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 معلومات عامة

 هل على الجمعية ان تقوم بتحديد مجال تخصصها: 

مل الجمعيات المحلية وفروع الجمعيات شجل الجمعيات أن تحدد مجال تخصصها، وهذا يسجلة لدى دائرة سعلى جميع الجمعيات الم

 األجنبية .

 هي الفائدة العائدة على الجمعية من تحديد مجال تخصصها وتصنيفها:ما  

 تحفيز الجمعيات على التخصص والتنظيم. ▪

 طة.شطة ذات العالقة مقابل األهداف المحددة وتحديد البرامج والنشاألداء واألن سهيل قياست ▪

 تراتيجي والتنفيذي.ستوى االسة على المساتخاذ قرارات مدرو ▪

 تمرارية وديمومة الجمعية.سمان اضاهمة في سالم ▪

 تخدم بيانات تصنيف الجمعيات: ست  سكيف 

 تفادة منها في:سبة وذلك لالسجل الجمعيات بإدخال البيانات المقدمة من الجمعيات في برنامج الحوستقوم دائرة س


 ات.سالدرا ضالحصول على بيانات ألغرا


 ة مبنية على معلومات دقيقة.ساتخاذ قرارات مدرو

 التحديات التي  اهمة في مواجهةستراتيجي والمسالتخطيط اال ضجل الجمعيات وأهدافه بغرساهمة في تحديد اولويات سالم

 يمكن ان تواجهها الجمعيات.

 ب القطاعات المختلفة. سالقيام بتحليالت كمية ونوعية ح 

 ما هي خطوات تصنيف الجمعيات:

 

المالئم لها من القائمة ادناه وتوثيقه على النموذج المحدد والموجود  على الجمعية ان تحدد مجال التخصصالخطوة الولى:  

 يزيد عن اثنين  نوي أو في نهاية الكتيب، ومن الممكن اختيار أكثر من مجال واألفصل أن السفي التقرير ال

 ائها:ضبداية على الجمعية ان تتحاور داخليا مع أع


 تطمح الى تحقيقه من خالل خدماتها وبرامجها؟تدام الذي سبب وجودها  والتغيًير المسما هو 


 اريع التي تقوم بها الجمعية؟شطة والمشي طويل األمد المرجو من البرامج والنسما هو الهدف الرئي
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 اء الحوامل.سورات  للنشع وتنفيذ برامج تعليمية صحية للعاملين في المجال الصحي وتؤمن برامج توعية وبروضثال: جمعية تعمل على وم

 التعليم. سمن قطاع الصحة وليضان هدف الجمعية المطابق لعملها يقع 

 طةشنتهدفة من البرامج واالسعتماد على الفئة الماالس بب القيام بها وليسطة الجمعية وبرامجها وشيجب دائما مراعاة الهدف النهائي من ان

 (.وراتشتعليم، توعية، تدريب، برو)والطريقة التي يتم بها  

تعانة بحجم البرامج في كل مجال وحجم سيمكن اال)ي للجمعية. ست، يتم تحديد المجال الرئيالجمعية متعددة المجاال في حال ان

 (.ي للجمعية بناء على ذلكسـري واختيار مجال التخصص الرئيشتثمار المالي والبساال

 ية:ست التخصص الرئيمل مجاالشوت

 ةضالثقافة والتراث والفنون والريا -3     الصحة -2           التعليم   -1

 قتصاديالتمكين اال -       6    البيئة  -5           الزراعة   -4

 الحقوق والحريات -9     روابط اجتماعية ومهنية  -8                الديمقراطية والحوكمة -7

 الديانات -12    ة  ثريا سياحة ومواقع -       11         الحماية والرعاية االجتماعية -10

 اإلتحادات -   14  دعم قطاع منظمات المجتمع المدني  -13

ب القائمة المرفقة  علما بانه من ستعين بتعريف مجال التخصص حستراتيجي، بإمكان الجمعية ان تسي االسولصياغة  الهدف الرئي

 .نوي للجمعية  ستعمال التعريف كما هو وتوثيقه في التقرير السالممكن ا

 العمل التي تعمل به الجمعية.(تأو مجاال)ي الذي اخترته وحدد مجالسانتقل الى قائمة التخصص الرئي الخطوه الثانية: 

