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              اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة
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يتحمل املوؤلف كامل امل�شوؤولية القانوين عن حمتوى م�شنفه ول يعترب هذا امل�شنف 

عن راأي دائرة املكتبة الوطنية اأو اأي جهة حكومية اأخرى
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شكر وتقدير 

بال�شكر  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  تتقدم 
التي  ب��رك��ات  ن�شرين  ال�شيدة  معايل  اإىل  والتقدير 
الوطنية  للجنة  كم�شت�شارة  ال�شابقة  ب�شفتها  اأ�شهمت 
الإقت�شادي  بامللف  خمت�شة  امل��راأة  ل�شوؤون  الأردن��ي��ة 
واإىل  الإقت�شادية،  بامل�شاركة  املتعلق  الف�شل  باإعداد 
الإقليمي، لدعمه  للمراأة/ املكتب  هيئة الأمم املتحدة 
اللجنة  لطلبات  واإ�شتجابته  اجلهد  لهذا  وم�شاندته 
الن�شخة  لإط��الق  عمان  احلبيبة  عا�شمتنا  واإختياره 
العربية من تقرير “تقدم ن�شاء العامل 2011 - 2012 
...�شعيًا اإىل العدالة” متزامنًا مع اإطالق هذا التقرير 
الوطني “ تقدم املراأة الأردنية نحو العدالة وامل�شاركة 
للعامالت  ك��ذل��ك  وال��ت��ق��دي��ر  وال�شكر  وامل�شاواة”. 
الأردنية  الوطنية  للجنة  العامة  المانة  يف  والعاملني 
ل�شوؤون املراأة جلهودهم يف متابعة الإعداد وجمع املواد 
ومراجعة ف�شول هذا التقرير الذي مت اإجنازه ب�شرعة 
قيا�شية، واإىل كل من كان لهم/ لهن اإ�شهام يف اأن يرى 
هذا التقرير النور ليكون التقرير الوطني الأول الذي 

ير�شد تقدم املراأة الأردنية. 
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تاأ�ش�شت اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة بتاريخ 12 / 3 / 1992 بقرار من جمل�ص الوزراء ومببادرة من 
�شمو الأمرية ب�شمة بنت طالل كاأول اآلية وطنية على امل�شتوى العربي وكهيئة �شبه حكومية متخ�ش�شة، ت�شعى 
للنهو�ص باأو�شاع املراأة وتعزيز م�شاركتها الإقت�شادية والإجتماعية وال�شيا�شية، واملحافظة على مكت�شباتها 
اأجل  ومن  اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  الإجتماعية  العدالة  من  اأعلى  م�شتوى  لتحقيق  حقوقها  عن  والدفاع 

العمل على تذليل العقبات اأمام تقدم املراأة.

ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  اأ�شبحت  بتاريخ 21 / 9 / 1996،  ال��وزراء  وبناءًا على قرار �شدر عن جمل�ص   
كافة  على  واأ�شبح  امل��راأة،   واأو�شاع  الن�شائية  بالأن�شطة  يتعلق  فيما  الر�شمية  اجلهات  جميع  لدى  املرجع  امل��راأة 
اجلهات الإ�شتئنا�ص براأيها قبل اإتخاذ اأي قرار اأو اإجراء بهذا ال�شاأن. وترفع اللجنة تو�شياتها وتقاريرها اإىل رئي�ص 

الوزراء لإتخاذ الإجراءات املنا�شبة ب�شاأنها.

 وت�شم اللجنة يف ع�شويتها 22 �شخ�شًا ميثلون الوزارات واملوؤ�ش�شات الوطنية ومنظمات املجتمع املدين والهيئات 
وغري  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع  وال�شراكة  بالتعاون  اللجنة  وتعمل  والأكادميي،  اخلا�ص  والقطاع  الن�شائية 
احلكومية من خالل الأمانة العامة التي تتوىل اإدارة العمل اليومي وتنفيذ خطط وبرامج اللجنة والقيام مبا يلزم 
العمل  وفرق  وال�شبكات  اللجان  من  وجمموعة  امل��راأة  �شكاوى  مكتب  الغاية  لهذه  اأن�شاأت  وقد  اأهدافها،  لتحقيق 
مع  امليداين  التوا�شل  لإدامة  الآن،  اأخرى حتى  �شت حمافظات  لها يف  اللجنة مكاتب  افتتحت  كما  املتخ�ش�شة، 

ال�شركاء يف خمتلف مناطق اململكة.

لحتياجات  الأردن  اإ�شتجابة  عن  وتعبريًا  لإجنازاتها  وحماية  الأردن��ي��ة  للمراأة  تقديرًا  اللجنة  تاأ�شي�ص  وج��اء 
الوطنية  وال��ت��ع��ه��دات  املعلنة  ال�شيا�شات  بتنفيذ  الإل��ت��زام  ج��دي��ة  على  وت��اأك��ي��دًا  واملجتمع،  امل���راأة  وتطلعات 

والعربية والدولية املتعلقة باملراأة.

املجالت  باملراأة يف جميع  املتعلقة  العامة  ال�شيا�شات  و�شع  اأهمها  وم�شوؤوليات عديدة من  اللجنة مبهام  وتنه�ص 
ومتابعة  وتطوير  واإع���داد  احلكومي،  وغ��ري  احلكومي  القطاعني  يف  وال��ربام��ج  واخل��ط��ط  الأول��وي��ات  وحت��دي��د 
باملراأة  متعلقة  واأنظمة  قوانني  م�شاريع  واأية  النافذة  الت�شريعات  ودرا�شة  للمراأة،  الوطنية  الإ�شرتاتيجيات  تنفيذ 
والأنظمة  القوانني  تطبيق  ومتابعة  املخت�شة،  اجلهات  مع  بالتعاون  امل��راأة،  لحتياجات  مراعاتها  من  للتاأكد 
وتعزيز  العالقة،  ذات  الوطنية  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات،  تنفيذ  متابعة  وك��ذل��ك  بعدالة،  تنفيذها  م��ن  للتاأكد 
ومتثيل  والتقارير  الدرا�شات  واإع��داد  والدولية،  والعربية  الوطنية  امل�شتويات  على  اخل��ربات  وتبادل  التوا�شل 
اللجان  ع�شوية  يف  وامل�شاركة  املراأة،  ب�شوؤون  املخت�شة  الدولية  والعربية  الوطنية  واملوؤمترات  الهيئات  يف  اململكة 

والهيئات الر�شمية الإ�شت�شارية التي ت�شكلها احلكومة للتعبري عن ق�شايا املراأة. 

النوعية  والعدالة  الإن�شانية  واحلقوق  بالكرامة  التمتع  يف  ام��راأة  كل  حق  وحماية  تعزيز  اأجل  من  اللجنة  وتعمل 
الدميقراطية  احلياة  تر�شيخ  ويف  التنمية  جهود  يف  وعادلة  فاعلة  م�شاركة  اأجل  من  الفر�ص،  وتكافوؤ  وامل�شاواة 
النيابية  التمثيلية  اأجل زيادة م�شاركة املراأة  يف الإقت�شاد ويف خمتلف املجال�ص  واأي�شا من  واإجناز الإ�شالحات 

والبلدية.

نبذة عن
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
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تقديم صاحبة السمو الملكي
االميرة بسمة بنت طالل المعظمة

رئيسة اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة

والتحديات  الردنية  املراأة  واقع  عن  وطني  تقرير  اول  اقدم  ان  واعتزاز،  فخر  مل�شدر  انه 
على  املراأة  ل�شوؤون  الردنية  الوطنية  اللجنة  ثمار عمل  من  ثمرة  ياأتي  والذي  تواجهها،  التي 
جمتمعها  خدمة  يف  دورها  اخذ  يف  تطلعاتها  وحتقيق  الردنية  املراأة  م�شرية  خدمة  طريق 
وحتديد  اجنازه  مت  ما  على  للبناء  الواقع  حقائق  على  الطالع  خالل  من  وبلدها 
اجل  من  املتوا�شل  والعمل  اجلهود  ت�شافر  من  املزيد  اىل  بحاجة  زالت  ما  التي  التحديات 

التغلب عليها.

ال ان مو�شوعه  الوطني ي�شدر لول مرة،  التقرير  واذا كان من املهم ال�شارة اىل ان هذا 
اكرب،  اهمية  عليه  ي�شفي  وامل�شاواة”  وامل�شاركة  العدالة  نحو  الأردنية  املراأة  “تقدم  وهو 
كونه يتزامن مع عملية ال�شالح يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والت�شريعية التي ينادي 
الد�شتور  تعديل  ت�شمل  والتي  ورعاه،  اهلل  حفظه  احل�شني  ابن  عبداهلل  امللك  جاللة  بها 
وا�شتقالل  الربملان  دور  تفعيل  �شاأنه  من  ما  وكل  والبلدية  النيابية  النتخابات  وقوانني 
وامل�شاواة  وامل�شاركة  العدالة  حتقيق  اجل  من  والتنفيذية،  والق�شائية  الت�شريعية  ال�شلطات 

التي اخذت ت�شكل العنوان البرز لهذه املرحلة.
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املراأة  قطعته  الذي  ال�شوط  على  ال�شوء  للقاء  فقط  لي�ص  التقرير  ياأتي  ال�شياق  هذا  ويف 
ال�شيا�شية  وامل�شاركة  وامل�شاواة  العدالة  اجل  من  والراهنة  التاريخية  م�شريتها  يف  الردنية 
به يف هذا  تقوم  ان  عليها  الذي  والدور  املهمات  على  التعرف  اجل  وامنا من  والقت�شادية، 

احلراك احليوي الوا�شع من اجلها ومن اجل الوطن.

العامة  التقرير، ولالأمانة  ا�شهم يف اعداد هذا  اذ اعرب عن عميق تقديري لكل من  وانني 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  وكافة  العامة،  بالأمينة  ممثلة  املراأة،  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  للجنة 
املنا�شبة  وبهذه  فانني  الالزمة،  بالبيانات  التقرير  زودت  التي  احلكومية  وغري  احلكومية 
تعمل  التي  القطاعات  وجميع  تواجدها  مواقع  كل  يف  الردنية  املراأة  بقوة  احيي  اخلرية، 
هيئاتها  بجميع  الردنية،  الن�شائية  احلركة  احيي  كما  الوطن.  م�شاحات  امتداد  على  بها، 
جهودهم  يكلل  ان  القدير،  العلي  اهلل  وادعو  ولها،  منها  اكون  بان  اعتز  التي  وتنظيماتها، 
وتعزيز  الردنية  املراأة  متكني  اجل  ومن  وتقدمه،  بلدنا  نه�شة  اجل  من  والنجاح  بالتوفيق 

مكانتها لتحقيق امل�شاركة والعدالة وامل�شاواة.
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مقدمة 
ياتي اإ�شدار هذا التقرير الوطني الأول حول تقدم املراأة الأردنية نحو العدالة، امل�شاركة وامل�شاواة 2010 - 2011، 
متزامنًا مع مناخ عام ي�شود املنطقة العربية عنوانه كرامة الإن�شان وحقه يف العدالة وامل�شاركة، على اأ�شا�ص املواطنة 
وامل�شاواة، يف ظل �شيادة القانون وقواعد النزاهة والإلتزام باإرادة ال�شعب وم�شالح الوطن يف كل ما يتعلق باإدارة 
الإ�شالحات  الدميقراطية وحتقيق  تعزيز  الأردن عنوانه؛  ي�شود  اإ�شالحي  �شيا�شي  العام، ويف ظل حراك  ال�شاأن 

ال�شيا�شية والإقت�شادية، واإ�شتنها�ص الهمم لتحمل م�شوؤوليات هذه املرحلة الهامة واحلا�شمة يف تاريخ املنطقة.

وحتقيق  الدميقراطية،  احلياة  قواعد  وتر�شيخ  والإقت�شادية،  ال�شيا�شية  الإ���ش��الح��ات  اإجن��از  ب��اأن  �شك  ول 
العدالة الإجتماعية والتنمية والنمو، و�شمان امل�شاركة ال�شعبية يف احلياة العامة وتعزيز اإحرتام حقوق الإن�شان 
والرجال معًا على  الن�شاء  والن�شاء معًا وما مل تنب بجهود  الرجال  ت�شمل  اأن تتحقق ما مل  اأهداف ل ميكن  كلها 

اأ�شا�ص املواطنة وامل�شاواة والعدالة و�شيادة القانون. 

اإن م�شرية تقدم املراأة الأردنية عرب العقود التي مرت من عمر اململكة، كما �شيبني هذا التقرير حافلة بالإجنازات 
يف  لدورها  الأردنية  امل��راأة  واإدراك  ال�شيا�شية،  الإرادة  توفر  اأهمها  عدة  عوامل  تظافر  عن  النا�شئة  املرتاكمة 
وفتحت  متطلباته،  الدولة  له  وف��رت  ال��ذي  التعليم،  يف  حقها  وخا�شة  بحقوقها  املجتمع  واإمي��ان  بلدها،  حياة 
املنطقة  يف  الإن��اث  تعليم  معدلت  اأعلى  وحققن  وتفوقن  فاأقبلن  الذكور،  مع  امل�شاواة  قدم  على  لالإناث  اأبوابه 

الأمر الذي يعترب املفتاح لعبور كل جمالت العطاء والإبداع والإجناز.

بل  وال��ب��وادي،  احلقول  يف  والإن��ت��اج  العمل  ميادين  عن  بعيدة  ال��دول��ة،  تاأ�شي�ص  ومنذ  الأردن��ي��ة،  امل��راأة  تكن  ومل 
واإلتحقت  والتطوعي،  اخلريي  العمل  يف  الإنخراط  اإىل  مبكرًا  بادرت  فقد  املحطات،  خمتلف  يف  حا�شرة  كانت 
واإن�شمت  واجلمعيات  الن�شائية  الهيئات  اأ�ش�شت  كما  البدايات،  منذ  وممر�شة  معلمة  العام  القطاع  يف  بالعمل 
اإجنازات  وحققت  املا�شي،  القرن  اأربعينات  منذ  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق  وطالبت  ال�شيا�شية،  الأحزاب  اإىل 
هامة على طريق الق�شاء على التمييز والتهمي�ص والإق�شاء الإجتماعي على الرغم مما �شاد خمتلف املجتمعات 
اإذ  الن�شاء،  حياة  على  �شلبية  واآث��ار  ب�شمات  تركت  امل��راأة  �شد  التمييز  على  قائمة  ذكورية  ثقافة  من  الب�شرية، 
ع��ن خمتلف  الن�شاء  اأب��ع��د  نحو  على  املجتمع  وال��رج��ل يف  امل���راأة  م��ن  ك��ل  ل��دور  ���ش��ورة منطية  مبوجبه حت��ددت 
الفجوة  وو�شع  وامل�شاواة  العدالة  جمال  يف  حقوقهن  واأه��در  امل�شاركة  ميادين  خمتلف  وعن  القرار  �شنع  مواقع 
اإعادة التوازن واإىل �شمان  اأدركت هذه املجتمعات حاجتها اإىل  بني املراأة والرجل يف خمتلف املجالت، وعندما 
عرب  ن�شاأت  التي  الفجوة  ردم  اأن  وج��دت  وامل�شاواة،  وامل�شاركة  العدالة  وحتقيق  اجلن�شني،  بني  الفر�ص  تكافوؤ 
التاريخ لن يتحقق اإل من خالل جهود مكثفة ومتخ�ش�شة تتناول ق�شية املراأة كق�شية وطن وق�شية جمتمع ي�شعى 
للنهو�ص باأو�شاعها ويتبنى لهذه الغاية ال�شيا�شات وي�شن الت�شريعات ويوفر املوارد وي�شع اخلطط والإ�شرتاتيجيات 
واأن  للجميع  تقدم  امل��راأة  تقدم  يف  اأن  لإدراك���ه  ذل��ك  كل  ال��الزم��ة،  والتدابري  الإج���راءات  ويقر  الربامج  وينفذ 

اإق�شاء املراأة وتهمي�شها له كلفة اإقت�شادية واإجتماعية كبرية.

على  للعمل  املنظم  حتركها  وب��داأت  بها،  حلق  ال��ذي  والظلم  احليف  اإىل  تنبهت  فقد  الأردنية  للمراأة  وبالن�شبة 
الوطن  ق�شايا  وب��اأن  املجتمع  ق�شية  هي  امل��راأة  ق�شية  باأن  اإميانها  جم�شدة  وامل�شاواة  وامل�شاركة  العدالة  حتقيق 
فئات  وم�شاندة  الها�شمية،  للقيادة  ال�شيا�شية  الإرادة  بدعم  فحظيت  اأي�شًا،  ق�شاياها  هي  املجالت  خمتلف  يف 

وا�شعة من اأبناء وطنها ملطالبها العادلة وامل�شروعة. 



13

ويف هذا الإطار تاأ�ش�شت اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة عام 1992 مببادرة من �شاحبة ال�شمو الأمرية ب�شمة 
املراأة  باأو�شاع  للنهو�ص  والأهلية  الر�شمية  الوطنية  وتن�شيق اجلهود  قيادة  لتنه�ص مب�شوؤولية  املعظمة  بنت طالل 
الأردنية وزيادة م�شاركتها يف خمتلف املجالت و�شمان حقوقها ومتكينها من امل�شاهمة يف بناء وطنها وحت�شني 

م�شتوى معي�شة اأ�شرتها وحتقيق ذاتها كاإن�شانة ومواطنه تتمتع بكامل احلقوق وتتحمل كامل امل�شوؤوليات . 

اإن ه�ذا التقرير الوطني الأول هو تق�رير اأويل يف �شل�شلة تقارير دوري�ة تعتزم اللجن�ة اإ�شدارها كل �شنتني، تتتبع 
فيها م�شرية تقدم املراأة الأردنية يف خمتلف املجالت، فرت�شد الإجنازات وتوؤ�شر على الفجوات والإخفاقات وحتلل 
املوؤ�شرات وتو�شي بالإجراءات، وتقي�ص مدى التقدم يف تنفيذ اخلطط والإ�شرتاتيجيات، حيث �شي�شار اإىل اإختيار 

مو�شوع اأ�شا�ص لكل تقرير وفقًا لالأولويات الوطنية التي تفر�شها كل مرحلة.

و�شتتم متابعة تو�شيات هذه التقارير من خالل اآلية متابعة تتولها اللجنة بال�شراكة مع خمتلف اجلهات الر�شمية 
وغري احلكومية املعنية للتاأكد من حتقيق تقدم ملمو�ص يف املجالت املو�شى بها.

اإننا نتطلع لأن ي�شبح هذه التقرير مرجعًا، ي�شهم يف متكني �شانعي القرار من الوقوف على اأو�شاع املراأة الأردنية، 
جميع  متناول  يف  العدالة  لتكون  قراراتهم،  اإتخاذ  عند  امل��راأة  اإحتياجات  ملراعاة  الالزمة  املعلومات  لهم  ويوفر 
الن�شاء يف بلدنا من خمتلف الفئات ويف خمتلف حمافظات اململكة ولتكون امل�شاركة الإقت�شادية وال�شيا�شية واقعًا 
ت�شريعاتنا  جميع  جت�شده  مبداأ  امل�شاواة  اأ�شا�ص  على  املواطنة  ولتكون  البالد،  وحياة  الن�شاء  حياة  يف  اأث��ره  له 
واإجراءاتنا وقراراتنا وجتري ترجمته عمليًا من خالل �شمان تكافوؤ الفر�ص وامل�شاواة يف خمتلف املجالت مبا يف 

ذلك امل�شاركة يف �شنع القرار.
اأ�سمى خ�سر 

الأمينة العامة لللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة 
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الفصل األول

الحماية القانونية لحق النساء 
في الوصول إلى العدالة
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تتحدد مبوجبه مدى  اأويّل  و�شرط  ومبداأ  قيمة  العدالة 
والعي�ص  العمل  على  واملجتمع  والأ���ش��رة  ال��ف��رد  ق��درة 
الفر�ص  توفري  اإىل  تطبيقه  وي���وؤدي  الآم���ن،  املطمئن 
والتقدم،  والعطاء  والإنتاج  والإجناز  لالإبداع  املتكافئة 
البيئة املنا�شبة لإنطالق  اإىل تهيئة  اإحرتامه  يوؤدي  كما 
الطاقات واملواهب الب�شرية الكفيلة بتحقيق الإ�شتقرار 
واجلماعات  الأف��راد  متكني  واإىل  والإزده���ار،  والتقدم 
يلبي تطلعاتهم،  واإجناز ما  اأهدافهم  اإىل  الو�شول  من 
اأن  يتوجب  ال��ت��ي  احل��ق��وق  روح  ال��ع��دال��ة  تعترب  وعليه 
قيمتها  تكت�شب  ل  احلقوق  اإن  ذلك  القانون،  يحميها 
ب�شمانات  اإقرتانها  عند  اإل  لالإن�شان  بالن�شبة  الفعلية 
تكفل احلق يف التمتع بها و�شونها واإحرتامها وحمايتها 

من خالل �شمان احلق يف الو�شول اإىل العدالة .

وغني عن القول اأن احلق يف العدالة واحلق يف الو�شول 
بدون  اإن�شان  لكل  املكفولة  الأ�شا�شية  اإليها من احلقوق 
يتجزاأ  ل  كل  تعترب  الإن�شانية  احلقوق  اأن  ومع  متييز، 
يعتمد بع�شها على بع�ص اإل اأن هذا احلق بالذات يعترب 
احلقوق  من  لكل حق  وال�شروري  املالزم  الآخر  الوجة 
اأدواته امللزمة ومن فعاليته  اإذ بدونه يتجرد احلق من 
ه��ذا احلق  وب��دون  الإن�����ش��ان،  امللمو�ص يف حياة  واأث���ره 
ت�شبح حقوق الإن�شان كلها عر�شة لالإنتهاك بال رادع.

العربية  وح�شارتنا  ثقافتنا  يف  را�شخ  العدالة  ومفهوم 
على  تطبيقة  يتوجب  �شامل  مفهوم  وه��و  والإ�شالمية 
متييز  دون  الب�شر  بني  جميع  على  امل�����ش��اواة  اأ���ش��ا���ص 
ف���ال���ع���دل ل���غ���ة: م�������ش���در: َع�������َدَل َي�����ْع�����ِدل، وم��ع��ن��اه 
ال��ق�����ش��د يف الأم�����ر، وه���و ���ش��د اجل�����ور، وال���ع���دل يف 

احلكم ما كان باحلق فالعدل يف احلكم : امل�شاواة.

اأما احلق يف الو�شول اإىل العدالة فهو كل ما ميكن الفرد 
الإع��ت��داء  عند  وحمايتها  بحقوقه  الفعلي  التمتع  من 
عليها اأو اإنكارها، وملا كانت الن�شاء قد عانني من الظلم 

اأنحاء  خمتلف  يف  التاريخ  من  طويلة  حقبات  والتمييز 
الإيجابي  والتدخل  القانونية  احلماية  كانت  املعمورة، 
من ال�شلطات العامة وقادة الراأي يف املجتمعات لتوفري 
الظلم  برفع  الكفيلة  العوامل  اأه��م  من  احلماية  ه��ذه 
والتمييز، وحتقيق العدالة للن�شاء ومتكينهن من جتاوز 
اآثار احلرمان الطويل من هذه احلقوق، ويتطلب الأمر 
جهودًا منظمة ومكثفة لإر�شاء ثقافة تقوم على اإحرتام 
وتعزيز قيم الكرامة واحلرية والعدالة وامل�شاواة للمراأة 
ولكل  والفقري  للغني   .. والكبري  لل�شغري   .. وال��رج��ل 

اإن�شان دون متييز.  

ويلعب القانون دورًا حا�شمًا يف هذا املجال فالت�شريعات 
دون  واحل��ق��وق  للحريات  والكافلة  العادلة  والقوانني 
العدل،  اإقامة  الزاوية يف  النا�ص متثل حجر  متييز بني 
اأخ��رى،  اأ�شا�شية  متطلبات  اإىل  يحتاج  البنيان  ولكن 
فالق�شاء امل�شتقل النزيه هو اأي�شًا حجر اأ�شا�ص يف بناء 
باأكمله  العدالة  نظام  وكذلك  وامل�شاواة،  العدل  جمتمع 
دون  العدالة  بنيان  يكتمل  ول  املجتمع  ثقافة  فيه  مبا 

توفري كل متطلبات اإقامة العدل. 

اإعاقته،  اأو  اإىل العدالة  اإنكار احلق يف الو�شول  ويعترب 
تعديًا على حقوق الإن�شان وعلى مبداأ �شيادة القانون، بل 
هو اإفراغ للقانون من م�شمونه و�شل لدوره يف احلماية 
والردع، وهو تعبري عن عجز ال�شلطات املعنية بتطبيقه 
يعيق  مم��ا  ال��ع��دل،  اإق��ام��ة  يف  م�شوؤوليتها  حتمل  ع��ن 
اإ�شتتباب الأمن الإجتماعي والإن�شاين ويغيب الطماأنينة 
الفر�ص،  تكافوؤ  مب��ب��داأ  ويخل  الد�شتور،  كفلها  التي 
وكلها عوامل تعيق التنمية مبعناها امل�شتدام وال�شامل، 
التنمية الإقت�شادية والإجتماعية التي اأ�شا�شها العدالة 

الإجتماعية و�شيادة القانون وفقًا ملبداأ امل�شاواة.

وجهًا  اليوم  ال�شائع  القانوين  التمكني  مفهوم  ويعترب 
املفهوم  ويرتبط  العدالة،  اإىل  الو�شول  يف  للحق  اآخ��ر 

مدخل : 
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فعالة  قانونية  �شمانات  نحو  املعا�شرة  بالتوجهات 
حلقوق الإن�شان تكفلها وتهيء لها، �شبكة من ال�شيا�شات 
املتاحة  املعلومات  وم�شادر  واخلدمات  والت�شريعات 
الإ�شتفادة  على  ق��درة  الأق��ل  الفئات  وخا�شة  للجميع 
وينطلق مفهوم  والفقراء،  كالن�شاء  القانون  من حماية 
وامل�شاواة  القانون  �شيادة  مبداأ  من  القانوين  التمكني 
يلزم  ما  كل  اإتخاذ  الدولة  على  ويوجب  القانون،  اأمام 
جمانًا  واإت��اح��ت��ه  التقا�شي  ح��ق  ل�شمان  ت��داب��ري  م��ن 
بالن�شبة لغري املقتدرين على الأقل، وتبني كل ما يلزم 
من �شيا�شات تهدف اإىل توفري متطلبات مرفق العدالة 
والأخذ  وفنية،  وب�شرية  مادية  وم��وارد  حتتية  بنية  من 
من  اجلميع  متكن  بيئة  حتقيق  اإىل  ت�شعى  ب�شيا�شات 
التمتع بالعدالة وامل�شاواة وحماية القانون، كما يتطلب 
اإقرار ت�شريعات حترتم حقوق الإن�شان، واإتاحة معلومات 
ل  متناول اجلميع، بحيث  ومب�شطة يف  وافية، حمدثة، 
ت�شتع�شي على فهم النا�ص العاديني غري املتخ�ش�شني، 
وتوفري خدمات ذات جودة عالية متاحة للجميع ن�شاءًا 

ورجاًل يف خمتلف املحافظات.

