديات 
والمقترحااات التطويريااة بشااكل 

 منهجي منظم.
ن/ات فاااي الجمعياااة والموظفااا -
دورات فااااي  مشاااااركتهم تتماااا

عاااادد المشاااااركين/ات فااااي  -
 .تدريبيةالدورة ال
محتاااوى الماااادة التدريبياااة  -

 ومدى شموليتها.
الاادورة أثاار المشاااركة فااي  -

توظيااااااف علااااااى  التدريبيااااااة
 في العمل. برمجيةال
عاااادد المشاااااركين/ات فااااي  -

 الدورة التدريبية.
محتاااوى الماااادة التدريبياااة  -

 ومدى شموليتها.
أثاار المشاااركة فااي الاادورة  -

التدريبيااااااة علااااااى توظيااااااف 
 البرمجية في العمل.

كال عدد المشاركين/ات فاي  -
 التدريبية. اتالدورمن 
محتاااوى الماااادة التدريبياااة  -

 .لكل دورة ومدى شموليتها
 اتأثر المشااركة فاي الادور -

التدريبيااااااة علااااااى توظيااااااف 
فااااااي  السااااااحابيةالحوساااااابة 

 العمل.
 
 
 
الاااذين  الماااوظفين/اتعااادد  -

 تمااات مشااااركتهم فاااي دورات

تقريااااار اإلنجااااااز  -
 لاااادورة التدريبيااااةل

 المتخصصة.
 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 
تقريااااار اإلنجااااااز  -

 للاااادورة التدريبيااااة

 المتخصصة.
 
االختبااااار  نتااااائج -

 القبلي والبعدي.
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -
تدريبيااة الدورات للاا
 .متخصصةال
 
 االختبااااار نتااااائج -

 .والبعدي القبلي
رير اإلنجاااااز اتقاااا -
توظيااف الحوساابة ل

السااااااااحابية فااااااااي 
 العمل.
 
كتاااااااب ترشااااااايح  -
 مااااااااااااااوظفين/اتال
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 بعملهااااامتخصصاااااية ذات صااااالة 
 داخلًيا وخارجًيا.

حاسااوبية تخصصااية ذات صاالة 
 بعملهم داخلًيا وخارجًيا.

حاساااوبية تخصصاااية داخلًياااا 
حسااااب موضااااوع  وخارجًيااااا

 الدورة، ومكانها.

داخلًياااااا للااااادورات 
 وخارجًيا.

التقاارير المقّدمااة  -
عاااااااان الاااااااادورات 

 التدريبية.

إعادة تفعيل موقع  00/2
مركاااااز عفااااات لإلرشااااااد 
اإللكتروناااااااااااااااااااااااااااااااااااي 

www.ehcconlin
e.org  لغايات اساتكمال

تاااوفير خااادمات اإلرشااااد 
اإللكترونااااااي؛ القااااااانوني 
والنفساااااي واالجتمااااااعي 
والتربااااوي عباااار شاااابكة 
اإلنترناااااااااااات للنساااااااااااااء 
المتحدثات باللغة العربية 

المساتوى وأسرهن علاى 
المحلااااااااااي واإلقليمااااااااااي 

 والدولي.

إعادة تفعيل موقع مركز عفات  -أ
لإلرشااااااااااااااااااد اإللكتروناااااااااااااااااي 

www.ehcconline.org 
الااااذي تاااام إطالقااااه علااااى شاااابكة 

 .9114اإلنترنت في آذار 
اسااااااتكمال تااااااوفير خاااااادمات  -ب

اإلرشاااااد اإللكترونااااي؛ القااااانوني 
والنفساي واالجتمااعي والتربااوي 
عباااار شاااابكة اإلنترناااات للنساااااء 
والفتيااااااات المتحاااااادثات باللغااااااة 
العربية وأسارهن علاى المساتوى 

 المحلي واإلقليمي والدولي.
 
إتاحااة الفرصااة أمااام النساااء  -ج

الخبااراء/ والفتيااات للوصااول إلااى 
وأصااحاب االختصاااص  الخبياارات

القانونية والنفسية  ؛في المجاالت
واالجتماعياااااااة والتربوياااااااة دون 
صاااااعوبة وبسااااارية تاماااااة عناااااد 

   اللزوم.
 
إتاحة اإلجابات المناسبة حاول  -د

األساائلة األكثاار تكااراًرا والمتعلقااة 
 بقضايا عامة لتعميم الفائدة.

 
فاااي رصاااد أبااارز الشاااكاوي  -هاااـ

رشااااد موقاااع مركاااز عفااات لإل -
علاااى  أطلاااقاإللكتروناااي الاااذي 

 9114شبكة اإلنترنت في آذار 
 تم إعادة تفعيله.

 
خاادمات اإلرشاااد اإللكترونااي؛  -

القانوني والنفسي واالجتمااعي 
والتربوي تم اساتكمال توفيرهاا 
عبااار شااابكة اإلنترنااات للنسااااء 
والفتياااااات المتحااااادثات باللغاااااة 
العربيااااااااة وأساااااااارهن علااااااااى 
المساااتوى المحلاااي واإلقليماااي 

 لدولي.وا
إتاحااة  تماات النساااء والفتيااات -

للوصااول إلااى  هنالفرصااة أمااام
الخباااراء/ الخبيااارات وأصاااحاب 
 ؛االختصااااااص فاااااي المجااااااالت
القانونيااااااااااااااااة والنفسااااااااااااااااية 
واالجتماعيااااة والتربويااااة دون 
صااااعوبة وبساااارية تامااااة عنااااد 

 اللزوم.
اإلجاباااااات المناسااااابة حاااااول  -

األسئلة األكثر تكراًرا والمتعلقة 
 تهاااااإتاح تماااات بقضااااايا عامااااة
 لتعميم الفائدة.

دراسااة تحليليااة تاام إجراؤهااا  -

موقاع مركاز عفات لإلرشااد  -
 مفّعل. اإللكتروني

 
 
 
عااادد المساااتفيدين/ات مااان  -

 اإلرشااااد اإللكترونااايخاادمات 
 حساااااااااب ناااااااااوع الخدماااااااااة

 والمستوى.
 
 
 
 
الخبياااارات / الخبااااراءعاااادد  -

الااذين  وأصااحاب االختصاااص
خااادمات سااااهموا فاااي تقاااديم 
المختلفاة  اإلرشاد اإللكتروناي
  حسب نوع الخدمة.

 
 
 
، األسئلة األكثر تكاراًراعدد  -

 وتصنيفها.
 
 
 نجزة.المُ  الدراسة التحليلية -

موقاااااااع مركاااااااز  -
عفااااااات لإلرشااااااااد 
اإللكتروناااااااااااااااااااااي 

www.ehcco
nline.org 

قاعاااادة البيانااااات  -
الخاصاااة بالحااااالت 
/ المسترشااااااااااااااااادة

 تضامن.
 
 
 
 
استشااااااااااااااااارات  -

الخبيارات الخبراء/ 
وأصااااااااااااااااااااااااحاب 

 .االختصاص
 
 
 
 
جاباااات األسااائلة إ -

 .األكثر تكراًرا
 
 
نتااااائج الدراسااااة  -
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المجاااااالت القانونيااااة والنفسااااية 
 واالجتماعياااااااااااااة والتربوياااااااااااااة
وتصااانيفها وتحليلهاااا، وتوظياااف 
المعلوماااات الناجمااااة عنهااااا فااااي 

 تنفيذ برامج ذات صلة.

التاي  أبارز الشاكاويفي ضاوء 
حساااب  وتصااانيفهاتااام رصااادها 
القانونيااة والنفسااية  ؛المجاااالت

 .واالجتماعية والتربوية
 المعلوماااااات الناجماااااة عااااان -

 هااا توظيفتاام الدراسااة التحليليااة 
 في تنفيذ برامج ذات صلة.

 
 
 
 
ذات البااااارامج والمشااااااريع  -
 التي تم تنفيذها. صلةال

 التحليلية.
 
 
 
قاعاااااادة بيانااااااات  -

ماااااانح ومشاااااااريع 
 الجمعية. 

بطاقااااااااااااااااااااااااات  -
 المشاريع.

بنااااااااااء قااااااااادرات  00/4
الشباب ذكوًرا وإناًثاا فاي 
مجال توظياف التطبيقاات 
التكنولوجيااااااة ووسااااااائل 
التواصااااااال االجتمااااااااعي 
والتشاااابيك مااااع أقاااارانهم 
لخدمااااة قضااااايا النساااااء 
والفتيااات، مثاال )تحقياااق 
المساااواة بااين الجنساااين 
وتمكاااااااااااااين النسااااااااااااااء 
والفتيااااااات، ومناهضااااااة 
العنف القاائم علاى الناوع 
االجتمااااااااعي واالتجاااااااار 
بالبشر وتزويج األطفاال، 

   وعمل المرأة...(.

مواصااااالة تنظااااايم ماااااؤتمرات  -أ
الشااااااباب والتكنولوجيااااااا لاااااادعم 

حقااوق اإلنسااان عموًمااا وتعزيااز 
وحقااوق النساااء والفتيااات بشااكل 

 خاص.
 
بناااء قاادرات الشااباب ذكااوًرا  -ب

وإناًثاااااااااا الساااااااااتخدام وساااااااااائل 
تكنولوجياااااااااااااااا االتصااااااااااااااااالت 

ووساااائل والمعلوماااات المتنوعاااة 
لكسااااااب التواصاااااال االجتماااااااعي 

التأييد إلحداث التأثير والمشااركة 
في صنع القارار وإحاداث التغييار 

  المجتمعي المنشود.

ماااااااااااااااؤتمرات الشاااااااااااااااباب  -
واصاالت الجمعيااة  والتكنولوجيااا
لاادعم وتعزيااز حقااوق  تنظيمهااا

اإلنسان عموًما وحقوق النساء 
 والفتيات بشكل خاص.

 
 قاادرات الشااباب ذكااوًرا وإناًثااا  -

الساااتخدام وساااائل تااام تنميتهاااا 
تكنولوجياااااااااااااا االتصااااااااااااااالت 
والمعلومات المتنوعة ووساائل 
التواصاااال االجتماااااعي لكسااااب 

ث التاااااااااأثير التأيياااااااااد إلحااااااااادا
والمشااااركة فاااي صااانع القااارار 
وإحاااااداث التغييااااار المجتمعاااااي 

 المنشود.

ماااااؤتمرات الشاااااباب عااااادد  -
التاااااااي تااااااام  والتكنولوجياااااااا

 .)تراكمًيا( تنظيمها
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس والمحافظة.
 