تعمل ستعانة بتعريف المجال،  قم بصياغة الهدف الذي تطمح الجمعية بتحقيقه وبإمكان الجمعية ان تسباالالخطوة الثالثة:  

 اهم في تحقيق رؤيتها سطتها ويشينطبق على برامجها وان التعريف كما هو كهدف للجمعية إن كان

 التها.سور

 تقوم الجمعية بتنفيذها.سطة التي تقوم أو شنحدد االالخطوة الرابعة:  

 اط.شية من كل نستهدفة الرئيسحدد الفئة المة:  سالخطوة الخام

 تهدف احدها أو اترك هذه الخانة فارغة.سياط شطة ان كان النشنتهدفة الثانوية من االسحدد الفئة المة: سادسالخطوة ال

 (.ذكر،انثى)تهدفة سالفئة الم سحدد جن ابعة: سالخطوة ال

 النظر عن مجال تخصص وعمل أي جمعية:  ضعها محل اإلعتبار بغضتركة التي يجب وشما هي القطاعات الم

 الحوكمة -           (الجندر )جتماعي النوع اال -

تركا شقطاعا م ستركة ان تتأكد انه مجال تخصص للجمعية وليشتختار اياً من هذه القطاعات المعلى كافة الجمعيات التي 

 ب. سفح
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 افية لتحديد تصنيفها:ضاعدة أو على أي معلومات إساين ممكن ان تحصل الجمعية على الم

مديرية سجل جتماعية في محافظتكم أو تصال المباشر بالوزارة المختصة باإلشراف على جمعيتكم أو بمديرية التنمية االاال

 فرعي(06) 5679327جتماعية على هاتفجل الجمعيات في وزارة التنمية االسهار في دائرة شالقيد واإلالجمعيات . قسم 

( 125). 

 ب التخصصستصنيف الجمعيات ح
 العمل من القائمة ادناه اختر مجال التخصص المألئم للجمعية ومجال أو مجاالت

     

 
 

 التعليم -1
 لتعريف العام: تنمية المعارف والمهارات لألفراد لقيادة حياة عملية ناجحة المستويات العلمية والفئات العمرية ا

 مالحظات / امثلة فــــــــــــــــالوص مجال العمل 

 والتاهيل  والتدريب حياتيةالمهارات ال 1-1
 تطوير وتعليم مهارات حياتية مثل المهارات القيادية والعمل الجماعي 

 واللغات والحاسوب واالنشطة الالمنهجية .
 متاح لجميع الجمعيات

 التعليم ) االساسي الثانوي : العالي ( 1-2
 تامين برامج تعليمية وجامعية حسب التشريعات النافذه داعمة للشباب تساهم 

  ومنح دراسية معتمدة . في حصولهم على شهادات
 

 محو االمية 1-3
 تعلم وتطوير مهارات الكتابة والقراءة لكافة الفئات العمرية والتي لم تحظ

 بفرصة التعلم داخل المدارس النظامية 
 مراكز محو االمية

 الصحة -2

 التعريف العام: تقديم الخدمات الصحية المالئمة وتوفير وسائلها المناسبة

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــــــــــــــــــــــــــالوص مجال العمل

مراكز وعيادات صحة اولية ، عيادات   رفع مستوى الصحة عن طريق تقديم الخدمات الصحية األولية   الصحة األولية   1-2
 األسنان

 الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة 2-2
الحديثة لتنظيم االسرة والتوعية بقضايا تحسين فرص وصول النساء والرجال الى الوسائل  

 الصحة االنجابية
 مراكز وجمعيات تنظيم األسرة 

معالجة المرض الذين يعانون من اعاقات جسدية بسبب االصابة ، خلل جيني، االدمان   خدمات الرعاية والتاهيل  3-2
  ، االعتداء وسوء المعاملة وتاهيلهم جسديا ونفسيا .
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 مزمنةأمراض  

 

 

 تقديم خدمات طبية ورعاية صحية لمرضى امراض محددة ومزمنة 

 

 

 جمعيات متخصصة بأمراض محددة

الصحية  تامين الرعاية الصحية داخل دور الرعاية االيوائية والتي تشمل خدمات الرعاية   خدمات الرعاية الصحية  5-2
  وذوي االعاقة الشديدة .االولية باالضافة الى المسكن للفئات الضعيفة مثل المسنين 