اإن التمكني القانوين هو يف احلقيقة م�شوؤولية �شلطات 
نوعًا  باإعتباره  �شواء،  حد  على  املدين  واملجتمع  الدولة 
تعترب  التي  ال�شرورية  الإجتماعية  التاأمينات  اأنواع  من 
اأو  الفقر  ح��الت  يف  خ�شو�شًا  ورج��ل  اإم���راأة  لكل  حقًا 
احلاجة، اإن اخلدمات املجانية اأو مقابل تكاليف رمزية 
لتوفريها وحت�شني  الالزمة  املوازنات  اإىل ر�شد  حتتاج 
من  م�شتحقيها  اإىل  و�شولها  م��ن  وال��ت��اأك��د  ج��ودت��ه��ا 

املنتفعات واملنتفعني و�شمان اإ�شتدامتها.

كما اأن التمكني القانوين القائم على العدالة وامل�شاركة 
الثقة  لبناء  الأهم  ال�شمانة  احلقيقة  يف  هو  وامل�شاواة 
اإن�شان  لكل  بها  املعرتف  والطماأنينة  الأم��ان  واإ�شاعة 
ولتحقيق  والتمييز  والإ���ش��ت��غ��الل  الظلم  مواجهة  يف 
يعد  للمراأة  وبالن�شبة  الإجتماعي،  والإ�شتقرار  الأم��ن 
التمكني القانوين ن�شًا وتطبيقًا، بوابة العبور الرئي�شية 
وامل�شاركة  العدالة  على  القائمة  التامة  املواطنة  اإىل 
وم�شدر  وملجوؤها  ح�شنها  ه��و  فالقانون  وامل�����ش��اواة 

اإطمئنانها وثقتها.

ال�شعبية  الإرادة  يج�شد  اأنه  يف  القانون  اأهمية  وتكمن 
املجتمع،  يف  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ن��اظ��م��ة  ال��ق��واع��د  وي��ح��دد 
لأنها  اإ�شافية  اأهمية  القانون  يكت�شب  للمراأة  وبالن�شبة 
الأكرث حاجة اإىل احلماية والأكرث اإ�شتفادًة من الأبواب 
التي ي�شرعها القانون اأمامها لالإنطالق يف حياتها اآمنة 
مطمئنة، فالقانون اجليد قد ل يغري الواقع ولكنه يجعل 
التغيري ممكنًا وي�شهم يف تطوير الواقع من خالل تغيري 
مبا  الفعلي  بالتمتع  للن�شاء  ي�شمح  ايجابي  اإجتماعي 

يتيحه القانون لهن من فر�ص متكافئة.

بفر�ص  يقرتن  مل  م��ا  وح���ده،  القانوين  الن�ص  اأن  اإل 
ن�شًا  ي�شبح  م��ن��ه،  وال���ش��ت��ف��ادة  واإح���رتام���ه  تطبيقه 
اأي  ل��ه  ي��ك��ون  ول  منه  ف��ائ��دة  ول  فيه  روح  ل  ج��ام��دًا 
ال�شورة  اأو  ال�شائدة  الثقافة  تطوير  اأو  تغيري  يف  اأث��ر 
الن�شو�ص  تقرتن  اأن  يجب  لذلك  ل��ل��م��راأة.  النمطية 
التي  ال�����ش��م��ان��ات  م��ن  مبجموعة  اجل��ي��دة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
تطبيق  خالل  من  العدالة  اإىل  الن�شاء  بو�شول  ت�شمح 
بيئة  وتوفري  املختلفة،  باأبعاده  القانون  �شيادة  مبداأ 
مواتية تت�شمن ن�شر الثقافة القانونية من خالل التعليم 
توؤدي  ت�شريعية  �شيا�شات  وتبني  القانونية،  والتوعية 
م�شتجيبة  عادلة  قانونية  وق��واع��د  ن�شو�ص  �شن  اإىل 
لإحتياجات كل من الن�شاء والرجال واإجراءات مي�شرة 
هذه  تعترب  اإذ  للجميع،  متاحة  ومب�شطة  ووا���ش��ح��ة 
القانون  بحماية  للتمتع  الأ�شا�شية  ال�شمانات  من  كلها 

والو�شول اإىل العدالة.

ومن ناحية اأخرى، فاإنه مما ل �شك فيه اأن الإ�شالحات 
اململكة  �شهدتها  التي  وامل��ت��درج��ة  اجلزئية  القانونية 
عالمات  تعترب  الأخ��رية،  الع�شرة  ال�شنوات  يف  وخا�شة 
على  توؤ�شر  كما  املجتمع،  وحيوية  تقدم  على  وموؤ�شرات 
حر�ص املجتمع على حتقيق مزيد من احلماية القانونية 
وم��زي��د م��ن ال��ع��الق��ات امل��ت��وازن��ة ف��ي��ه، وت��وؤك��د خ��ربة 
املوؤ�ش�شات املعنية وجود حاجة ملحة لبذل جهود منهجية 
بني  القانونية  واملعرفة  الثقافة  لن�شر  وم�شتمرة  مكثفة 
اإىل  واللجوء  القانون  اإ�شتخدام  من  لتمكينهن  الن�شاء، 
الق�شاء طلبا للعدل، وذلك حتى ي�شبحن قادرات على 
اإ�شتخدام القوانني النافذة والنظام الق�شائي للمطالبة 

بالعدالة دون عقبات اأو معيقات.
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مواقع  خمتلف  يف  الن�شائي  التمثيل  م�شتوى  �شعف  اإن 
تقدمي  جم���ال  ويف  ع���ام  ب�شكل  ال���ق���رارات  ���ش��ن��اع��ة 
�شعف  على  الدالة  املوؤ�شرات  اأبرز  من  يعد  اخلدمات، 
اإ�شتجابة النظم ال�شيا�شية ملتطلبات التنمية ومتطلبات 
املراأة واحتياجاتها اأو على الأقل ي�شري اإىل تردد املجتمع 
يتطلب  مما  ومواطنتها  امل��راأة  بقدرات  الإع���رتاف  يف 
الرتبية  عن  النا�شئة  الثقافية  العقبات  يذلل  تدخاًل 
ت�شكل  تزال  ما  والتي  والبنت  الولد  من  لكل  التقليدية 
حواجز قد ل تكون مرئية بو�شوح حتول دون تقدم املراأة 
واحلريات  واحل��ق��وق  بالفر�ص  الفعلي  متتعها  وتعيق 

املكفولة لها قانونيًا.

امل��راأة  ل�شوؤون  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  من  واإمي��ان��ا 
كل  ملتطلبات  الت�شريعات  ا�شتجابة  �شمان  باأهمية 
وتكافوؤ  وامل�شاواة  العدالة  لتحقيق  وامل��راأة  الرجل  من 
الفر�ص، فقد حر�شت ومنذ تاأ�شي�شها عام 1992 على 
جمموعة  من  متخ�ش�ص  قانوين  عمل  فريق  ت�شكيل 
الت�شريعات  مراجعة  بهدف  واخل��رباء  اخلبريات  من 
والتاأ�شري على كل ن�ص ميكن تعديله  النافذة  الأردنية 
اأو تطويره ل�شمان مزيد من العدالة وامل�شاواة وبهدف 
دون  يحول  خلل  اأو  متييز  اأي  م��ن  الن�شو�ص  تنقية 
التطويرية  وال�شياغات  املقرتحات  وتقدمي  امل�شاواة؛ 
ا�شتجابة  ل�شمان  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  اإىل  امل��الئ��م��ة 

الت�شريعات لالحتياجات امل�شتجدة للن�شاء.

بالعمل  ع��ام2007،  ومنذ  �شرعت،  اللجنة  اأن  والواقع 
على  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الن�شائية  الهيئات  مع 
الت�شريعات  خمتلف  على  املقرتحة  التعديالت  اإع��داد 
اأجل  من  “بيان  اآخرها  كان  باملراأة،  ال�شلة  ذات 
للنوع الجتماعي حتقق  م�ستجيبة  ت�سريعات 

الفر�ص  وتكافوؤ  العدالة،امل�ساواة،  للن�ساء 

الإنتخابات  اإع��داده مبنا�شبة  وقد مت  لعام 2010”، 

مف�شلة  مقرتحات  املذكور  البيان  وت�شمن  النيابية، 
على  احل��ث  اإىل  اإ�شافة  القوانني،  من  ع��دد  لتعديل 

اإ�شدار قوانني جديدة، من بينها قانون تكافوؤ الفر�ص 
وقانون حقوق الطفل.

وقد حر�شت اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة، 
وبالتعاون مع �شركائها على اإغتنام كل فر�شة متاحة 
الت�شريعات  لتطوير  اإق��رتاح��ات  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن 
حلقوق  القانونية  احلماية  وتعزيز  ال�شلة،  ذات 
اإىل  الو�شول  يف  احل��ق  �شمانات  وتعزيز  الن�شاء، 
املناق�شات  يف  امل�شاركة  خ��الل  من  �شواء  العدالة، 
التعديالت  اأو  اجلديدة  الت�شريعات  اإ�شدار  حول  اأو 
الوطنية  ال�شرتاتيجيات  خالل  من  اأو  الت�شريعية 
ذات  الأخرى  القطاعية  ال�شرتاتيجيات  اأو  للمراأة، 
الإ�شرتاتيجية  ف��ان  امل��ث��ال  �شبيل  وع��ل��ى  ال��ع��الق��ة، 
التي    2010   –  2006 ل��الأع��وام  للمراأة  الوطنية 
ت�شمنت  ال��وزراء،  جمل�ص  واأقرها  اللجنة،  اأعدتها 
التي  املعوقات  فيه  تناولت  بالت�شريع؛  حمورًا خا�شًا 
الناحيتني  من  العدالة،  اإىل  امل���راأة  و�شول  تواجه 
املو�شوعية والإجرائية وي�شري تقرير التقييم ال�شامل 
لالإ�شرتاتيجية اإىل اإجنازات هامة حتققت و�شعوبات 

ومعيقات ما زالت قائمة. 

ومع زيادة م�شاركة املراأة الأردنية يف خمتلف املجالت، 
فان متكينها من التمتع بامل�شاواة اأمام القانون والو�شول 
فيه  لب�ص  ل  اإق��رارًا  يتطلب  بات  الناجزة  العدالة  اإىل 
وهو  متييز،  ودون  املت�شاوية،  الإن�شانية  امل��راأة  بحقوق 
لت�شهيل  متوا�شلة  جهودًا  اأي�شا  ي�شتوجب  الذي  الأم��ر 
و�شول الن�شاء اإىل العدالة وا�شتخدام الأدوات والآليات 

القانونية واملعرفية املنا�شبة لذلك.

خالل  من  العدالة  مو�شوع  الف�شل  هذا  يف  و�شنتناول 
الن�شاء،  مب�شاركة  عدالة  الأول:  الق�شم  اأربعة،  اأق�شام 
الق�شم  القانونية،  الن�شو�ص  عدالة  ال��ث��اين:  الق�شم 
للعدالة،  الو�شول  يف  احلق  و�شمانات  اآليات  الثالث: 

الق�شم الرابع: تو�شيات.
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القسم األول: عدالة بمشاركة النساء؛ 
مقدمــــة: 

الب�شرية  عرفته  م��دَون  متكامل  �شامل  قانون  اأول  منذ 
خمتلف  �شهدت  ح��م��وراب��ي1،  البابلي  امل��ل��ك  عهد  يف 
وتق���دمًا  م�شتمرة  ت��ط��ورات  ال��ع��امل  ح��ول  املجتمعات 
م�شطردًا على طريق الع��دالة، لكن املراأة ظلت غ�����ائبة 
الت�شريعية منها، وحتى  العام��ة وخا�شة  ال�شلطات  عن 
وقت قريب كانت مالمح الع�����دالة تتحدد وال�������قوانني 
ول�ذلك  وم�شاركتهن،  الن�شاء  ع����ن  ب�����عيدًا  ت�شن 
اإن����������طوت ن�شو�ص قوانني كثرية على اأحكام متييزية 
و�شروري�������������ة  لزمة  اأحكام  من  اأخرى  قوانني  وخلت 
حلماية حقوق املراأة، رغم ما اأوجبته ال�شرائع ال�شماوية 
يف  حقوق  من  للمراأة  الإ�شالمية  ال�شريعة  �شمنته  وما 

الكرامة والعدالة وامل�شاركة وامل�شاواة .

تفا�شيل  ويطال  اإن�شان  كل  مي�ص  مفهوم  العدالة  ولأن   
احلياة اليومية �شواء يف الأ�شرة اأو املجتمع ويف احلياة 
موا�شلة  من  للمجتمع����ات  بد  ل  كان  والعامة  اخلا�شة 
كما  اإذ  �شورها،  باأف�شل  العدالة  لتح����قيق  م�شاعيها 
اأ�شا�ص  ال������عدل   « خ��������لدون  بن  الرحمن  عبد  ق��ال 
ال��ع��م��ران...وال��ظ��ل��م م���وؤذن ب��خ��راب ال��ع��م��ران «، اأم��ا 
امللك«،  اأ�شا�ص  »العدل  قال  فقد  الغزايل  حامد  ال�شيخ 
الدولة  حت��رتم  مل  »اإذا  اأن��ه  بيكون  فران�شي�ص  وراأى 
الدولة«،  قواعد  العدالة لن حترتم  فاإن  العدالة  قواعد 
دميقراطي  جمتمع  يف  العدالة  حمورية  على  وتاأكيدًا 
قال رينهولد نيبور« اإن نزعة الإن�شان نحو العدل هي ما 
يجعل الدميقراطية ممكنة، ونزعة الإن�شان اإىل الظلم 

هي ما يجعل الدميقراطية �شرورية «2.

اأجنزته  ملا  واإ�شتج������ابة  وامل�شاركة  العدالة  ولتعزيز 
منذ  ال�������دولة  ب��ن��اء  جم����الت  يف  الأردن��ي��ة  امل����راأة 

تاأ�شي�شها وخا�شة يف جمايل التعليم والتمري�ص والعمل 
ورائ���دات  ال�شيا�شية  الإرادة  لعبت  فقد  التطوعي، 
اإىل  امل���راأة  و���ش��ول  يف  ه��ام��ًا  دورًا  الن�شائية  احل��رك��ة 
القرار  �شنع  مواقع  يف  م�شاركتها  خ��الل  من  العدالة 

املختلفة . 

وعلى الرغم من اأن درا�شة القانون مل تكن متاحة داخل 
اململكة حتى تاأ�ش�شت كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية 
 /9  /16 يف  التدري�ص  وبا�شرت   ،1976  /4  /6 بتاريخ 
1977، فقد متكنت جمموعة من الأردنيات من تخطي 
جامعات  يف  القانون  ودر���ش��ن  الإجتماعية  احل��واج��ز 
املرح�������وم������ة  بينه�����ن  وم��ن  عرب������ية،  اأو  اأجنبية 
يف  بفعالية  �شاركت  التي  ب�����ش��ارات،  اإم��ل��ي  الأ���ش��ت��اذة 
وكانت  والدولية،  والعربية  الأردنية  الن�شائية  احلركة 
اأول ع�شوة يف نقابة املحامني الأردنيني عام 1961، كما 
كانت اأول اإمراأة اأ�شغلت موقعًا يف ع�شوية جمل�ص نقابة 

املحامني لدورتني يف اأوائل ال�شتينيات. 

املحاميات  ع���دد  ي��ك��ن  مل  الثمانينات  ب��داي��ة  وح��ت��ى 
امل�������زاولت امل�����ش��ج��الت يف ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني ي��زي��د 
ال���ع���دي���دات منهن  ال���ي���دي���ن، ول���ك���ن  اأ����ش���اب���ع  ع���ن 
احلركة  ويف  ال��ع��ام��ة  احل��ي��اة  يف  ن�شطة  اأدورًا  لعنب 
الن�شائية ومنهن من عينت يف ع�شوية املجل�ص الوطني 
ال�شيا�شية  ال��ق��رارات  ذل��ك  بعد  وتتالت  الإ�شت�شاري، 
من  للمزيد  اأت��اح��ت  التي  النجاح  وق�ش�ص  والفر�ص 
ب�شنع  �شلة  ذات  م��ت��ع��ددة  جم���الت  دخ���ول  ال��ن�����ش��اء 

القرار.

ال��ق��رار  �شنع  م��واق��ع  يف  الن�شاء  متثيل  ع��دال��ة  ولأن 
الو�شول  يف  احلق  اإعمال  متطلبات  من  تعترب  املختلفة 
وتنفيذًا  ت�شريعًا  العدالة،  نظم  اأن  ذلك  العدالة،  اإىل 

12

1 - د. اإ�شراء جا�شم العمران، �شريعة حمورابي ، بحث
2 - د. معتز عبد الفتاح ، كلية الإقت�شاد ، جامعة القاهرة ، مقالة الرتبية على العدالة . 
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واأكرث  الن�شاء،  روؤي��ة  عن  تعبريًا  اأك��رث  ت�شبح  وق�شاءًا 
حتقيقًا لإن�شافهن، واأكرث اإ�شتعدادًا لأخذ اإحتياجاتهن 
وتطلعاتهن كمواطنات بعني الإعتبار، فاإن وجود املراأة 
ت�شاعف عدة مرات خالل العقود اخلم�ص الأخرية يف 
خمتلف املجالت ذات ال�شلة بالقانون ونظم العدالة، 
مما كان له اإنعاكا�شات اإيجابية على اأو�شاع الن�شاء يف 

هذا املجال، كما �شيبني هذا التقرير.

كانت  واإن  واثقة  بخطى  اليوم  الأردن��ي��ة  امل��راأة  وت�شري 
ب��ط��ي��ئ��ة، ل��ت��ك��ون ���ش��ري��ك��ة يف م�����ش��اع��ي اإق���ام���ة ال��ع��دل 
تعدي  اأو  ظلم  اأو  متييز  اأي  مواجهة  يف  احلق  واإحقاق 
منها  وينتظر  ال��ق��ان��ون،  يحميها  ال��ت��ي  احل��ق��وق  على 
زي��ادة  كافيًا  يعد  مل  اإذ  متميزًا  نوعيًا  اأداءًا  املجتمع 
اأهمية ذلك واأثره على  التمثيل من حيث العدد - على 
الإرتقاء بالتناف�شية وبالتايل بالأداء-  مما يب�شر بتغيري 
جديدة  مرحلة  اإىل  الأردن��ي��ة  ب��امل��راأة  ينتقل  ج���ذري 

اأكرث تطورًا تتمتع فيها مبزيد من الفعالية والتاأثري.

 الن�ساء يف ال�سلطة الت�سريعية :  ■

ال�شلطة  والأع��ي��ان  النواب  ب�شقيه  الأم��ة  جمل�ص  يعترب 
تنبثق  وعنه  ال�شعب،  اإرادة  ع��ن  امل��ع��ربة  الت�شريعية 
الت�شريعات  اإق���رار  يف  ال��ولي��ة  �شاحب  فهو  القوانني، 
غابت  وق��د  التنفيذية،  ال�شلطة  اأداء  على  وال��رق��اب��ة 
املراأة عن ال�شلطة الت�شريعية فرتات طويلة فغاب �شوتها 
بحقوقها،  تتعلق  التي  القوانني  ع�شرات  �شرعت  حني 
والرت�شيح  الإن��ت��خ��اب  ح��ق  يكن  مل   1974 ع��ام  وحتى 
باإقراره  امللكية  الإرادة  �شدور  ومنذ  للمراأة،  مقررًا 
يف   1988 عام  حتى  ملمار�شته  للن�شاء  الفر�شة  تتح  مل 
منهم،  املتوفيني  �شواغر  مللئ  التكميلية  الإنتخابات 
فقط،  كناخبة  دوره����ا  امل����راأة  حينها  م��ار���ش��ت  وق���د 
حماولت  الن�شاء  وا�شلت   1989 عام  اإنتخابات  ومنذ 
اآخ��ر  ويف  ال��ربمل��ان،  ل��دخ��ول  املختلفة  احل��واج��ز  ك�شر 
اإنتخابات نيابية عام 2010 ح�شلت الن�شاء على ثالثة 
 ،)%10.83( بن�شبة  النواب  جمل�ص  يف  مقعدًا  ع�شر 
 )%15( بن�شبة  الأع��ي��ان  جمل�ص  يف  مقاعد  وت�شعة 

الشكل رقم(1 ) مقارنة ما بين نسب تمثيل المرأة في كل من مجلسي النواب واالعيان لالعوام ( 1989, 1993 , 1997 , 2003 , 2007 , 2010 )
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الشكل رقم (2) مقارنة ما بين نسب تمثيل النساء و الرجال في مجلس النواب لالعوام ( 1989, 1993 , 1997 , 2003 , 2007 , 2010 )
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ت�شكيل  اإع�����ادة  ع��ن��د  م��ق��اع��د  ���ش��ب��ع  اإىل  اإن��خ��ف�����ش��ت 
جمل�ص الأعيان يف �شهر ت�شرين اأول 2011.

املعدل  دون  زال���ت  م��ا  الن�شبة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
عدد  يف  امل�شتمرة  الزيادة  ولكن   )%30( وهو  املن�شود 
اأن  غ��ري  اإي��ج��اب��ي��ًا،  ت��ط��ورًا  يعد  املجل�شني  يف  الن�شاء 
للو�شول  تقدمها  موا�شلة  اإىل  حتتاج  الأردن��ي��ة  امل��راأة 
ي�شمن   الذي  الأدنى  احلد  باعتبارها  الن�شبة  اىل هذه 

متثياًل عادًل للن�شاء يف الربملان.

اأدوارًا  يلعنب  ب���داأن  املجل�شني  يف  الن�شاء  اأن  وامل��ه��م 
ب��داأ  امل��ل��ح��وظ  ال�شيا�شي  ون�شاطهن  وه��ام��ة،  م��وؤث��رة 
يلقني  وهن  ال�شعوبات،  كل  رغم  اإيجابيًا  اأث��رًا  يرتك 
ت��ق��دي��رًا وم�����ش��ان��دة م���ن زم��الئ��ه��ن، وق���د ���ش��ب��ق اأن 
اأنتخبت  كما  املجل�ص،  لرئي�ص  نائبات  منهن  اأنتخبت 
النواب،  جمل�ص  يف  القانونية  للجنة  مقررة  اإحداهن 
املختلفة،  املجل�ص  جلان  يف  هامة  مواقع  يف  واأخريات 
رئي�ص  م�شاعدة  مبوقع  ال��ف��وز  اإح��داه��ن  واإ�شتطاعت 
الن�شاء  م�شاركة  اأن  على  يدل  ما  بالإنتخاب،  املجل�ص 
يف ال���ربمل���ان ب�����داأت م�����ش��ارك��ة ت���اأخ���ذ م��ن��ح��ى ج��دي��ًا 

وموؤثرًا.

اإن زيادة ن�شبة متثيل الن�شاء يف الربملان يعطي وجودهن 
ثقاًل وميدهن بعزمية وقدرة اأكرب على التاأثري، ويوؤدي 
اإىل تعزيز دور ومكانة الربملانيات ال�شيا�شي والت�شريعي 
احلركة  وبني  بينهن  والتن�شيق  التعاون  توثيق  اأن  كما 
الن�شائية يعترب من �شرورات امل�شاهمة يف تعزيز نظم 
م�شموعًا  الن�شاء  �شوت  جعل  يف  وامل�شاهمة  العدالة 
وروؤيتهن مو�شع تقدير، وم�شاركتهن يف �شياغة واإقرار 
ميثلن  اللواتي  الن�شاء  اإرادة  عن  معربة  الت�شريعات 
ن�شف ال�شعب ون�شف الناخبني اأو ما يزيد على ذلك؛ 
اذ اأن ن�شبتهن جتاوزت ال�  )50%( من جمموع الناخبني 

يف معظم الدورات الإنتخابية ال�شابقة.

الن�ساء يف ال�سلطة التنفيذية:  ■

اأحكام  تطبيق  عن  م�شوؤولة  التنفيذية  ال�شلطة  تعترب 
على  ال�شهر  على  يقت�شر  ل  دوره��ا  اأن  غري  القوانني، 
م�شاريع  اإع�����داد  اإىل  ي��ت��ع��داه  ب��ل  ال��ق��ان��ون،  تطبيق 
كالأنظمة  التنفيذية  الت�شريعات  واإق����رار  ال��ق��وان��ني 
والإ�شراف  بتوفري  املكلفة  ال�شلطة  ولنها  والتعليمات، 
ال�شحية  وال��رع��اي��ة  كالتعليم  اخل��دم��ات  اأه���م  على 
وال��ن��ق��ل وغ���ريه���ا، ف��اإن��ه��ا الأك����رث ق���درة ع��ل��ى تلم�ص 
الإحتياجات التي يربزها التطبيق والفجوات التي تعيب 
التعديالت  تقرتح  فهي  ذلك  خالل  ومن  العام  الأداء 
الت�شريعية وتخ�ش�ص املوازنات وتتبنى ال�شيا�شات وفقًا 
ال�شلة  ذات  املرافق  وتدير  توفر  اأنها  كما  لالأولويات، 
والإ�شالح  التوقيف  ومراكز  كاملحاكم  العدالة  بنظام 
دورًا حموريًا  تلعب  بذلك  الأيواء، وهي  ودور  وال�تاأهيل 
يف اإق��ام��ة ال��ع��دل، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم ت��ويل اأي 
ل��دي��وان  رئ��ي�����ش��ة  اأو  ل��ل��ع��دل  وزي����رة  من�شب  اإم������راأة 
يتزايد  ع��دد  ال��ي��وم  ه��ن��اك  اأن  اإل  وال����راأي  الت�شريع 
م��ن امل�����ش��ت�����ش��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ات وم���دي���رات ال��دوائ��ر 
رئي�شات  اأو  مديرات  اإىل  اإ�شافة  القانونية،  والأق�شام 
دوائر واأق�شام متخ�ش�شة باملراأة اأو بالنوع الإجتماعي 
وموؤ�ش�شة حكومية  ودائرة  وزارة  اإن�شاوؤها يف )18(  مت 
امل����راأة يف  م��ه��م��ًا، ومت��ث��ل  دورًا  امل��ج��ال  ه��ذا  يلعنب يف 
 ،1979 ع��ام  منذ  ع��دده��ن  ت���رواح  ال����وزراء،  جمال�ص 
اإم��راأة لأول مرة يف من�شب وزاري، بني  حني مت تعيني 

وزيرة واحدة واأربع وزيرات.

) تعد م�شاركة الن�شاء يف ال�شلطة التنفيذية املدخل 
امل��راأة  من  كل  اإحتياجات  اأخ��ذ  ل�شمان  الأ�شا�ص 
خمتلف  يف  امل�شاواة  اأ�شا�ص  على  باإعتبار  والرجل 
وامل��وازن��ات  والت�شريعات  وال��ربام��ج  ال�شيا�شات 

وعمليات التخطيط احلكومية ( 
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ومما ل �شك فيه اأن وجود الوزيرات يف احلكومات اأدى 
اإىل مزيد من الإهتمام بق�شايا املراأة وحتقيق العدالة 
لهن، و�شهل عملية اإدماج النوع الإجتماعي يف اخلطط 
عملية  وهي  احلكومية  والربامج  وال�شيا�شات  التنموية 
جارية، ت�شهد مدًا وجزرًا، ولكنها ت�شري قدمًا رغم كل 
يف  اأ�شهم  ووجودهن  الوزيرات  اأداء  اأن  كما  املعيقات، 
تغيري ال�شورة النمطية عن املراأة واأدوارها يف املجتمع، 

مما اأحدث تغيريًا اإيجابيًا يف نظرة املجتمع اإىل املراأة 
وعملها وحقها يف العدالة وامل�شاركة وامل�شاواة ويف نظرة 
باإعتبارها مواطنة قادرة على حتمل  اإىل نف�شها  املراأة 

خمتلف امل�شوؤوليات. 