 قاادراتالبناااء باارامج عاادد  -

 التي تم تنظيمها للشباب.
 التوزيع الجغرافي لها.  -
المشااااركين/ات فيهاااا عااادد  -

 من الشباب حسب الجنس.
عاااادد المبااااادرات الشاااابابية  -

 المنبثقة، ونوعها.
نتااااااائج المقااااااابالت التااااااي  -

أجرياااااات ماااااااع عاااااادد مااااااان 
بارامج بنااء بالمستهدفين/ات 

 .القدرات

وثيقااة مااؤتمرات  -
الشاااااااااااااااااااااااااااااباب 

 .والتكنولوجيا
ماؤتمرات  تقارير -

الشاااااااااااااااااااااااااااااباب 
 .والتكنولوجيا

تقااااارير اإلنجاااااز  -
بنااااااااااء بااااااااارامج ل

 .القدرات
التقارير السانوية  -

إلدارة المعرفااااااااااااة 
والدراسااااااااااااااااااااات 
واإلعااااااااااااااااااااااااااالم 
واالتصااااااااااااااااااااااال/ 

 تضامن.
 تفريغ المقابالت. -
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

     

إتاحااة المعلومااات  00/1
ونشااااار المعرفاااااة عبااااار 

التدريب على التسويق لبرامج  -أ
الجمعيااة ومشاااريعها وخاادماتها، 
باساااااااتخدام مختلاااااااف وساااااااائط 

الموظفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااون/ات  -
 والمنسااقون/ات تاام تاادريبهم/ن
على التسويق لبارامج الجمعياة 

يااااة التدريبعاااادد الاااادورات  -
 .التي تم تنظيمها

 التوزيع الجغرافي لها. -

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 .لدورات التدريبيةل
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وسااائل متنوعااة بمااا فااي 
ذلااك اسااتخدام تكنولوجيااا 
االتصااااالت والمعلوماااات 

 لهذن الغاية.

تكنولوجياااااااااااااااا االتصااااااااااااااااالت 
والمعلوماااات ووساااائل التواصااال 
االجتمااااعي واإلعاااالم واإلعاااالن 

  والتصميم واإلخراج الفني.
 
 
متابعااة التقااارير والدراسااات  -ب

الصااااادرة حااااديًثا علااااى الصااااعيد 
واإلقليمي والدولي( فاي  )الوطني

مجااااااااالت متعاااااااددة )تنموياااااااة، 
اجتماعيااة، سياسااية، اقتصااادية، 
حقوقية..(، وإرسالها عبر البرياد 
اإللكتروني ومشاركتها مع قائماة 
بريدياااة تضاااام مختلاااف الجهااااات 

 المعنية بعمل الجمعية.

ا وخااااااااااادماتها، ومشااااااااااااريعه
باسااااااتخدام مختلااااااف وسااااااائط 
تكنولوجياااااااااااااا االتصااااااااااااااالت 
والمعلومااات ووسااائل التواصاال 
االجتماااعي واإلعااالم واإلعااالن 
 والتصميم واإلخراج الفني.

يااتم البحااث المصااادر الجدياادة  -
علاااى إخاااتالف أنواعهاااا عنهاااا 

)تقااااارير، دراسااااات وأبحاااااث، 
ات، قااااوانين، ءأرقااااام وإحصااااا

اتفاقياااااات ومواثياااااق دولياااااة، 
أوراق عمااال، نااادوات وور ، 

( ماع ...، أفاالمصلةروابط ذات 
التركيز على الجهاات الموثوقاة 
التي تصدر عنها تلاك المصاادر 
حياااث ياااتم البحاااث مااان خاااالل 

)جهاات  المواقع اإللكترونية لـاـ  
وإقليمياااة ومؤسساااات وطنياااة، 

 .دولية(و
 اتهياتم إضاافالمادة المختاارة  -

بشكل رابط على موقع الجمعية 
ومااااان ثااااام ياااااتم  ،اإللكتروناااااي

توزيعها عبر البريد اإللكتروني 
لقائمااااة بريديااااة يااااتم تحااااديثها 

 بشكل مستمر.

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
 حسب الجنس.

الدورات التدريبية علاى  أثر -
الكفايااات المهنيااة لاادى تنميااة 

 المشاركين/ات.
 
عااادد التقاااارير والدراساااات  -

التاي تاام إرسااالها عباار البريااد 
 .اإللكتروني

يااتم التااي بريديااة اللقائمااة ا -
 تحديثها بشكل مستمر.

ها تعدد الجهات التي تضامن -
 القائمة البريدية.

 

 
 
نتااااائج االختبااااار  -

 والبعدي.القبلي 
 
 
المكتباااااااااااااااااااااااااة  -

/ اإللكترونيااااااااااااااااااة
 تضامن.

الموقاااااااااااااااااااااااااع  -
اإللكتروناااااااااااااااااااااي 

 للجمعية.

تكااااااوين وجمااااااع  00/2
وإتاحة قواعد المعلومات 
والبيانااااااات ذات الصاااااالة 
بالنساااااااااااء والفتيااااااااااات 
 وقضاياهن وحقوقهن.  

اسااتكمال تعبئااة قاعاادة بيانااات  -أ
منح ومشاريع جمعية "تضاامن" 
بشاااكل شاااامل ومتكامااال لجميااااع 
مشاريع الجمعية وبأسلوٍب متنااٍم 
ومحااّدث حسااب طبيعااة التغيياارات 

 التي تطرأ على المشاريع.
 

قاعدة بياناات مانح ومشااريع  -
 تهاااا اساااتكمال تعبئتااام جمعياااة ال

بشااكل شااامل ومتكاماال لجميااع 
مشاااااريع الجمعيااااة وبأساااالوٍب 

طبيعاااة  متنااااٍم ومحاااّدث حساااب
التغيياااارات التااااي تطاااارأ علااااى 

 المشاريع.

قاعاااااااادة بيانااااااااات ماااااااانح  -
التااي تااام جمعيااة الومشاااريع 
 استكمالها.

 وتكاماااااال ماااااادى شاااااامولية -
 قاعدة البيانات.

 
 

قاعاااااادة بيانااااااات  -
ماااااانح ومشاااااااريع 

  .الجمعية
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إعااداد قاعاادة بيانااات شاااملة  -ب
متكاملاااة عااان النسااااء األردنياااات 
فااي المراكااز والمواقااع المختلفااة: 
السياسااية، البرلمانيااة، القياديااة، 
 القضااااااائية، المجااااااالس البلديااااااة

علااااى ونشاااارها ... والالمركزيااااة
 وقع اإللكتروني للجمعية. الم
 
 إعااداد قاعاادة بيانااات شااااملة -ج

عاان الساايدات كبياارات الساان ماان 
المتقاعااااااادات فاااااااي المجااااااااالت 
الحياتيااااة المختلفااااة وخبااااراتهن 
وسااايرهن الذاتياااة، لااادعم فااارص 
وإمكانااات االسااتفادة الفاعلااة ماان 

نشارها علاى هذن الثاروة القّيماة ب
 الموقع اإللكتروني للجمعية.

 
ت حصااااااااااااااااار الماااااااااااااااااؤهال -د

والتخصصاااااااااااات والمهاااااااااااارات 
والخبرات المتوافرة لدى أعضااء 
وعضاااااااوات الهيئاااااااة اإلدارياااااااة 
والهيئااااااة العامااااااة واألعضاااااااء/ 
العضااااااااااااااااوات المااااااااااااااااؤازرين 
والمستشااارين/ات والعاااملين/ات 
والمنسااااقين/ات المياااادانيين فااااي 
الجمعيااة، لتكااوين قاعاادة بيانااات 
متكاملاااااة تمّكااااان الجمعياااااة مااااان 
اسااااتثمارها واإلفااااادة منهااااا فااااي 

 قيق أهدافها.تح
تطاااااوير قاعااااادة البياناااااات  -هاااااـ

الخاصاااة بالحااااالت المسترشااادة، 
واساااتخدام بياناتهاااا فاااي التحليااال 

قاعدة بيانات شااملة متكاملاة  -
عاااان النساااااء األردنيااااات فااااي 
المراكاااز والمواقاااع المختلفاااة: 
السياسية، البرلمانية، القيادية، 
 القضااائية، المجااالس البلديااة...

 هاإعاااااااادادتم والالمركزياااااااة...
ونشااااااااارها علاااااااااى الموقاااااااااع 

 اإللكتروني للجمعية.
ات شاااااملة عاااان قاعاااادة بياناااا -

السااايدات كبيااارات السااان ماااان 
المتقاعاااااادات فااااااي المجاااااااالت 
الحياتياااة المختلفاااة وخباااراتهن 

 ها إعاادادتاام وساايرهن الذاتيااة، 
لاااااااادعم فاااااااارص وإمكانااااااااات 
االسااااتفادة الفاعلااااة ماااان هااااذن 
الثاااروة القّيماااة بنشااارها علاااى 
 الموقع اإللكتروني للجمعية.

قاعااااااادة بياناااااااات أعضااااااااء  -
وعضاااااوات الهيئاااااة اإلدارياااااة 
والهيئااااة العامااااة واألعضاااااء/ 
العضاااااااااااااوات الماااااااااااااؤازرين 
والمستشاااااااااااااااااااااااااااااااااارين/ات 
والعاااااملين/ات والمنسااااقين/ات 
المياااادانيين فااااي الجمعيااااة تاااام 

 .واإلفادة منها إعدادها
 
 
 
 
قاعاااااادة البيانااااااات الخاصااااااة  -

تااااااام بالحااااااااالت المسترشااااااادة 
واستخدام بياناتها فاي  هاتطوير

قاعاااااادة بيانااااااات النساااااااء  -
األردنياااااااات فاااااااي المراكاااااااز 

تاام  التااي والمواقااع المختلفااة
 إعدادها.

 وتكاماااااال ماااااادى شاااااامولية -
 قاعدة البيانات.

 
 
قاعااااادة بياناااااات السااااايدات  -

 المتقاعااادات/ كبيااارات السااان
 تم إعدادها. التي
ماااااادى شاااااامولية وتكاماااااال  -

 قاعدة البيانات.
 
 
 
 
أعضاااااااء  قاعاااااادة بيانااااااات -

وعضااااوات الهيئااااة اإلداريااااة 
والهيئاااة العاماااة واألعضااااء/ 
العضاااااااااااوات الماااااااااااؤازرين 
والمستشاااااااااااااااااااااااااااااارين/ات 
والعاااملين/ات والمنسااقين/ات 

التااي   المياادانيين فااي الجمعيااة
 تم إعدادها.

 
 
 
 
الخاصااااة  قاعاااادة البيانااااات -

 التااااي  بالحااااالت المسترشاااادة
 .تم تطويرها

الموقاااااااااااااااااااااااااع  -
اإللكتروناااااااااااااااااااااي 

 للجمعية.
 
 
 
 
 
الموقاااااااااااااااااااااااااع  -

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
 للجمعية.

 
 
 
 
 
 
الموقاااااااااااااااااااااااااع  -

اإللكتروناااااااااااااااااااااي 
 للجمعية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قاعاااادة البيانااااات -

الخاصاااة بالحااااالت 
/ المسترشااااااااااااااااادة
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وفاااي توجياااه بااارامج ومشااااريع 
 الجمعية مستقبالً.

التحليااال وفاااي توجياااه بااارامج 
 الً.ومشاريع الجمعية مستقب

البااااارامج والمشااااااريع ذات  -
 الصلة التي تم تنفيذها.

  تضامن.
بطاقااااااااااااااااااااااااات  -

 المشاريع.

رفااااااااع الااااااااوعي  00/7
باالسااااااااااتخدام ا ماااااااااان 
للفضاااااااااء اإللكترونااااااااي 
وساااابل تجنااااب الجاااارائم 
اإللكترونيااااااة المتزاياااااادة 
ضااااد النساااااء والفتيااااات 
والخطااار الاااذي يواجهناااه 

اساااااااااااااتخدام  نتيحاااااااااااااة
التكنولوجيااااا دون اتخاااااذ 
تااادابير وقائياااة، وتاااوفير 
 الحماية للضحايا منهن.