 الخدمات الطبية الطارئة 6-2
تقديم خدمات طبية لألشخاص الذين يحتاجون الى عناية فورية ، وتتضمن خدمات  

 اإلسعاف والرعاية في حاالت الصدمات النفسية والوقاية من االنتحار
 جمعيات مختلفة

االنشطة والبرامج التي تهدف الى تغيير سلوكي االفراد الصحية والتاثير بها بشتى الوسائل  خدمات التوعية والتثقيف الصحي . 7-2
  المتاحه 

الثقافة والتراث والفنون  -3  

   ها ورفع الوعي بهاوتطوير ة التعريف العام: المحافظة على الثقافة والتراث والفنون واآلداب وتطويرها ورفع الوعي بها ، وصقل المهارات الفردية والجماعية الرياضي 

 
فــــــــــــــــــلوصا مجال العمل  مالحظات / امثلة 

 نشر وتعميم الفعاليات الثقافية ورعايتها وتنميتها  الثقافة 1-3
 

رعاية ودعم اإلبداع والمبدعين في مجاالت الفنون التشكيلية والموسيقى والدراما والمسرح   الفنون 2-3
  والسينما

 الحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية  الصناعات التقليدية  3-3
 

 رعاية ودعم اآلدباء وتوفير ظروف مالئمة لنشر اعمال األدباء والشعراء  اآلداب والشعر 4-3
 

الشعبية وحفظها توفير ظروف مالئمة لجمع وتوثيق القصص والتاريخ الوطني والمأكوالت   القصص والذاكرة الوطنية والشعبية 5-3
  والمساهمة في تنمية قدرات الكتاب الحاليين

احترام مفاهيم وحريات ووجهات النظر بين الشعوب والتفاعل الثقافي بينها ورفع قدرتها على   حواضر الحضارات 6-3
  التكيف والتعامل مع جميع اآلراء الثقافية والدينية والسياسية المختلفة

 تشمل حدائق الحيوان     افق ترفيهية تعليمية وتشمل متاحف الفن ، والتاريخ ، والعلوم والتكنولوجيا والثقافةر توفير م  الترفيهيةالمتاحف والمرافق  7-3
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 الزراعة -4

 المستدامةالتعريف العام: تعزيز القطاع الزراعي وتطويره من أجل تحسين االنتاج الزراعي والحيواني والمساهمة في التنمية  

 
 مالحظات / امثلة فــــــــــــــــــــلوصا مجال العمل

 جمعيات زراعية غير تعاونية تقديم خدمات النقل والتخزين والتسويق وخدمات اآلليات الخدمات الزراعية العامة  1-4

 تنمية الثروة النباتية   2-4
الخدمات الزراعية من برامج تنمية إنتاج المحاصيل النباتية وتصنيعها من خالل تأمين 

دارة المواد الكيميائية الزراعية  تثقيفية ومعدات مالئمة بما في ذلك وقاية النباتات وتوريد وا 
 وتوفير المبيدات والزراعة العضوية والتصنيع الغذائي

 جمعيات زراعية غير تعاونية

ن الخدمات الصحية الحيوانية ) عيادات ومستشفيات ( تنمية الثروة الحيوانية من خالل تأمي تنمية الثروة الحيوانية   3-4
دارة االعالف  والبرامج التثقيفية وا 

جعمعيات زراعية غير تعاونية ، مراكز 
 العناية بالحيوان ، عيادات بيطرية

 الموارد المائية الزراعية 4-4

مياه استغالل المياه لالستخدام الزراعي وتشمل الحصاد المائي وحفر االبار وشبكات نقل 
 الري والقنوات الترابية واإلسمنتية وغيرها من اجل الري والزراعة

 

 

 جمعيات زراعية غير تعاونية

تنمية الغابات واالحراج واستصالح  5-4
 االراضي

تشجير األراضي الزراعية بهدف استخدامها في الزراعه ومنع انجراف التربة ومكافحة 
 األراضيالتصحر ، وتشمل مشاريع الحراج واستصالح 