غري اأن ال�شيا�شة العامة جتاه م�شاركة املراأة يف ال�شلطة 
التنفيذية مل ت�شل بعد اإىل الو�شوح واحلزم يف الو�شول 
املن�شودة  التمثيل  ن�شبة  اإىل  حمددة  زمنية  مدة  خالل 

ال�سنة
عدد  اع�ساء

 جمل�ص الوزراء 

عدد الن�ساء 

يف املجل�ص ) الوزيرات(
ن�سبة متثيل املراة 

1979221)%4.5(
1981211)%4.7(
1984201 )%5(
1993271)%3.7(
1996301)%3.3(
1999231)%4.3(
2000291)%3.4(
2002271)%3.7(
2003291)%3.4(
2003213)%14.2(
2005264)%15.3(
2005241)%4.1(
2007284)%14.2(
2009292)%6.8(
2010313)%9.6(
2011272)%7.4(
2011302 )%6.6(

اجلدول رقم )1( ن�سبة متثيل الن�ساء يف املواقع الوزارية من الأعوام  1979 - 2011
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ح�شن  على  املحاكم  يف  والروؤ�شاء  املحامون  والزمالء 
ما  وهو  القا�شيات  من  كبري  عدد  اأداء  متيز  بل  اأداء، 

�شجع على زيادة عددهن باإ�شطراد.

حمكمة  ورئي�شة  ع��ام��ة،  نائبة  اأ�شبحت  م��ن  ومنهن 
والإ�شتئناف.  اجلنايات  حمكمة  يف  وع�شوات  بداية، 
قبل  من  اإنتخبت  قد  كانت  اأردن��ي��ة  قا�شية  اأن  ويذكر 
 )35( ب��ني  م��ن  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  العمومية  اجلمعية 

املحكمة  يف  اأع�شاء  لنتخابهم  مر�شحًا  دوليًا  قا�شيًا 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة مل��ح��اك��م��ة جم��رم��ي احل����رب يف 
اإىل  ي�شل  ع��رب��ي  ق��ا���ص  اأول  ب��ذل��ك  لتكون  روان����دا، 
اإم���راأة  ت��ويل  ب��اب  اأن  اإل  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  املحاكم 
اخلا�شة  الق�شايا  يف  للنظر  �شرعي  قا�شي  من�شب 
ل  للم�شيحيني  اأو  للم�شلمني  ال�شخ�شية  ب���الأح���وال 
ال�شروط  اإ�شتيفائها  رغ��م  امل���راأة  اأم���ام  مو�شدًا  زال 

القانونية.

و�شاغلي  ال�����وزراء،  ع���دد  جم��م��وع  م��ن   )%30( وه���ي 
املنا�شب العليا املختلفة، فهي لي�شت على الدوام �شيا�شة 
اأن  فقد حدث  اأحيانًا،  الأم��ام فهي ترتاجع  اإىل  تتقدم 
خلت اإحدى الوزارات من اأي وزيرة اإمراأة، ما ي�شري اإىل 
للمراأة  نحو �شرورة متثيل  العامة  ال�شيا�شة  ثبات  عدم 

متثياًل عادًل يف ال�شلطة التنفيذية.

ويف درا�شة اأجرتها اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة 
عام 2010 حول تدقيق واقع النوع الإجتماعي يف القطاع 
�شكلت  حكومية  وموؤ�ش�شة  وزارة   )81( �شملت  العام 
عدد  اإج��م��ايل  من   )%72.32( ن�شبته  ما  مبجموعها 
ي�شغلن  الن�شاء  اأن  ات�شح  العامة؛  واملوؤ�ش�شات  الدوائر 
)44.9%( من اإجمايل عدد املوظفني، واأن ن�شبة الن�شاء 

تتجاوز  مل  بينما  يتجاوز)%17(  ل  القيادية  املواقع  يف 
ن�شبتهن يف الوظائف الإدارية العليا )10%( فيما كانت 

ن�شبة الن�شاء يف الوظائف غري القيادية )%46(.

 الن�ساء يف ال�سلطة الق�سائية :  ■

الأردن  يف  الق�شائي  بال�شلك  املتعلقة  الوظائف  بقيت 
م�شاهمة  وتعود  قريب،  وق��ت  حتى  الرجل  على  حكرًا 
املراأة الأردنية يف �شلك الق�شاء للمرة الأوىل اإىل عام 
ن�شبة م�شاركة  واإ�شتمرت  اأول قا�شية،  تعيني  1996 مع 
امل����راأة يف اجل��ه��از ال��ق�����ش��ائ��ي ب��الإرت��ف��اع ع��ل��ى م��دى 
 107  ( قا�شيات  و�شبع  مئة  اإىل  لت�شل  ال�����ش��ن��وات، 
قا�شيات ( حتى �شهر اأيلول 2011؛ ويجمع املتخا�شمون 
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بالإرتفاع، كما  القا�شيات  ي�شتمر عدد  اأن  املتوقع  ومن 
من املتوقع اأن ت�شغل الن�شاء مزيدًا من املواقع القيادية 

واملنا�شب الرفيعة يف ال�شلطة الق�شائية. 

يوفر  اأنه  من  اأهميته  املحاكم  يف  ن�شاء  وجود  ويكت�شب 
اأك��رب،  ارت��ي��اح��ًا  الق�شاء  اإىل  يلجاأن  اللواتي  للن�شاء 
عن  التقليدية  ال�شورة  مبا�شرة  غري  ب�شورة  وي�شحح 
النا�ص  بني  حَتُكم  هنا  فهي  فقط،  حُتَكم  التي  امل��راأة 
ون�شاءًا،  رج��اًل  للمتقا�شني  والإن�شاف  العدل  وحتقق 
وهي تطبق القوانني بعدالة دون متييز،ف�شاحات العدالة 
مع  امل�شاواة  قدم  على  للن�شاء  متاحة  ت�شبح  واملحاكم 

اأ�شقائهن الرجال.

الن�ساء يف املهن القانونية الأخرى:  ■

هدفها  �شامية  ور�شالة  اإن�شانية،  مهنة  املحاماة  تعترب 
الق�شاء  اأن املحامني هم  العدالة؛ ولذلك يقال  حتقيق 
الواقف، فهم مكملون لدور الق�شاة يف من�شة احلكم، 
وم�����ش��اع��دون لهم يف اإح��ق��اق واإظ��ه��ار احل��ق وال��دف��اع 
فئات  اأك��رث  من  م�شتقلني  كمهنيني  وهم  احلقوق،  عن 
راية  يحملون  املدين  املجتمع  اإط��ار  يف  ن�شاطًا  املجتمع 
بعلمهم  العامة  احل��ي��اة  يف  وي�شهمون  وال��ع��دل  احل��ق 
مهنة  امل��راأة  دخلت  وقد  القانون/  ب�شيادة  واإلتزامهم 
وبقي  ال�شتينات،  ب��داي��ة  م��ن��ذ  الأردن  يف  امل��ح��ام��اة 
ثم  ال�شبعينات،  اأواخ��ر  حتى  خم�شة  من  اأق��ل  عددهن 
ب��داأ  الأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  للحقوق  كلية  اإفتتاح  وم��ع 
من   )%22( ن�شبتهن  بلغت  ح��ت��ى  يت�شاعف  ال��ع��دد 
امل��ق��ي��دي��ن يف �شجالت  امل���زاول���ني  امل��ح��ام��ني  جم��م��وع 
امل��زاولت  املحاميات  ع��دد  بلغ  فقد  املحامني،  نقابة 
فقد  امل��ت��درب��ات  املحاميات  اأم���ا  حم��ام��ي��ة،   )2339(
م�����ش��ادر  ح�����ش��ب  م���ت���درب���ة   )877( ع���دده���ن  ب��ل��غ 
الزيادة  ت�شتمر  اأن  املتوقع  ومن   ،2011 لعام  النقابة 
عدد  زي��ادة  �شوء  يف   ،%50 ح��وايل  اإىل  الن�شبة  لت�شل 
وت�شهد  ال��ط��الب.  ع��دد  ع��ن  احل��ق��وق  كليات  طالبات 
الإناث  من  ملحوظًا  اإقباًل  املختلفة  اململكة  حمافظات 
فقد  ال�شعوبات،  ورغم  املحاماة،  مهنة  ممار�شة  على 

ع�شوية  يف  مبقعد  الفوز  من  حماميات  ث��الث  متكنت 
غري  امل��ح��ام��ي��ات  م��ن  ع��دد  اأن  كما  ال��ن��ق��اب��ة،  جمل�ص 
امل�شجالت يف النقابة يزاولن اأعمال املحاماة ال�شرعية 

ولكن فقط اأمام املحاكم ال�شرعية.

احلركة  قيادات  من  كبريًا  ع��ددًا  اأن  القول  وميكن 
من  ه��ن  العامة   احل��ي��اة  يف  والن�شيطات  الن�شائية 
ن�شر  حمالت  قدن  اللواتي  احلقوقيات  اأو  املحاميات 
الأمية  حم��و  ب��ربام��ج  ع��رف  م��ا  اأو  القانوين  ال��وع��ي 
برامج  اإي��ج��اد  يف  اأ�شهمن  كما  للن�شاء،  القانونية 
الفقريات،  للن�شاء  القانونية  وامل�شاعدة  الإر���ش��اد 
اإر�شاء دور املحامني  اليوم يف  يلعنب دورًا هامًا  وهن 
مبادئ  واإ�شتخدام  الد�شتورية  امل��ب��ادئ  اإع��م��ال  يف 
القانون الدويل واأحكام الإتفاقيات الدولية كمرجعية 
ملزمة للق�شاء، وعدد منهن كن رائدات يف الإهتمام 
والأح���داث  والأط��ف��ال  للن�شاء  القانونية  باحلماية 
مواقع  حمامية  من  اأكرث  وتبواأت  والفقراء،  والعمال 
الت�شريعية  ال���دول���ة  ���ش��ل��ط��ات  خمتلف  يف  ق��ي��ادي��ة 
مواقع  اأ�شغلن  كما  الق�شائية،  وموؤخرًا  والتنفيذية  
الن�شائية  الهيئات  وت��راأ���ش��ن  البلدية  املجال�ص  يف 
بحقوق  املعنية  وخا�شة  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
ويف  ال�شيا�شية  احلياة  يف  مهمًا  دورًا  ولعنب  الإن�شان 
الإن�شان  وح��ق��وق  الدميقراطية  القيم  ع��ن  ال��دف��اع 
وحرياته وو�شلن اإىل الق�شاء اجلنائي الدويل وجلان 
تق�شي احلقائق ومراقبة املحاكمات ال�شيا�شية عربيا 
ودوليا، وهن اليوم قوة ل ي�شتهان بها يف اإطار نقابة 
املحامني ين�شطن من خالل خمتلف اللجان وخا�شة 
قد  كانت  والتي  النقابة،  يف  امل��راأة  جلنة  خ��الل  من 
تاأ�ش�شت اإ�شتجابة اإىل تو�شية اإحتاد املحامني العرب 
منذ  تاأ�ش�شت  التي  الإحت��اد  يف  امل��راأة  اأو�شاع  وجلنة 
عام 1982، ولكنها مل تكن ن�شطة يف مراحل عدة من 
لت�شهم  ن�شاطها  ت�شتعيد  اليوم  اأنها  ال  النقابة،  عمر 
يف  فاعلة  موؤ�ش�شية  وب�شورة  املحاميات  خاللها  من 
النهو�ص بدورهن دفاعًا عن العدالة وعن احلق وعن 
�شرورة متكني الن�شاء من التمتع بالعدالة والإن�شاف 

واحلماية القانونية حلقوقهن دون متييز.
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التقرير  اأظهر  فقد  العدلية  بال�شابطة  يتعلق  وفيما 
الدويل ال�شادر عن هيئة الأمم املتحدة للمراأة حول 
تقدم ن�شاء العامل 2011 - 2012: »�شعيًا اإىل العدالة«، 
اأن هناك عالقة ايجابية بني وجود الن�شاء يف املراكز 
الأمنية وال�شرطة وبني اإزدياد عدد حالت التبليغ عن 
بالعامل، فوجود  العتداءات اجلن�شية يف )39( دولة 
واملفت�شة،  املحققة  العامة،  املدعية  ال�شرطية،  املراأة 
واحلماية  امل�شاعدة  لطلب  للمراأة  م�شجعة  بيئة  يوفر 
عندما  وبالأخ�ص  حرج،  دون  له  تعر�شت  ما  ول�شرد 
ح�شا�شة  موا�شيع  اأو  جن�شية  باإعتداءات  الأمر  يتعلق 
بها  الدلء  عند  النف�شي  والأذى  احل��رج  لها  ت�شبب 

اأمام رجل.

واأف��راد  العامني  املدعني  العدلية،  ال�شابطة  اأن  كما 
الأمن العام هم �شند النظام الق�شائي، وحتدد طبيعة 
ا�شتجابتهم اىل �شكاوى الن�شاء اإحجام اأو اإقدام املراأة 
توؤثر  كما  املختلفة،  والآل��ي��ات  الدوات  ا�شتخدام  على 
طبيعة معاملتهم للمراأة امل�شتكية اأو امل�شتكى عليها على 
باأن  �شك  ول  القائم.  العدالة  نظام  من  امل��راأة  موقف 
هوؤلء جزء من املجتمع يتاأثرون بنظرته اىل املراأة التي 
الن�شاء  وت�شكو  القانونية.  الآليات  ل�شتخدام  ت�شطر 
ا�شتنكار  اأو حتى  تفهم  اأو عدم  اأحيانًا من عدم جدية 
�شلوكهم وحماولة ثنيها عن الجراء الذي تريد اتخاذه.  
وقد ت�شدر عن اأحدهم عبارات توبيخ للمراأة ب�شبب ما 
ي�شتهني مبطالبها  قد  اأو  قانونية،  اإتخذته من خطوات 
و�شكواها من�شبًا نف�شه حكمًا، اأو قد ت�شدر عنه مواقف 
ت�شعر  اإج��راءات  يتخذ  قد  اأو  خ�شومهن،  اإىل  منحازة 
ت�شل  وقد  �شدها،  باإنحيازه  بل  حياديته  بعدم  امل��راأة 
بها،  التحقيق  اأو  ال�شكوى  ت�شجيل  رف�ص  حد  الأم���ور 
واملتعارف  املعتادة  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  وعدم 
اإىل  للو�شول  املراأة  �شبيل  اإعاقة  يت�شبب يف  عليها مما 
العدالة، وي�شبح الو�شع اأكرث تعقيدًا بالن�شبة لل�شكاوى 
اأو  مرموقة،  اجتماعية  مكانة  يحتلون  اأ�شخا�ص  �شد 
ال�شرر  من  مزيد  اإىل  يوؤدي  قد  ما  معروفني  اأ�شخا�ص 
اأو  امل�شبقة  املواقف  اأو  الإنحياز  ب�شبب  للمراأة  والأذى 
يثني  قد  ال��ذي  الأم��ر  ال�شكوى  �شري  يف  املخل  التدخل 
للو�شول  م�شاعيهن  متابعة  يف  ال�شتمرار  عن  الن�شاء 

اإىل العدالة، كما ي�شاعف م�شاعر اخلوف الذي ي�شكن 
معاناتهن  يغلف  كان  والذي  الظلم  مواجهة  يف  الن�شاء 
اأو  بجدران من ال�شمت، ومينعهن من طلب امل�شاعدة 
ال�شكوى، حيث تعترب الو�شمة الجتماعية اأحد العوائق 
يف  امل��راأة  طريق  تعرت�ص  التي  والنف�شية  الجتماعية 
املوؤ�ش�شية  الأط��ر  اإىل  كاللجوء  العدالة،  اإىل  الو�شول 
الق�شائي،  النظام  فيها  مبا  الر�شمية،  وغري  الر�شمية 
من  كثرية  اأح��ي��ان��ًا  مينعها  مم��ا  بالعدالة،  للمطالبة 
تتعر�ص  م��ا  ف��ع��ادًة  بحقوقها.  املطالبة  على  الإق���دام 
ال�شيئة  للمعاملة  ب�شكاوى علنية  تقدمن  الالتي  الن�شاء 
نتيجة للو�شم الجتماعي، اأو املعايري الثقافية التي متنع 
الن�شاء من الإبالغ عن حالت العنف التي تتعر�ص لها، 
اأجل تفادي الزج با�شم العائلة يف املحاكم،  وذلك من 
حاولن  ان  جمتمعاتهن،  عن  النعزال  من  وخ�شيتهن 
اللجوء للمحاكم. فق�شة نهى التي تعبت من التنقل بني 
املحاكم ال�شرعية للح�شول على  قرار حكم بال�شتزارة 
لتتمكن من روؤية اأولدها الأربعة ت�شكل حالة منوذجية 

للخوف من الو�شم الجتماعي،

ت��ق��ول ن��ه��ى: »ل���ول دع���م وال����دي واأ���ش��ق��ائ��ي ملا 
اأن  اإىل  اأتابع ق�شيتي«، لفتة  واأنا  �شمدت عاما 
متنع  بناتهم  على  الأه��ل  وخوف  املجتمع  نظرة 
للمطالبة  الق�شاء  اإىل  التوجه  من  العديدات 

بحقوقهن.

وح�شا�شية  لأهمية  املعنية  تنبهت اجلهات  فقد  وعليه 
بالن�شبة  العام  الأمن  وخا�شة  العدلية  ال�شابطة  دور 
العدالة،  اإىل  للو�شول  م�شعاها  يف  امل��راأة  لإحتياجات 
ح��ي��ث ات��خ��ذت ال��ع��دي��د م��ن اخل��ط��وات ل��ت��اليف ه��ذه 
فيها  مبا  املجتمع  بنظرة  واملتعلقة  املحتملة  املخاطر 
ونظرًا  العام،  الأم��ن  ملنت�شبي  تدريبية  برامج  تنفيذ 
لإ�شتمرار �شكوى الن�شاء من هذه املمار�شات ل بد من 
التو�شع وال�شتمرار يف تنفيذ برامج التدريب والتوعية 
هذه واإدماج بعد النوع الإجتماعي يف مناهج منت�شبي 
خمتلف الأجهزة الأمنية، ومنها اأي�شًا �شرورة التو�شع 
يف م�شاركة الن�شاء يف قوات الأمن العام اللواتي اأثبنت 
والدويل، حيث  الوطني  امل�شتوى  على  وجدارة  فعالية 
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مت رفع ن�شبة م�شاركة املراأة يف ال�شلك ال�شرطي لت�شكل 
واملهام  الع�شكرية  املهام  بني  موزعة   ،)%7( ن�شبة 
من  امل�شاركات  عدد  بلغ  اآخر  �شعيد  وعلى  الإداري��ة. 
ال�شالم  حفظ  ق��وات  يف  الأردنية  الن�شائية  ال�شرطة 
الدولية )16( م�شاركة نفذن )16( مهمة دولية، 12 
مهمة منها يف ال�شودان و4 مهمات منها يف كو�شوفو، 
ا�شافة اىل م�شاركات اأخرى من خالل مديرية الدفاع 

املدين والقوات امل�شلحة الأردنية. 

اإن زيادة م�شاركة ومتثيل الن�شاء يف خمتلف الوظائف 
الثقة  بناء  يف  ت�شهم  �شوف  القانون  باإنفاذ  املتعلقة 
وخا�شة ثقة الن�شاء يف نظم العدالة ويف اأداء املوظفني 
املكلفني باإنفاذ القانون، مما ي�شاعد على زيادة اإقبال 
الن�شاء على اإ�شتخدام الأنظمة الر�شمية املتاحة للتعامل 

مع ما يتعر�شن له من متييز وعنف.

الن�ساء يف الإخت�سا�ص الأكادميي القانوين  ■

لعبت كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية وكليات احلقوق 
اخلا�شة  واجلامعات  الأخ��رى  الر�شمية  اجلامعات  يف 
دورًا مهمًا يف توفري الفر�ص لل�شابات لدرا�شة القانون.  
  ،1977 ع��ام  اململكة  يف  حقوق  كلية  اأول  اإفتتاح  ومنذ 
اأعدادًا متزايدة، ت�شكل  بداأت كليات احلقوق ت�شتوعب 
الدرا�شة  يف  الطالبات  وتتفوق  منهم،  الغالبية  الإن��اث 
منهن  العديدات  �شعت  وقد  متقدمة،  مراتب  ويحققن 
وخارج  داخل  اأعلى  علمية  درجات  على  احل�شول  اإىل 

الأردن، ولكن ن�شبة اأ�شتاذات القانون ما زالت منخف�شة 
مثاًل،  الأردنية  اجلامعة  يف   )%10.5( تتجاوز  ل  فهي 
درا�شاتهن  اإ�شتكمال  على  اخلريجات  اإقبال  اأن  غري 
العليا يب�شر بزيادة ملحوظة يف ن�شبة الإناث اإىل الذكور 

يف املجال الأكادميي.

ويف جمال درا�شة القانون يتزايد اإقبال الفتيات فقد بلغ 
عدد طلبة كلية احلقوق يف اجلامعة الأردنية )1088( 
منهم   ،2011 –  2010 الدرا�شي  للعام  وطالبة  طالبًا 

)465( طالبا و )623( طالبة.

جم��الت  خمتلف  يف  ج��ي��دة  نتائج  الطالبات  وحت��ق��ق 
املهن  خمتلف  يف  الن�شاء  م�شاركة  يعزز  مما  التناف�ص 

القانونية وبالتايل يف جمال العدالة. 

يف  الطلبة  ُي��ِع��د  ال��ذي  الأردين  الق�شائي  املعهد  ويف 
ن�شبة  بلغت  ق�شاة،  ليكونوا  التخرج  بعد  م��ا  مرحلة 
الفوج اخلام�ص   2010 - ال��دورة 2009  اخلريجات يف 
ع�شر )47.3%( من جمموع اخلريجني فيما مل تلتحق 
الأول  ال��ف��وج  منذ  اإم���راأة  اأي��ة  منه  تتخرج  اأو  باملعهد 
مت  حينما  ال�شاد�ص  الفوج  وحتى   1991-  1990 ع��ام 
ق��ب��ول اإم������راأة واح�����دة وب��ق��ي ع���دد ط��ال��ب��ات املعهد 
 2003 ع�شر  احل���ادي  ال��ف��وج  حتى  اإثنتني  اأو  واح���دة 
اأف�شل  الن�شبة  وبلغت  ب��الإرت��ف��اع  ب���داأت  ث��م   ،2004-
من  وكان  ع�شر،  اخلام�ص  الأخ��ري،  الفوج  يف  معدلتها 

املمكن بل املرجح اأن تزيد الن�شبة على ذلك.
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وتر�شح هذه احلقائق ن�شبة م�شاركة الن�شاء يف الق�شاء 
لالإرتفاع م�شتقباًل وب�شكل ملحوظ. 

الن�ساء يف الإعالم القانوين :  ■

ظهرت مع تطور و�شائل الإعالم احلاجة اإىل معاجلات 
هذا  ي�شببه  وم��ا  بالقانون  اجلهل  لإ�شكالية  اإعالمية 
ل��ه��ذه احل��اج��ة  وتلبية  ل��ل��ح��ق��وق،  م��ن ���ش��ي��اع  اجل��ه��ل 
الرغم  وعلى  القانونية  للمعرفة  الن�شاء  وخا�شة حاجة 
اإع��الم��ي��ني متفرغني  اأو  اإع��الم��ي��ات  وج���ود  ع��دم  م��ن 
الإ�شتثناءات  بع�ص  مع   - القانون  بعلم  ومتخ�ش�شني 
الإعالميات  بع�ص  ب��ادرت  فقد    ،- واملو�شمية  القليلة 
اإدراك��ًا  القانونية  الثقافة  لن�شر  الإع��الم  توظيف  اإىل 

على  وحر�شن  للن�شاء  القانونية  املعرفة  لأهمية  منهن 
منها  بالقوانني  �شلة  ذات  متخ�ش�شة  برامج  تقدمي 
وفرت  وتلفزيونية  اإذاعية  برامج  ومنها  مقروءة  مواد 
وقدمتها  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  مهمة  ح�شيلة 

ب�شيغة ت�شل اإىل الن�شاء يف بيوتهن.

ك��م��ا ظ���ه���رت جم��م��وع��ة م���ن امل����واق����ع الإل��ك��رتون��ي��ة 
القوانني  والقانون، وفرت ن�شو�ص  باملراأة  املتخ�ش�شة 
كما  مب�شطة،  بلغة  و���ش��روح��ات  وملخ�شات  ك��ام��ل��ة 
وبع�ص  الإل��ك��رتوين  القانوين  الإر���ش��اد  خدمات  وف��رت 
ومنها  الأخ����رى  املتخ�ش�شة  الإر���ش��ادي��ة  اخل��دم��ات 
ل�شوؤون  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  موقع  خا�ص  ب�شكل 

   www.women.jo: املراأة
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�شيا�شية  ت�شريعية  عملية  خ��الل  من  العدالة  تتحقق 
اإرادة ال�شعب بن�شائه ورجاله ومب�شاركة الن�شاء  جت�شد 
القانون،  وتطبيق  �شن  مواقع  خمتلف  يف  معًا  والرجال 
وتتحقًق اأ�شا�شًا من خالل الأحكام والن�شو�ص القانونية 
متثل  والتي  املعنيون،  ويطبقها  ي�شرعها  التي  ذاتها 
القواعد العامة املجردة التي حتكم عالقات الأ�شخا�ص 
والهيئات وحتقق العدالة والتوازن بني خمتلف امل�شالح 
الإن�شان  حقوق  وحماية  اإح��رتام  يكفل  مبا  امل�شروعة، 
الأ�شا�شية وحرياته العامة دون متييز. وتعترب الن�شو�ص 
القانونية املراآة التي نرى فيها حقيقة الدولة واملجتمع 
... نرى فيها قيمنا جم�شدة فهي تعرب عن احلالة املثلى 
التي ي�شبو املجتمع اإىل بلوغها يف مرحلة زمنية معينة، 
اجلميع  من  حمرتمة  تكون  اأن  لها  يريد  التي  واملبادئ 
وعدالة  الن�ص  عدالة  فاإن  وهكذا   ... للجميع  وملزمة 

التطبيق يج�شدان معًا روح العدالة.

ولقد اأجرت اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة عملية 
لالأعوام  للمراأة  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  �شاملة  تقييم 
)2006 – 2010( للوقوف على ما مت تنفيذه وتطبيقه، 
وهي ب�شدد النتهاء من و�شع الإ�شرتاتيجية اخلم�شية 
اجلديدة لالأعوام )2011 – 2015( باأ�شلوب ت�شاركي 
�شملت  وا�شعة  م�شاوارت  خالل  ومن  علمية  ومنهجية 
توافق  بهدف حتقيق  والقطاعات،  املحافظات  خمتلف 

وطني وا�شع حول اأولويات العمل يف املرحلة القادمة.