تثقياااااااف وتااااااادريب النسااااااااء  -أ
على التعامل مع وساائل والفتيات 

التكنولوجياااااا الحديثاااااة وتجناااااب 
الجرائم اإللكترونياة الناجماة عان 
عاادم معاارفتهن بوسااائل التعاماال 

 معها.
تقاااديم خااادمات واستشاااارات  -ب

 واجتماعيااااااة للنساااااااءقانونيااااااة 
ضااااااااحايا الجاااااااارائم  والفتيااااااااات

اإللكترونياااااة أو ضاااااحايا ساااااوء 
اساااااااتخدام وساااااااائل التواصااااااال 

 االجتماعي.                                            

 هنتثقايفتام النسااء والفتياات  -
علاااى التعامااال ماااع  هنوتااادريب

وسااااائل التكنولوجيااااا الحديثااااة 
وتجنااااب الجاااارائم اإللكترونيااااة 

ن عااادم معااارفتهن الناجماااة عااا
 بوسائل التعامل معها.

خاادمات واستشااارات قانونيااة  -
للنساااء  هاتقااديمتاام واجتماعيااة 

والفتيااااااات ضااااااحايا الجاااااارائم 
اإللكترونيااااة أو ضااااحايا سااااوء 
اسااااااتخدام وسااااااائل التواصاااااال 

 االجتماعي.                                            

عااااادد الااااادورات التثقيفياااااة  -
 تنظيمها. والتدريبية التي تم

 التوزيع الجغرافي لها.  -
 .ات فيهاين/عدد المشارك -
 
 
 لنساااااااء والفتياااااااتعاااااادد ا -

خااااااادمات اللاااااااواتي تلقاااااااين 
أو واستشااااااااارات قانونيااااااااة 

حسب نوع الخدماة  اجتماعية
 أو االستشارة.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
لاادورات التثقيفيااة ل

 .والتدريبية
 
 
 
قاعاااادة البيانااااات  -

الخاصاااة بالحااااالت 
 /المسترشااااااااااااااااادة

 تضامن.

     

 

 محور الشراكات والتحالفات والتعاون اإلقليمي والدولي: -09
 المؤشرات األثر (09)الهدف االستراتيجي 

الشااااااراكات وتطااااااوير اسااااااتثمار 
والتحالفاااااات والشااااابكات لتقاااااديم 
أفضااال صاااور الشاااراكة الفاعلاااة 
على المستوى الوطني واإلقليماي 

 والدولي.

 الجمعيااةبااين أعضاء/عضااوات ومتواصاال تواصاال فاعاال  -
وبااين مراكااز رساام السياسااات وصاانع القاارارات ذات الصاالة 

 في القطاعات المختلفة. بمجاالت عمل الجمعية
؛ توظيفهاافاعلاة تام بناؤهاا و شراكات وتحالفاات وشابكات -

 الرتقااء بمساتوى األداءفاي امحلًيا ووطنًيا وإقليمًياا ودولًياا 
فاااي إطاااار تحقياااق المسااااواة باااين الجنساااين  فاااي الجمعياااة

وتمكاااااين النسااااااء والفتياااااات وتحقياااااق أهاااااداف التنمياااااة 
 .المستدامة

قنوات شراكة جديدة تم فتحها مع جهات رسامية وخاصاة  -
ومنظمااات مجتمااع ماادني وجامعااات وماادارس مختلفااة فااي 

 محافظات المملكة.

 .امعهالجمعية الذين تواصلت  اتصنع القراررسم السياسات وعدد مراكز  -
التي تم المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية  ؛نظماتوالشبكات والم التحالفاتعدد  -

 بناء شراكات فاعلة معها.
التحالفاات و الجمعياةالتفاهم التي تم صياغتها وتوقيعهاا باين  / مذكراتاتفاقياتعدد  -

 األخرى. والمنظماتوالشبكات 
مع أصحاب المصلحة المتعاددين التي تم بناؤها الشراكات االستراتيجية الفاعلة عدد  -

الساااالطات التشااااريعية والتنفيذيااااة والقضااااائية، ومنظمااااات المجتمااااع الماااادني،  ؛ماااان
 .طاع األكاديمي والقطاع اإلعالميومؤسسات القطاع الخاص، والق

معنية بحقوق اإلنسان التاي تام توقياع النسائية والعدد المراكز والمعاهد والجمعيات  -
 برامج التوأمة معها.  

عدد المنظماات اإلقليمياة والدولياة والجهاات المانحاة التاي تام االتفااق معهاا لتمويال  -
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نهااج تشاااركي ميااداني لصاايق بأولويااات النساااء والفتيااات  -
 اجاتهن في المجتمعات المحلية تم تبنيه.واحتي

 برامج الجمعية ومشاريعها.
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تعزيااااااز وتفعياااااال  09/0
الشاااااراكات والتحالفاااااات 
وتوظيفهااااااااا لالرتقاااااااااء 
بمستوى األداء فاي إطاار 
تحقيااااق المساااااواة بااااين 
الجنسين وتمكين النسااء 
والفتيات وتحقيق أهداف 

المسااااااااتدامة، التنميااااااااة 
وتحسااااااااااين مسااااااااااتوى 
الباااااااارامج والمشاااااااااريع 
والخااادمات المقدماااة كًماااا 

 ونوًعا.

تنظااايم اللقااااءات ومجموعاااات  -أ
العماال لمناقشااة وتعميااق الحااوار 
حاااااااول مختلاااااااف القضاااااااايا ذات 

 الصلة.
 
تفعياال الشااراكات والتحالفااات  -ب

والشبكات، عان طرياق: قياام كال 
مسؤول/ة )بالتعاون ماع الجهاات 

طاة لتفعيال كال المعنية( بوضاع خ
تحاااااااالف أو شااااااابكة، ومتابعاااااااة 

 تنفيذها.
 
تفعياال تحااالف "نجااود" لرفااع  -ج

الاااوعي وكساااب التأيياااد لمكافحاااة 
تااااااازويج األطفاااااااال والتااااااازويج 
القصااري، والحااد ماان ذلااك علااى 
مسااااااتوى محافظااااااات المملكااااااة 

 جميعها.
 
 
 
 
 
تفعيااال دور التحاااالف الاااوطني  -د

األردنااااااي للتنميااااااة المسااااااتدامة 
علاااااااااااااااى مساااااااااااااااتوى  9121

 المحافظات.

 اللقاااءات ومجموعااات العماال -
لمناقشااة وتعميااق  هاااتنظيمتاام 

الحااوار حااول مختلااف القضااايا 
 ذات الصلة.

 
الشااااااااااراكات والتحالفااااااااااات  -

 ها.تفعيلتم  والشبكات
خطاااة لتفعيااال كااال تحاااالف أو  -

 تم وضعها بالتعااون باين شبكة

كااال مساااؤول/ة )بالتعااااون ماااع 
الجهاااااات المعنياااااة(، ومتابعاااااة 

 تنفيذها.
الحاااد مااان تااازويج األطفاااال،  -

وحمايااااااة حقااااااوقهن بااااااالتعليم 
والصااحة ماان خااالل تفعياال دور 
المااادارس، والمجتماااع المحلاااي 
وخصوًصاااا الرجاااال والقياااادات 

فااااااااي  الشاااااااابابية والنسااااااااائية
 .محافظات المملكة

 
 
 
 
 بين/اتمااادرّ الدورات تااادريب  -

ألعضااااء التحاااالف  تااام عقااادها
لنشااااااااار الاااااااااوعي بالتنمياااااااااة 

هادًفا  07المستدامة وأهادافها/ 
غايااااة التااااي  022وغاياتهااااا/ 

تغطاااي مجموعاااة واساااعة مااان 

اللقاااءات ومجموعااات عاادد  -
 .تم تنظيمها التي  العمل
عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -

 حسب الجنس.
 التوزيع الجغرافي لها. -
الشااراكات والتحالفااات عاادد  -

 تم تفعيلها.التي  والشبكات
 .تم وضعهاالخطة التي  -
 
 
 
 
عاااادد الماااادارس التااااي تاااام  -

إدماجهاااااااا بجلساااااااات رفاااااااع 
 الوعي.

عاادد المؤسسااات الشاااريكة  -
 في المحافظات.

الرجاااااال والقياااااادات عااااادد  -
الااذين تاام  الشاابابية والنسااائية
كسااااااب إدماااااااجهم بحمااااااالت 

التأييااااااد لمكافحااااااة تاااااازويج 
 والتااازويج القصاااري األطفاااال

 حسب الفئة.
دورات تااااااااااادريب  ددعااااااااااا -
 التي تم عقدها. اتين/بمدرّ ال
هاااا عااادد المشااااركين/ات في -

 .الجنسو حسب الجهة
 
 

 تقاااارير اإلنجااااز  -
للقاااااااااااااااااااااااااااااءات 
 .ومجموعات العمل

 
 
محاضااااااااااااااااااااااار  -

 االجتماعات.
 وثيقة الخطة. -
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
جلسااااااااات رفااااااااع ل

 الوعي.
 تقااااارير اإلنجاااااز -

حماااااااالت كساااااااب ل
 .التأييد
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
دورات تاااااادريب لاااااا

 .المدّربين/ات
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قضااااااايا التنميااااااة المسااااااتدامة 
والمؤشااااارات المتصااااالة بهاااااا، 
والتعريف بالجهود الوطنية في 

 هذا المجال.
النااااااااادوات وور  العمااااااااال  -

 تم تنظيمهاوالدورات التدريبية 
 علااااااى مسااااااتوى المحافظااااااات
للتعرياااااف والتوعياااااة بأجنااااادة 

 9121التنمياااااااة المساااااااتدامة 
والمؤشارات  بأهدافها وغاياتهاا
 المرتبطة بها.

 

 
 
 
 
الندوات وور  العمال عدد  -

تاام  التااي والاادورات التدريبيااة
 حسب المحافظة. تنظيمها

عااادد المشااااركين/ات فيهاااا  -
 حسب الجنس.

أثرهااا علااى تنميااة الكفايااات  -
المعرفيااااااااااااااااااااة لاااااااااااااااااااادى 

 ات.ين/المشارك

 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
ور  ولناااااااادوات ل

العماااال والاااادورات 
 .التدريبية

 
نتااااائج االختبااااار  -

 القبلي والبعدي.
 

تعزياااز الشاااراكات  09/9
مع المؤسسات الحكومية 
ومجلس األمة ومنظماات 
المجتماااع المااادني لااادعم 
إعماااال حقاااوق اإلنساااان 
للنساء والفتيات، بما في 
ذلااااااك إلغاااااااء القااااااوانين 

، تعاااااديلها التمييزياااااة أو
وتحقيااق أهااداف التنميااة 

 المستدامة.

تنظااااايم الحماااااالت واساااااتخدام  -أ
مختلاااف آلياااات ووساااائل الضاااغط 
للتأثير على الرأي العام ومتخاذي 
القرار وقادة التغيير في المجتماع 
المااااادني لااااادعم إعماااااال حقاااااوق 

 اإلنسان للنساء والفتيات.
 
تنظااااايم ور  عمااااال حاااااول  -ب

السياسااات والتشااريعات الخاصااة 
بالنساااااااااء والفتيااااااااات بهاااااااادف 
مراجعتهاااااا وتحليلهاااااا ومعرفاااااة 

والفراغااات النصااوص التمييزيااة 
والثغاااارات الموجااااودة القانونيااااة 

 واقتراح التعديالت الالزمة. ،فيها
 
 
 
عقااااد ناااادوات ولقاااااءات مااااع  -ج

الساالطة التشااريعية بهاادف تبنااي 
 التعاااااااديالت علاااااااى السياساااااااات

 هااااااااا تنظيمتاااااااام الحمااااااااالت  -
واسااااااتخدام مختلااااااف آليااااااات 
ووسااائل الضاااغط للتااأثير علاااى 
الااارأي العاااام ومتخاااذي القااارار 
وقااااادة التغيياااار فااااي المجتمااااع 
المااادني لاااادعم إعماااال حقااااوق 

 اإلنسان للنساء والفتيات.
 ور  العمل حاول السياساات -

والتشااريعات الخاصااة بالنساااء 
ف والفتيااااات تاااام تنفيااااذها بهااااد

مراجعتهااااا وتحليلهااااا ومعرفااااة 
النصوص التمييزية والفراغات 
القانونيااة والثغاارات الموجااودة 
فيهاااااااا واقتاااااااراح التعاااااااديالت 

 الالزمة.
 