 جمعيات زراعية غير تعاونية

تطوير المراعي واستخدامها لرعي الماشية بطرق مبنية على مبادئ بيئية مدروسة بهدف  خدمات ادارة المراعي 6-4
 الحفاظ عليها

 جمعيات زراعية غير تعاونية
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 البيئة -5

 التعريف العام: حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية

 
 مالحظات / امثلة فــــــــــــالوص مجال العمل

 البيئة الحضرية والبيئة المبنية 1-5

تخطيط المدن بحيث يتفاعل اإلنسان مع بيئته بطريقة تشبع متطلبات حياته اليومية وتشمل  

تطوير األبنية والفراغات والشوارع والبنية التحتية التي يكونها اإلنسان وتشمل أيضا الحدائق 

 العامة والنقل

 جمعيات وجمعيات بيئية

 جمعيات وجمعيات بيئية ادارة وتوفير المياه وتأمين الصرف الصحي المالئم واستغالل المياه الرمادية وتدويرها  المياه 2-5

 جمعيات وجمعيات بيئية تفعيل دور المواطن في الحفاظ على البيئة .  التعليم البيئي والتوعية 3-5

 المتجددة ) الخضراء (الطاقة  4-5
تطوير استخدام الطاقة البديلة والمتجددة ) الطاقة الصديقة للبيئة ( كالشمسية وغيرها لتقليل  

 مستوى التلوث
 جمعيات وجمعيات بيئية

 ادارة النفايات 6-5
تطوير ودعم اعادة تدوير المخلفات العضوية والمخلفات االلكترونية والبالستيكية والمعدن  

 والنفايات الطبية والخطرة وغيرها بهدف تخفيفها وتقليل التلوث الناتج عنها والكرتون
 جمعيات وجمعيات بيئية

 التنوع الحيوي 7-5
حماية النباتات المختلفة والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة ، وجيناتها ، والنظم االيكولوجية  

 في التربة والبحار والمياه العذبة .
 بيئيةجمعيات وجمعيات 

 جمعيات وجمعيات بيئية حماية االحياء النباتية ورفع وعي المواطن من عدم االساءة لها  حماية النباتات 8-5

 جمعيات وجمعيات بيئية حماية االحياء الحيوانية ورفع وعي المواطن من عدم االساءة لها  حماية الحيوانات 9-5

 جمعيات وجمعيات بيئية وعي المواطن من عدم االساءة لها حماية المائية ورفع  حماية الحياة البحرية 10-5

 جمعيات وجمعيات بيئية المناطق الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء للمساهمة في الحد من التصحر االحياء و حماية  الحد من التصحر 11-5

 جمعيات وجمعيات بيئية تأسيس وإدارة المحميات الطبيعية في االردن وحمايتها  المحميات الطبيعية 12-5

 تغير المناخ واالحتباس الحراري 13-5

 التخفيف من الغازات واالنبعاثات الناتجة عن الصناعات وعن البيوت البالستيكية وغيرها  

وايجاد طرق للتكيف مع آثارها المحتملة في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم اإليكولوجية 

المناخ ، لضمان عدم تهديد إنتاج األغذية والتي من أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير 

  الممكن أن تؤثر سلبا على التنمية االقتصادية

 جمعيات وجمعيات بيئية

 نوعية الهواء 14-5
الحفاظ على نوعية الهواء وتقليل نسبة الغازات والغبار واألبخرة والروائح والتي من  

 وراحتهاالممكن أن تكون ضارة لصحة الكائنات الحية 
 جمعيات وجمعيات بيئية

 جمعيات وجمعيات بيئية تنظيم الصيد للحفاظ على الحياة البرية وااللتزام بالقوانين  الصيد 15-5
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 التمكين االقتصادي -6

 التعريف العام: التمكين االقتصادي لألفراد والجمعيات لغايات االكتفاء الذاتي

 
 مالحظات / امثلة فـــــــالوص مجال العمل

 جمعيات لرجال األعمال توثيق الروابط والعالقات التجارية بين البلدان التعاون التجاري 1-6

 الصناعات المنزليه والحرف اليدوية 2-6
دعم وتشجيع المنتجات المنزليه المختلفه والحرف اليدويه والمساهمة في تسويقها وهي في 