اخلم�شة  املحاور  اأب��رز  اأح��د  الت�شريع  حم��ور  مثل  وق��د 
امل�����ش��اورات  اأجمعت  كما  املنتهية  الإ�شرتاتيجية  يف 
املواطنات  من  وا�شع  قطاع  مع  اللجنة  اأجرتها  التي 
احلكوميني،  وغ��ري  الر�شميني  وال�شركاء  وامل��واط��ن��ني 
م�شتعر�شًا  اأ�شا�شيًا  حم��ورًا  ميثل  زال  ما  الت�شريع  اإن 
الإ�شرتاتيجية،  والأولويات  املحاور  خمتلف  مع  يتقاطع 
من  خا�ص  باهتمام  الت�شريع  حمور  حظي  فقد  وعليه 
الد�شتور  اأن  م��ن  ان��ط��الق��ًا  و�شركائها،  اللجنة  قبل 
عليها  �شادقت  التي  ال��دولية  والتفاقيات  الأردين 
تعترب  الر�شمية،  اجل��ري��دة  يف  ن�شرها  ومت  اململ��كة 

املرجعية الأ�شا�شية للت�شريعات الوطنية ومتثل ال�شمانة 
الفر�ص.  وتكافوؤ  امل�شاواة  يف  احلق  لإعمال  احلقيقية 
فمن امل�شلم به اأن عملية الت�شريع تعترب الأداة الرئي�شية 
لإجناز التطوير والإ�شالح ولرتجمة التوافقات الوطنية 
الوطنية«  و»الأج��ن��دة  الوطني«  »امليثاق  ت�شمنها  التي 
الوطني« ملواكبة  الأردن«، و»وثيقة احلوار  »كلنا  ووثيقة 
متطلبات احلياة املعا�شرة وال�شتجابة اإىل الحتياجات 
دور  على  رك��زت  وعليه  وامل��واط��ن.  للوطن  امل�شتجدة 
تغيري  واإح��داث  القانونية  احلماية  توفري  يف  الت�شريع 
ال�شعي  خالل  من  العدالة  وحتقيق  ايجابي،  اجتماعي 
اأم��ام  عائقا  ت�شكل  التي  القانونية  الن�شو�ص  لإل��غ��اء 
عليها  توقع  اأو  حقوقها  م��ن  تنتق�ص  اأو  امل���راأة  تقدم 
للجنة  التابع  القانوين  العمل  فريق  يقوم  حيث  الظلم، 
القوانني  وم�شاريع  للت�شريعات  و�شاملة  دورية  مبراجعة 
اجلهات  اإىل  املقرتحة  و�شياغته  تو�شياته  وت��ق��دمي 
جمحف  ن�ص  اأي  من  الت�شريعات  تنقية  بهدف  املعنية 
القانونية  احلماية  توفري  عن  قا�شر  اأو  مالئم  غري  اأو 
والجتماعية للن�شاء يف مواجهة خمتلف اأ�شك�ال التمييز 

والعنف، لتحقيق العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�ص.

   الد�ستور : 

وحرياته  الإن�����ش��ان  بحقوق  ال��دول��ة  اإل��ت��زام  ويتجلى 
من  عادلة  قوانني  ب�شن  والتزامها  العدل  وبقواعد 
ع��ادل  وتطبيق  ال��ن��ا���ص،  لإرادة  ع���ادل  متثيل  خ��الل 
للقانون، تطبيق يجعل حماية القانون �شاملة و�شيادته 
تامة فال اأحد فوق القانون ول اأحد خارج القانون، ول 
اأحد م�شتبعد من حماية القانون، ويعترب الد�شتور يف 
اأي دولة اأبو القوانني اأو القانون الأ�شمى والأرفع منزلة 
الدولة و�شلطاتها ومرتكزاتها  اأ�ش�ص  الد�شتور  ويج�شد 
وحقوق مواطنيها، وهو الأوىل بالتطبيق عند التعار�ص 

مع اأي ن�ص قانوين اآخر.

كما  ب��امل��راأة  املتعلقة  الأح��ك��ام  ينظم  الد�شتور  اأن  كما 

القسم الثاني: عدالة النصوص القانونية ؛ 
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فهي  ال��رج��ل،  على  كما  امل���راأة  على  وتنطبق  بالرجل 
حقوق  ي�شمن  ن�ص  ك��ل  يعترب  وعليه  مثله،  مواطنة 
امل���راأة  ح��ق��وق  ي�شمن  ن�ص  ه��و  امل��واط��ن  اأو  الإن�����ش��ان 
وهو  القانون،  اأم��ام  امل�شاواة  كفل  الأردين  فالد�شتور 
الوطنية  الوثائق  من  العديد  يف  عليه  التاأكيد  مت  ما 
كلنا   « »ووثيقة  الوطنية  و«الأجندة  الوطني«،  »ك�امليثاق 
وثيقتها،  يف  الوطني  احل��وار  جلنة  واأك��دت��ه  الأردن«، 
لعام  الد�شتور  لتعديل  امللكية  اللجنة  م��داولت  واأي�شًا 
2011، والتي اأجمعت اأن لفظ الأردنيني اأينما ورد ي�شمل 
املراأة والرجل دون متييز، وذلك يف اإطار مناق�شة املادة 
اأمام  “الأردنيون  تن�ص  التي  الد�شتور  من  ال�شاد�شة 
القانون �شواء ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات واإن 

اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين”.

وهو  به  معرتف  الد�شتوري  امل�شاواة  مبداأ  يعترب  وعليه 
واجب الإحرتام والتطبيق. 

  الإتفاقيات الدولية والعربية 

وبحقوق  عمومًا  الإن�شان  بحقوق  اإلتزامه  الأردن  اأك��د 
املراأة خ�شو�شًا من خالل ت�شديقه على عدد كبري من 
والدولة  ال�شلة،  ذات  الدولية  واملعاهدات  الإتفاقات 
اإلتزامها  جدًا  مبكرًا  اأظهرت  التي  الدول  من  الأردنية 
بهذه احلقوق واملبادئ و�شعيها اإىل حتقيق امل�شاواة بني 
اجلن�شني، وقد اإمتلك الأردن اإرادة �شيا�شية ثابتة عربت 
عنها باإ�شتمرار القيادة الها�شمية، وترجمتها احلكومات 
وت�شريعات  وق���رارات  �شيا�شات  اإىل  الدولة  و�شلطات 
والإن�شاف  العدالة  اأب���واب  فتحت  عملية،  وخ��ط��وات 
وامل�شاركة للمراأة الأردنية يف خمتلف امليادين، وتوا�شل 
بالرجل،  وم�شاواتها  امل��راأة  حقوق  تعزيز  على  العمل 
اإىل  اأدى  مما  والن�شاف،  العدالة  يف  حقها  وخا�شة 
اأن  والواقع  الطريق،  هذا  على  م�شطرد  تقدم  حتقيق 
الأردن قطع اأ�شواطًا هامة نحو تاأمني احلماية املتزايدة 
وا�شحة  ايجابية  ب�شمات  ترك  مما  الإن�شان،  حلقوق 
التعليم  جمال  يف  خا�شة  الأردن،  يف  امل��راأة  و�شع  على 

والرعاية ال�شحية.

الإن�شان،  حلقوق  الدولية  بال�شرعة  الأردن  التزم  فقد 
العمود  ت�شكل  ال��ت��ي  ال�شتة  الت��ف��اق��ي��ات  ت�شمل  ال��ت��ي 
من  ن�شرخم�ص  مت  قد  وك��ان  الإن�شان،  حلقوق  الفقري 
هذه التفاقيات يف اجلريدة الر�شمية عام 2006 )مما 
وهي:  الأردين(،  القانوين  النظام  من  ج��زءًا  جعلها 
التمييز  اأ�شكال  جميع  على  للق�شاء  الدولية  التفاقية 
باحلقوق  اخل��ا���ش��ان  ال��دول��ي��ان  ال��ع��ه��دان  العن�شري؛ 
املدنية وال�شيا�شية، واحلقوق القت�شادية والجتماعية 
وغريه  التعذيب  ملناه�شة  الدولية  التفاقية  والثقافية؛ 
اأو  املهينة  اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  املعاملة  �شروب  من 
الدولية  التفاقية  بالكرامة؛  احلاطة  اأو  الالاإن�شانية 
حلقوق الطفل. هذا بال�شافة اإىل اتفاقية الق�شاء على 
التي  املراأة(  )اتفاقية  املراأة  التمييز �شد  اأ�شكال  كافة 

ُن�شرت يف اجلريدة الر�شمية يف اآب عام 2007.

للتزاماتها  الها�شمية  الأردنية  اململكة  من  واإ�شتجابة 
التعاهدية  اللجان  اإىل  التقدم  داأبت على  الدولية فقد 
الأردن  ق��دم  فقد  دوري���ة؛  بتقارير  املتحدة  الأمم  يف 
اأرب��ع  كل  ال��دوري��ة  التقارير  ثم  وم��ن  الأويل،  تقريره 
اأ�شكال  كافة  بالق�شاء على  املعنية  اللجنة  اإىل  �شنوات 
الذي حتقق  التقدم  تو�شح  والتي  امل��راأة؛  التمييز �شد 
يف جمال تعزيز امل�شاواة وتكافوؤ الفر�ص بني اجلن�شني 
من  بال�شنوات  واملتعلق  اخلام�ص  التقرير  اآخرها  كان 

. 2009 – 2006

من   4/15 امل��ادة  عن  التحفظ  رف��ع  قد  الأردن  وك��ان 
مل  لكنه   .2007 اآب  يف  التنقل  بحق  املتعلقة  التفاقية 
يف  امل��راأة  بحق  املتعلقة   2/9 امل��واد  عن  التحفظ  يرفع 
املادة  من  ز   ، د  ج�،  والبنود  لأبنائها،  جن�شيتها  منح 
جميع  بان  علمًا  والأ�شرة،  الزواج  بحقوق  املتعلقة   ،16
عليها  امل�شادقة  متت  التي  الإن�شان  حقوق  اتفاقيات 

تن�ص على حظر التمييز على اأ�شا�ص اجلن�ص.

والتزم الأردن كذلك بال�شعي لتحقيق الأهداف المنائية 
، ووقع اإتفاقية �شراكة مع الإحتاد الأوروبي ، واأقر خطة 
للم�شاواة بني  الأورومتو�شطية  الدول  وبرنامج عمل مع 
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اجلن�شني وهو ما يعرف مب�شار اإ�شطنبول – مراك�ص ، 
وجميعها تت�شمن الإلتزام بالعمل على حتقيق امل�شاواة 

بني اجلن�شني وتعزيز حقوق املراأة .    

امليثاق  على  �شادق  قد  الأردن  كان  اأخ��رى  ناحية  ومن 
امل�شاواة  باأهمية  يعرتف  الذي  الإن�شان  حلقوق  العربي 
التمييز  منه   )1/3( امل��ادة  متنع  حيث  اجلن�شني،  بني 

على اأ�شا�ص النوع.

عالوة على ذلك، تطلب املادة )3( من الدول العربية 
يف  الفعلية  امل�شاواة  لتاأمني  الالزمة  “التدابري  اتخاذ 
ال��دول  على  وان  كافة”،  واحل��ري��ات  باحلقوق  التمتع 

واجب اإيجابي يتمثل يف العمل على بلوغ هذه احلقوق. 

الن�شان  حلقوق  العربي  امليثاق  يف  املهمة  الأم��ور  ومن 
ال�شريعة  يف  والن�شاء  الرجال  حقوق  اأن  اإىل  ي�شري  اأنه 
يدل  ما  وهو  الإيجابي«،  ب���«التمييز  ت�شمح  ال�شالمية 
املجال  هذا  يف  ال��دويل  القانون  اأحكام  اأن  على  �شمنا 
�شبقت  التي  الإ�شالمية  ال�شريعة  مع  متوافقة  ج��اءت 
واأن  احل��ق��وق،  ه��ذه  اإق���رار  ال��دويل يف  املجتمع  بقرون 
برامج التمييز الإيجابي الهادفة لتح�شني الو�شع ال�شيئ 

للمراأة يف املجتمع غري متعار�شة مع الإ�شالم.

غري اأن املراأة يف الأردن، كغريها من الن�شاء يف خمتلف 
من  خمتلفة  لأ�شكال  تتعر�ص  زال��ت  ما  العامل،  بلدان 
املن�شفة  غري  التقليدية  واملمار�شات  والعنف  التمييز 
والإي��ذاء  ال�شرف،  عن  الدفاع  بذريعة  القتل  كجرائم 
البدين واجلن�شي والنف�شي واأ�شكال اأخرى من العنف، 
ال�شحية  كانت  ما  اإذا  تعقيدًا  النتهاكات  هذه  وتزداد 
تعاين الفقر اأو حمدودية الفر�ص والإمكانات واخليارات 
حال  يف  ول�شيما  تعانيها،  التي  الأو���ش��اع  من  للخروج 
�شرورة اللجوء اإىل الق�شاء وتوكيل املحامني �شعيًا اإىل 

الو�شول للعدالة وحت�شيل احلقوق املعتدى عليها.

تعر�ص  اإىل  والإح�����ش��اءات  ال��ب��ي��ان��ات  بع�ص  وت�شري 
من  بحرمانها  املتمثل  العنف  من  اأخرى  لأنواع  الن�شاء 
احلقوق، وحرمانها من املرياث، وتف�شيل الذكور عليها 
اإىل حمدودية فر�ص م�شاركتها يف  اإ�شافة  الأ�شرة،  يف 

والإعالمية  والجتماعية  وال�شيا�شية  الثقافية  الأن�شطة 
عالقات  اإط��ار  يف  عديدة  اأخ��رى  وم�شكالت  املختلفة 

الزواج والعمل وغريها من الإنتهاكات حلقوق الن�شاء.

 القوانني النافذة ؛

ل�سنة  ■  6 رقم  وتعديالته  اجلن�سية  قانون 

1954

مت�شيًا مع التزام الأردن بالأحكام الواردة بالتفاقيات 
راع��ى  ف��ق��د  اجلن�شية،  مب��و���ش��وع  اخل��ا���ش��ة  ال��دول��ي��ة 
قانون اجلن�شية الأردنية وتعديالته رقم 6 ل�شنة 1954 
ح��الت  وت��ف��ادي  اجلن�شية،  ان��ع��دام  ح���الت  تخفي�ص 
الرا�شدة  امل���راأة  واأع��ط��ى  اجلن�شية،  يف  الزدواج���ي���ة 
�شحبها  يف  التع�شف  وع��دم  جن�شيتها،  تغيري  يف  احلق 
ب�شبب الزواج من اأجنبي، حيث ت�شتطيع املراأة الأردنية 
الأردن��ي��ة،  بجن�شيتها  الحتفاظ  اأجنبي  من  املتزوجة 
واإذا تخلت عنها ب�شبب الزواج فاإنها ت�شتطيع ا�شرتداد 
ما  اإذا  املخت�شة،  اجلهة  اإىل  تقدمه  بطلب  جن�شيتها 
انق�شت العالقة الزوجية لأي �شبب من الأ�شباب. كما 
والتزم  جلن�شيته،  الأب  اأو  ال��زوج  بتغيري  تتاأثر  ل  اأنها 
يف  وامل��راأة  الرجل  بني  التامة  امل�شاواة  بقواعد  الأردن 
اأو �شحبها  كل ما يت�شل بقواعد اجلن�شية، من منحها 

اأو اإ�شقاطها.

وخل��ف�����ص ح����الت ان���ع���دام اجل��ن�����ش��ي��ة، ي��ع��ت��رب اأردين 
جمهولني،  وال��دي��ن  من  اململكة  يف  ول��د  من  اجلن�شية 
يثبت  مل  م��ا  فيها  م��ول��ودًا  اململكة  يف  اللقيط  ويعترب 
الزواج،  املرتتبة على  الآثار  القانون  العك�ص. كما نظم 
ففي حالة زواج اأردين من اأجنبية، فقد التزم القانون 
اجلن�شية  فر�ص  ج��واز  ع��دم  وه��ي  اأ�شا�شية،  بقاعدة 
الأردنية على املراأة الأجنبية، حيث ا�شرتط اأن ُتعلن عن 
موافقتها اخلطية ورغبتها التجن�ص باجلن�شية الأردنية 
�شنوات  ث��الث  م��رور  بعد  الغاية،  لهذه  تقدمه  بطلب 
حتمل  ملن  �شنوات  وخم�ص  العربية  اجلن�شية  حتمل  ملن 

اجلن�شية الأجنبية.



32

الأجنبية  اأو  العربية  امل��راأة  تواجه  م�شكلة  ثمة  اأن  على 
املتزوجة من اأردين هي اأنه بعد انق�شاء فرتة الثالث اأو 
اخلم�ص �شنوات على زواجها جتد �شعوبة يف احل�شول 
تزويد  عن  ال��زوج  امتنع  اإذا  الأردن��ي��ة  اجلن�شية  على 
زوجته بالوثائق الثبوتية املطلوبة من دفرت العائلة وعقد 
الزواج وغريها اأو اإذا مل يوافق على طلبها ، مما ي�شكل 
عائقا لها اأمام ح�شولها على اجلن�شية الأردنية خا�شة 
الأردنية  باجلن�شية  التجن�ص  وترغب  اأولد  لها  كان  اإذا 
لالإقامة يف الإردن مع اأولدها لرعايتهم اأو م�شاهدتهم.

جينا من جن�شية اأجنبية: مطلقي مل مينحني طوال 
�شنوات،موافقته  والتي دامت ثمان  فرتة زواجنا، 
لغايات احل�شول على اجلن�شية الأردنية كي اأبقى 
مع اأولدي الثالثة، فهو مل ي�شمح يل الحتفاظ اأو 
معاملة  لأتابع  العائلة  دفرت  على  احل�شول  حتى 
وزارة  يف  الأردنية  اجلن�شية  على  احل�شول 
الآن حمرومة من  واأنا   ... لقد طلقني  الداخلية. 
روؤية اأبنائي لل�شنة الثانية على التوايل لن زوجي 
متنفذ، وكان قد بلغ عني باأنني »امراأة اأجنبية ول 
يوجد معها اإذن اإقامة«. حتى اأنه مت توقيفي مدة 
للن�شاء  اجلويدة  وتاأهيل  اإ�شالح  مركز  يف  اأ�شبوع 
القدرة  اأن  اإل  بعدها،  ت�شفريي  يجري  اأن  على 
منظمات  احدى  من  حمامية  يل  ي�شرت  الإلهية 
من  اخلروج  يف  �شاعدتني  املدين؛والتي  املجتمع 
اأبنائي  بلد  فهي  الأردن  اأحب  اإين  املاأزق.  هذا 
لأعي�ص قرب  الأردنية  باجلن�شية  التجن�ص  واأرغب 
وماذا  معني؟  من  فهل  �شعوبات،  بدون  اأولدي 

اأفعل؟!

حالة  اإىل  يتطرق  مل  القانون  اأن  اإىل  بالإ�شافة  ه��ذا، 
املدة  انق�شاء  قبل  اأردين  زوج  عن  املرتملة  ال��زوج��ة 
امل���ح���ددة مب��وج��ب ال��ق��ان��ون ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى احل��ق 
بلدها  اإىل  ال��رج��وع  ع��ل��ى  ي��ج��ربه��ا  مم��ا  بالتجن�ص، 
اأ�شطحابهم  اأو  اأطفالها  ل��رتك  ت�شطر  وق��د  الأ�شلي 
يف  ين�شاأون  �شوف  الأطفال  ه��وؤلء  فان  وبالتايل  معها، 
تكون  ق��د  وع����ادات  قيم  على  وي��رتب��ون  خمتلفة  بيئة 
اأمهم  رعاية  من  يحرمون  اأو  وعادتنا،  لقيمنا  خمالفة 

وحترم هي منهم اإذا ما ا�شطرت اإىل ترك اأطفالها يف 
بلدهم والرجوع وحدها اإىل بلدها الأ�شلي.

عندما  �شنة  اأربعني  منذ  معاناتي  بداأت 
افكر  فلم  جن�شيتي،  يحمل  ل  رجل  من  تزوجت 
اأعي�ص  اأدرك حقوقي لأين  اأكن  بنف�شي ومل  وقتها 
يف  وهناء  �شعادة  يف  اأعي�ص  كنت  فقد  وطني،  يف 

بداية حياتي الزوجية.

حياتي  اإنقلبت  اأبنائي  اأجنبت  عندما  ولكن 
تاأمينهم  ل�شعوبة  النف�شية  حالتي  وتردت 
عمل  فر�ص  توفري  ول�شعوبة  وال�شحة،  بالتعليم 
وطني،  يف  غريبة  باأنني  وقتها  ف�شعرت  لهم، 
من  العديد  واأخذت  نف�شي  األوم  وبداأت 
الأ�شئلة تراودين: ملاذا تزوجت من رجل ل يحمل 
اأين حقي وحقوقهم؟  اأبنائي؟  جن�شيتي؟ ما ذنب 
م�شتقبل  انهيار  ووقف  م�شكلتي  من  وللخال�ص 
يف  هن  ومن  بادرت،  فقد  عيني  اأمام  اأبنائي 
دعم  حمالت  بتن�شيق  التفكري  يف  و�شعي،  مثل 
وترعرعوا  ولدوا  الذين  اأبنائنا  لق�شية  ومنا�شرة 
يف وطننا و�شربوا من مائه وتغذوا من خرياته ول 
القانون  تعديل  يتم  اأن  ناأمل  غريه.  وطنًا  يعرفوا 
املعاناة  هذه  رفع  يف  وامل�شاهمة  اأبناءنا  واإن�شاف 

الن�شانية وحتقيق الطماأنينة لعائلتي.

احل��ق يف  اأجنبي  واأب  اأردن��ي��ة  لأم  امل��ول��ود  اأُع��ط��ي  كما 
الأب  وك���ان  اململكة  يف  ول��د  اإذا  الأردن���ي���ة  اجلن�شية 
جمهول اجلن�شية اأو ل جن�شية له، اأو مل يثبت ن�شبه اإىل 
التطبيق  فاإن  احلالت  هذه  غري  يف  ولكن  قانونًا.  اأبيه 
جتني�ص  حق  امل��راأة  مينح  ل  للقانون  الر�شمي  العملي 
للمراأة  يحق  باأنه  علما  الأردن��ي��ة،  باجلن�شية  اأولده���ا 
اأجنبي  من  املتزوجة  اأو  الأرم��ل��ة  اأو  املطلقة  الأردن��ي��ة 
قيد  مب��وج��ب  م�شتقل،  ع��ائ��ل��ة  دف���رت  ع��ل��ى  احل�����ش��ول 
فيه  ي��ق��ي��د  ول  ب��ذل��ك  رغ��ب��ت  اإذا  م��ن��ف�����ش��ل  م����دين 

الأبناء .

تكفل  ت�شريعات  اأجل  من  باملطالب  »بيان  رفع  مت  وقد 
الوزراء  رئي�ص  اإىل  ُقدم  لعام 2010«  وامل�شاواة  العدالة 
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واإىل رئي�ص واع�شاء جمل�شي الأعيان والنواب ، ت�شمن 
عددًا من القوانني الواجب تعديلها، من �شمنها تعديل 
قانون اجلن�شية جلهة ال�شماح للمراأة الأردنية باإعطاء 
باملولود  اأ�شوة  الأح���وال،  جميع  يف  لأبنائها  جن�شيتها 
املدنية  احلقوق  بجميع  لهم  يعرتف  اأن  اأو  اأردين،  لأب 
ملرحلة  ال�شيا�شية  باإ�شتثناء  والإقت�شادية  والإجتماعية 
بها  يحتج  التي  ال�شيا�شية  الأ�شباب  زوال  موؤقته وحلني 

حلرمانهم من هذه احلقوق .

بيانه  �شبق  كما  الأردن��ي��ة  اجلن�شية  قانون  راع��ى  لقد 
جميع متطلبات التفاقيات الدولية املتعلقة باجلن�شية، 
وخا�شة اتفاقية الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد 
الأردن  اأن  اإل  امل��راأة«،  »اتفاقية  با�شم  املعروفة  امل��راأة، 
وعند م�شادقته على التفاقية حتفظ على الفقرة )2( 
م�شاويًا حلق  امل��راأة حقًا  املتعلقة مبنح  املادة )9(  من 

الرجل فيما يتعلق بجن�شية اأطفالهما.

اأو  د�شتوري  �شند  له  لي�ص  امل��ادة  على هذه  التحفظ  ان 
اأبناء الأردين  اأن  �شرعي، فقانون اجلن�شية ين�ص على 
عامًا  يرد  حيثما  املذكر  لفظ  ول��دوا،اأن  اأينما  اأردنيون 
ومطلقًا، يدل على كل من الذكر والأنثى على حد �شواء، 
ويوؤكد هذا التف�شري ما ورد يف املادة الثانية من قانون 
والتي جاء فيها:  بالتعريفات  املتعلق  الأردنية  اجلن�شية 
»تعني كلمة )اأردين( كل �شخ�ص حاز اجلن�شية الأردنية 

مبقت�شى اأحكام هذا القانون«.

هذا   نتيجة  والأطفال  الن�شاء  ي�شيب  الذي  ال�شرر  اإن 
هذا  برفع  املطالبة  اإىل  اأدى  الد�شتوري  غري  التمييز 
التحفظ واللتزام بالق�شاء على التمييز �شد املراأة يف 

هذا املجال.

وتعديالته  ■ املوؤقت  ال�سفر  جــوازات  قانون 

رقم 5 ل�سنة 2003

جواز  “يت�شمن  املوؤقت  ال�شفر  ج��وازات  قانون  ين�ص 
ال�شفر املعلومات التالية: الرقم الوطني حلامل اجلواز 
وا�شمه ومكان ولدته وتاريخها، طبقا ل�شجل احلا�شب 
يحددها  اأخ���رى  معلومات  اأي  اإىل  بالإ�شافة  الآيل، 

ي��ح��دده��ا  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  ب��ني  م��ن  املدير”. 
امل���دي���ر ه���ي احل���ال���ة ال��زوج��ي��ة ل���ل���م���راأة؛ يف ح���ني ل 

تو�شع مثل هذه املعلومة على جواز �شفر الرجل. 

ن�ص  اأجد  فال  اأخي،  �شفر  بجواز  اأقلب  �شارة: 
جواز  يف  يو�شع  فلماذا  الجتماعية؟!  حالته  يبني 
يفيد  ما  �شفري  جواز  ويف  اأرملة،  اأنها  اأمي  �شفر 
مطلقة!  اأنها  عمتي  �شفر  جواز  عزباء،ويف  اأنني 
ول  الجتماعية!  حالتها  تبني  اأن  املراأة  على  ملاذا 
يذكر ذلك على جواز �شفر الرجل؟ �شوؤال يتبادر 

لذهني كلما تقدمت بطلب اأية وثيقة ر�شمية.

هيفاء اأم لثالثة اأطفال ، يعي�ص زوجها ويعمل قي 
اأ�شطرها  بحادث  زوجها  اأ�شيب   .. دولة خليجية 
 ، م�شبقة  اإ�شتعدادات  ودون  فجاأة  اإليه  لل�شفر 
وحني رغبت بال�شفر فوجئت بطلب �شلطات املطار 
�شفرها  على  الويل  اأو  الزوج  من  خطية  موافقة 
اجلواز،  ذات  يف  معها  املقيدين  الأطفال  و�شفر 
يكن  اأمل  ؟؟  اأي�شًا  اأطفايل  األي�شوا  هيفاء  تت�شاءل 
اإذ لو مل  اإعتبار املوافقة مفرت�شة ؟؟  من الأجدر 
قرارًا  لأ�شت�شدر  ذلك  يريد  الويل  اأو  الأب  يكن 
ال�شفر، فالأ�شل يف الأمور الإباحة،  ق�شائيًا مبنع 
اأما الزوجة فالقانون ل يقيد �شفرها ولكن بع�ص 
املوقف  هذا  الزوجة يف  ت�شع  زالت  ل  املمار�شات 

املحرج .