 
ندوات ولقاءات تم عقدها مع  -

الساااااالطة التشااااااريعية لتبنااااااي 
التعاااااديالت علاااااى السياساااااات 

عاااادد الحمااااالت التااااي تاااام  -
 تنظيمها، وعناوينها.

آليات ووسائل الضغط التاي  -
 تم استخدامها.

 
 
 
عاادد ور  العماال التااي تاام  -

 تنفيذها.
التقريااار الاااذي تااام إعااادادن  -

حااااول التشااااريعات الخاصااااة 
بالنسااااء والفتياااات التاااي تااام 

جعتهااا وتحليلهااا ومعرفااة مرا
النصااااااااااااوص التمييزيااااااااااااة 
والفراغااااااااااااات القانونيااااااااااااة 
والثغاااارات الموجااااودة فيهااااا 
 والتعديالت المقترحة عليها.

عاااادد الناااادوات واللقاااااءات  -
التااي تاام عقاادها مااع الساالطة 
 التشريعية، وموضوعاتها.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للحماااالت ووساااائل 

 الضغط.
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
تقااااارير اإلنجاااااز   -

 لور  العمل.
 التقرير الُمعد. -
التقارير السانوية  -

م البااااااارامج لقسااااااا
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
 
 
 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

للناااااااااااااااااااااااااااادوات 
 واللقاءات.
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والتشااااريعات الخاصااااة بالنساااااء 
والفتيااات وإزالااة التحفظااات علااى 
االتفاقياااااات الدولياااااة المصاااااادق 

 عليها. 
دعم وتوسيع قاعدة الشراكات  -د

والتشابيك باين قطاعاات المجتماع 
المختلفااااة؛ بمااااا فيهااااا الساااالطات 
التشااريعية والتنفيذيااة والقضااائية 
والمؤسسات الخاصة والقطاعات 
األكاديميااة واإلعالميااة ومنظمااات 
المجتمااع الماادني المعنيااة بأجناادة 

 .  9121التنمية المستدامة 
 
تنظااااايم زياااااارات تنسااااايقية  -هاااااـ
مع المؤسسات الرسامية  يكللتشب

واألهلياااااة ومنظماااااات المجتماااااع 
الماااااادني التااااااي ُتقاااااادم خاااااادمات 

 الجمعية. لما ُتقدمهمشابهة 
 
تنفياااااذ أنشاااااطة ذات عالقاااااة  -و

بالتاااااااااأثير علاااااااااى السياساااااااااات 
والتشااااريعات والباااارامج العامااااة 
باتجااااان تحقيااااق المساااااواة بااااين 
الجنسااااااااين وتمكااااااااين النساااااااااء 

 والفتيات.
رئيساة تعزيز قدرة األطراف ال -ز

على وضاع تادخالت تتماشاى ماع 
المعاايير الدولياة؛ وتنمياة القياادة 
الفكريااة ماان خااالل وضااع ونشاار 

 اإلرشادات وأدوات التنفيذ.
 
 

والتشااريعات الوطنيااة الخاصااة 
بالنساااااااء والفتيااااااات وإزالااااااة 

تفاقياااااات التحفظاااااات علاااااى اال
 الدولية المصادق عليها.

قاعااادة الشاااراكات والتشااابيك  -
بين قطاعات المجتمع المختلفاة 
تم دعمها وتوسايعها؛ بماا فيهاا 
السلطات التشاريعية والتنفيذياة 
والقضااااااااااائية والمؤسسااااااااااات 
الخاصة والقطاعاات األكاديمياة 
واإلعالمية ومنظماات المجتماع 
المادني المعنيااة بأجناادة التنميااة 

 .  9121 المستدامة
 هاااتنظيمتام زياارات تنساايقية  -

للتشااااااابيك ماااااااع المؤسساااااااات 
الرسااامية واألهلياااة ومنظماااات 
المجتمااااع الماااادني التااااي ُتقاااادم 
خاااادمات مشااااابهة لمااااا ُتقدمااااه 

 الجمعية.
أنشااطة متنوعااة تاام تنفياااذها  -

للتااااااااأثير علااااااااى السياسااااااااات 
والتشااريعات والباارامج العامااة  
باتجاااان تحقياااق المسااااواة باااين 

النساااااااء  الجنسااااااين وتمكااااااين
 والفتيات.

قدرة األطاراف الرئيساة علاى  -
وضااااع تاااادخالت تتماشااااى مااااع 
المعااايير الدوليااة تاام تعزيزهااا؛ 
وتنميااااة القيااااادة الفكريااااة ماااان 
خااالل وضااع ونشاار اإلرشااادات 

 وأدوات التنفيذ.
 

 
 
 
 
عاادد الجهااات والمؤسسااات  -

المختلفاااااة التاااااي تااااام دعااااام 
وتوساااايع قاعاااادة الشااااراكات 

يك معهاااااااا حساااااااب والتشاااااااب
 القطاع.

 
 
 
 
 تنساااايقيةالزيااااارات عااادد ال -

 ها.تنظيمالتي تم 
التاااي تااام  المؤسسااااتعااادد  -

 التشبيك معها، ونوعها.
 
 
عاااادد األنشااااطة التااااي تاااام  -

تنفياااااااذها، ومااااااادى تناااااااوع 
 موضوعاتها.

 
 
 
التدخالت التي تتماشى مع  -

 المعايير الدولية.
اإلرشااادات وأدوات التنفياااذ  -

 ونشرها.التي تم وضعها 
 
 
 

محاضااااااااااااااااااااااار  -
 االجتماعات.

 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 بالشراكة. الخاصة

 
 
 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
زياااااااااااااااااااااااااارات لل
 .تنسيقيةال
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 الخاصة بالشراكة.

تقااااارير اإلنجاااااز  -
لألنشااااااااااااااااااااااااااطة 

 المتنوعة.
 
 
 
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 
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التفاعاال مااع ا ليااات الوطنيااة  -ح

واإلقليميااااة والدوليااااة المختصااااة 
بمتابعة تنفيذ االلتزامات الوطنياة 
المتعلقة بحقاوق اإلنساان عموًماا 

تيااات بشااكل وحقااوق النساااء والف
 خاص.

 
ا لياااات الوطنياااة واإلقليمياااة  -

والدوليااااة المختصااااة بمتابعااااة 
تنفيااااااذ االلتزامااااااات الوطنيااااااة 

اإلنسااااااان  المتعلقااااااة بحقااااااوق
عموًماااااااا وحقاااااااوق النسااااااااء 

تااااام  والفتيااااات بشاااااكل خاااااص
 .هاالتفاعل مع

 
ا ليااااااات الوطنيااااااة عاااااادد  -

التااي تاام  واإلقليميااة والدوليااة
ها حسب مستواها التفاعل مع
 واختصاصها.

 تضامن.
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

بنااااااااء وتعزيااااااااز  09/2
الشاااراكات االساااتراتيجية 
الفاعلاااااة ماااااع أصاااااحاب 
المصاالحة المتعااددين ماان 
السااااااالطات التشاااااااريعية 
، والتنفيذيااااة والقضااااائية
ومنظمااااااااات المجتمااااااااع 
المااااااادني، ومؤسساااااااات 
القطاع الخاص، والقطاع 
األكااااااااااديمي والقطااااااااااع 
اإلعالماااي، وفًقاااا لااارؤى 

 وأهداف مشتركة.

لتبااااادل تهيئااااة بيئااااة مؤاتيااااة  -أ
والحااااوار فااااي مااااا بااااين  الاااارأي

السااالطات التشاااريعية والتنفيذياااة 
واألطااااراف المعنيااااة  والقضااااائية

خااااااارى، مثااااااال؛ المنظماااااااات األ
النسااااااائية ومنظمااااااات الشااااااباب 
ومنظمااااااات المجتمااااااع الماااااادني 

 األخرى.
التعااااون ماااع كافاااة الهيئاااات  -ب

العاملة في ميدان حقوق اإلنساان 
وخاصاة حقاوق النسااء والفتياات 
بمااااا فااااي ذلااااك إنجاااااز مشاااااريع 

تقارير، أدلة، مشتركة، دراسات، 
بعثااااااات، استشااااااارات، ناااااادوات 

 ...ومؤتمرات وور  عمل

برناااامج حاااوارات السياساااات  -
الشاااااااهرية تااااااام عقااااااادن ماااااااع 

السالطات التشاريعية  ممثلي/ات
يذياااااااااااااة والقضاااااااااااااائية والتنف

خاااارى، األواألطااااراف المعنيااااة 
تهيئااااة بيئااااة مؤاتيااااة لتبااااادل ل

  في ما بينهم. الرأي والحوار
 
كافااااة الهيئااااات العاملااااة فااااي  -

ميدان حقاوق اإلنساان وخاصاة 
 تاااام  حقااااوق النساااااء والفتيااااات

  ها.التعاون مع
 هاا إنجازتام  مشاريع مشتركة -

دراساات، تقاارير، ؛ بما في ذلك
استشااااااارات، أدلاااااة، بعثاااااات، 

نااااااادوات وماااااااؤتمرات وور  
 عمل...

عااااادد الحلقاااااات النقاشاااااية  -
الشهرية المتخصصة التي تم 

 عقدها، وموضوعاتها.
 
 
 
 
 
الهيئاااات العاملاااة فاااي عااادد  -

مياااااااادان حقااااااااوق النساااااااااء 
تااام التعااااون التاااي  والفتياااات
  معها. 
مشااتركة، المشاااريع عاادد ال -

 .نوعها، والتي تم إنجازها

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للحلقاااات النقاشاااية 

 الشهرية.
 
 
 
 
 
االتفاقياااااااااااات أو  -

 مذكرات التفاهم.
 
 
بطاقااااااااااااااااااااااااات  -

المشاااااااااااااااااااااااااريع 
 .المشتركة

تقااااارير اإلنجاااااز  -
للمشاااااااااااااااااااااااااريع 

 المشتركة.

     

تعزيااااااز وتفعياااااال  09/4
الشاااااراكات والتحالفاااااات 
والشاااااابكات وتطويرهااااااا 
وتوساااايع قاعاااادتها فااااي 

جديادة ماع فتح قناوات شاراكة  -أ
جهات رسمية وخاصة ومنظمات 
مجتمع مدني وجامعات ومادارس 
 مختلفة في محافظات المملكة.

 

تاااام قنااااوات شااااراكة جدياااادة  -
ماااااع جهاااااات رسااااامية  فتحهاااااا

وخاصاااااة ومنظماااااات مجتماااااع 
مااااادني وجامعاااااات ومااااادارس 

 .في محافظات المملكةمختلفة 

عااادد المؤسساااات التاااي تااام  -
، معهاااجدياادة بناااء شااراكات 

 ونوعها.
 
 

االتفاقياااااااااااات أو  -
 ماااااذكرات التفااااااهم
 الخاصة بالشراكة.
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الميااااااااااادان؛ جغرافًياااااااااااا 
 ونوعًيا.