 للضريبة العادة مشاريع غير مسجله وغير خاضعة
 جمعيات مختلفة

 تأمين فرصة عمل 3-6

تنمية المهارات التقنية والمعرفية الالزمة للمشاركة الفعالة في سوق العمل وربط الفرد مع 

فرص عمل ) وتشمل المهارات مثل التواصل واإلدارة وحل المشكالت والعمل الجماعي 

 وكتابة السيرة الذاتية والتحضير للمقابالت ، .... (

 ز تدريب وتوظيفمراك

4-6 
ادارة مشاريع صغيرة مدرة لدخل 

 الجمعية
 مشاريع مدرة للدخل تمتلكها الجمعية زيادة دخل الجمعيات عن طريق ادارة مشاريع مدرة للدخل

5-6 
خدمات داعمه للمشاريع الصغيرة 

 الفردية ولرواد األعمال

مدر للدخل والمساهمة في  تأمين التدريب المالئم لرواد االعمال إلنشاء او توسعة مشروع

 تسويق خدماته او منتجاته

حاضنات أعمال ، جمعيات لتطوير 

 األعمال

 تمويل المشاريع المدرة للدخل وتوفير القروض الصغيرة خدمات التمويل 6-6

صناديق دواره ، صناديق ائتمان ، 

حاضنات أعمال ، جمعيات لتطوير 

 األعمال

 الديمقراطية والحوكمة -7

 العام: نشر الثقافة الديمقراطية قيما ومهارات وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي والشفافية والرقابة والمساءلة ثقافة وممارسة التعريف

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــالوص مجال العمل

1-7 
مكافحة الفساد) لتعزيز الشفافية  

 والرقابة والمساءلة (

الهادفة الى تعميق ثقافة وآليات االفصاح والعلنية في االجراءات دعم وتعزيز المبادرات والبرامج 

المتبعة والهيكليات المدارة من قبل مؤسسات القطاع العام والخاص ، والترويج لضرورة خضوع 

 انشطة هذه القطاعات لرقابة منهجية ودائمة من خالل اجراءات قانونية وادارية للمساءلة والمحاسبه

 هيئات وجمعيات الرصد

 المشاركة المدنية  2-7
تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة والمشاركة المدنية من خالل نشر الوعي على مختلف 

 المستويات واالستفادة من الخبرات الحياتية والمهنية المميزة
 

3-7 
االتصال االستراتيجي ووسائل  

 اإلعالم والتدفق الحر للمعلومات

ضمان حرية الفكر والرأي والمعتقد والتعبير ، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة 

 بهدف تعزيز المشاركة السياسية واالجتماعية مع احترام حريات اآلخرين
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4-7 

 

 

 االنتخابات 

 

 

 المشاركة فيهاتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية حسب المعايير الدولية في االنتخابات وتعزيز 

 تفعيل دور الفرد في المشاركة السياسية المشاركة السياسية  5-7
 

  تعزيز ثقافة الفرد والمجتمع بثقافة حقوق االنسان والمواثيق الدولية . التمكين القانوني  6-7

 التمكين السياسي والديمقراطي  7-7
بالدستور وتعزيز الثقافة الدستورية بالقوانين تعريف الفرد والمجتمع بالخقوق والواجبات الواردة 

  والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي .

 روابط اجتماعية ومهنية -8

 التعريف العام: تنمية روح التكافل والتعاون وترسيخ التواصل والترابط بين األفراد والذي يجمهم هدف مشترك

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــلوصا مجال العمل

1-8 
والء للعائلة / للعشيرة / للمنطقة  

 الجغرافية
 االهتمام بشؤون أبناء العائلة / العشيرة / المنطقة الجغرافية ضمن منظومة المساواة 

 ديوان / مجلس

 عشيرة / منتدى

 نادي جامعات االجتماعية والمهنية المختلفةتجميع الدارسين أو الخريجين وتقديم النشاطات والخدمات   روابط مدرسية / جامعية  2-8

 جمعيات مهنية تعزيز وتنظيم مصالح مشتركة للعاملين في قطاع محدد  تنظيم مهني  3-8
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 الحقوق والحريات -9

المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية التعريف العام: أخذ االجراءات الالزمة لدعم وحماية حقوق االنسان على المستوى الوطني والمحلي وتشمل الحقوق 