ولكن  واأط��ف��ال��ه��ن،  ال��زوج��ات  �شفر  يقيد  ل  ال��ق��ان��ون 
بع�ص املمار�شات لزالت ت�شعهن يف هذا املوقف املحرج 

■  36 رقم  املوؤقت  ال�سخ�سية  الأحوال  قانون 

ل�سنة 2010:

العديد  ال�شخ�شية  الأح�����وال  ق��ان��ون  ع��ل��ى  اأُدخ���ل���ت 
م��ن ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا الرت���ق���اء بحقوق 
التعديالت  اأهمها  وك��ان من  الأ���ش��رة،  اإط��ار  امل��راأة يف 
التي اأجريت خالل العام 2001، والتي ن�شت على رفع 
وا�شرتاط  �شنة،  اإىل )18(  ال��زواج  ل�شن  الأدن��ى  احلد 
ال��ث��اين،  ال�����زواج  الأوىل ع��ن��د ع��ق��د  ال���زوج���ة  اإب����الغ 
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اإ�شافة اإىل حق الزوجة يف طلب التفريق دون داع لبيان 
الأ�شباب.

امل��وؤق��ت  ال�شخ�شية  الأح�����وال  ق��ان��ون  اإ����ش���دار  وي��ع��د 
حتققت  ال��ت��ي  الجن�����ازات  اأه����م  اأح����د   2010 ل�شنة 
ت�شمن  فقد  بحقوقها؛  املطالبة  م�شرية  خالل  للمراأة 
القانون  ت�شمنها  التي  الأحكام  القانون عددًا من  هذا 
ال�����ش��اب��ق واأح���ك���ام���ًا اأخ�����رى ج���دي���دة اأه���م���ه���ا: منح 
يحقق  ما  ال��زواج  ت�شرتط يف عقد  اأن  امل��راأة احلق يف 
ول  ال��زواج  ملقا�شد  منافيا  يكون  األ  ب�شرط  م�شلحتها 
تكون  اأن  ذلك  ومن  �شرعا،  فيه مبا هو حمظور  يلتزم 
كما  عليها،  زوجها  يتزوج  ل  اأن  ب��ي��ده��ا،اأو  ع�شمتها 
يثبت لها احلق يف تطليق نف�شها متى �شاءت، وحتتفظ 

بكامل حقوقها املرتتبة على عقد الزواج .

و�شاوى القانون بني الرجل واملراأة من حيث اإعتبار كل 
منهما طرف يف العقد، بالن�ص على اأن الزواج هو عقد 
واإيجاد  اأ�شرة  لتكوين  �شرعا  له  وام��راأة حتل  رجل  بني 
اأو  اخلاطبني  اأح��د  من  باإيجاب  ال��زواج  وينعقد  ن�شل، 
وكيله وقبول من الآخر اأو وكيله يف جمل�ص العقد. وبهذا 
تكون املراأة طرف يف عقد الزواج، كالرجل، لها احلرية 
التامة يف اإختيار الزوج، ول ينعقد الزواج اإل بر�شاها 

واإرادتها احلرة، ولها احلق يف مبا�شرته بنف�شها.

وللمراأة وفق القانون حق طلب التفريق واإنهاء العالقة 
لالفتداء؛  التفريق  منها: طلب  اأ�شباب،  لعدة  الزوجية 
لالإع�شار  التفريق  طلب  الإنفاق؛  لعدم  التفريق  طلب 
والعجز عن الإنفاق؛ التفريق للغياب والهجر ولالإيالء 
والنزاع.  لل�شقاق  التفريق  للحب�ص؛  التفريق  والظهار؛ 
وبذلك فقد متتعت املراأة باحلرية التامة واحلق الكامل 
اإذا ما حلق  يف طلب التفريق واإنهاء الرابطة الزوجية 
اجلن�شية  للعيوب  التفريق  فيها  مب��ا  ���ش��رر،  اأي  بها 
واجل�شمية املنفرة ولعقم الزوج، وللعجز عن دفع املهر، 
اأحكام  القانون  ت�شمن  حيث  ال��زوج،  لفقد  والتفريق 

تف�شيلية يف هذ ال�شاأن.

دع��اوى  الإث��ب��ات يف  ع��بء  امل��ذك��ور  القانون  كما خفف 
بال�شهادة  يكتفى  بحيث  والتفريق،  وال��ن��زاع  ال�شقاق 
بالت�شامع املبني على ال�شهرة يف نطاق حياة الزوجني، 

ورفع �شن احل�شانة حتى 15 �شنة لالأم امل�شلمة وقيدها 
ب�شبع �شنوات لالأم غري امل�شلمة، مع تخفي�ص �شن الأنثى 
يف  كانت  حني  يف  �شنة،   )30( اإىل  �شمها  يجوز  التي 

القانون ال�شابق )40( �شنة.

ف�شاًل عن ذلك فقد ن�ص القانون على اإن�شاء »�شندوق 
ت�شليف النفقة«، غايته ت�شليف النفقة املحكوم بها عند 
من  للحد  وذل��ك  عليه،  املحكوم  من  حت�شيلها  تعذر 
ام��راأة  �شغريًا،  اأو  كان  م�شنًا  للنفقة  امل�شتحق  معاناة 
كانت اأو رجل، يف حال تعذر تنفيذ النفقة. هذا، ويحل 
عليه  املحكوم  مطالبة  يف  له  املحكوم  حمل  ال�شندوق 

باملبلغ املدفوع يف جميع الأحوال. 

اململكة  خارج  بال�شغري  ال�شفر  اأجاز  القانون  اأن  يذكر 
ب�شروط  ال��دائ��م��ة  غ��ري  الإق��ام��ة  اأو  ال��زي��ارة  ل��غ��اي��ات 
و�شوابط حتافظ على م�شلحة ال�شغري، ال ان التطبيق 
يف  النظر  ت�شتحق  التي  امل�شكالت  بع�ص  اأظهر  العملي 

معاجلتها.

اإرج��اع  للزوج  يجيز  القانون  ف��ان  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 
ذلك  وق��ع  اإذا  الإن���ف���اق،  ل��ع��دم  التفريق  بعد  زوج��ت��ه 
اأ�شهر مما  العدة ويكون مكلفًا بدفع نفقة ثالثة  خالل 
نفقتها  ي�شمن  كفيال  وق��دم  نفقة  من  عليه  لها  تراكم 
امل�شتقبلية، يف حني اأن عليه اإثبات الي�شار والقيام بدفع 
لزوجته  نفقة  من  عليه  تراكم  مما  اأ�شهر  �شتة  نفقة 
وتقدمي كفيل بنفقتها اإذا كان ذلك اأثناء نظر الدعوى. 
من املعروف اأن بع�ص الأزواج يقوم باتخاذ ذلك و�شيلًة 
اأن  اإىل  النفقة  بالزوجة من خالل عدم دفع  لالإ�شرار 
يتم احلكم بالتفريق، مما يجنبه دفع نفقة �شتة اأ�شهر 
خالل  اإرجاعها  باإمكانه  واأن  خا�شة  عليه،  تراكم  مما 
فرتة العدة ب�شروط اأقل، تتمثل يف دفع نفقة ثالثة اأ�شهر 
يكون مكلفًا  اأن  ودون  اأ�شهر،  �شتة  ل  عليه،  تراكم  مما 
يف  الكفيل  بتقدمي  مكلف  باأنه  علمًا  الي�شار،  باإثبات 
الزوجة على  موافقة  ي�شرتط  ل  القانون  احلالتني،لكن 
الرجعة اإذا متت خالل فرتة العدة. وهكذا فان الزوجة 
بعد اأن تكون قد تكبدت عناء رفع دعوى التفريق لعدم 
يتكلف  اأن  دون  ال��زوج،  ي�شتطيع  وم�شاريفها  الإنفاق 
مت  التي  زوجته  باإرجاع  يقوم  اأن  الي�شار،  اإثبات  عناء 
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التفريق بينها وبينه، ناهيك عن اإلزامه بدفع مبلغ اأقل 
مما تراكم عليه من النفقة!

اإن احلق الذي منح للزوج بالطالق كثريًا ما يتم اللجوء 
اليه تع�شفًا، بحيث تكون �شحيته الزوجة التي حت�شل 
مبوجب القانون على تعوي�ص مايل ل يقل عن نفقة �شنة 
حتدد  القيمة  ب��اأن  علمًا  �شنوات،  ث��الث  عن  يزيد  ول 
املالية« غري  الزوج  »اإمكانيات  املحكمة ح�شب  قبل  من 
امل��راأة  احتياجات  يلبي  ول  العدالة  يحقق  ل  ه��ذا  اأن 
زواجها  على  مر  قد  ك��ان  اذا  خا�شًة  تع�شفًا  املطلقة 
القانون  تعديل  على  العمل  يجب  وعليه  طويلة.  ف��رتة 
جلهة تطبيق حق ال�شعي الذي يتيح للزوجني اقت�شام ما 
يتح�شل اأثناء احلياة الزوجية اإذا ما اأُنق�شت الزوجية 

بالطالق اأو بالوفاة.

ال�شتمرار  وقبولها  الزواج  بعد ع�شرين عامًا من 
يف احلياة الزوجية مع زوجها العقيم، وجدت ملياء 
نف�شها مطلقة بدون بيت اأو عمل، فقد خ�شرت كل 
�شيء، ومل ي�شفع لها اأنها �شحت باأمومتها لت�شانده 
مبحنته. تقول ملياء اأنها قبلت بو�شع زوجها وكانت 
تعي�ص حياة زوجية م�شتقرة، اإىل اأن اأ�شيب زوجها 
مبر�ص اعتقد معه، هو وعائلته، اأن اأجله قد دنى، 
فقرر اأن يطلقها حتى يحرمها من مرياثه رغم اأنه 
باملاليني.  تقدر  واأمواًل  عقارات  وميتلك  مقتدر 
هذه  جنيه  يف  له  اليمنى  اليد  مبثابة  ملياء  كانت 
الرثوة، واأ�شافت ملياء اأنه بعد اأن اأم�شى بها العمر 
لها  يوؤمن  دخل  اأو  م�شتقبل  بال  اإن�شانة  اأ�شبحت 
 2،500 مبلغ  هو  عليه  ما ح�شلت  وكل  حياتها، 
وتت�شاءل  التع�شفي.  الطالق  عن  تعوي�شًا  دينار 
هذا  يف  يفيدين  وماذا  املبلغ  بهذا  اأفعل  “ماذا 
العمر؟ ل اأريده! انه لن يعو�شني عن عمري الذي 
تركه جحود  الذي  النف�شي  الأثر  ُيرمم  ول  �شاع؛ 
زوجي، ول ي�شد قوتي اليومي وعالجي ... هل من 

قانون ين�شفني؟!”.

اخلاطب  ي��ك��ون  اأن  ال���زواج  لأهلية  ال��ق��ان��ون  ي�شرتط 
ع�شرة  ثمانية  منهما  كل  يتم  واأن  عاقلني،  واملخطوبة 
يجيز  القانون  فان  ذلك  ومع  عمره.  من  �شم�شية  �شنة 

للقا�شي، ومبوافقة قا�شي الق�شاة، اأن ياأذن يف حالت 
�شم�شية  �شنة  ع�شرة  اخلام�شة  اأكمل  من  بزواج  خا�شة 
الغاية،  ل��ه��ذه  ي�شدرها  لتعليمات  وف��ق��ا  ع��م��ره،  م��ن 
وان  امل�شلحة.  تقت�شيها  �شرورة  زواج��ه  يف  ك��ان  اإذا 
له  ما  كل  يف  كاملة  اأهلية  يكت�شب  ذلك  وفق  تزوج  من 
اأن التطبيق  عالقة بالزواج والفرقة واآثارهما، والواقع 
العملي لهذا الن�ص، ورغم و�شوح بنود التعليمات التي 
حالت  ع��دد  ارت��ف��اع  اإىل  ي�شري  الغاية،  لهذه  �شدرت 
العمر.  من  ع�شرة  الثامنة  دون  هم  ملن  بالزواج  الإذن 
يكون  ل  ان  ت�شرتط  التعليمات  فان  اأخ��رى  ناحية  ومن 
اأن  اإل  التعليم املدر�شي،  الزواج �شببًا يف النقطاع عن 
الواقع ي�شري اأي�شا اإىل اأن من يتزوجن يف �شن اخلام�شة 
ع�شرة غالبًا ما ينقطعن عن التعليم، رغم اأنهن مازلن 

يف مرحلة التعليم الأ�شا�شي.

اخلا�شة  ال�شخ�شية  الأح����وال  ب��ق��وان��ني  يتعلق  فيما 
بالطوائف امل�شيحية تطالب الهيئات الن�شائية بتطويرها 
العدالة  ول�شمان  وامل���راأة،  الأ���ش��رة  ل�شالح  وتعديلها 
خا�شة  اأمامها،  املرفوعة  الق�شايا  يف  البت  و�شرعة 
الهيئات  هذه  وتطالب  مثاًل.  كالنفقة  منها،  العاجلة 
بتخفي�ص الر�شوم على هذه الق�شايا، ومعاملة القوانني 
من  �شواء  الوطنية  الت�شريعات  معاملة  تطبقها  التي 
حيث �شمان ال�شيادة الق�شائية التامة يف جميع مراحل 
اجلريدة  يف  قوانينها  ن�شر  حيث  م��ن  اأو  التقا�شي، 
الر�شمية واإتاحتها ملن يطلبها بي�شر، لتطبيق بنودها يف 

الواقع العملي.

امللكية واملرياث ■

الإ�شالمية  ال�شريعة  مبوجب  الأردن��ي��ة،  امل���راأة  تتمتع 
وقد  وامل����رياث،  امللكية  بحق  الأردن��ي��ة،  والت�شريعات 
م�شتقلة  مالية  ذمة  للمراأة  الإ�شالمية  ال�شريعة  منحت 
التحكم مبمتلكاتها، ول  مكنتها من ممار�شة حقها يف 
كيفية  عليها  ميلي  اأو  يتدخل  اأن  �شخ�ص  لأي  يحق 
الت�شرف بتلك املمتلكات.كما تخلو الت�شريعات الأردنية 
الد�شتور  م��ن  اب��ت��داأً  وامل����رياث،  امللكية  حل��ق  املنظمة 
وق��ان��ون  الأردين  امل���دين  ب��ال��ق��ان��ون  م����رورًا  الأردين، 
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ذات  الت�شريعات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شخ�شية  الأح����وال 
فيما  امل���راأة  �شد  متييزية  ن�شو�ص  اأي��ة  من  العالقة، 
منها  اأي  يجيز  ول  املرياث  اأو  بالتملك  بحقوقها  يتعلق 

حرمانها من هذه احلقوق.

امل��راأة  بحق  اعرتفت  الأردنية  الت�شريعات  اأن  والواقع 
ا�شتقالل  على  ن�شت  حيث  ق��ي��ود،  ب���دون  امللكية  يف 
اأمواله  مالًكا  فيبقى كل منهما  للزوجني،  املالية  الذمة 
القواعد  تلك  تت�شمن  مل  كما  الآخ��ر،  عن  بال�شتقالل 
متلك  وعليه  للمراأة،  القانونية  الأهلية  على  قيود  اأي��ة 
يفقدها  �شبب  ما  دون  الر�شد،  �شن  تبلغ  التي  امل���راأة 
القانونية  الت�شرفات  بكافة  ال��ق��ي��ام  ح��ق  اأهليتها، 
والرهن  وال�شراء  بالبيع  ممتلكاتها،  بكل  والإداري����ة 
والإجارة وغريها، بل وتعترب اأية قيود ترد على اأهليتها 
ال�شخ�شية  حريته  ع��ن  التنازل  لأح��د  فلي�ص  باطلة، 
حقوقه  ملبا�شرة  اأه��ال  يكون  ل  فمن  اأهليته،  ع��ن  ول 
ال�شن  يف  ل�شغر  للتمييز  فاقدًا  ك��ان  من  هو  املدنية، 

اأوعته اأو جنون فقط.

رقم  الأردين  التجارة  قانون  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
التجارية  الأهلية  اأحكام  ترك   )1966( ل�شنة   )12(
للقواعد العامة، فال حتتاج الزوجة اإىل حماية زوجها 
وو�شايته على اأموالها وت�شرفاتها، ول �شلطة للزوج يف 
منح زوجته الإذن بالتجارة. وتكت�شب املراأة التي متار�ص 
وفقًا  نافذة  ت�شرفاتها  وتعترب  التاجر،  �شفة  التجارة 
الرجل.  ت�شرفات  التي حتكم  لالأهلية  العامة  للقواعد 
وميكن للمراأة اأن توكل الغري واأن تكون وكيلة عن زوجها 
على  قيودًا  التجارة  قانون  و�شع  وق��د  ه��ذا،  غ��ريه.  اأو 
فاإذا ما  اإفال�ص زوجها،  اإعالن  الزوجة يف حال  اأموال 
التي  واملنقولت  العقارات  الزوجة  ت�شرتد  الزوج  اأفل�ص 
تثبت اأنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال 
اأثناء مدة الزواج، ويحق  اإليها بال عو�ص يف  اآلت  التي 
اأثناء  يف  ا�شرتتها  التي  العقارات  ت�شرتد  اأن  اأي�شا  لها 
مدة زواجها بنقودها، ب�شرط اأن تثبت الزوجة م�شدر 

هذه النقود.

ع��دم   76 ل�شنة   43 رق���م  امل���دين  ال��ق��ان��ون  وي�����ش��م��ن 
ب��الإك��راه،  ت��ربم  التي  وال��ت��ع��اق��دات  الت�شرفات  نفاذ 

فاذا  زوجته  على  �شوكة  ذو  »ال���زوج  اأن  على  بالن�ص 
لتتنازل  مثال  اأهلها  عن  منعها  او  بال�شرب  اكرهها 
له مال ففعلت كان ت�شرفها غري  او تهب  لها  عن حق 
نافذ«. وكذلك يف حال اإكراه املراأة من قبل اأي �شخ�ص 
على التنازل اأو التخارج عن ن�شيبها من الرتكة لباقي 
ملنع  الن�شو�ص  م��ن  ع��دد  امل�����ش��رع  �شن  كما  ال��ورث��ة. 
حرمان  بق�شد  ب��اأم��وال��ه��م،  الت�شرف  م��ن  امل��ورث��ني 
بع�ص الورثة من املرياث اأو تقليل ن�شيب بع�ص الورثة، 
وم��ن��ه��ا ع���دم ن��ف��اذ ب��ي��ع امل��ري�����ص م��ر���ص امل���وت لأح��د 
فر�ص  اإىل  اإ�شافة  ل��وارث،  الو�شية  نفاذ  وعدم  الورثة 
اإجراءات للتخارج ت�شمن حق الورثة يف احل�شول على 

حقوقهم من الرتكة.

والقانونية  ال�شرعية  احلقوق  ثبوت  من  وبالرغم  لكن، 
ووج�����ود ال��ع��دي��د م���ن ال�����ش��م��ان��ات ال��ت��ي حت���ول دون 
اأن  ال  وامل����رياث،  بامللكية  امل���راأة  ح��ق  على  الع��ت��داء 
الأحيان،  من  كثري  ت�شاهم، يف  الجتماعية  املمار�شات 
الأردن��ي��ة من ه��ذه احل��ق��وق، وذلك  امل���راأة  يف حرمان 
يقوم  كاأن  امل��ورث،  قبل  من  املعاملة  يف  للتمييز  نتيجة 
اأمالكه  كل  عن  الذكور  لأبنائه  بالتنازل  حياته  اأثناء 
نف�شها  امل��راأة  تنازل  اأوب�شبب  الإن��اث،  حرمان  بهدف 
عن تلك احلقوق اكراهًا اأو خجاًل. والواقع اأن العادات 
املجتمع  ن��ظ��رة  ذل���ك  ال�����ش��ائ��دة، مب��ا يف  وال��ت��ق��ال��ي��د 
امل��راأة  وجهل  مبرياثها،  تطالب  التي  للمراأة  ال�شلبية 
بتق�شيم  املتعلقة  والإج�����راءات  وبالقوانني  بحقوقها 
ومقاطعة  ل��الإي��ذاء  التعر�ص  م��ن  خ�شيتها  اأو  الإرث، 
ر���ش��وم  تكاليف  دف���ع  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ع���دم  اأو  الأ����ش���رة 
تدفع  الأ�شباب  ه��ذه  اأن  املحامني-  واأت��ع��اب  املحاكم 
العائلة،  يف  الذكور  ل�شالح  ارثها  عن  للتنازل  باملراأة 
مقابل  نطاقها،  �شمن  الإرث  على  احل��ف��اظ  ب��دع��وى 
ي�شمى  ما  وه��و  رم��زي��ًا،  يكون  ما  غالبًا  م��ايل  تعوي�ص 

بالتخارج.

وحلماية املراأة من ا�شتغالل احلالة النف�شية والعاطفية 
اأ�شدرت  فقد  مورثها،  وف��اة  عقب  عليها،  تكون  التي 
معاملة  اأي  اإج��راء  مينع  ق��رارًا  الق�شاة  قا�شي  دائ��رة 
بعد مرور ثالثة  اإل  الإرثية  تخارج عن احلقوق  لوثيقة 
الأموال  قيمة  ارتفاع  وب�شبب  امل��ورث.  وفاة  على  اأ�شهر 
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غري املنقولة ب�شكل كبري يف الآون��ة الأخ��رية، ولزدي��اد 
اأعباء املراأة الأ�شرية فقد ت�شكل لدى الن�شاء املزيد من 

الوعي للتم�شك بحقوقهن يف املرياث.

دون  حت��ول  التي  التقليدية  الجتماعية  امل��ح��ددات  اإن 
متتع املراأة بحقها يف امللكية واملرياث ت�شاهم يف حرمان 
والتحكم  القت�شادية  امل��وارد  اىل  الو�شول  من  امل��راأة 
وحتقيق  القت�شادية  امل�شاركة  من  متنعها  كما  فيها، 
ال�شتقالل املايل. كما اأن هذه املحددات، وما نتج عنها 
قدرتها  على  يوؤثر  اقت�شاديا،  امل��راأة  تبعية  اإدام��ة  من 
فان  ولذلك  املبا�شرة،  املادية  احتياجاتها  تلبية  على 
الن�شاء املطلقات وامل�شنات والأرامل غالبًا ما يعانني من 
الفقر واحلرمان، ويجربن على العتماد على الأقارب 
كما  الجتماعية،  ال�شناديق  دعم  على  والأ�شدقاء،اأو 
ظواهر  خمتلف  ا�شتمرار  يف  املحددات  هذه  وت�شاهم 

العنف �شد املراأة.

قانون املالكني وامل�ستاأجرين وتعديالته رقم  ■

11 ل�سنة 1994

حمى قانون املالكني وامل�شتاأجرين حق الزوجة املطلقة 
ال�شكن  لغايات  املاأجور  باإ�شغال  واأولدها يف ال�شتمرار 
���ش��دور  ح��ال��ة  يف  ا�شليني  كم�شتاأجرين  وج����دوا  اأن 
اأو  تع�شفي  بطالق  خمت�شة  حمكمة  من  قطعي  حكم 
يف  اأنه  اإل  للماأجور،  ال��زوج  ترك  حال  كن�شي  انف�شال 
ترمل  بعد  اإذا تزوجت  امل��راأة  اآخر يجحف بحق  ظرف 
املوؤجر  العقار  يلي:“....اأما  م��ا  على  ين�ص  عندما 
الزوجة  حقوق  ...فتنقطع  ال�شكن  غري  اخرى  لغايات 
الن�ص  ه��ذا  اآخ��ر«،  زوج  من  زواجها  عند  الإج���ارة  يف 
لالأرملة  معاناة  وي�شبب  ماديا  �شررا  يلحق  القانون  يف 
من  لها  امل��ت��اأت��ي  العائد  على  عي�شها  يف  تعتمد  ال��ت��ي 
حمل جتاري م�شتاأجر؛ حيث اأن حق اليجار يعترب ذات 
القيمة املادية من عنا�شر املحل التجاري حق الإيجار. 
وهل  م��ن؟  ومل�شلحة  الن�ص؟  ه��ذا  م��ن  احلكمة  فما 
الأرملة  انقطاع حق  الزواج مكروه �شرعا ليرتتب عليه 

بالإجارة عند زواجها بعد ترمل ؟؟ 

من  مبح�شر  علياء  تفاجاأت  زواجها  ب�شبب   ...
للمحل  املالك  من  عدليا  اإنذارا  يبلغها  املحكمة 
عليها  باأن  عملها  فيه  متار�ص  الذي  التجاري 
احل�شني،  جبل  يف  الكائن  التجاري  املحل  اإخالء 
عن  ورثته  الذي  الأحذية  ببيع  واملتخ�ش�ص 
وفاته.  منذ  وتديره  املتوفى،  ال�شابق  زوجها 
وبيد ترجتف على  ب�شعقة  بل  ل  وتعجب،  بذهول 
اأم�شكت  رزقها،  م�شدر  فقدان  جراء  م�شريها 
لتفاجاأ  لها؛  قريب  حمام  اإىل  وذهبت  الأوراق 
بن�ص مادة يف قانون املالكني وامل�شتاأجرين تن�ص 
املوؤجر  العقار  يف  الإجارة  حقوق  »تنتقل  اأنه  على 
والفروع  الأ�شول  اإىل  ال�شكن  غري  اأخرى  لغايات 
من ورثته واىل زوجته، وتنقطع حقوق الزوجة يف 
الإجارة عند زواجها من زوج اآخر«. تفكر علياء: 
الزواج فعل حمرم  الن�ص؟ وهل  الداعي لهذا  ما 
وملاذا  ؟  الن�ص  هذا  من  ومل�شلحة  عليه،  لتعاقب 
يعمد امل�شرع اإىل حرمان املراأة من حقوقها ب�شبب 

زواجها بعد ترمل؟!

ل�سنة  ■  8 رقــم  وتــعــديــالتــه  العمل  قــانــون 

 :1996

بيئة  يف  العاملة  ل��ل��م��راأة  احلماية  العمل  ق��ان��ون  وف��ر 
العمل على اأ�شا�ص امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف جميع 
دون  ب��اإج��ازة  العاملة  حق  منها  وال��واج��ب��ات؛  احلقوق 
بدون  اإج��ازة  يف  حقها  اأطفالها،  لرتبية  للتفرغ  رات��ب 
راتب ملرافقة الزوج، احلق يف �شاعة ار�شاع، توفري دار 
ح�شانة لع�شرة اأطفال على الأقل من اأطفال العامالت 
الذين تقل اأعمارهم عن اأربع �شنوات يف املن�شاآت التي 
ف�شل  وم��ن��ع  الأق����ل،  على  عاملة  ع�شرين  ت�شتخدم 
حملها  من  ال�شاد�ص  ال�شهر  من  ابتداء  احلامل  امل��راأة 
اإ�شافًة اإىل اإجازة الأمومة  اأثناء اإجازة الأمومة،  اأو يف 
مبا  وب��ع��ده،  الو�شع  قبل  كامل  ب��اأج��ر  العاملة  للمراأة 
ي�شل  اإىل ع�شرة اأ�شابيع، مع حظر ت�شغيلها قبل انق�شاء 

تلك املدة.
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غري اأن الت�شريعات تفرق يف مدد اإجازة الأمومة املمنوحة 
للمراأة بني القطاعني العام واخلا�ص؛ فاإجازة الأمومة 
ت�شل اإىل )90( يومًا للموظفة يف القطاع العام؛ يف حني 
ترتاوح اإجازة الأمومة يف القطاع اخلا�ص اأو القطاع �شبه 
اأن  العمل غري  قانون  وفق  يوما  ما بني )70(  الر�شمي 
اأنظم وت�شريعات بع�ص املوؤ�ش�شات تخالف هذه القوانني 
اأمومة  كاإجازة  يومًا  اأربعني  من  اأكرث  مينح  ل  وبع�شها 
املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  نظام موظفي  )املادة 37 من 
املوؤ�ش�شات  بع�ص  ويف  وتعديالته(   1979 لعام   69 رقم 
)45( يومًا اأو �شهر، وهو ما يوجب توحيد هذه الإجازة 
زيادة  خالل  من  الأردن،  يف  العامالت  الأمهات  لكافة 
اإجازة الأمومة يف القطاع اخلا�ص لت�شبح )90(  مدة 
العاملة يف  للمراأة  عليه احلال  ما هو  يومًا، على غرار 
تاأمني  ا�شتحداث  مت  اأن  بعد  وبالأخ�ص  العام،  القطاع 
يعد  ال�شمان الجتماعي، بحيث مل  قانون  لالأمومة يف 
اإجازة الأمومة من التزامات  اأجر العاملة طيلة  تغطية 
رب العمل واإمنا تدفع من �شندوق تاأمني الأمومة الذي 

بداأ تطبيقه اعتبارا من الأول من اأيلول 2011.