تنفياااذ حماااالت كساااب التأيياااد  -ب
والتوعيااة لإلصااالحات المطلوبااة 
واألدوار الفّعالة للنساء والفتياات 
في جمياع مجااالت الحيااة العاماة 
 وفي مختلف محافظات المملكة.

 
مواصاالة الجمعيااة تبنااي نهااج  -ج

تشاركي ميداني لصيق بأولوياات 
واحتياجااااتهن والفتياااات النسااااء 

فااااااااي المجتمعااااااااات المحليااااااااة، 
واعتمادهااااا علااااى المنسااااقين/ات 
الميدانيين/ات والقياادات المحلياة 
والجمعيااااات والهيئااااات القائمااااة 
والنشاااطة فاااي تنفياااذ مشااااريعها 

 وأنشطتها.
التعاااون مااع مختلااف الهيئااات  -د

لة في ميدان حقوق اإلنساان العام
وخاصة حقوق النساء والفتياات، 
بمااااا فااااي ذلااااك إنجاااااز مشاااااريع 

تقارير، أدلة، مشتركة، دراسات، 
استشارات، نادوات وور  عمال 
وماااؤتمرات .. فاااي إطاااار تمكاااين 
الماااارأة وتعزيااااز المساااااواة بااااين 

 الجنسين.

حمااااااااالت كسااااااااب التأييااااااااد  -
تااااااااام تنفياااااااااذها والتوعياااااااااة 

لإلصااالحات المطلوبااة واألدوار 
الفّعالاااة للنسااااء والفتياااات فاااي 
جميع مجاالت الحياة العامة في 

  مختلف محافظات المملكة.
نهاج تشااركي مياداني لصايق  -
أولوياااااات النسااااااء والفتياااااات ب

فاااي المجتمعاااات  واحتياجااااتهن
 تم تبنيه. المحلية

 
 
 
 
 
مختلااف الهيئااات العاملااة فااي  -

 ميدان حقاوق النسااء والفتياات

، وتنفياااااذ هااااااتااااام التعااااااون مع
فااااي إطااااار فعاليااااات مشااااتركة 

تمكين المرأة وتعزيز المسااواة 
  بين الجنسين.

حمااالت كسااب التأييااد عاادد  -
التااي تاام تنفيااذها،  والتوعيااة
 وعناوينها.

 
 
 
ميااداني التشاااركي النهج الاا -

 الذي تم تبنيه.
المنسااااااااااااقين/ات عاااااااااااادد  -

 حسب الجنس. الميدانيين/ات
القياااااادات المحليااااااة عااااادد  -

 والجمعياااااااااااات والهيئاااااااااااات
 في التنفيذ. الشريكة

 
 
فاااي الهيئاااات العاملاااة عااادد  -

مياااااااادان حقااااااااوق النساااااااااء 
التاااي تااام التعااااون  والفتياااات
 معها.
عاادد المشاااريع المشااتركة،  -

الدراسااااااات، االستشااااااارات، 
الندوات والماؤتمرات وور  
العماااال التااااي تاااام إنجازهااااا، 

 وموضوعاتها.

 تقااااارير اإلنجاااااز -
حماااااااالت كساااااااب ل

 .التأييد والتوعية
 
 
 
الاانهج التشاااركي  -

 .الميداني
قاااااااااااااااااااااااااااااوائم  -

المنساااااااااااااااقين/ات 
 .الميدانيين/ات

التقارير السانوية  -
لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
التقارير السانوية  -

لقسااااااام البااااااارامج 
واألنشاااااااااااااااااااااطة/ 

 تضامن.
التقارير اإلدارياة  -

السااااااااااااااااااااااااااانوية 
والشااااااااااااااااااااهرية/ 

 تضامن.

متابعااااااااة تنفيااااااااذ  09/1
توصيات ا لياات الدولياة 
الخاصااة باااألردن، ونشاار 
المعرفاااااااااااااة حولهاااااااااااااا 
والمسااااهمة فاااي أعماااال 

 هذن ا ليات.

تتبااااع منهااااااج وخطااااة عمااااال  -أ
بيجين التي صدرت عان الماؤتمر 
الاادولي الرابااع للماارأة الااذي ُعقااد 

، وقاااااارارات 0221فااااااي عااااااام 
مجلاااس األمااان وخاصاااة الخطاااة 
الدوليااااااااة لإلنفاااااااااذ، ومتابعااااااااة 
اجتماعات لجنة وضع المرأة فاي 

 (.CSWالمتحدة )األمم 

منهااااج وخطاااة عمااال بيجاااين  -
التااااي صاااادرت عاااان المااااؤتمر 
الدولي الرابع للمرأة الذي ُعقاد 

، وقااااارارات 0221فاااااي عاااااام 
مجلااس األماان وخاصااة الخطااة 

، هاااااتتبعتاااام الدوليااااة لإلنفاااااذ 
ومتابعة اجتماعات لجنة وضاع 
المااااارأة فاااااي األمااااام المتحااااادة 

عدد االجتماعات واللقااءات  -
تتبااع منهاااج التااي تاام عقاادها ل
 .وخطة عمل بيجين

عدد االجتماعات واللقااءات  -
قارارات  التي تم عقادها لتتباع

مجلس األمن وخاصة الخطاة 
 .الدولية لإلنفاذ

عدد االجتماعات واللقااءات  -

محاضااااااااااااااااااااااار  -
 االجتماعات.

 
محاضااااااااااااااااااااااار  -

 االجتماعات.
 
 
محاضااااااااااااااااااااااار  -
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السااااااالطات حشاااااااد جهاااااااود  -ب

التشااريعية والتنفيذيااة والقضااائية 
 ومنظمااااااات والقطاااااااع الخاااااااص

وأصااااااحاب  المجتمااااااع الماااااادني
المصااالحة ا خااارين علاااى جمياااع 
المسااتويات لاادعم التنفيااذ الشااامل 
والفّعال والسريع إلعالن ومنهاج 
عمل بيجين وتنفياذ خطاة التنمياة 

 على نحوٍ  9121المستدامة لعام 
 يراعي منظور النوع االجتماعي.

تفعياال "خطااة العماال الوطنيااة  -ج
( لتفعياااااال JONAPاألردنيااااااة )

قاارار مجلااس األماان التااابع لألماام 
( 9111) 0291المتحاااادة رقاااام 

حااااول الماااارأة واألماااان والسااااالم 
والقااااااااارارات الالحقاااااااااة لاااااااااه" 
والتعريااااف والتوعيااااة بهااااا فااااي 

   مختلف محافظات المملكة. 

(CSW.) 
 
 
أصاااااحاب المصااااالحة جهااااود  -

تاااام علااااى جميااااع المسااااتويات 
لااادعم التنفياااذ الشاااامل  هاحشاااد

والفّعااااااال والسااااااريع إلعااااااالن 
ومنهااااج عمااال بيجاااين وتنفياااذ 
خطااة التنميااة المسااتدامة لعااام 

علااااااى نحااااااٍو يراعااااااي  9121
 منظور النوع االجتماعي.

 
 
 هاعقااادتااام جلساااات توعوياااة  -

  فااي مختلااف محافظااات المملكااة
"خطاااااة العمااااال للتعرياااااف باااااـ  

الوطنيااااااااااااااااااة األردنيااااااااااااااااااة 
(JONAP)،  وتنظاااايم دورات
يبيااااة، وإعااااداد منشااااورات تدر

توعويااة وومطبوعااات تعريفيااة 
وتوزيعهاااا علاااى الجهاااات ذات 

 العالقة.

متابعاااااة ل التاااااي تااااام عقااااادها
اجتماعات لجنة وضع المارأة 

 (.CSWفي األمم المتحدة )
عدد االجتماعات واللقااءات  -

 جهااود حشاادل التااي تاام عقاادها
 .أصحاب المصلحة جميع
عدد الجهات المشااركة فاي  -

حساب  االجتماعات واللقاءات
 الجهة.

 ةالوطنيّ  اتاالستعراض عدد -
التااااي تماااات  للتقاااادم المحاااارز

 المساهمة في إعدادها.
 
وعويااااة التجلسااااات عاااادد ال -

حسااااااب  تاااااام عقاااااادهاالتااااااي 
 المحافظة.

 تدريبيااااةالدورات عاااادد الاااا -
حساااااب هاااااا تنظيم التاااااي تااااام
 المحافظة.

منشااااااااااااااورات عاااااااااااااادد ال -
تعريفياااااااااة المطبوعااااااااات الو
التااي تاام إعاادادها توعويااة وال

 .وتوزيعها

 االجتماعات.
 
 
محاضااااااااااااااااااااااار  -

 االجتماعات.
 
 
 
 

عدد االستعراضاات 
 .الوطنّية للتقدم

 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -
لجلساااااااااااااااااااااااااات ل

  .التوعوية
 تقااااارير اإلنجاااااز -

 .لدورات التدريبيةل
 
المنشااااااااااااااورات  -

والمطبوعاااااااااااااااات 
التعريفياااااااااااااااااااااااااة 

 .والتوعوية

إسااااااماع صااااااوت  09/2
النسااااااء علاااااى السااااااحة 
الدوليااااة؛ باالنتقااااال ماااان 
المسااااااااااتوى المحلااااااااااي 
والااوطني إلااى المسااتوى 
اإلقليماااااي ثااااام الااااادولي، 
وبالمقابااااااااال؛ اجتاااااااااذاب 
الخباااااارات واالتفاقيااااااات 

 بناااء شااراكات جدياادة مواصاالة  -أ
االنضااامام لعضاااوية ووتعزيزهاااا 

اللجااااااان والهيئااااااات والشاااااابكات 
المحليااااة والوطنيااااة والتحالفااااات 

واإلقليمية والدولية ذات العالقاة، 
للمسااااهمة فاااي تحقياااق أهااااداف 

 الجمعية.
تنظااايم نااادوات وور  عمااال  -ب

ولقاءات واجتماعاات وماؤتمرات 

 مواصاالةتاام شااراكات جدياادة  -
واالنضاااامام وتعزيزهااااا  بنائهااااا

لعضاااااوية اللجاااااان والهيئاااااات 
والشاابكات والتحالفااات المحليااة 
والوطنيااة واإلقليميااة والدوليااة 
ذات العالقااااة، للمساااااهمة فااااي 

 تحقيق أهداف الجمعية.
ندوات وور  عمل ولقاءات  -

واجتماعات وماؤتمرات وطنياة 

عااادد التحالفاااات والشااابكات  -
تااام بنااااء والمؤسساااات التاااي 

، شاااااااراكات فاعلاااااااة معهاااااااا
 وطبيعتها.

 
 
 
عمال الندوات وور  عدد ال -
جتماعاااااااات االلقااااااااءات والو

االتفاقياااااااااااات أو  -
 ماااااذكرات التفااااااهم
 الخاصة بالشراكة.

 
 
 
 
 تقااااارير اإلنجاااااز -

لناااااااادوات وور  ل
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والبااارامج الدولياااة علاااى 
المسااااااااااتوى المحلااااااااااي 

 والوطني.  

وطنياااااة وإقليمياااااة والمشااااااركة 
 الفاعلة في المؤتمرات الدولية.

 
مراكااز ومعاهااد التوأمااة مااع  -ج

وجمعيااااااات نسااااااائية أو معنيااااااة 
 بحقوق اإلنسان.