رفع الوعي العام والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان عن طريق تنظيم  –واالجتماعية والثقافة المستندة على االتفاقيات والمواثيق الدولية وتبنيها في التشريعات الوطنية 

وعات محددة ، على سبيل المثال األطفال والنساء ، الالجئين ، العمالة المهاجرة ، الدفاع عن حقوق مجم –حمالت التوعية وكسب التأييد وتشكيل جهات ضاغطة 
 االشخاص ذوي االعاقة وكبار السن ، وضحايا االتجار بالبشر ، وضحايا التعذيب

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــــــــالوص مجال العمل

 حقوق الطفل 1-9

المهدد للخطر منهم من سوء المعاملة حماية وتعزيز حقوق األطفال عامة وتشمل  

واالستغالل ، والتمييز والتي تهدف الى دعم نمو األطفال الجسدي والعقلي والنفسي 

واألخالقي واالجتماعي . ) ويشمل ذلك األطفال العاملين ، واألطفال المتضررين من 

ية ، النزاعات المسلحة والحروب ، وأطفال الشوارع ، واألطفال من األقليات العرق

 واألطفال في نزاع مع القانون أو في رعاية الدولة (

 

 حقوق المرأة 2-9

تعزيز وحماية حقوق المرأة بهدف زيادة مشاركة المرأة ومساواتها مع الرجل في صناعة  

القرارات في مجتمعاتهم ، ودعم النساء والفتيات في الحصول على كافة حقوقهن ، والحد 

  الجنسين في فرص امتالك الموارد والسيطرة عليها .من عدم المساواة بين 

 حقوق االشخاص ذوي االعاقة 3-9
حماية وتعزيز حقوق االشخاص ذوي االعاقة بأنواعها واعمارها وحمايتهم بهدف تأمين  

 مستوى حياة افضل لهم وألسرهم
 

 حقوق كبار السن 4-9
لتصل الى مستوى االكتفاء  حماية وتعزيز حقوق كبار السن بهدف تحسين نوعية الحياة 

 الذاتي قدر االمكان
 

 حقوق انسان وحماية حريات األفراد 5-9
تعزيز وحماية حقوق االنسان وتشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية  

 واالجتماعية والثقافية مستندة على االتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية
 

 حماية وتعزيز حقوق العمالة المهاجرة وحقوق أصحاب العمل ذوي العالقة  العمالة المهاجرةحقوق  6-9

 
 العمل من أجل القضاء على االتجار بالبشر  االتجار بالبشر 7-9

 
 حقوق الالجئين 8-9

ضمان ممارسة حق االنسان في التماس اللجوء والعثور على ملجأ آمن في دولة أخرى  

 طوعا وذلك استنادا على المواثيق الدولية . والعودة الى دياره
 

 حماية مصالح األفراد الذين ينتمون الى اثنية محددة وتقديم الخدمات لهم  الحقوق العرقية 9-9
 

 خدمات واستشارات قانونية 10-9

تحقيق العدالة بما يتماشى مع القوانين الدولية والمحلية عن طريق تقديم خدمات  

تمكن الفئات المحرومة مثل النساء وأطفال الشوارع ، واالقليات ، واستشارات قانونية 

وذوي االعاقة وغيرهم لتعزيز حقوقهم من خالل النظام القانوني ومتابعة قضاياهم في 

 المحاكم
 

 ضحايا التعذيب 11-9
العمل من أجل القضاء على تعذيب البشر ومنهم السجناء وتقديم الرعاية والتأهيل لألفراد  

 الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من أشكال العنف المنظم وأسرهم
 

 حماية حقوق المستهلك وتحسين نوعية وجودة المنتجات  حقوق المستهلك 12-9
 

13-9 
االلتزام بالمواثيق واالتفاقيات الدولية 

 والتشريعات الوطنية

وبتوصيات التقارير رصد متابعة التزام الدولة باالتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة  

 الدولية وااللتزام بها
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 االجتماعية والرعاية الحماية  -10

 تعزيز منظومة الحماية والرعاية االجتماعية لكافة فئات المجتمع بهدف التخفيف من معاناتهم والحفاظ على كرامتهم .التعريف العام: 

 
 مالحظات / امثلة فــــــــــــالوص مجال العمل

 تعزيز االنتاجية والحد من الفقر  1-10
اي انشطه افتصاديه تسهم في تعزيز دخل االسره وافرادها وتتماشى مع االحتياجات  

 برامج ومشاريع توليد الدخل االقتصادية لمجتمعاتها المحلية .