ح�شلت  وقد  األب�شة،  م�شنع  يف  اأعمل  اإين  روان: 
زميلتي  وكذلك  يومًا،  ل�شبعني  اأمومة  اإجازة  على 
لنف�ص  اأمومة  اإجازة  على  ح�شلت  هبة  العمل  يف 
لر�شاعة  �شاعة  وفرتة  اأ�شابيع  ع�شرة  اأي  املدة، 
�شديقتنا  اأن  غري  كامل.  عامل  ملدة  طفلتها 
على  ح�شلت  العدل،  وزارة  يف  املوظفة  ربى، 
وال�شوؤال:  يومًا،  ت�شعني  مدتها  اأمومة  اإجازة 
حق  الر�شاعة  و�شاعة  الأمومة  اإجازة  األي�شت 
األ�شنا  اأمهاتهم؟!!  برعاية  ليتمتعوا  لالأطفال  
ملدة  اأطفالنا  برعاية  ونرغب  اأمهات  جميعًا 
خمتلفة  الأمومة  اإجازة  مدة  تكون  ملاذا  منا�شبة؛ 

بني القطاع العام واخلا�ص؟!. 

كانت احلكمة يف ال�شابق من جعل اإجازة الأمومة ع�شرة 
اأ�شابيع  فقط اأنها كانت من م�شوؤولية رب العمل، الذي 
ولكن  الأمومة،  اإجازة  مدة  كامل  الأجر عن  يدفع  كان 
قانون ال�شمان الجتماعي لعام 2010 نقل هذا العبء 
القطاع  على  يطبق  ل  فلماذا  الأم��وم��ة،  �شندوق  اإىل 

اخلا�ص ما يطبق على القطاع العام.

اأعطى  اجلن�شي  الع��ت��داء  م��ن  احل��م��اي��ة  جم��ال  ويف 
دون  العمل  ترتك  ان  يف  العاملة  للمراأة  احلق  القانون 
انتهاء  عند  القانونية  بحقوقها  احتفاظها  مع  اإ�شعار، 
و�شرر،  عطل  تعوي�شات  من  لها  يرتتب  وما  اخلدمة، 
وذلك يف حالة اعتداء �شاحب العمل اأو من ميثله، اأثناء 
العمل اأو ب�شببه باأي �شكل من اأ�شكال العتداء اجلن�شي. 
كما اأن لوزير العمل اأن يقرر اإغالق املوؤ�ش�شة للمدة التي 

يراها منا�شبة يف حال تكرار وقوع مثل هذا العتداء.

اأين امل�شاواة يف الأجر؟ 

الوظيفي  امل�شمى  ذات  مراد  زميلي  اأ�شارك  لينا: 
ذات  منا  كل  ويحمل  الوظيفية،  الأعمال  ونف�ص 
ونتوىل  اجلهد  بنف�ص  ونقوم  واخلربة،  املوؤهل 
ظروف  يف  نعمل  اننا  كما  امل�شوؤولية،  نف�ص 
اأجري،  من  اأعلى  العمل  من  اأجره  لكن  واحدة، 
دخلي  واأن  لالأ�شرة،  املعيل  هو  الرجل  اأن  بحجة 
من العمل لي�ص اأ�شا�شي بل ثانوي! فلماذا يح�شل 
اأين  ؟!  اأجري  من  اأعلى  وظيفي  اأجر  على  زميلي 

امل�شاواة؟!  اأين العدل؟!

حال  يف  العمل  �شاحب  العمل  ق��ان��ون  ويعاقب  ه��ذا، 
حتت  اأو  ج���ربي���ة،  ب�����ش��ورة  ع��ام��ل��ة  اأي  ا���ش��ت��خ��دام 
ب���الإك���راه ، مب��ا يف ذل��ك  ب��الح��ت��ي��ال،اأو  اأو  ال��ت��ه��دي��د 
املنازل  يف  العاملني  فئة  وحلماية  ال�شفر  وثيقة  حجز 
ل�شمان  ن��ظ��ام  ���ش��در  ف��ق��د  وب�شتانييها،  وط��ه��ات��ه��ا 

حقوق هذه الفئة من العاملني لعام 2009.

■  30 رقم  وتعديالته  املدنية  اخلدمة  نظام 

ل�سنة 2007:

للمراأة،  المتيازات  من  العديد  املذكور  النظام  منح 
الأجر  واإج��ازة غري مدفوعة  الأمومة  اإج��ازة  بينها  من 
عليها  املن�شو�ص  احلقوق  من  وغريها  الزوج،  ملرافقة 
يف النظام. ومن اأهم املبادئ والقيم التي ترتكز عليها 
اأح���ك���ام ن��ظ��ام اخل���دم���ة امل��دن��ي��ة م���ب���ادئ ال��ع��دال��ة 
الكفاءات،  اأف�شل  الفر�ص وا�شتخدام  والنزاهة وتكافوؤ 
مبادئ  وحتقيق  واجل����دارة  ال�شتحقاق  اأ���ش�����ص  وف��ق 
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على  متييز  دون  الفر�ص،  وتكافوؤ  والعدالة  ال�شفافية 
اأ�شا�ص اجلن�ص.

ل��ق��د م��ن��ح ال��ن��ظ��ام امل���ذك���ور امل��وظ��ف��ة، ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
الأج��ر،  مدفوعة  اأ�شهر  ثالثة  البالغة  الأمومة  اإج��ازة 
اإج������ازة ب����دون رات����ب وع������الوات مل����دة ل ت��زي��د عن 
عدم  على  ون�����ص  ال��ر���ش��ي��ع،  بطفلها  للعناية  �شنتني 
اجل�شدية  ب��الأع��م��ال  القيام  احل��ام��ل  املوظفة  تكليف 
عدة  مبادئ  وت�شمن  حملها،  اأو  �شحتها  على  ال�شارة 
نف�شها.  التوظيف  بفر�ص  التمتع  يف  احل��ق  بينها  من 
يكون  اأن  التعيني  �شروط  �شمن  حدد  النظام  اأن  يذكر 
الوظيفة  اإ�شغال  و�شروط  ملتطلبات  م�شتوفيًا  املتقدم 
ال�شاغرة دون متييز على اأ�شا�ص اجلن�ص. اإل اأن النظام 
اإ�شافة  الر�شاعة،  �شاعة  يف  حقها  من  املوظفة  حرم 
لأطفال  ح�شانة  دور  توفري  اإلزامية  على  الن�ص  لعدم 
اإل  للموظفة  العائلية  العالوة  تدفع  ل  كما  املوظفات، 
ب�شروط ل ي�شرتطها القانون بالن�شبة للرجل مما يوؤدي 

اىل عدم الن�شاف يف الجر بالقطاع العام اأي�شًا.

يف  املوظفة  ربى،  �شديقتنا  ح�شلت  هدى: 
يومًا  ت�شعني  اأمومة  اإجازة  على  العدل،  وزارة 
كامل  لعام  الر�شاعة  �شاعة  من  ُحرمت  ولكنها 
الوزارة  يف  ح�شانة  دور  وجود  لعدم  لطفلتها، 
من  الر�شاعة  �شاعة  من  وحلرمانها  ناحية،  من 
خادمة  ل�شتقدام  ا�شطرها  مما  اأخرى،  ناحية 
طفلتها  بفطام  قامت  كما  �شغريتها.  لرعاية 
حاجة  دون  ال�شناعية،  الر�شاعة  نحو  وحتولت 
�شحة  على  الطبيعية  الر�شاعة  فوائد  لذكر 
الأم والطفل، فما �شبب اختالف احلقوق، األي�شت 
اإجازة الأمومة و�شاعة الر�شاعة حق لالأطفال كما 
هي لالأم؟! األ�شنا جميعًا �شواء عامالت يف القطاع 
العام اأو اخلا�ص، اأمهات ونرغب برعاية واإر�شاع 

اأطفالنا؟!

■  7 رقم  املوؤقت  الجتماعي  ال�سمان  قانون 

لعام 2010 وقوانني التقاعد املدين وتعديالته 

الع�سكري  والتقاعد   1959 ل�سنة   34 ــم  رق

وتعديالته رقم 33 ل�سنة 1959: 

ح��ق��ق ق���ان���ون ال�����ش��م��ان الج��ت��م��اع��ي اجل���دي���د ل��ع��ام 
اأه��م��ه��ا  امل���ج���الت،  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  ت��ق��دم��ًا   2010
التاأمني  مبظلة  املنازل  من  العامالت  الن�شاء  �شمول 
الجتماعي اختياريا. كما ن�ص على حق الأرمل باجلمع 
الذي  اأو راتب العتالل  التقاعد  بني ن�شيبه من راتب 
التقاعد  رات���ب  م��ن  ون�شيبه  زوج��ت��ه  م��ن  اإل��ي��ه  ي���وؤول 
مت  كما  اأبنائه.  من  اإليه  ي��وؤول  الذي  العتالل  راتب  اأو 
الأم��وم��ة  ت��اأم��ني  ���ش��ن��دوق  اأح��ك��ام  تطبيق  ال��ب��دء يف 
للحد  وذل��ك   2011 اأيلول  �شهر  من  الأول  من  اعتبارا 
ب�شبب  الإن���اث  ت�شغيل  عن  العمل  اأرب���اب  اإح��ج��ام  من 
عن  التعطل  ت��اأم��ني  وا���ش��ت��ح��داث  الأم���وم���ة  اإج�����ازات 

العمل.

بني  اجلمع  لالأرملة  يجيز  ل  ال�شابق  يف  القانون  وكان 
اأجرها من العمل ون�شيبها من راتب التقاعد اأو راتب 
القانون  اأن  اإل  زوجها،  من  اإليها  يوؤول  الذي  العتالل 
اجل��دي��د، م��ن��ح  امل����راأة الأرم��ل��ة احل��ق يف اجل��م��ع بني 
اأجرها  اأو  العتالل  ب�شبب  راتبها  اأو  التقاعدي  راتبها 
رات��ب  اأو  ال��ت��ق��اع��د  رات���ب  م��ن  ون�شيبها  ال��ع��م��ل  م��ن 
اإليها م��ن زوج��ه��ا. ول��ك��ن عند  ي���وؤول  الع��ت��الل ال���ذي 
التطبيق العملي ل يتم تطبيق القانون على من ترملت 
اإجحاف؛  ذلك  ويف   ،2010 لعام  القانون  �شدور  قبل 
وتطبيق  للقانون  املبا�شر  الأث��ر  قاعدة  تقت�شي  حيث 
من  ت��ك��ون  ال��ت��ي  احل���الت  على  الت�شريع  وح���دة  م��ب��داأ 
وال��ف��وري  املبا�شر  ب��الأث��ر  ي�شمى  م��ا  وه��و  واح���د،  ن��وع 
ب��اأث��ر  ال��ق��ان��ون  اأم����ام ق��اع��دة ع���دم تطبيق  ل��ل��ق��ان��ون 
التي  التقاعدية  بالرواتب  �شوى  تتعلق  ل  فهي  رجعي 

اأ�شتحقت ودفعت يف ظل القانون ال�شابق .
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ل�شتحقاق  ا�شرتط  عندما  اإجحافا  القانون  يوقع  كما 
ب��اأن يكون الأرم��ل  ال��زوج��ة  الأرم���ل حل�شته من رات��ب 
م�شابًا بالعجز الكلي، واأن ل يكون له اأجر من عمل اأو 

دخل من مهنة اأو راتب تقاعدي.

اأو  امل��دين  للتقاعد  التابعة  املوظفة  ح��ال  ه��و  وك��ذل��ك 
خ�ش�ص  اإذا  موروثًا،  راتبًا  تتقا�شى  والتي  الع�شكري 
لها راتب تقاعد عن خدمتها، فهي ُتعطي الراتب الأكرث 
راتب  اأكرث من  بني  بدعوى عدم اجلمع  الآخ��ر  ويوقف 
نتيجة جهد  اإ�شتحق  الراتبني  اأن كل من  تقاعدي رغم 

وعمل واإقتطاعات خمتلفة.

تروي هيام معاناتها من قانون التقاعد: منذ 15 
عاما اأُحلت على التقاعد بعد اأن عملت معلمة يف 
تقاعد  راتب  واأتقا�شى  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
دمت لوفاة زوجي الذي كان  قدره 242 دينارًا، �شُ
ت�شوية  وعند  ال�شحة.  وزارة  يف  �شيدلنيا  يعمل 
يف  اأخرى  ب�شدمة  فوجئت  التقاعدية  احلقوق 
حياتي، اإذ مت قطع راتبي التقاعدي، على اأ�شا�ص 
اأنه ل يجوز اجلمع بني راتبي تقاعد! وهو اجراء ل 
اأجد له مربرًا؛ فقد كنت كما كان املرحوم زوجي، 
التقاعدية.  بالقتطاعات  التقاعد  �شندوق  نغذي 
جارتي  و�شع  عن  واقعيًا  يختلف  ل  و�شعي  اإن 
تتقا�شى  وهي  اأبدا،  تعمل  مل  التي  اإلهام  الأرملة 
راتب تقاعد زوجها، علما اأن جمموع ال�شتحقاق 
من التقاعدين )تقاعدي وراتب التقاعد امل�شتحق 
يل من تقاعد زوجي( ل يكاد يفي بالقوت اليومي، 
اليومية  احلياة  وتكاليف  املنزل  اأجرة  فهناك 
العالج  ونفقات  لالأبناء  جامعة  واأق�شاط  ال�شعبة 

وغريها مما يفي�ص عن راتب التقاعد مهما بلغ.

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ف���ان رات����ب ال��ت��ق��اع��د ُي��ق��ط��ع عن 
ت��زوج��ه��ن، ويعاد  ال��زوج��ات وال��ب��ن��ات والأم��ه��ات عند 
مطلقات  اأو  اأرامل  اأ�شبحن  ما  اذا  ا�شتحقاقهن  اإليهن 
هذه  خمتلف  اإن  نهائيًا.  تقطع  زواج��ه��ن  تكرر  واذا 
احلالت باتت بحاجة ملراجعة جادة يف �شوء �شماناتنا 
الد�شتورية والتزامنا مبراعاة العدالة وامل�شاواة وتكافوؤ 

الفر�ص ومت�شكنا بقيمنا العربية الأ�شيلة.

ل�سنة  ■  16 رقم  وتعديالته  العقوبات  قانون 

 :1960

اجلن�شية  والع��ت��داءات  الغت�شاب  القانون  يجرم 
�شن  ورف��ع  علها،  العقوبات  ت�شديد  ومت  الأخ���رى، 
احلماية للطفل / ة اإىل الثامنة ع�شرة �شنة، ومينع 
جرائم  يف  املخففة  الأ���ش��ب��اب  ا�شتعمال  ال��ق��ان��ون 
مل  عليها  املجني  كانت  اإذا  العر�ص  على  العتداء 
تكمل الثامنة ع�شرة من عمرها عند وقوع اجلرمية. 
ت�شمنت لئحة املطالب اأن تكون العقوبة موحدة يف 
جرائم الغت�شاب وهتك العر�ص وغريها التي تقع 
يعتد  ل  حيث  �شنة  ع�شر  الثامنة  تكمل  مل  من  على 
مثال.  �شنة  ع�شر  الثالثة  عمر  يف  الطفلة  بر�شاء 
�شروط  توفر  عند  العقوبة  تخيف  القانون  يجيز 
معينة اإل يف جرائم القتل والإيذاء التي تقع على من 

مل يكمل اخلام�شة ع�شر �شنة.

اإ�شقاط  حال  يف  املخففة  بالأ�شباب  الأخ��ذ  ويجيز   
ي�شمى  فيما  ال�شخ�شي  حلقهم  عليها  املجني  ذوي 
ا�شتبعاد  على  الن�ص  يجب  اأنه  اإل  ال�شرف،  جرائم 
واملجني  اجلاين  كان  اإذا  املخففة  بالأ�شباب  الأخذ 
من  اجل��اين  يعفي  ل  وان  العائلة،  نف�ص  من  عليها 
اإذا تزوج من ال�شحية يف جرائم العتداء  العقوبة 
العقوبة  القانون  و�شدد  والغت�شاب.  العر�ص  على 
يف جرائم ال�شفاح بني الأ�شول والفروع، �شواء كانوا 
�شرعيني اأو غري �شرعيني، وبني الأ�شقاء وال�شقيقات 
من  منزلتهم  يف  هم  من  اأو  لأم،  اأو  لأب  والإخ���وة 
الأ�شهار واملحارم، لكن القانون ل مينع املجرم من 
بعد  جرمه  معاودة  جمال  له  يتيح  مما  الولية  حق 
ب�شكل  القانون  يجرم  ل  كما  العقوبة.  فرتة  انتهاء 
يجيز  انه  اإىل  اإ�شافة  الزوجات،  اغت�شاب  �شريح 
�شروب التاأديب التي ينزلها الآباء بالأولد على نحو 
ما يبيحه العرف العام، وغني عن البيان اأن عبارة 
ح�شب  تف�شريها  يتفاوت  العام«  العرف  يبيحه  »ما 
مفهوم  �شمن  البع�ص  يعتربه  فما  والزمان،  املكان 

»العرف العام« قد ل يعتربه الآخرون كذلك.
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■  6 رقم  الأ�سري  العنف  من  احلماية  قانون   

ل�سنة 2008  : 

التطورات يف جمال حماية  العديد من  اململكة  �شهدت 
قانون احلماية من  �شن  اأبرزها  العنف، من  املراأة من 
املنطقة  يف  نوعه  من  الأول  يعد  ال��ذي  الأ�شري  العنف 
واملعلومات  الإج��راءات  اك�شاء  ت�شمن  والذي  العربية، 
التامة،  ال�شرية  الأ�شري �شبغة  العنف  بق�شايا  املتعلقة 
اأو  الجتماعية  اأو  الطبية  اخل��دم��ات  مقدمي  واأل���زم 
التعليمية من القطاعني العام اأو اخلا�ص اإبالغ اجلهات 
مع  عنف،  اآث��ار  م�شاهدتهم  او  علمهم  حال  املخت�شة 
بني  وم��ن  اأف��رادالأ���ش��رة.  من  املت�شرر  �شالمة  �شمان 
اأوامر  للعنف  املتعر�ص  التي ت�شمن حماية  الإج��راءات 
دخول  من  ومنعه  عليه  امل�شتكى  باإبعاد  ت�شمح  حماية 
اإذا مل  �شاعة،  على )48(  تزيد  ل  ملدة  الأ�شري  البيت 
للمت�شررين  احلماية  لتاأمني  اأخرى  و�شيلة  هناك  يكن 
ل  ملدة  عليه  بامل�شتكى  والحتفاظ  الأ�شرة،  اأف��راد  من 
مع  الأ���ش��رة؛  حماية  اإدارة  يف  �شاعة   )24( على  تزيد 
تتوىل  التي  الأ�شري  الوفاق  جلان  ت�شكيل  على  الن�ص 

بذل م�شاعي الإ�شالح والتوفيق.

�شناء تتعر�ص للعنف من �شقيقها املتزوج واملقيم 
يف مكان يبعد عن منزلها. 

وبناتها  هي  وتتعر�ص  بائن،  طالق  مطلقة  هالة 
للعنف باأ�شكاله من قبل طليقها.

للعنف  تتعر�ص  لكنها  زوجها  عن  منف�شلة  وملياء 
من زوجها.

ولكن القانون ل يعترب اأي من هذه احلالت عنفًا 
اأ�شريًا، فهم ل يقيمون يف نف�ص البيت الأ�شري!!

واألزم القانون املذكور ال�شابطة العدلية بالنتقال اإىل 
به، عند ورود بالغ  املدعى  الأ�شري  العنف  مكان وقوع 
يت�شمن ان هناك حالة عنف اأ�شري قائمة، اأو اأنها على 
لأمر  خرقا  يت�شمن  بالغ  ورود  عند  اأو  الوقوع،  و�شك 
حماية نافذ كان قد �شدر وفقا لأحكام القانون. ويذكر 
بالتحقيق  للقيام  انتدابه  يتم  عام  مدع  هناك  اأن  هنا 

الأ�شرة،  حماية  اإدارة  لدى  الأ�شري  العنف  ق�شايا  يف 
اخلدمات  توفري  ي�شمن  مما  �شرعي،  طبيب  وكذلك 

املتكاملة يف املكان ذاته.

ل�سنة  ■  9 رقــم  بالب�سر  ــار  الجت منع  قانون 

 :2009

مت �شن قانون ملنع جرمية الجتار بالب�شر، وقد مت ت�شمني 
بالب�شر،  الجت��ار  اأ�شكال  جلميع  جترميًا  القانون  هذا 
ومبا ين�ش�����جم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الجتار 
لعام2000،  والأطفال  الن�ش���اء  وبخا�شة  بالأ�شخا�ص، 
املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
وال��ذي  بالريمو(  بربوتوكول  )امل��ع��روف  الوطنية  عرب 
القانون  هذا  يف  الرتكيز  مت  وقد  الأردن.  عليه  �شادق 
على حماية �شحايا الجتار بالب�شر وت�شديد العقوبة اإذا 
كان �شحايا هذه اجلرمية من الأطفال والن�شاء، اإ�شافًة 
مالحقة  عن  للتوقف  العام  للمدعي  املجال  اإتاحة  اإىل 
ارتكابهم  اأن  تبني  اإذا  املت�شررين،  اأو  عليهم،  املجني 

لتلك اجلرائم كان نتيجة كونهم �شحايا اإجتار. 

مت�شافرة  اإج����راءات  ات��خ��اذ  ال��ق��ان��ون  ي�شمن  وح��ت��ى 
ذلك  يف  مبا  بالب�شر،  الجت��ار  على  الق�شاء  اأج��ل  من 
الجتار باملراأة، فقد ن�ص على ت�شكيل جلنة وطنية ملنع 
الجتار بالب�شر لرفع م�شتوى التعاون بني جميع �شلطات 

وموؤ�ش�شات اإنفاذ القوانني املخت�شة.

ملنع  الوطنية  ال�شرتاتيجية  اأطلقت   2010 ع��ام  ويف 
الجتار بالب�شر، والتي ت�شمنت عددًا من املحاور، اأهمها 
التعاون  وتعزيز  الق�شائية  واملالحقة  واحلماية  املنع 
جمال  يف  والإقليمي  املحلي  والتعاون  ال�شراكات  وبناء 
الجتار بالب�شر. ومن ناحية اأخرى فقد مت و�شع م�شروع 
كما  الوطنية،  اللجنة  اعتمدته  الذي  اليواء  دور  نظام 
 ،)2011-2010( لالأعوام  تنفيذية  عمل  خطة  اأعدت 
ت�شمنت اإن�شاء دار اإيواء ل�شحايا الجتار بالب�شر. هذا 
ويجري التن�شيق ما بني مديرية الأمن العام وعدد من 
الإي��واء  خدمات  تقدم  التي  احلكومية  غري  املنظمات 
ل�شمان  اخلدمات  هذه  لتطوير  امللحة  احلاجة  وتبقى 

تنفيذ برامج التاأهيل والتعايف اجل�شدي والنف�شي.
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ــة  ■ ــي ــات اجلــزائ ــم ــاك ــح قـــانـــون اأ�ـــســـول امل

وتعديالته رقم 9 ل�سنة 1961

اإىل  ال�شتماع  واملحكمة  العام  للمدعي  القانون  يجيز 
�شهادة من مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره، با�شتخدام 
التقنية احلديثة، والقائمة على الربط التلفزيوين املغلق 
اأن  وعلى  لذلك  مربرة  اأ�شباب  وجدت  اإذا   )CCTV(
متكن هذه الو�شائل اأي خ�شم من مناق�شة ال�شاهد اأثناء 
املحكمة.  بينة مقبولة يف  ال�شهادة  وتعد هذه  املحاكمة 
وتعترب هذه التقنية منا�شبة و�شرورية حلماية الأطفال 
�شحايا العتداءات اجلن�شية اأو املعنفني اأ�شريا واأهمية 
تعميمها واأن يكون ا�شتخدامها وجوبيا يف كافة املحاكم.

اأدخلت الطفلة )�ص( اإىل دار الأمان بتحويل من 
لتحر�ص  تعر�شها  ب�شبب  ال�شرة  حماية  ادارة 
بالفح�ص  اثباته  يتم  مل  والدها  قبل  من  جن�شي 
النف�شية  الأخ�شائية  مع  جل�شاتها  اأن  ال  الطبي 
بينت تعر�شها لتحر�شات جن�شية من قبل والدها، 
اأمام  ب�شهادتها  لالدلء  الطفلة  ا�شتدعاء  مت  وقد 
حمكمة اجلنايات الكربى، حيث قامت اخ�شائية 
اجتماعية مبرافقتها ويف قاعة النتظار ا�شتمعت 
الطفلة ملا يدور يف قاعة املحكمة مما دفعها لتكرار 
�شيعدم  اأم  �شي�شجن  والدها  اإذا كان  �شوؤالها عما 
خمفوري  املتهمني  م�شاهدتها  مع  ذلك  وترافق 
باعطاء  بداأت  ل�شهادتها  ال�شتماع  ولدى  الأيدي 
وادعاءاتها  ال�شابقة  �شهادتها  تطابق  اجابات 
ال�شوؤال  ذات  تكرر  كانت  اأنها  اإل  والدها  �شد 
موجود  والدها  باأن  اأخربها  الذي  القا�شي  على 
وعدم  الطفلة  انهيار  اىل  اأدى  مما  القاعة  يف 
القدرة على ال�شتمرار يف ال�شهادة حيث �شمح لها 
القا�شي باأخذ ا�شرتاحة ولدى عودتها نفت حتر�ص 
والدها بها فناق�شت �شهادتها املقدمة �شابقا مما 
بتهمة  العام  املدعي  اإىل  الطفلة  حتويل  ا�شتدعى 

ال�شهادة الكاذبة

كما يجيز القانون للم�شتكى عليه يف دعاوى اجلنح ان 
بدل  املحاكمة  حل�شور  املحامني  من  وكيال  عنه  ينيب 
عنه، ما مل تقرر املحكمة ان ح�شوره بالذات �شروري 
التهمة  تالوة  جل�شة  با�شتثناء  وذلك  العدالة،  لتحقيق 
على امل�شتكى عليه و�شوؤاله عنها، واجلل�شة املخ�ش�شة 
املراأة  عن  تخفيف  ذلك  الدفاعية،ويف  اإفادته  لإعطاء 
يف  املحاكم  مبراجعة  تلزم  ل  بحيث  عليها،  امل�شتكى 
مواعيد اجلل�شات، واإمنا يكتفى بح�شور وكيلها للدفاع 

عنها يف الق�شايا اجلزائية.