المشاااركة فااي تنفيااذ عاادد ماان  -د
المشاااااريع اإلقليميااااة والدوليااااة، 
ومواصاااااالة الشااااااراكة الفاعلااااااة 
والتنسيق مع المنظمات اإلقليمية 
والدولية والجهات المانحة لتنفيذ 

 برامج الجمعية ومشاريعها.
 
المشاااركة فااي حمااالت ُتنفااذ  -هااـ

صعيدين اإلقليمي والادولي على ال
والتفاعاال مااع الشاابكات اإلقليميااة 

 والدولية.

تااااااااام تنظيمهاااااااااا وإقليمياااااااااة 
لمشااااااااركة الفاعلاااااااة فاااااااي وا

 المؤتمرات الدولية.
مراكااااز ومعاهااااد وجمعيااااات  -

 معنية بحقوق اإلنسانونسائية 
 تم توقيع برامج التوأمة معها. 

عاادد ماان المشاااريع اإلقليميااة  -
تمااات المشااااركة فاااي  والدولياااة
، ومواصاااالة الشااااراكة هاتنفيااااذ

الفاعلااااااااة والتنسااااااااايق ماااااااااع 
المنظماااات اإلقليمياااة والدولياااة 

 لتموياااااالوالجهااااااات المانحااااااة 
 برامج الجمعية ومشاريعها.

تماات المشاااركة فااي ـاا حمااالت 
علاااااااى الصاااااااعيدين  تنفياااااااذها

اإلقليمي والدولي والتفاعل ماع 
 الشبكات اإلقليمية والدولية.

التااااااااي تاااااااام  مااااااااؤتمراتالو
 تنظيمها، ومستواها.

 
معاهاااااد المراكاااااز وعااااادد ال -
تااام توقياااع  التاااي جمعيااااتالو

 برامج التوأمة معها.  
عاااادد المشاااااريع اإلقليميااااة  -

المشاركة  تالتي تم والدولية
   فيها.
المنظماااات اإلقليمياااة عااادد  -

والدولياااة والجهاااات المانحاااة 
 التي تم االتفااق معهاا لتمويال
 برامج الجمعية ومشاريعها.

عاااادد الحمااااالت التااااي تاااام  -
تنفيااااااااااااذها، وعناوينهااااااااااااا، 

 ومستواها.

العماااال واللقاااااءات 
واالجتماعاااااااااااااااات 

 .والمؤتمرات
االتفاقياااااااااااات أو  -

ماااااذكرات التفااااااهم 
 .التوأمةب الخاصة

تقااااارير اإلنجاااااز  -
 والمشاااااااركة فااااااي

المشاريع اإلقليمياة 
 .والدولية

التاااي  االتفاقياااات -
 تم توقيعها. 

 
تقااااارير اإلنجاااااز  -

 للحمالت المنفذة.
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  :يمهاواالستراتيجية لجمعية معهد تضامن النساء األردني وتقلخطة اآلّيات متابعة تطبيق 

اإلرشاااد القانونيااة  وتقااديم خاادماتوالفتيااات فااي عملهااا علااى تعلاايم ونشاار ثقافااة حقااو  اإلنسااان للنساااء  جمعيااة معهااد تضااامن النساااء األردنااي تحاارص

، وتوعيتهن بحقو هن المكفولة بموج  المعا دات والمواثي  الدولية والتشريعات الوطنية والمرجعيات الدينية، وتمكينهن من والنفسية لهن واالجتماعية

وفي تحقي  التنمية المستدامة  في الحياة العامة وصنع القرارالفاعلة الوصول إلى العدالة، وتطوير مهاراتهن في مجاالت القيادة والمواطنة والمشاركة 

 .ل  مجاالتهابمخت

لألعاوام الخطاة االساتراتيجية واالساتراتيجية معنياة بمهماة متابعاة تنفياذ وكوادر اا ولجانها وتحالفاتهاا وشابكاتها بمختل   يئاتها جمعية "تضامن" ن إ

والمخرجااات التااي تاام  النتاجااات، وأباارز المنشااودة اادا  األعتباار مساانولة عاان إعااداد الّتقااارير حااول ماادو الّتقاادم فااي تحقياا  . كمااا تُ (0200 - 0272)

أمام تحقي  بعض اإلنجازات للتغل  عليها، األمر الذ  ُيتوخى أن ُيسهم في تسهيل متابعاة مادو تحقيا  األ ادا  ا تحقيقها، والتحديات التي و فت عائقً 

جوات لوضع السياساات والخطاط واإلجاراءات والتعّر  على محطات اإلنجاز والتمّيز في األداء لتعظيمها، وتحديد الف ،المنشودة خالل سنوات الخطة

 .الخطة االستراتيجيةالمتضمنة في  االستراتيجية واإلجرائيةاأل دا  و المحاور ما يتعل  بمختل  التنفيذية والبرامل الكفيلة بتالفيها؛ في

، لمتابعة تحقيا  أ  تقاّدم (0200 - 0272لألعوام )"تضامن" لخطة االستراتيجية لجمعية لومن  نا؛ تتضح أ مية إجراء المراجعات الدورية السنوية 

الفاعلاة  نوبأ مياة مشااركته النساء والفتيااتيعكُس الوعي وااللتزام العالي بقضايا  الخطة االستراتيجيةاالستراتيجية وفي الّتنفيذ، وبخاصة أن اعتماد 

ة نحاو البادء بوضاعها موضاع التنفياذ، األمار الاذ  يساتدعي حشاد الادعم بكافاة محاور اا و طاعاتهاا، كماا ُيمثال الخطاوة األساساي المستدامةفي التنمية 

ومختل  الجهات الحكومية التي ُيمكان أن ُتساهم فاي  الجمعيةمن خالل التنسي  المتواصل والشراكة الفاعلة ما بين  الجمعية دا  لتحقي  أالّضرورّ  

ووزارة التخطايط والتعااون  ، وفاي مقادمتها وزارة المالياةللجمعياةيجية واإلجرائياة االساترات ادا  األتوفير الدعم للبرامل والمشاريع المعنياة بتحقيا  

واللجاان والمجاالس  إضافة إلى تفعيل التنسي  مع مختل  الاوزارات والمنسساات والادوائر الحكومياة ،بشكل خاص الدولي ووزارة التنمية االجتماعية

علاى المساتوو الاوطني واإل ليماي ن وحقاو هن و ضاايا النسااء والفتياات المعنية بشانون و المانحةوالمنظمات الداعمة الجهات  مختل مع و، الوطنية

  والدولي.

تقديم تقرير مرحلي سانو  بادًءا يتطل   مثلما، تطل  إطار نتائل الخطة االستراتيجية وضع منشرات كمية ونوعية  وية ومعززة لبعضها البعضو د 

إجاراء اساتعراض منتصا  المادة لالساتراتيجية و .0200و 0272الخطة االستراتيجية للفترة ما بين عامي بشأن تنفيذ االستراتيجية و 0272من العام 

. ويشاامل ذلااك تقياايم النتااائل المحاارزة، واسااتعراض التقاادم المحاارز فااي تحقياا  رنيااة 0200و 0272والخطااة االسااتراتيجية للفتاارة مااا بااين عااامي 

 االستراتيجية وأ دافها.

 .(0200 - 0272المتابعة والتقويم السنو  للخطة االستراتيجية لجمعية معهد تضامن النساء األردني لألعوام )نموذج ونرف  في ما يلي 
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 (9192 - 9102يم السنوي للخطة االستراتيجية لجمعية معهد تضامن النساء األردني لألعوام )ونموذج المتابعة والتق
 (:   الهدف االستراتيجي )

 الهدف اإلجرائي )    (: 
 

البدائل العالجية 
 المقترحة

الصعوبات 
 والمعوقات

الجهات 
المشاركة في 
 التنفيذ

مصادر 
التحقق من 
 اإلنجاز

نسبة االنجاز 
المتحقق من 
 المستهدف
)%( 

اإلنجازات المتصلة بالنتاجات 
 والمخرجات

 (20/09 -0/0من )

 المؤشرات
 المستهدفة

 الرقم النتاجات والمخرجات المتوقعة

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  0. 

  
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

      
 
 
 
 
 
 
 

  2. 
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مع المحاور واألهداف االستراتيجية واإلجرائيةة الةوارد   9102ربط مشاريع جمعية "تضامن" لعام  على أمثلة/ مرفق
  (9192 - 9102)لألعوام في االستراتيجية والخطة االستراتيجية للجمعية 

 :9102/ االجتماعي النوع على القائمة المساواة سياسات مشروع -أوالً 

 التنفيذ، مرا بة في المدني المجتمع دور وتعزيز االجتماعي، النوع على  ائمة للمساواة عامة سياسات بإعالن الحكومة مطالبة للمشروع: العام الهدف

 .معها للتعامل توصيات وُتقدم التنفيذ في الفجوات ُترا   شاملة مو   أورا  وإصدار

  - 9102المحاور التي يرتبط المشروع بها، واألهداف االستراتيجية واإلجرائية الواردة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" )

 ( والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.9192

      عدم المساواة والتمييز:التصدي لمحور  -9

 :(9الهدف االستراتيجي )

المسااواة والتميياز عبار مواجهتهاا باعتمااد نهال حقاو ي  اائم علاى حقاو  اإلنساان بماا يتماشاى ماع القواعاد والمعاايير والسياساات الحد من أوجال عدم 

 الوطنية والدولية.

 :األهداف اإلجرائية

 تطوير  واعد ومعايير وسياسات وممارسات عملية  ائمة على مراعاة نهل حقو ي  ائم على حقو  اإلنسان. 9/9

 

 إدماج النوع االجتماعي: محور -01

 :(01الهدف االستراتيجي )

 تأسيس نهل يراعي إدماج منظور النوع االجتماعي للوصول إلى العدالة وتكافن الفرص في مختل  مجاالت العمل اإلنساني.

 



142 

 

 :األهداف اإلجرائية

 رفع الوعي بأ مية وضع تشريعات وسياسات وخطط وبرامل وموازنات مراعية لمنظور النوع االجتماعي. 01/0

امل بناء  درات الجمعية والمنسسات الشريكة والقيادات النسائية في مجال إدماج النوع االجتماعي في االستراتيجيات والسياسات والخطط والبر 01/9

 والموازنات في مختل  القطاعات.

 

 :9102/ "نجود" والقسري المبكر الزواج محاربة مشروع -ثانًيا 

 جمياع مساتوو علاى األطفاال تازويل مان للحاد "نجاود" تحاال  تفعيال خاالل والمبكار مان القسار  الازواج ظاا رة مان الحاد للمشاروع: العاام الهادف

 .المملكة محافظات

  - 9102واإلجرائية الواردة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" )بها، واألهداف االستراتيجية  المشروع يرتبط التي المحاور

 ( والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.9192

 محور األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان: -2

 :(2الهدف االستراتيجي )

اإلنسان للنساء والفتيات بشكل خاص، لحمايتهن من أ  عن  ُيمارس مواجهة التحديات التي ُتخل باألمن اإلنساني من منظور تعزيز المساواة وحقو  

 عليهن من داخل األسرة أو خارجها، حتى يستطعن ممارسة حياتهن بشكل فاعل ضمن مجتمعاتهن.

 :األهداف اإلجرائية

 القائم على النوع االجتماعي، واالتجار بالبشر...التوعية بأ مية القضاء على الممارسات الضارة بالنساء والفتيات مثل؛ تزويل األطفال، والعن   2/9
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 (:ICTمحور توظيف تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ) -00

 :(00الهدف االستراتيجي )

وتعزياز تحقي  االساتثمار الفاعال لتكنولوجياا االتصااالت والمعلوماات ووساائل التواصال االجتمااعي فاي دعام  ضاايا النسااء والفتياات ذات األولوياة؛ 

 تمكينهن، وتنفيذ حمالت توعوية بحقو هن.