 تنشئة ورعاية الطفولة  2-10

( 18أعماهم عن )تقل اي برامج تستهدف االطفال في ضوء خصائصهم النمائيه ممن   

   عام .

 

  دور الحصانة ،التوعية الوالدية 

دور ،اندية االطفال ،رياض االطفال ،

 رعاية االطفال .

 تهااالبرامج واالنشطة التي تهدف الى رعاية  المراة وتنمية قدر  حماية المرأة وتمكينها  3-10
 

 رعاية وتأهيل ذوي االعاقة  4-10
 الى رعاية وتاهيل االشخاص ذوي االعاقة وتنمية قدراتهم تهدف امج واالنشطة التي البر 

. 

خدمات تاهيل نفسي وجسدي 

عالج طبيعي ووظيفي ، واجتماعي ،

ارشاد نفسي ، تنمية مهارات حياه 

يوميه ، تدخل مبكر ، اعادة تاهيل 

 والعالج لذوي االعاقة .

 رعاية المسنين  5-10
السن في اطار مجتمعاتهم المحلية وتاسيس دور اي برامج وانشطة تستهدف  خدمة كبار  

  النهاريه الخاصة بهم . ةكبار السن واالندي

6-10 
حماية االسر التي تعاني من مشاكل  

 خاصة 

البرامج التي تهدف الى تاهيل وتدريب االسرة وافرادها لمساعدتهم على المشاكل التي  

  يعانون منها .

 تنمية المجتمعات المحلية   7-10
اية برامج وانشطة تهدف الى احداث التغيير المقصود في واقع المجتمعات اقتصاديا  

  واجتماعيا وبيئيا .

 االحداث في نزاع مع القانون  8-10
حقة واي البرامج واالنشطة التي تهدف الى رعاية تاهيل االطفال االحداث والرعاية الال 

  الالحقه .برامج تساند االحداث لتعزيز اندمجهم في المجتمع 

 تمكين الشباب  9-10
الت االقتصادية االبرامج واالنشطة التي تهدف الى تعظيم المشاركة المجتمعية في المج 

  واالجتماعية والسياسية .

 حماية ورعاية االيتام ومن في حكمهم   10-10
لينمو في بيئة لاليتام ومن في حكمهم البرامج واالنشطة لتقديم الدعم المادي والمعنوي ل 

  في كافة االمور المعيشية . هم ودعمهمتطور والعمل على  رعاية االطفال وامنه 

 المسؤولية المجتمعية   11-10
البرامج واالنشطة التي تهدف الى توضيح عالقة اهداف التنمية المستدامة وتعزيز ورفاه  

 العاملين فيها
 ا

 

12-10 
 رعاية وحماية ضحايا العنف واالتجار 

 بالبشر

اية برامج وانشطة تهدف الى تقديم خدمات الوقاية والرعاية والحماية لضحايا العنف  

  االسري وضحايا االتجار بالبشر .
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 سياحة ومواقع اثرية -11

 التعريف العام: تنشيط وتطوير السياحة بكافة انواعها في االردن وتسويقها خارج حدودها

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــــــــالوص مجال العمل

 الحفاظ على المواقع األثرية  المواقع األثرية  1-11
 

 وسياحة صديقة للبيئة -سياحة  2-11
تطوير السياحة وتنميتها وتشمل السياحة المسؤولة الى المناطق الطبيعية التي تحافظ على  

 البيئة والتي تحسن من رفاه المجتمع المحلي
 

 التمكين المؤسسي وتنسيق الجهود  3-11
تعزيز قدرات الجهات االهلية والحكومية ومكاتب السياحة واالتحادات التي تعنى بالسياحة  

 وتوثيق التعاون فيما بينها
 

 الديانات -12

 ضمن التشريعات النافذة التعريف العام: ترسيخ العقيدة والدين وتعزيز التفاهم المتبادل بين االديان واحترام حرياتهم في ممارستهم