قانون منع اجلرائم رقم 7 لعام 1954 ■

بدون  اإداريًا  الن�شاء  توقيف  يتم  القانون  ومبوجب هذا 
لعب  وقد   ، الإداري  احلاكم  من  وبقرار  ق�شائي  حكم 
اآلية بديلة للق�شاء يف  هذا القانون دورًا ميكن اإعتباره 
العدالة  اأن  اإل  النزاعات خا�شة حني تكون عائلية  حل 
بالعادات  لتاأثره  القانون  بهذا  العمل  وق��ف  تقت�شي 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال��ذك��وري��ة ال��ت��ي غ��ال��ب��ًا م��ا ت��دف��ع الن�شاء 
ث��م��ن��ًا ل��ه��ا ف��ال��ع��دي��د م��ن��ه��ن مت ت��وق��ي��ف��ه��ن ب��ه��دف 
القتل  اأو  ب��الإي��ذاء  للتهديد  عر�شة  كن  حني  احلماية 
هذا  بف�شل  الإع���رتاف  من  بد  ول  اأ�شرهن،  قبل  من 
يف  ف�شل  اأن��ه  اإل  العديدات  اأرواح  حماية  يف  القانون 
���ش��م��ان ح��ق��ه��ن ب��احل��ري��ة ويف ب��داي��ة ج��دي��دة اآم��ن��ه 

بعيدًا عن التهديد.

واإذا كان لهذا القانون مربر يف ال�شابق حينما مل تكن 
املعنفات  الن�شاء  اأي��واء  ت�شهل  وخدمات  برامج  هناك 
اأو ت��ت��دخ��ل حل��ل ال��ن��زاع��ات م��ع الأ���ش��ر ف��ل��م ي��ع��د له 
امل���ربرات ذات��ه��ا يف ظ��ل ت��زاي��د وت��ن��وع ه��ذه اخلدمات 

احلومية منها وغري احلكومية 
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العملي  اجلانب  هو  هنا  العدالة  باآليات  املق�شود  ان 
فعالة  �شبل  توفري  للعدالة من خالل  الو�شول  للحق يف 
قبل  من  والتظلم  العدل  ون�شدان  القانوين  لالإنت�شاف 
الأ�شخا�ص الذين تنتهك حقوقهم وحرياتهم، اإذا ما مت 
اأو  التهديد بذلك  اأو مت  الإعتداء على حق من احلقوق 
احلرمان من احلق ، وبالن�شبة للمراأة يق�شد به كذلك 
الجتماعي  للنوع  مراعية  واإج��راءات  ُنظم  توفر  مدى 
على  امل��راأة  حلقوق  الفعلي  الإع��م��ال  ملتطلبات  وملبية 
اأ�شا�ص امل�شاواة اأمام القانون؛ ب�شورة متكن كل اإن�شان 
الإن�شاف  اإىل  الو�شول  من  جن�شه،  عن  النظر  بغ�ص 
اأو  عامة  �شواء  معوقات  دون  وقانونيًا  اإداري��ًا  والعدالة 
اللجوء  عن  تثنيها  اأو  تعجزها  اجلن�ص  بنوع  مرتبطة 
الو�شمة  من  اخل�شية  ب�شبب  اإم��ا  القانون،  حماية  اإىل 
لطلب  ال�شلطات  اإىل  تلجاأ  من  تطال  التي  الجتماعية 
قدرتها  تفوق  مالية  تكاليف  اأو  والن�شاف؛  احلماية 
ب�شبب اجلهل  ؛اأو  الأم��د  تقا�شي طويلة  اإج��راءات  اأو  ؛ 
العدالة  اإىل  الو�شول  فر�ص  يفوت  قد  ال��ذي  بالقانون 
حيث ل يقدر معظم النا�ص على حتمل نفقات اأو تكاليف 
على  خا�شة  ب�شورة  ه��ذا  وينطبق  املحامني،  واأت��ع��اب 
الرجل؛  القت�شادي عن  ا�شتقاللها  ب�شبب عدم  املراأة 
الفقر  من  ملعاناتها  اأو  الك�شب  على  قدرتها  و�شعف 
والبطالة.ومن ناحية اأخرى فان التحديات الجتماعية 
التي تواجهها املراأة جتربها على اللجوء اإىل العالقات 
اإىل  اللجوء  امل��راأة يف  تقيد خيارات  قد  التي  التقليدية 
الق�شاء،وحتد من ا�شتقالليتها يف اتخاذ القرار يف من 

ميثلها اأمام الق�شاء.

 – توفروا  ان  – حتى  عالوة على ذلك، فان املحامني 
احل�شا�شية  من  الدرجة  نف�ص  على  لي�شوا  فغالبيتهم 
تواجهها  التي  ال�شعوبات  اأو  امل��راأة  متطلبات  لتفهم 
املحامني،  بع�ص  ي��رى  ل  فقد  للتقا�شي،  اللجوء  عند 
اأو يتفهموا الأبعاد التمييزية لقانون ما، والتي توؤثر على 
الجتماعية  العالقات  م�شائل  لأن  والن�شاء،  الرجال 

والأ���ش��ري��ة، وخ��ا���ش��ة يف ح��ال��ة وج���ود اأط��ف��ال تتطلب 
البت  �شرعة  حيث  من  التعامل،  يف  خمتلفة  معاجلات 
وال��و���ش��ول اإىل ع��دال��ة ���ش��ري��ع��ة، والأه�����م م��ن ذل��ك 
حكم  علي  حت�شل  التي   ف��امل��راأة  الأح��ك��ام؛  تنفيذ  هو 
تنفيذ  ل�شنوات  تنتظر  اأن  حتتمل  ل  نفقة  اأو  م�شاهدة 

احلكم.

توافر  العدالة  اإىل  الو�شول  يف  احلق  اإعمال  ويتطلب   
توافرها  ي��وؤدي  اأن  ميكن  التي  املتطلبات  من  جمموعة 
وال�شعور  والطماأنينة  الر�شا  م��ن  حالة  اإ�شاعة  اإىل 
بالأمان والثقة �شمن اجلماعة واملجتمع. اإن تلبية هذه 
املتطلبات يحتاج اإىل اإرادة �شيا�شية واإىل جهود وموارد 
وخربات واإىل اإلتزام باإحرتام حقوق الإن�شان واإعرتاف 

بامل�شاواة بني النا�ص واإحرتام �شيادة القانون ومنها؛

حق التقا�سي :   ■

مبوجب  واأردن��ي��ة  اأردين  لكل  مكفول  اأ�شا�شي  حق  وهو 
والق�شاة  للكافة  مفتوحة  فاملحاكم  الد�شتور  اأحكام 
وامل��دع��ون  الق�شاة  ويلعب  ق�شائهم،  يف  م�شتقلون 
حقوق  حماية  جمال  يف  فعاًل  دوراً  واملحامون  العامون 
املراأة، ومتكينها من الو�شول اإىل العدالة ، وتتمثل مهمة 
املنظورة  املنازعات  على  القانون  تطبيق  يف  الق�شاة 
اأم��ام��ه��م، وال��ت��اأك��د م��ن اح���رتام ال��ق��وان��ني والأن��ظ��م��ة 
القائمة، ويتجلى دورهم يف جمال تف�شري وتطبيق حكم 
القانون على الوقائع ويف تف�شري اأحكام القانون وحماية 
قانوين  ن�ص  اأي  يطبقون  ل  بحيث  القانونية  ال�شرعية 
الإن�شان  حقوق  حماة  هم  والق�شاة  للد�شتور،  خمالف 
وهم من يكفل الإلتزام ب�شمانات املحاكمة العادلة، كما 
ويت�شدون  للمظلومني  العدالة  يحققون  من  هم  اأنهم 
التي  احلقوق  على  املتعدين  ويردعون  والظاملني  للظلم 
الن�شاء ممثالت يف �شلك  القانون، وكلما كانت  يكفلها 
الن�شاء  اإحتياجات  لأخذ  اأكرب  الفر�شة  كانت  الق�شاء 

القسم الثالث : آليات وضمانات الحق
في الوصول إلى العدالة؛
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اأبناء  هم  الق�شاة  لأن  القانون  تطبيق  عند  بالإعتبار 
املجتمع يتاأثرون بالثقافة ال�شائدة فيه .

برامج  اإت��اح��ة  يف  ال�شتمرار  ال�����ش��روري  م��ن  اأن��ه  كما 
من  القانونية،  املهن  يف  للم�شتغلني  والتدريب  التوعية 
كيفية  واإداري���ات،ح���ول  وحم��ام��ي��ات؛اإداري��ني  حمامني 
الجتماعي  ال�شياق  ظل  يف  امل��راأة  ق�شايا  مع  التعامل 
التي  املعارف واملهارات  اإمتالك  ال�شائد ومتكينهم من 
ايجابيًا؛حيث  امل��راأة  ق�شايا  مع  التعامل  من  متكنهم 
ي�شاعد هذا النوع من الربامج على درا�شة الفرتا�شات 
التي تدور يف اأذهان املتقا�شني،وحماولة تناول الدعاوى 
الق�شائية لي�ص فقط من منظور احلياد املفرت�ص؛ واإمنا 

اأي�شاً من منظور امل�شاواة والعدالة وتكافوؤ الفر�ص . 

العدالة  قواعد  اإر���ش��اء  يف  مهما  دورا  الق�شاة  ويلعب 
الإن�شان  حقوق  مبادئ  تطبيق  خالل  من  والإن�شاف، 
اأكرث  الق�شائية  الأح��ك��ام  مايجعل  الدولية  وال�شرعة 
ح�شا�شية لق�شايا املراأة، حيث اأنه ،ويف �شابقة ق�شائية، 
اإىل  فيه  اإ�شتند  ق��رارا  الطفيلة  يف  �شلح  قا�ص  اأ�شدر 
بنوع من  تتعلق  ق�شية  الدويل يف  القانون  ن�شو�ص من 
التمييز عانت منه فتاة من احل�شا، يف جنوب اململكة، 
مما �شكل خطوة اإيجابية و�شابقة ق�شائية نحو ا�شتخدام 
املعاهدات الدولية يف املحاكم باإعتبارها من املرجعيات 
القانونية امللزمة، حيث جنح القا�شي املذكور يف تغيري 
اتفاقية  اإىل  بال�شتناد  طلبها  على  بناًء  لفتاة،  ا�شما 

الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز �شد املراأة .

القانونية  املرجعيات  على  الق�شاء  اعتماد  اأن  غ��ري 
الدولية ما زال يف بداياته خا�شة واأن هذه الإتفاقيات 
و2007   2006 عام  اإل  الر�شمية  اجلريدة  يف  تن�شر  مل 

كما اأ�شلفنا . 

ومن احلقوق املجاورة حلق التقا�شي حق الدفاع واحلق 
اآليات بديلة  اإىل  اللجوء  العادلة واحلق يف  يف املحاكمة 

حلل النزاعات وغريها مما قد يفيد الن�شاء . 

احلق يف احل�سول على املعلومات :   ■

ما زالت جهود اإتاحة املعلومات قا�شرة عن توفري جميع 
دون  يحتاجها  اأو  يطلبها  من  لكل  الالزمة  املعلومات 
املبادرات  بع�ص  زال��ت  وما  مالية،  كلفة  وب��دون  تاأخري 
كموقع   ، الر�شمية  منها  ���ش��واء  ذل���ك  ح��اول��ت  ال��ت��ي 
الذي  الإنرتنت  �شبكة  على  الإلكرتوين  ال��وزراء  رئا�شة 
ويوفر  الأ�شا�شية  املعلومات  وبع�ص  ال��ق��رارات  ين�شر 
بع�ص  مواقع  اأو  اإلكرتونيًا  الر�شمية  اجلريدة  اأع��داد 
التي  املواد  اأو  التي ت�شدر عنها  الن�شرات  اأو  ال��وزارات 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  غري  املنظمات  وتن�شرها  تعدها 
ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  موقع  ومنها  الوطنية 
املراأة الإلكرتوين ومطبوعات ون�شرات اللجنة، وبرامج 
الإذاعات املجتمعية ومنها اإذاعة فرح النا�ص على �شبيل 
املثال ، والتي تتيح بع�ص املعلومات اإل اأنها ما زالت غري 
فعالة بالقدر الكايف حيث ل ت�شل اإىل قاعدة عري�شة 
املعلومات  توفر  ل  كما  الن�شاء،  وخا�شة  املواطنني  من 

كاملة وب�شيغة مفهومة للجمهور العادي. 

ولذلك ل بد من اإ�شتخدام املوؤ�ش�شات التعليمية وو�شائل 
الو�شول  على  قدرة  الو�شائل  اأكرث  باإعتبارها  الإع��الم 

اإىل النا�ص يف خمتلف مواقعهم ب�شورة اأف�شل .

وقد اأدركت احلكومة �شرورة �شن قانون ل�شمان احلق 
اإقرار القانون  يف احل�شول على املعلومات فتم بالفعل 
رقم 47 ل�شنة 2007، وبهذا كان الأردن اأول دولة عربية 
عقبات  يواجه  زال  وما  ال��ذي  القانون  هذا  مثل  ت�شع 

وقيود كثرية حتد من الإعمال الفعلي لهذا احلق .

احلـــق يف مــعــرفــة الــنــ�ــســو�ــص والأحـــكـــام  ■

القانونية؛ 

باليني  اأرب��ع��ة  بوجود  تفيد  التي  التقارير  اأن  �شك  ل 
القانوين ويعي�شون خارج  التمكني  يعانون غياب  اإن�شان 
خطورة  على  توؤ�شر  ال��ع��امل1  يف  القانون  �شيادة  اإط��ار 
املعرفة  على  ه��وؤلء  ح�شول  حق  يف  كبريين  وق�شور 

1

1 -  ح�شب تقرير جلنة التمكني القانوين للفقراء » من اأجل قانون يف خدمة اجلميع ، املجلد الأول 
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احلق  لهم  تكفل  التي  واملوؤ�ش�شية  القانونية  واملعلومات 
مناهج  غياب  ب��اأن  �شك  ول   ، العدالة  اإىل  الو�شول  يف 
تعترب  القانون  وعلم  القانونية  بالثقافة  تعني  تعليمية 
من املعيقات الأ�شا�شية اأمام اإن�شياب واإتاحة املعلومات 
من الناحية الفعلية ، واأمام قدرة النا�ص على فهم هذه 
حياتهم  يف  تفيدهم  فعالة  معرفة  واإكت�شاب  املعلومات 
وقاية وحماية ودفاعًا ، خا�شة واأن مبداأ �شيادة القانون 
القانوين  الن�ص  باإعتبار  املعروفة  القاعدة  اإىل  ي�شتند 
هو “ حجة على الكافة “ تاأ�شي�شًا على قاعدة مفادها 
�شائكة  م�شاألة  وهي  بالقانون”،  باجلهل  يعتد  “ ل  اأنه 
فنحن   ، اأ�شا�شية  مفارقة  على  وتنطوي  حتديًا  تطرح 
�شخ�ص  كل  اأن  من  للتاأكد  و�شائل  منلك  ل  جهة  من 
القبول  ل منلك  كما  ال�شارية،  بالقوانني  علمًا  اأخذ  قد 
للتحلل  باإدعاء اجلهل  بالقوانني لأنها �شت�شبح و�شيلة 
اأن   ، العقاب   من  والإف��الت  القانونية  الإلتزامات  من 
ن�شر القوانني  يف اجلريدة الر�شمية ميثل حاًل منا�شبًا 
، ولكن اجلريدة الر�شمية ل تتوفر لعامة النا�ص ب�شهولة 
يف  توؤثر  التي  امللزمة  الأحكام  من  العديد  اأن  اإ�شافة 
كبع�ص  ن�شرها  يتم  ل  لالأ�شخا�ص  القانونية  امل��راك��ز 
ورغم  العامة،  القرارات  بع�ص  اأو  والتعليمات  الأنظمة 
اإتاحة اجلريدة الر�شمية على بع�ص املواقع الإلكرتونية 
على  القدرة  و�شعف  الإنرتنت  اإنت�شار  اأن حمدودية  اإل 
اإ�شتخدامه من قبل �شرائح وا�شعة يف املجتمع وخا�شة 
الفئات الأ�شعف كالفقراء والن�شاء والأطفال،حتد من 
و�شائل تكفل  البحث عن  املتوخاة، مما يوجب  الفائدة 
اإليها بي�شر وبدون  الإطالع على القوانني حني احلاجة 
كلفة وبالن�شبة للن�شاء ب�شكل خا�ص فاإن هذه الإ�شكالية 

تبقى من التحديات القائمة.

ه��ذه اخلدمة  اإت��اح��ة  اىل  امل��ب��ادرات  بع�ص  �شعت  وق��د 
وكذلك  للن�شاء1  املعرفة  �شبكة  مواقع  جمموعة  ومنها 
م�شروع “ ورقتي “ على موقع ن�شاء الأردن 2 اإ�شافة اإىل 
موقع رئا�شة الوزراء وجمل�شي النواب والأعيان واملجل�ص 
الق�شائي ومواقع عدد من الوزارات واملوؤ�ش�شات العامة 

واجلامعات واملواقع الإعالمية ومواقع منظمات املجتمع 
املدين وبع�ص املواق�ع الدولية والعربية .

غري اأن اإتاحة الن�شو�ص كما هي، لي�ص كافيًا فالتكييف 
القانوين الالزم لتطبيق الن�شو�ص على الوقائع والفهم 
العملي بحاجة اىل تب�شيط يف املعلومات واإ�شتخدام لغة 
وامل�شطلحات  الت�شريعية  ال�شياغات  من  تعقيدًا  اأقل 
الفنية، كما اأن التعرف على الن�شو�ص واجبة التطبيق 
يف كل حالة على حدى ، هي من ال�شعوبة مبكان بالن�شبة 
الت�شريعات  اأثر  اإىل  اإ�شافة  لالإن�شان غري املتخ�ش�ص، 
اأ�شل احلق  على  ، وغريها  البينات  وقوانني  الإجرائية 
حتديات  جميعها  وهي  عليه،  التعرف  ي�شهل  ل  مما   ،
تفر�ص البحث عن و�شائل ملواجهتها كمثل توفري مراكز 
خدمات معرفية ومعلوماتية متخ�ش�شة لديها كفاءات 
واإلكرتونية  هاتفية  م�شاعدة  خطوط  وتوفري  مدربة 
اأن  ميكن  جمانية  قانونية  وم�شاعدة  اإر���ش��اد  ومكاتب 
اإ�شافة  اأ�شا�شيًا  دورًا  املحامني  نقابة  اإطارها  يف  تلعب 

اإىل منظمات املجتمع املدين احلقوقية واملتخ�ش�شة.

فاملعرفة املطلوبة لي�شت اإتاحة للن�شو�ص فقط بل وعي 
القانون،  وباأهداف  الأ�شا�شية  القانونية  وبالقواعد  بها 
القناعة  يولد  اأن  للقانون  العميق  الفهم  �شاأن  من  لأن 
يف  ي�شهم  ما  وهو  وتر�شيخه  القانوين   بالنظام  والثقة 
القناعة بجدوى القانون وفائدته على امل�شتوى الفردي 
ال��ع��ام3 ودور ك��ل ذل��ك يف بناء  اخل��ا���ص والإج��ت��م��اع��ي 

جمتمع العدالة وامل�شاواة . 

ـــاد  ■ ـــس ــول عــلــى خـــدمـــات الإر� ــس ــ� حـــق احل

والإ�ست�سارة القانونية ؛

القانونية  والإ���ش��ت�����ش��ارة  الإر���ش��اد  خ��دم��ات  ت��وف��ري  اإن 
الو�شول  الأ�شا�شية ل�شمان حق  املتطلبات  املجانية من 
الوقاية  ثقافة  غياب  يف  امل�شكلة  وتكمن  العدالة،  اإىل 
وطلب  املعلومات  عن  تبحث  النا�ص  اأغلبية  اأن  بحيث 
وتكاد  قانونية،  م�شكالت  يف  التورط  قبل  الإ�شت�شارة 
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ويعترب  بل  غائبة  القانون  باأحكام  الإمل��ام  ثقافة  تكون 
ما   ونادرًا  ونخبويًا،  معقدًا  الغالبية  براأي  القانون  علم 
ُتبذل جهود لتب�شيط اأحكام القوانني واإتاحة املعلومات 
اللجوء  ثقافة  كذلك  وتغيب  النا�ص،  لعامة  بها  املتعلقة 
املقتدرين،  لالأ�شخا�ص  بالن�شبة  حتى  املخت�شني  اإىل 
فاإذا اأ�شفنا اإىل ذلك اأن كلفة هذه الإ�شت�شارات املهنية 
وعبئها املايل بالن�شبة لفئات وا�شعة وخا�شة الن�شاء كل 
ذلك مينع غري املقتدرين من طلب هذه اخلدمة، تبدت 
لبحث  متخ�ش�شة  درا�شات  تتطلب  التي  امل�شكلة  هذه 
اأي�شًا؛  والنف�شية  بل  والإجت�ماعية  الإقت�شادية  اآثارها 
اأن نتيجتها املحققة �شياع احلقوق واإختالل ميزان  اإذ 
والطماأنينة  الثقة  على  خماطر  من  يتب�عه  وما  العدالة 

وال�شالم والأمن الإجتماعي .

خ��دم��ة  ف��ق��ط  اخل����دم����ات ل مي��ث��ل  ه����ذه  ت���وف���ري  اإن 
املجتمع  اأن  بل  العدالة  اإىل  للو�شول  لالأفراد  �شخ�شية 
بحكم  جماعيًا  اإلتزامًا  لري�شي  اإليها  بحاجة  باأ�شرة 
التورط  لعدم  بجدية  ال�شعي  على  ويحفز  ال��ق��ان��ون، 
الإح��رتام  وي�شيع  الق�شاء  تدخل   حتتاج  م�شكالت  يف 
اإىل  بالتايل  وي���وؤدي  القانون  وحكم  ب�شيادة  والتقيد 

ال�شعور بالأمن والعدل وامل�شاواة.  

احلق يف احل�سول على امل�ساعدة القانونية ؛  ■

ولكن  القانونية  امل�شاعدة  توفري  �شبل  القوانني  نظمت 
يف حالت حمددة وحمدودة جدًا وغابت هذه امل�شاعدة 
عن جمالت هامة كثرية  فح�شبما ذكرنا حني حتدثنا 
عن دور املحامني هناك اإمكانية الإ�شتفادة من الفر�شة 
املتهمني   عن  للدفاع  حمامي  بتكليف  واملتمثلة  املتاحة 
قانون  من   100 امل��ادة  اأحكام  مبوجب  املقتدرين  غري 
نقابة املحامني النظاميني، كما اأن القانون يلزم  بتعيني 
حمام للمتهمني الذين يواجهون عقوبات جنائية كربى 
الأ�شغال  اأو  بالإعدام  احلكم  الإدانة  حالة  يف  ت�شتوجب 
باأن  يوحي  النقابة  قانون  ن�ص  اأن  املوؤبدة، غري  ال�شاقة 
امل�شاعدة القانونية متاحة يف الق�شايا اجلزائية فقط، 
واحلقوق  الن�شاء،  على  خا�شة  تقع  التي  املظامل  اأن  مع 
املعر�شة لل�شياع هي يف جمالت اأخرى اأي�شًا كالق�شايا 

املذكورة   100 للمادة  ن�ص  يوجد  ل  حيث  ال�شرعية، 
لعدم وجود نقابة للمحاميني ال�شرعيني ولكونهم لي�شوا 
اأع�شاء بال�شرورة يف نقابة املحاميني، كما اأن الق�شايا 
احلقوقية قد تنطوي على اإمكانيات �شياع حقوق ل تقل 
خا�شة  اجلزائية  العقوبات  عن  لأ�شحابها  اأهميتها  يف 
اإل  يكون  ل  والبداية  ال�شلح  حماكم  اأمام  الرتافع  واأن 
من خالل املحامني ول تتمكن �شرائح وا�شعة من املجتمع 
وخا�شة الن�شاء من توفري اأتعاب املحامني فتختار مكرهة 

عدم اللجوء اإىل الق�شاء. 

امل��راأة  ل�شوؤون  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  اأن�شاأت  وق��د 
مكتب �شكاوى املراأة  وهو ي�شتقبل وبكل الو�شائل �شكاوى 
الن�شاء ويحيلهن اإىل �شبكة وا�شعة من مقدمي اخلدمات 
غري  املنظمات  من  القانونية  امل�شاعدة  خدمات  ومنها 
احلكومية والهيئات املهنية، وتعترب مبادرة وزارة العدل 
بدعم هذه اخلدمة من اأبرز تطلعات املعنيني بالعدالة 
من اأجل معاجلة موؤ�ش�شية جذرية حتظى بدعم حكومي 
اأمانة  اأي�شًا مطالبة  يف هذا املجال ، وقد يكون ممكنًا 
عمان الكربى وبلديات اململكة بتوفري هذه اخلدمة يف 
نطاق بلدياتهم جمانًا، كخدمة تنموية للمجتمع املحلي. 

ر�سوم  ■ يف  اأو  املــجــاين  التقا�سي  يف  احلــق 

ونفقات معقولة 

هذه  من  الرغم  وعلى  جمانًا  مينح  العدل  اأن  الأ�شل 
فر�ص  اإىل  القانونية  النظم  جنحت  فقد  ال��ق��اع��دة 
ر�شوم تقا�شي متت زيادتها ب�شكل م�شطرد  والذريعة 
الرغم  على  التقا�شي  اأو  املحاكمة  جدية  �شمان  هي 
حق  اإ���ش��ت��خ��دام  ي�����ش��يء  اأن  مي��ك��ن  امل��ق��ت��در  اأن  م���ن 
ال��ت��ق��ا���ش��ي، ب��ي��ن��م��ا ق���د ي��خ�����ش��ر غ���ري امل��ق��ت��در حقه 
القانون  ويكفل   ، الر�شوم  هذه  دفع  عن  عجزه  ب�شبب 
اإن  الر�شوم غري  لتاأجيل  للفقراء احلق يف تقدمي طلب 
جهة  م��ن  ت�شطدم  الطلب  ه��ذا  مثل  تقدمي  اإمكانية 
من  ذل��ك  ي�شببه  وم��ا  الإق��ت��دار،  ع��دم  اإثبات  ب�شعوبة 
جهة  ومن   ، اإم��راأة  كانت  اإذا  خا�شة  للم�شتدعي  حرج 
امل�شتفيدة،  بذمة  ودي��ن  موؤجلة  الر�شوم  تعترب  اأخ��رى 
�شبب،  لأي  دعواها  خ�شرت  اإذا  دفعها  عليها  يتوجب 
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فاإذا اأ�شفنا جهل غالبية النا�ص والفقراء منهم ب�شكل 
باإجراءات  وجهلهم  الإمكانية،  هذه  مثل  بوجود  خا�ص 
من  جمموعة  هناك  اأن  اإىل  تو�شلنا  منها  الإ�شتفادة 

العقبات متنع الإ�شتفادة الق�شوى من هذا الن�ص .