 :األهداف اإلجرائية

 بناء  درات الشبا  ذكوًرا وإناًثا في مجاال توظيا  التطبيقاات التكنولوجياة ووساائل التواصال االجتمااعي والتشابيك ماع أ ارانهم لخدماة  ضاايا 00/4

وتازويل  لبشارالنساء والفتيات، مثل )تحقي  المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، ومنا ضة العن  القائم على النوع االجتماعي واالتجاار با

 األطفال، وعمل المرأة...(.  

 

 محور الشراكات والتحالفات والتعاون اإلقليمي والدولي: -09

 :(09الهدف االستراتيجي )

 استثمار الشراكات والتحالفات والشبكات لتقديم أفضل صور الشراكة الفاعلة على المستوو الوطني واإل ليمي والدولي.

 :األهداف اإلجرائية

حقيا  تعزيز وتفعيل الشراكات والتحالفات وتوظيفها لالرتقاء بمستوو األداء في إطار تحقي  المساواة بين الجنسين وتمكين النسااء والفتياات وت 09/0

 أ دا  التنمية المستدامة، وتحسين مستوو البرامل والمشاريع والخدمات المقدمة كًما ونوًعا.

 

 :9102/ عين على االنتخاباتمشروع  -ثالًثا 

 الرئيسة والفرص التحديات السياسية، وتحديد الحياة في للنساء الفّعالة المشاركة تدعم التي السياسية البيئة تحسين في المسا مة الهدف العام للمشروع:

 االجتماعي. النوع منظور من االنتخابية حول العملية وواضحة موثو ة وتقارير ببيانات المحلي المجتمع األردن، وتزويد في الديمقراطي لإلصالح
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  - 9102بها، واألهداف االستراتيجية واإلجرائية الواردة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" ) المشروع يرتبط التي المحاور

 ( والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.9192

 محور التمكين والمشاركة: -0

 :(0الهدف االستراتيجي )

 والفتيات؛  انونًيــا وسياســًيا وا تصاديـًا ومعرفًيا وإعالمًيا، وتعزيز مشاركتهن و يادتهن في مختل  المجاالت بشكل أكثر فعالية. تمكين النساء

 :األهداف اإلجرائية

القطاعاات وفاي مختلا  تعزيز مشاركة المرأة السياسية و يادتها الفاعلة في جميع موا ع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلا  السالطات و 0/4

 المجالس والهيئات المنتخبة والمعّينة، مع مراعاة وصول النساء والفتيات ذوات اإلعا ة إلى مناص  صنع القرار.

 

 محور التصدي لعدم المساواة والتمييز: -9

 :(9الهدف االستراتيجي )

علاى حقاو  اإلنساان بماا يتماشاى ماع القواعاد والمعاايير والسياساات الحد من أوجال عدم المسااواة والتميياز عبار مواجهتهاا باعتمااد نهال حقاو ي  اائم 

 الوطنية والدولية.

 :األهداف اإلجرائية

 تحديد أوجال عدم المساواة بين الجنسين مع التركيز على أربعة مستويات )التشريعات والسياسات والبرامل والخدمات(.       9/6

 

 محور إدماج النوع االجتماعي: -01

 :(01االستراتيجي )الهدف 

 تأسيس نهل يراعي إدماج منظور النوع االجتماعي للوصول إلى العدالة وتكافن الفرص في مختل  مجاالت العمل اإلنساني.
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 :األهداف اإلجرائية

 بناااء  اادرات المنسسااات الشااريكة والقيااادات النسااائية فااي مجااال الر ابااة علااى االنتخابااات؛ النيابيااة ومجااالس المحافظااات/ الالمركزيااة والبلديااة 01/5

 والمجالس األخرو من منظور النوع االجتماعي.

 

/ الشااملة وحقاوق اإلنساان مشروع تمكين النساء في المجتمعات المحلية والالجئات من أجل بناء الساالم والقياادة -رابًعا 

9102: 

زيادة تأثير النساء في المنااط  المتاأثرة بالصاراع فاي عملياة صانع القارار بشاان الساالم واألمان، عان طريا  إجاراء برناامل  الهدف العام للمشروع:

 تدريبي وطني وإ ليمي على القيادة وبناء السالم وحقو  اإلنسان ودعم مناصرة النساء لهذ  الجهود.

 - 9102بها، واألهداف االستراتيجية واإلجرائية الواردة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" ) المشروع يرتبط التي رالمحاو

 ( والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.9192

 محور التمكين والمشاركة: -0

 :(0الهدف االستراتيجي )

 وسياســًيا وا تصاديـًا ومعرفًيا وإعالمًيا، وتعزيز مشاركتهن و يادتهن في مختل  المجاالت بشكل أكثر فعالية.تمكين النساء والفتيات؛  انونًيــا 

 :األهداف اإلجرائية

 تمكين النساء والفتيات من أجل تعزيز األمن والسالم والقيادة الشاملة وحقو  اإلنسان. 0/2

 

 :9102/ التعلم من أجل النســـــــــاء ةمشـــــــــــروع شراك -خامًسا 

 القيادات ، وتدري القوانين المحليةوبناء شراكات مع المجتمعات المحلية بهد  التعري  بحقو  المرأة ضمن المواثي  الدولية الهدف العام للمشروع: 

 .المجال  ذا في مبادرات اتخاذ على وتشجيعهم واالتصال، القيادة مهارات على الشبابية
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 - 9102بها، واألهداف االستراتيجية واإلجرائية الواردة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" ) المشروع يرتبط التي المحاور

 ( والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.9192

 محور التمكين والمشاركة: -0

 :(0الهدف االستراتيجي )

 وسياســًيا وا تصاديـًا ومعرفًيا وإعالمًيا، وتعزيز مشاركتهن و يادتهن في مختل  المجاالت بشكل أكثر فعالية.تمكين النساء والفتيات؛  انونًيــا 

 :األهداف اإلجرائية

تحقيا   شاأنالتمكين النساء والفتيات من أجل القيادة وبناء  يادات نسوية شابة، للتأثير في القرارات السياسية والمجتمعية وفي الرأ  العام، ما مان  0/9

 المساواة في النوع االجتماعي.

 

 محور التصدي لعدم المساواة والتمييز: -9

 :(9الهدف االستراتيجي )

اساات الحد من أوجال عدم المسااواة والتميياز عبار مواجهتهاا باعتمااد نهال حقاو ي  اائم علاى حقاو  اإلنساان بماا يتماشاى ماع القواعاد والمعاايير والسي

 الوطنية والدولية.

 :اإلجرائيةاألهداف 

الدولياة  نشر الثقافة القانونية للتوعية بالتشريعات الوطنية المرجعية وبمبادئ حقو  اإلنسان بعامة وحقاو  النسااء والفتياات بخاصاة وباالتفا ياات 9/4

 المصاد  عليها.

 

  :  9102األونروا/  –مراكز البرامج النسائية  -المهام االستشارية للتنظيم القانوني والتطوير المؤسسي  -سادًسا 

بعد األونروا، / النسائية البرامل لمراكز المنسسي والتطوير الداخلي القانوني التنظيم استشارية بخصوص تطوير خدمات تنفيذالهدف العام للمشروع: 

 للمراكز.قة للنظام األساسي الحالي إجراء مراجعة معمّ 
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 - 9102االستراتيجية واإلجرائية الواردة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية لجمعية "تضامن" )بها، واألهداف  المشروع يرتبط التي المحاور

 ( والتي يسعى المشروع إلى تحقيقها.9192

 محور التصدي لعدم المساواة والتمييز: -9

 :(9الهدف االستراتيجي )

 اائم علاى حقاو  اإلنساان بماا يتماشاى ماع القواعاد والمعاايير والسياساات  الحد من أوجال عدم المسااواة والتميياز عبار مواجهتهاا باعتمااد نهال حقاو ي

 الوطنية والدولية.

 :األهداف اإلجرائية

 تطوير  واعد ومعايير وسياسات وممارسات عملية  ائمة على مراعاة نهل حقو ي  ائم على حقو  اإلنسان. 9/9

 

 محور التطوير المؤسسي: -1

 :(1الهدف االستراتيجي )

 التطوير المنسسي وضبط الحوكمة في الجمعية بما يتالءم مع السياسات والقواعد والمعايير والممارسات الدولية الفُضلى.استكمال 

 :األهداف اإلجرائية

 مراجعة وتطوير منظومة السياسات ونظم ومنهجيات العمل الهادفة إلى تطوير وضمان االلتزام بجودة األداء. 1/0

 .الجمعية في استشارية وخدمات دراسات وحدة نشاط رئيس: إنشاء
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 قائمة المراجع:

. األر ن. عماااا ن. الاااارأ  صااااحي  . لل راساااا   الج ياااا  األر ن مركاااا . ”الماااارأ    راساااا   الشاااا    التاااا ري   حاااا ل اإلقليمياااا  الناااا   “ أعماااا ل اختتاااا م -
81/1/5002. 

 .األر ن. عم ن .األر ني النس ء تض من معه  جمعي (. 5081 – 5082) األر ني النس ء تض من معه  جمعي  استراتيجي  -
 .األر ن. عم ن. الع م  اإلحص ءا  .  ائر 5082ب ألرق م/  األر ن -
 (. منظم  المرأ  العربي . الق هر . جمه ري  مصر العربي .5050 - 5088االستراتيجي  العربي  لمن هض  العنف ض  المرأ  ) -
 .العربي  مصر جمه ري . . المجلس الق مي للمرأ . الق هر 5082العمل.   مح  ر : الرؤي 5000 المصري  المرأ  لتمكين ال طني  االستراتيجي  -
(. االتحااا   5058 – 5082المتحااا   ) العربيااا  مااا را  اإل   لااا  ريااا     اااي...  مشااا رك ...  المااارأ : تمكاااين  ريااا    ال طنيااا  لتمكاااين االساااتراتيجي  -

 المتح  . العربي  م را  اإل النس ئي الع م.   ل 
 (. عم ن. األر ن. 5052 – 5082ال طني  لتنمي  الم ار  البشري  ) االستراتيجي  -
 .األر ن. الع م . اللجن  ال طني  األر ني  لشؤ ن المرأ . عم ن  المالمح (: الت جه  5082 - 5080للمرأ  األر ني  ) ال طني  االستراتيجي  -
 للسك ن. المتح   األمم صن  ق مع ب لتع  ن اللبن ني  المرأ  لشؤ ن ال طني  (. الهيئ 5058 - 5088لبن ن. )  ي ال طني  للمرأ  االستراتيجي  -
 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه  جمعي (. 5082 - 5082) لألع ام السن ي  التق رير -
 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه   االتص ل. جمعي   اإلعالم  ال راس   المعر   إل ار  السن ي  التق رير -
 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه  جمعي   األنشط . البرامج لقسم السن ي  التق رير -
. المؤسساا  القطرياا  5082/ 4/ 55 –58. 5000 المساات ام  التنمياا  التقرياار الختاا مي للمااؤتمر العربااي لاا  ر المجتمااع الماا ني  ااي تن ياا  أجناا   -