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــــــــــــــالوص مجال العمل

 برامج للديانات  1-12
ترسيخ العقيدة ومبادئها وتعزيز االيمان الصادق لمعتنقي الدين من خالل برامج المدارس  

 والمراكز الدينية
 مراكز تحفيظ القرآن

 الخدمات المقدمة الى الحجاج لتيسير اداء فريضة الحج والعمرةتوفير وتحسين   الحج والعمرة  2-12
 

 الحوار بين األديان  3-12
تعزيز التعاون والتفاهم المتبادل بين اتباع االديان والثقافات المختلفة وتعزيز القيم  

 اإلنسانية واألخالقية المشتركة
 

 وتحسين اوضاعهاتنظيم وادارة شؤون المقابر والدفن   المقابر والدفن  4-12
 

 األماكن المقدسة  5-12
المحافظة على المقدسات واالوقاف واآلثار ذات البعد الديني في المملكة األردنية الهاشمية  

 او من تحت واليتها
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 دعم قطاع منظمات المجتمع المدني -13

 العام: تطوير عمل قطاع المجتمع المدني من خالل توفير التدريب والتمويل واجراء الدراسات والبحوث حسب القطاعاتالتعريف 

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــــــالوص مجال العمل

 كسب التأييد ) المدافعة ( وبناء التحالفات  1-13
وذلك من خالل تقديم الدعم بناء قدرات الجمعيات على بناء التحالفات وتنظيم حمالت  

 الفني للجميعات
 

 المشاركة الديمقراطية وحقوق االنسان  2-13
تعزيز مفاهيم الحريات والمشاركة الديمقراطية في اطار حقوق األنسان من اجل تأسيس  

 تنمية شاملة
 

 هيئات وصناديق تدعم الجمعيات نظامها االساسيتوفير التمويل المالئم للجمعيات لتحقيق اهدافها المحددة في   التمويل والمنح  3-13

 تعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين لضمان ادماجها في سياسات وعمل الجميعات  ادماج النوع االجتماعي  4-13
 

 الحوار والتواصل  5-13
تعزيز قدرات الجمعيات على ادارة االنشطة المدنية المتعلقة بالسالم وحل النزاعات ، بما  

 ذلك الحوار والتواصل واحترام الرأي والرأي اآلخرفي 
 

6-13 

بناء القدرات المؤسسية ) انظمة مالية ،  

ادارة مشاريع ، تنمية موارد بشرية ، 

التخطيط االستراتيجي ، االتصال 

واالعالم ، الحصول على التمويل ، 

 المتابعة والتقييم (

االستراتيجي وتحديد األهداف والنتائج تعزيز قدرات الجمعيات والتي تتضمن التخطيط  

المرجوة ، وإدارة الموارد البشرية والمالية ، إدارة المشروعات ومتابعتها وتقييمها وتشمل 

رفع كفاءتها لتخطيط وتنفيذ برامجها وانشطتها بطريقة فعالة ومنظمة واقتصادية وتوثيقها 

 وإعداد التقارير
 

جمعيات بهدف تطويرها وليست افراد المجتمع . اذا كانت الفئة المستهدفة هي االفراد ، الرجاء الرجوع الى مجاالت التخصص مالحظة: الجهة المستهدفة هنا هي ال -
 االخرى واختيار المالئم منها

 اتحادات -14

 التعريف العام: تنظيم وحماية مصالح مشتركة بين أعضاء اتحادات تجمعهم أهداف مشتركة

 
 مالحظات / امثلة فـــــــــــلوصا مجال العمل

  تعزيز وتنظيم وحماية مصالح مشتركة للجمعيات االعضاء في االتحاد  اتحاد عام  1-14

  تعزيز وتنظيم وحماية مصالح مشتركة للجمعيات االعضاء في اتحاد المحافظة )االقليم(  اتحاد محافظة  2-14

  لالتحاد لتقديم خدمات متخصصةتنسيق جهود الجمعيات المنظمة   اتحاد نوعي  3-14

  تنظيم وتنسيق عمل فئات مختلفة للوصول الى أهداف مشتركة  ائتالف  4.14

  ترويج وتنظيم وحماية مصالح مهنية محددة  جمعيات االعمال والمهن  5.14
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