   للعمل االجتم عي.
 الع لمي. االقتص    المنت ى .5081 للع م الجنسين بين ال ج   لمؤشر الع لمي التقرير -
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 . ائر  اإلحص ءا  الع م  .إحص ءا  السك ن  ال يمغرا ي  .5082الج ا ل اإلحص ئي  للمؤشرا  الجن ري  لع م  -
 للمرأ (. المتح   األمم )هيئ  المرأ   تمكين الجنسين بين للمس  ا  المتح   األمم لهيئ  5058  5081 ع مي بين لل تر  االستراتيجي  الخط  -
 .األر ن. . عم ن5082الع م. أيل ل/  القط ع تط ير ال ليل اإلرش    إل ار  المعر  .   ار  -
 للعلاا م العربياا  ناا يف . ج معاا 80/2/5080-88اإلنساا ني. بياار  / لبناا ن  األماان ماان منظاا ر اإلنساا ني الاا  لي العلمااي حاا ل القاا ن ن الملتقاا  -

 بلبن ن. ال اخلي األمن األمني   ق ى
  ااي اإلنساا ن لحقاا ق ال طنياا  . المؤسساا  5084اإلنساا ن.  لحقاا ق ال طنياا  للمؤسساا    ال تياا  : كتيااب اإلنساا ن للنساا ء  حم ياا  حقاا ق تع ياا  -

 البحرين. بمملك  اإلنس ن لحق ق ال طني  اله  ئ  المؤسس   المحيط آسي  منت ى
 . المجلس االقتص     االجتم عي.5081.  الن ع االجتم عي شؤ ن المرأ . البال تقرير ح ل   -
الطرا نا .  ب سال الا  راء/ رئ سا   اي اإلنسا ن لحقا ق الحكا مي العا لمي. المنساق المرأ  ي م  ي للنس ء الحق قي  اإلنج  ا  يعرض حك مي تقرير -

1/0/5082. 
  االجتم عيا  االقتصا  ي  تطبيقها ا. اللجنا  إلا  ال  ليا  الصاك   تصا يق مان :للع الا   ال تيا   النسا ء العربيا  االتما س المارأ   ضاع ح ل تقرير -

 . بير  . لبن ن.5084المتح  .  آسي / األمم لغربي
 م ير  إل  م جه   التقييم  المراقب  للتخطيط أ  ا   مجم ع ا CIVICUS/ سي يك سا اإلرش   . االستراتيجي التخطيط  ليل ش بير . ج ني  -

 ا.UNFPAا للسك ن المتح   األمم صن  ق  التقييم.  المراقب  التخطيط مصطلح   مسر : 8 رقم األ ا / البرامج
 اإلنس ن لحم يا  حق ق عل  الق ئم ب لنهج ال راعي. مشر ع النه ض القط ع مؤسس   عمل اإلنس ن  ي حق ق عل  الق ئم النهج لتطبيق    ليل -

 . اإلغ ث  ال راعي  ال لسطيني   سكرت ري  حق ق اإلنس ن  الق ن ن ال  لي اإلنس ني.5082غ  .  قط ع  ي الم ارعين  حق ق ال راعي  األراضي
 هي  س. خط  . منّظم  إثر خط   -ت ّرجي التغيير. منهج نظرّي  العملي  ل كر التغيير: المم رس   لنظرّي  هي  س  ليل -
. اللجنا  االقتصا  ي   االجتم عيا  لغرباي آساي  5082. 5000تن ي  خطا  التنميا  المسات ام  لعا م    ر المجتمع  الم ني  ي المنطق  العربي   ي -

 األمم المتح  . بير  . )اإلسك ا(.
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 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه  . جمعي 5081  األنشط / البرامج لقسم السن   رن  أب  السن س. التقرير -
 معها  جمعيا  الرئيسا ا. ح ال إطاالق اساتراتيجي  : المالماح(5050 - 5082) لألع ام األر ني النس ء تض من معه  جمعي  عرض ااستراتيجي  -

 .54/85/5081 االحت  ل بمن سب  مر ر عشرين ع ًم  عل  تأسيس الجمعي .  (5050 - 5082)األر ني  النس ء تض من
 لألعا ام األر ناي النسا ء تضا من معها  لجمعيا  االستراتيجي   الخط  لالستراتيجي  اإلع ا  إط ر االستراتيجي  ي التخطيط مس ر عرض اإطالق -

تشاارين األ ل/  –المعنياا   ااي أقاا ليم المملكاا ا. آب  المجتمااع هيئاا   مختلااف مااع  النقاا    المشاا رك  االسااتم ع إلاا   اله   اا ( 5050 - 5082)
5081. 

 االقتصااا  ي  الحقااا ق علااا  ب الساااتن   االساااتراتيجي  التق ضاااي . عااارض االتق ضاااياإلنسااا ن لحقااا ق العربيااا  للمنظمااا  العااا م شااالبي/ األماااين عاااالء -
 العمل  منظم  اإلنم ئي المتح   األمم برن مج بين الرسمي. ب لشراك  غير االقتص    ي العم ل حق ق ح ل اإلقليمي  العمل  االجتم عي ا.  رش 

 األر ن.. عم ن 5080 /4/ 81-82ال  لي . 
 النمس .  -البشر / غراتس  األمن . شبك 2003اإلنس ن.  حق ق عن تعليم  ليلاإلنس ن:  حق ق  هم -
  .   ار  الثق   . األر ن.5081/ 042م ني . مجل  أ ك ر/ الع    الق ن ن. ثق    السمه ر . ال يمقراطّي   سي    علي      -
 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه  جمعي (. 5082 – 5082) لل تر  األر ني النس ء تض من معه  جمعي  مشااااااا رياااااااع بي ن   ق ع   -
يا  قي س ال عي المعل م تي ألعض ء الهيئ  الت ريسي   ي معه  اإل ار / الرصا      اق معا يير ك ا ء  الا عي المعل ما تي. معها  الرصا   . جمه ر  -

 العراق. 
 - ال سااط إقلاايم/ عماا ن  ااي األر نااي النساا ء تضاا من معهاا  لجمعياا  الج ياا   االسااتراتيجي   الخطاا  االسااتراتيجي  حاا ل التشاا  ر  محضاار اللقاا ء -

52/1/5081. 
 .80/80/5081  - الشم ل إقليم/ إرب  مح  ظ   يا تض منا لجمعي  االستراتيجي   الخط  االستراتيجي  ح ل التش  ر  محضر اللق ء -
 .82/80/5081 - الجن ب إقليم/ الكر  مح  ظ   يا تض منا لجمعي  االستراتيجي   الخط  االستراتيجي  ح ل التش  ر  محضر اللق ء -
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-ا تضاااا منا جمعيااا  مقاااار  اااي ب لمشااا ريع ا / المعنيااااين  الشاااراك    الباااارامج المشااا ريع  مساااؤ ل  الجمعياااا  إ ار  ماااع التشاااا  ر  محضااار اللقااا ء -
 4/80/5081. 

 الع م . اإلحص ءا  .  ائر 5082 البط ل .  العم ل  مسح -
 تطاا ير . برناا مج5002. (5088 - 5002) لألعاا ام "نشاامي  ا البل ياا  المجاا لس لعضاا ا  المعر اا  لشاابك  االسااتراتيجي  الخطاا . مااؤتمن مناا  -

 (. JNCW) المرأ  لشؤ ن األر ني  ال طني   اللجن (LGDP) الشعبي   المش رك   تع ي  البل ي  
 . اللجنا 5084. (5082  - 5084) لألعا ام األر ن االجتما عي  اي للنا ع المساتجيب  الم ا نا  لا عم ال طنيا  الشابك  عمال خط  .مؤتمن من  -

 المرأ . لشؤ ن األر ني  ال طني 
. 5081 (.5081 - 8221ا )األر ن  ااي  ال تياا   النساا ء حقاا ق لتع ياا  المت اصاال العماال ماان ع ًماا  عشاار نامناا  مااؤتمن. التقرياار التقاا يمي:  -

 األر ني.  النس ء تض من معه  جمعي 
 (. الملخا 5081 - 8221) ااألر ن  اي  ال تيا   النسا ء حقا ق لتع يا  المت اصال العمال مان ع ًما  عشار ن: االتقا يمي التقريار. مؤتمن من  -

 .األر ني النس ء تض من معه  جمعي . 5081 األ ل/ ك ن ن .التن ي  
 األسر  صح  منظم  ق مته  التي الت صي   أ ل ي  (: ت صي ته أبر  بخص   ُأنج   م  المؤسسي  الك  ء  تقييم) ملخ  تقرير. مؤتمن من  -

 ُأنجاا   ماا  األر نااي، النساا ء تضاا من معهاا  جمعياا   ااي ،(ICAT) المؤسسااي  الك اا ء  تقياايم أ ا  ت ظيااف عاان انبثقاا   التااي( FHI 360) ال  لياا 
 .81/2/5082 ت ري . منه 

 .80/88/5082 ت ري . األر ني النس ء تض من معه  جمعي   ي  التق يم المت بع  نظ م تط ير  ليل. مؤتمن من  -
جمعيا  معها  تضا من  .5082 سان   لغ يا  5085 سان  منا ا تضا منا جمعيا  عان الصا  ر  الصاح ي  البي ن  . التن ي   الم ير/ إ عيبس منير -

 النس ء األر ني.
جمعياا  . 5081  لاا  علاا  مؤشاار ال جاا   بااين الجنسااين  842ماان بااين  801تضاا من: األر ن  ااي المركاا  الااا  .التن ياا   الماا ير/ إ عياابس منياار -

 .82/85/5081 - معه  تض من النس ء األر ني
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تض من: خط ا  ه م  لألر ن  ي مج ل المس  ا  بين الجنسين  تمكين النس ء إال أن تح ي    عقب   ال  ال   منير إ عيبس/ الم ير التن ي  . -
 .2/8/5081 - جمعي  معه  تض من النس ء األر ني .ق ئم 

 .CGAPال قراء/  لمس ع   االستش ري  . المجم ع 5082/ 0العربي.  الع لم  ي الم لي  الشم ل ال غبي. المرأ  مي    -
 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه  جمعي . 5081 للع م ال  ري  اإل اري  ن  ي  خميس. التق رير -
 المغارب: تقريار ح ل   راس  - اإلنس نا حق ق مج ل  ي  السي س   الع م   األبح ث المغربي  االمن صر  الحرك  النس ئي  بن اكريم. تجرب  نعيم  -

  الم اطن . الم ني للمجتمع األص ر  بير    معه   ي األميركي  ب لج مع  السي س   بحثي. معه 
 .األر ن. عم ن. األر ني النس ء تض من معه  . جمعي 5081 السن    االتص ل/ التقرير  اإلعالم  ال راس   المعر   رمض ن. إ ار  هن ء -
 ال  لي.  التع  ن التخطيط .   ار 5082. ا طني   استراتيجي  رؤي : 5052 األر ن  ثيق ا -
 النسا ء تضا من معها  جمعيا .  التكن ل جيا  الشاب ب لمؤتمر التحضيري  اللجن (. 5081 - 5002) لألع ام  التكن ل جي  الشب ب مؤتمرا   ثيق  -

 .األر ن. عم ن. األر ني
قسم االقتصا  . كليا  التجا ر . ج معا   المرتبط  ب ل ر ا. المج ال   ي التنمي   ي سي ق االجتم عي الن ع إ م ج ُيمن حم قي. مح ضر : اأسس -

 عين شمس.
 

 - Sisterhood Is Global Institute (SIGI) 2nd Institutional Capacity Assessment Aug 2017 – Report Nov/ 2017. 

- Strategic Plan 2018 - 2021. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-
Women).    

 