ك��ان  ف��ق��د  التقا�شي  جم��ان��ي��ة  ه��و  الأ���ش��ل  اأن  وح��ي��ث 
امل�شرع عادًل بالن�شبة لر�شوم ال�شكاوى ور�شوم اإ�شقاط 
الق�شايا اجلزائية، واإن كان مل يفعل ال�شئ نف�شه بالن�شبة 
ال�شرعية  الق�شايا  ر�شوم  اأن  كا  احلقوقية،  للمطالبات 
رغم معقوليتها فاإنها ل تتوفر لكل فقري وخا�شة الن�شاء 
ال�شخ�شية  الأح���وال  لق�شايا  وبالن�شبة  ال�شن  وكبار 
بالن�شبة  خا�شة  م�شكلة  ت�شكل  فالر�شوم  امل�شلمني  لغري 
للن�شاء، حيث ت�شل ر�شوم دعوى الطالق اأو ف�شخ الزواج 
يف اأحوال معينة اإىل 800 دينار اأردين، ور�شوم النفقة 
اأردين، مما  دينار  اإىل 350  املحاكم  بع�ص  لدى  ت�شل 
التقا�شي  ر�شوم  وجعل  القوانني  لتعديل  �شعيًا  يتطلب 
م���وح���دة ويف ح���ده���ا الأدن������ى جل��م��ي��ع امل��ت��ق��ا���ش��ني، 
حلق  و�شمانًا  الأردن��ي��ني  ب��ني  امل�����ش��اواة  مل��ب��داأ  حتقيقًا 
الفئات  بع�ص  حلقوق  وحماية  العدالة  اإىل  الو�شول 

كالن�شاء والفقراء.

مبا�شرة،  وغ��ري  مبا�شرة  تكاليف  التقا�شي  وي��رت��ب 
املالية  النفقات  اإىل  املبا�شرة  التكاليف  ت�شري  حيث 
ر�شوم  من  الق�شائي،  ال��ن��زاع  اأط���راف  يتحملها  التي 
تنفيذ(،  ور�شم  اإع��الم  ور�شم  دع��وى  )ر�شم  حماكم 
واأتعاب ونفقات املحاميني واخلرباء التي تعترب مرتفعة 
خا�شة  بها  يحكم  قد  التي  التعوي�شات  ب�شاآلة  مقارنة 
كالنفقة  الأ�شري  العنف  وق�شايا  الأ�شرية  الق�شايا  يف 
والتعوي�ص ب�شبب الطالق التع�شفي. اأما التكاليف غري 
ملتابعة  الالزمني  واجلهد  الوقت  بها  فنعني  املبا�شرة 
ومراجعة  البيانات  باإعداد  املتعلقة  والنفقات  الق�شايا 
ال��ذي تق�شيه امل��راأة  ال��دوائ��ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وال��وق��ت 
ب��ع��ي��دة ع��ن ال��ع��م��ل، اأو ب��ع��ي��دة ع��ن اأط��ف��ال��ه��ا وب��اق��ي 
اأفراد العائله، اإ�شافة اإىل كلفة وم�شقة رعاية الأطفال 
ب�شبب  املحاكم  اإىل  الو�شول  و�شعوبة  وامل��وا���ش��الت، 

ُبعد العديد منها عن اأماكن اإقامة الن�شاء. 

على  ■ للح�سول  منا�سبة  زمنية  مدد  يف  احلق 

احلكم العادل وتنفيذه ؛ 

العدالة  لإن��ك��ار  اأق���رب  �شك  ول  البطيئة  ال��ع��دال��ة  اإن 
ال�شمانات  كانت  ولذلك   ، العدالة  حتقيق  اإىل  منها 
���ش��روري��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ���ش��دور الأح���ك���ام �شمن م��دد 
�شمن  فعاًل  الأح��ك��ام  ه��ذه  وتنفيذ   ، منا�شبة  زمنية 
م����دة زم��ن��ي��ة م��ع��ق��ول��ة وب�����دون ت��ع��ق��ي��دات، ول��ذل��ك 
كانت عملية تنقية قوانني الأ�شول وقوانني التنفيذ من 
الن�شو�ص التي متنح فر�شًا للمماطلة هي من ال�شمانات 
حني  خا�شة  العدالة  اإىل  الو�شول  يف  للحق  الأ�شا�شية 
التاأخري  حتتمل  ل  ومب�شائل  بالأطفال  الأحكام  تتعلق 
اأو  لالأطفال  الزيارة  اأو  وامل�شاهدة  واحل�شانة  كالنفقة 

ما �شابهها من اأحكام،

اإ�شت�شدار اأحكام النفقة و�شعوبات  لقد اأدت �شعوبات 
تنفيذ هذه الأحكام اإىل اإقرتاح م�شروع قانون �شندوق 
قانون  ت�شمن  وقد  املثال،  �شبيل  على  النفقة  ت�شليف 
هذا  باإن�شاء  ن�شًا   2010 اجلديد  ال�شخ�شية  الأح��وال 
تنفيذ  اأن   ، يطبق  مل  الآن  حتى  اأن��ه  غري  ال�شندوق، 
يكون غالبًا  للفقراء ما  بالن�شبة  الذي هو  النفقة  حكم 
مبلغ ا�شهريًا �شئياًل، اأدى يف ال�شابق ول زال اإىل عدم 
وال�شيوخ من  والن�شاء  الأطفال  لهم من  املحكوم  متكن 
حاجتهم  رغ��م  وف�شلوا  النفقة،  ه��ذه  على  احل�شول 
واملتابعات  التنفيذ  كلفة  لأن  املالحقة  ع��دم  املا�شة، 
الالزمة قد تتجاوز قيمة املبالغ املحكوم بها عالوة على 

ما ت�شتغرقه هذه املتابعات من وقت وجهد ومعاناة.  

كما ات�شح مما تقدم فاإن النظام القانوين والق�شائي 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  وم���ب���ادرات  الأردين 
التي  اخلدمات  من  متنوعة  طائفة  تت�شمن  الوطنية 
العدالة  اإىل  ال��و���ش��ول  يف  احل��ق  �شمان  اإىل  ت��ه��دف 
وهي مبجموعها متثل فر�شًا متاحة، ولكن امل�شكلة تكمن 
الطلب  واإزدي���اد  اخلدمات   بهذه  الإهتمام  حداثة  يف 
ولذلك  منها،  املتاح  كفاية  اإليها وعدم  واحلاجة  عليها 
فاإن هناك حاجة ملحة لتطوير الفر�ص املتاحة وحت�شني 

اخلدمات القائمة وزيادة فعاليتها من خالل:
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تطوير الت�سريعات  ■

تنقية  لإ�شتكمال  الوطنية  اجلهود  موا�شلة  من  بد  ل   
ومن  امل���راأة  �شد  متييز  اأي  م��ن  النافذة  الت�شريعات 
لإحتياجات  ملبيًا  اأو  مالئمًا  يعد  مل  قانوين  ن�ص  اأي 
املرحلة  هذه  يف  الأردين  املجتمع  لحتياجات  اأو  امل��راأة 
وم���راج���ع���ة ك���ل ت�����ش��ري��ع ج���دي���د ل��ل��ت��اأك��د م���ن اأن���ه 
ي�شتجيب ب�شورة عادلة لإحتياجات ومتطلبات كل من 
العدالة  حتقق  ت�شريعات  اأج��ل  من   .. وال��رج��ل  امل���راأة 
قوانني  اأو  ن�شو�ص  اأية  واإق��رتاح  وامل�شاواة،  وامل�شاركة 
ج���دي���دة م���ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق الأه�������داف ال��وط��ن��ي��ة 
م�شاركة  وزيادة  والإن�شاف  العدالة  املتمثلة يف حتقيق 

الن�شاء يف خمتلف املجالت. 

ن�سر املعرفة والثقافة القانونية  ■

الثقة  بناء  اأ�شا�ص  وهي  وحماية  ووقاية  قوة  املعرفة  اإن 
الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  واملجتمع  وال��دول��ة  ال��ف��رد  ب��ني 
وغ���ري احل��ك��وم��ي��ة، اأم���ا اجل��ه��ل ف��ه��و �شبب رئ��ي�����ص يف 
حالة  واإ�شاعة  احلقوق  �شياع  ويف  الثقة،  هذه  اإنعدام 

من عدم الر�شى وعدم الطماأنينة.

والأحكام  املعرفة باحلقوق  واإتاحة  املعلومات  توفري  اإن 
الآن  مطلوبة  عامة  خدمة  هي  والإج���راءات  القانونية 
جديًا  تفكريًا  ذل��ك  ويتطلب  ت��ردد،  اأي  وب��دون  وف���ورًا 
باإجتاه اإعتبار علم القانون ومبادئ حقوق الإن�شان جزء 
ل يتجزاأ من العلوم واملعارف الالزمة للطلبة يف خمتلف 
املراحل الدرا�شية، ويتطلب ن�شر الثقافة القانونية اتباع 
والعدل  احل��ق  قيم  اإح��رتام  على  تقوم  تربوية  مناهج 
واحلرية وامل�شاواة ، ومن الآليات املالئمة اتخاذ تدابري 
حازمة ل�شمان الإلزام والإلتزام مببداأ �شيادة القانون 
واإحرتام قواعد القانون من قبل القوي قبل ال�شعيف، 
اإ�شافة اإىل اأهمية اإتاحة اجلريدة الر�شمية يف الأ�شواق 
نطاق  على  واإتاحتها  اجلميع  لإطالع  العامة  واملكتبات 
املوؤلفات  من  �شعبية  طبعات  وتوفري  اإلكرتونيًا،  اأو�شع 

التي ت�شرح وتب�شط اأحكام القوانني وجتيب على الأ�شئلة 
الأكرث �شيوعًا .

حتميه  ال��ت��ي  القانونية  وال��ق��واع��د  احل��ق  معرفة  اإن 
والقيود القانونية ال�شرورية الواردة عليه من الأولويات 
يلتزم  اأن  القانون  دول��ة  بناء  اأ�شا�شيات  وم��ن  امللحة 
اإىل  وي�شعون  وواجباتهم  حقوقهم  يف  بدقة  املواطنون 
حددها  التي  امل�شروعة  الو�شائل  خالل  من  تطويرها 
ال��د���ش��ت��ور ل��ذل��ك، ب��ع��ي��دًا ع��ن ال�����ش��راع��ات احل���ادة 
وح��دة  �شلبية على  اآث����ارًا  وت���رتك  اأح��ي��ان��ًا  ت��ربز  ال��ت��ي 
العنيف  ال�شلوك  وير�شخ  والأ�شري  الإجتماعي  الن�شيج 
على  فئوية  اأو  �شخ�شية  م�شالح  لتحقيق  املجتمع  يف 
ح�شاب امل�شلحة العامة وعلى ح�شاب الفئات الأ�شعف 

يف املجتمع ومنها الن�شاء .

القانوين  التعليم  برامج  يف  التو�شع  من  بد  ل  ولذلك 
القانونية،  الأمية  وحم��و  القانونية  والتوعية  امل�شتمر 
دعائم  اإر�شاء  يف  للم�شاهمة  للن�شاء،  املوجهة  وخا�شة 
دولة القانون وحماية حقوق الإن�شان التي هي م�شوؤولية 

م�شرتكة بني ال�شعب و�شلطات الدولة. 

كمعلومات  املعرفة  عن  باحلديث  هنا  نكتفى  ل  اإننا   
ملجتمع  كثقافة  واحلقوق  القانون  عن  نتحدث  ولكننا 
ال�شمري  يف  �شداه  له  عميقًا  فهمًا  جت�شد  دميقراطي 
ال�شلوك  يف  واإنعكا�شاته  والفردي  اجلمعي  والوجدان 
واإجنازًا  اإبداعًا  تتجلى  ثقافة  وال�شيا�شي،  الإجتماعي 
عن  تنتج  ل  الثقافة  وه���ذه  وال��ع��دل  للحق  واإن��ح��ي��ازًا 
توفر املعلومات فقط، ولكنها تتاأثر باملكانة التي توليها 
وم��ب��ادئ  وال��ق��ان��ون  املجتمع  وق���وى  ال��دول��ة  �شلطات 

حقوق الإن�شان وتقيم احلرية والعدالة وامل�شاواة.  

اإتاحة املعلومات والبيانات :  ■

املجدية  وال��ربام��ج  ال�شليم  التخطيط  �شروط  من  اإن 
وهذه  موثوقة،   علمية  معرفية  قاعدة  اإىل  اإ�شتنادها 
والبيانات  املعلومات  واإت��اح��ة  اإي��ج��اد  ب��دون  تتحقق  ل 

القسم الرابع: توصيات؛  
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الإح�شائية  وامل�شوح  وال��درا���ش��ات  التوثيق  خ��الل  من 
تتطلب  وجميعها  واحلو�شبة،  البيانات  قواعد  وبناء 
املعلومات  هذه  واإتاحة  ن�شر  يف  واإرادة  علمية  جهودًا 
يحتاج  من  ولكل  العام  وللراأي  يحتاجها  ملن  والبيانات 

هذه املعلومات ول�شانع القرار كذلك .

بعدالة  والثقة  بالطماأنينة  الإح�شا�ص  دواع���ي  فمن 
حكم  اإىل  لالن�شياع  النا�ص  وا�شتعداد  الدولة،   نظام 
القانون واأحكام وقرارات الق�شاء، توفر بيانات �شنوية 
ومعلومات موثقة ون�شر دوري لقرارات املحاكم وبيانات 
ال�شرطية  بالأعمال  املتعلقة  البيانات  وكذلك  الق�شايا 
وبيانات اجلهات العاملة يف جمال �شكاوى املراأة، فهي 
لكل  القانونية  واملالحقة  الرادع  العقاب  مفهوم  تر�شخ 

من يخرق القانون. 

والت�شجيع  والإح�����ش��ائ��ي��ات  البيانات  اإت��اح��ة  اأن  كما 
وتداولها  اأكادمييًا،  والتحليل  بالدرا�شة  تناولها  على 
اإعالميًا و�شحفيًا وتوفريها ملوؤ�ش�شات الدولة املخت�شة 
الر�شمية والأهلية من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل اإنق�شاع غيوم 
الت�شاوؤلت وال�شكوك حول مدى الإلتزام بحكم القانون 
اإلتزام املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون  وخا�شة مدى 
والربملانية  ال�شعبية  الرقابة  اإن  مبوجبه،  مب�شوؤولياتهم 
غري مت�شورة بدون هذا الن�شر، واإن فعالية هذه الرقابة 
والبيانات  املعلومات  توفري  دون  مت�شور  غري  وتاأثريها 
بالن�شبة  املن�شودة من ذلك  العدالة  اأن  كما  احلقيقية، 
للن�شاء ل تتحقق ال اإذا كانت البيانات م�شنفة ح�شب 

اجلن�ص.

توفري اخلدمات املجانية : ■

على  احل�شول  لتكاليف  امل�شتمر  الإرت��ف��اع  �شوء  يف 
خ���دم���ات م��ه��ن��ي��ة ج���ي���دة  واإزدي��������اد ال��ط��ل��ب عليها 
واحل��اج��ة اإل��ي��ه��ا ت���زداد اأع����داد غ��ري ال��ق��ادري��ن على 
الإ���ش��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه اخل���دم���ات مب��ع��دلت ك��ب��رية.  
الغالبية  ط��اق��ة  ف��وق  اخل��دم��ات  ه��ذه  اأ�شبحت  فقد 
من النا�ص، مما اأعاد اإىل الأذهان مفاهيم ل تتما�شى 
مواطنيها  جت��اه  وم�شوؤولياتها  الع�شرية  ال��دول��ة  م��ع 
العرقية  الفرعية  الإنتماءات  اإىل  اللجوء  اأهمها  ومن 

والع�شائرية واملناطقية ومطالبتها بلعب دور يف حماية 
يحميها،  اأن  القانون  على  يتوجب  ك��ان  التي  احلقوق 
ال�شاأن  اإدارة  اأوراق  اإخ��ت��الط  اإىل  اأدى  ب���دوره  وه��ذا 
عن  ال�شيا�شيني  بحث  اإىل  اأي�شًا  اأدى  نحو  على  العام، 
والإقت�شادية  الإجتماعية  للم�شكالت  ف��ردي��ة  حلول 
ب��ع��ي��دًا ع���ن احل���ل���ول ال��ع��ام��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ال��ع��دال��ة 
للجميع على اأ�شا�ص املواطنة وامل�شاواة، كما جلاأ البع�ص 
اأدى  النهج  وهذا  بالذات،  احلق  اإ�شتيفاء  اأ�شاليب  اإىل 
ب��الأم��ن، ويف  امل�شا�ص  وم��ن  م��ن اجل��رائ��م  امل��زي��د  اإىل 
اأح�شن احلالت فاإن فئات عري�شة اآثرت ترك حقوقها 
والتخلي عن متابعتها بل واإىل التنازل ال�شريح عنها، 
مما �شكل وي�شكل حافزًا وت�شجيعًا غري مبا�شر ملخالفي 
وفعالية  ج��دوى  بعدم  ���ش��ع��ورًا  اأورث   فيما  ال��ق��ان��ون، 
وموؤ�ش�شاتها  ال��دول��ة  بني  الثقة  ع��دم  واأ���ش��اع  القانون 
من  الر�شمية  غري  والقطاعات  الفرد  وبني  جهة،  من 
من  جم��رم��ون  واأف��ل��ت  ح��ق��وق  ف�شاعت  اأخ����رى،  جهة 
اأن  اإىل  كبري  اإخ��ت��الل  العامة  الثقة  واأ���ش��اب  العقاب 
اإتاحة  وتبا�شر  امل�شكالت  لهذه  تنتبه  ال��دول��ة  ب���داأت 
اخل���دم���ات م���ن خ���الل ت��ف��ع��ي��ل ال��ن�����ش��و���ص ال��ق��ائ��م��ة 
وت�شجيع  عليها  القائمني  وتاأهيل  اخل��دم��ات  وت��وف��ري 
م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ل��ل��م��ب��ادرة ب��ت��ق��دمي ه��ذا 
الإع���الم  و�شائل  تو�شعت  كما  اخل��دم��ات،  م��ن  ال��ن��وع 
واأفردت برامج خا�شة للتوعية القانونية والإجابة على 
واحلقوق  بالقانون  العالقة  ذات  النا�ص  اإ�شتف�شارات 
جغرافيًا  حم���دودة  خ��دم��ات  زال��ت  م��ا  قلنا  كما  وه��ي 
ال��ن��ا���ص مما  ل��ع��دد حم���دود ج���دًا م��ن  اإل  ت��ت��وف��ر  ول 

يتطلب تو�شعًا موؤ�ش�شيًا اأفقيًا وعاموديًا نوعيًا وكميًا.

عدالة توزيع اخلدمات : ■

ج��ه��ودًا  ف����اإن  ال���درا����ش���ة  ه���ذه  ورد يف  م���ا  ���ش��وء  يف 
املناطق  خمتلف  خ��دم��ة  �شعيد  ع��ل��ى  ب��ذل��ت  ك��ب��رية 
املحاكم  خ��الل  من  اململكة  حمافظات  يف  اجلغرافية 
على  ب��ذل  بكثري  اأق��ل  ق��درًا  ولكن  العامة  واملوؤ�ش�شات 
وال��ب��ي��ان��ات واخل���دم���ات يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��وف��ري  �شعيد 
فما  عليه،  احل�شول  �شبل  وتي�شري  العدل  اإقامة  جمال 
موؤ�ش�شات  اإىل  تفتقد  كثرية  جغرافية  مناطق  زال��ت 
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م��ق��ار  واإىل  امل��ج��ان��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اخل���دم���ة  ت��ق��دمي 
التي  الإن�شان  حقوق  ومنظمات  الن�شائية  للمنظمات 
ت���ق���دم م��ث��ل ه����ذه اخل����دم����ات، وب��اإ���ش��ت��ث��ن��اء ع��دد 
هذه  يف  جغرافيًا  تتو�شع  ب���داأت  التي  املوؤ�ش�شات  م��ن 
يراعي  ول  احلاجة  يلبي  ل  منها  املتاح  فاإن  اخلدمات 

اإحتياجات فئات حمددة كالأطفال والن�شاء مثاًل .

ولذا فاإن من متطلبات حتقيق العدالة اأن تتحقق عدالة 
ت�شافرًا  يتطلب  وه��ذا  ونوعيًا،  كميًا  اخلدمات  توزيع 
للجهود وتكاماًل يف الأداء وتبادًل للمعلومات واإهتمامًا 
املناطق  وب��ن��ات  لأب��ن��اء  املحفز  وال��ت��اأه��ي��ل  بالتدريب 
الثغرات  �شد  يف  وي�شهموا  بدورهم  ليت�شدوا  املختلفة 
واإتاحة خدمات نوعية اإ�شافة اإىل ح�شن  اإ�شتثمار �شبل 
ون�شر  التوا�شل  لت�شهيل   احلديثة  الإت�شال  وو�شائل 

املعرفة وتقليل الكلفة.  

تعزيز مبادئ حقوق الإن�سان : ■

الإن�شان  حقوق  مبادئ  تعزيز  ف��اإن  واأ�شرنا  �شبق  كما 
متييز  دون  اجلميع  ت��ط��ال  ملمو�شة  وب�����ش��ورة  عمليًا 
الدرا�شة  هذه  يف  اإليها  امل�شار  املرجعيات  اإىل  اإ�شتنادًا 
�شبل  يف  ملمو�ص  حت�شن  اإىل  تلقائية  ب�شورة  ي���وؤدي 
بد  ول  العدالة،  اإىل  والو�شول  القانوين  الإنت�شاف 
لنا من اإتباع منهج تطبيقي يف ن�شر ثقافة وقيم حقوق 
اأيًا  اأو نت�شامح مع الإنتهاكات  الإن�شان بحيث ل نتهاون 
النا�ص  وج���دان  يف  يرت�شخ  وبحيث  م�����ش��دره��ا،  ك��ان 
تتحمل  وال���دول���ة  احل��ق��وق   ه���ذه  يحمي  ال��ق��ان��ون  اأن 
هي  الإن�شان  حقوق  واأن  امل��ج��ال.   ه��ذا  يف  م�شوؤلياتها 
عملية  اأحكام  وهي  عامليًا  عليها  متوافق  قيم  منظومة 
م�شتويات  وحت�شني  النا�ص  حقوق  حماية  اإىل  تهدف 
نظرية  �شعارات  جم��رد  ولي�شت  وحياتهم  معي�شتهم 
ول  البع�ص  منها  في�شتفيد  ومزاجية  باإنتقائية  تطبق 
يتمكن من التمتع بها غالبية النا�ص وخا�شة من الفئات 

املهم�شة يف املجتمع كالن�شاء.  

عمومًا  امل��واط��ن��ني  خ��دم��ة  م��راك��ز  وم�شاندة  دع��م  اإن 
وال��ن�����ش��اء ب��وج��ه خ��ا���ص وم��ك��ات��ب ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
الداخلية  ووزارة  ال��ع��ام  ك��الأم��ن  العامة،  املوؤ�ش�شات 

وحقوق  الإن�شان  حقوق  منظمات  ودعم  العدل  ووزارة 
وكبار  والأحداث  بالأطفال  املخت�شة  واملنظمات  املراأة 
وال�شحفيني وغريها،  والبيئة  والعمال  واملر�شى  ال�شن 
املجتمع  وق��وى  الدولة  من  وم�شاندة  دع��م  اإىل  حتتاج 
املختلفة لتتمكن من النهو�ص باأدوراها يف ن�شر وتعزيز 

ثقافة حقوق الإن�شان .

بناء الثقة ال�سعبية بالعدالة وموؤ�س�ساتها  ■

والقناعة  وموؤ�ش�شاتها  بالعدالة  ال�شعبية  الثقة  بناء  اإن 
ال��ع��دال��ة  ب��اإل��ت��زام ق��واع��د  اإل  ت��ك��ون  ب��ه��ا ل  ال��ت��ام��ة 
على  التطبيق  يف  ال��ق��واع��د  ه��ذه  واإح����رتام  ومبادئها 
الدولة  �شلطات  خمتلف  قبل  وم��ن  امل�شتويات  جميع 
الت�شريعية والتنفيذية والق�شائية ومن اإلعالم واملجتمع 
ول  الدينيني،  وال��ق��ادة  والفكر  ال���راأي  وق���ادة  امل��دين 
�شيادة  عن  بعيدًا  الثقة  هذه  تتعزز  اأن  بالتايل  يت�شور 
القانون ، القانون العادل الذي يحرتم ويوؤطر املوؤ�ش�شية 
بعيدًا  الثقة  تبنى  ل  كما  ويحميها،  الإن�شان  وحقوق 
فيها  مبا  مظاهره  بكل  الف�شاد  مبكافحة  الإلتزام  عن 
بال�شلطة  والإن��ح��راف  والر�شوة  والوا�شطة  املح�شوبية 
احلاكمية  ق��واع��د  اإل���ت���زام  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  اأو  وال��ت��م��ي��ي��ز، 
وم�شاءلة  الآداء  يف  �شفافية  من  تعنيه  مبا  الر�شيدة  
العدالة  بنظام  الن�شاء  ثقة  تتحقق  ول  وحما�شبة، 
ب��ع��ي��دًا ع���ن  اإل���ت���زام امل���ب���ادئ والأ����ش�������ص وال��ق��واع��د 
العدالة  ب�شاأن  بالتف�شيل  التقرير  ه��ذا  تناولها  التي 
والق�شاء وحقوق الإن�شان، ويحتاج بناء هذه الثقة اإىل 
اإلتزام جاد وحازم بالتطبيق النزيه للقانون، هذه الثقة 
اأنها  على  الد�شتور  ن�ص  التي  الطماأنينة  اأ�شا�ص  هي 
حق لالأردنيني وهي التي تعزز الثقة بتكافوؤ الفر�ص كما 
مقدمة  وه��ي  الوطني،  لالإنتماء  املتني  الأ�شا�ص  اأنها 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ت��ق��دم ع��ل��ى ط��ري��ق ال��ع��دال��ة وامل�����ش��ارك��ة 
و�شلطات  واملجتمع  القيادة  ودع��م  بتاأييد  وامل�����ش��اواة 

الدولة املختلفة.

ب�شكل  العام  تتطور دعاوى احلق  عالوة على ذلك، مل 
طرف  يحركها  ل  التي  الدعاوى  هنا  واملق�شود  كامل 
تلقاء  من  املحكمة  حتركها  واإمن��ا  الق�شية  يف  مبا�شر 
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نف�شها، فقانون احلماية من العنف الأ�شري مثاًل ين�ص 
ب�شرورة  القانونية  امل�شاعدة  موؤ�ش�شات  اإل���زام  على 
تبليغ اجلهات الأمنية عن حالت العنف التي تراجعها، 
اأم��ام  اإجتماعيا  عائقا  ي�شكل  قد  الإل���زام  ه��ذا  ومثل 
للعون،  طلبا  امل��راك��ز  لهذه  اللجوء  من  املعنفة  امل���راأة 
كثريًا  اأن  وُي��ذك��ر  الأ���ش��رة.  على  نتائجها  من  خلوفها 
املعنفة  ل��ل��م��راأة  اخل��ي��ار  ت��رتك  كال�شويد،  ال���دول  م��ن 
�شجع  ال��ذي  الأم��ر  احلالة؛  عن  بالتبليغ  رغبت  ما  اإذا 
امل�شاعدة  لطلب  ال��ل��ج��وء  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��اء  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإب����الغ اجل��ه��ات  ت��ق��دمي اخل���دم���ات، دون  يف م��راك��ز 

الأمنية بال�شرورة.

ــدة  ■ ــاع ــس ــ� ــــاد وامل ــــس ــر مـــراكـــز الإر� ــوي ــط ت

القانونية:

املختلفة  القانونية  امل�شاعدة  اأ�شكال  الأردن  تطورت يف 
وغري  الر�شمية  ال��وط��ن��ي��ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��دد  وت��زاي��د 
الر�شمية، التي تعمل على ال�شتجابة لحتياجات وق�شايا 
القانوين  والإر���ش��اد  امل�شاعدة  مراكز  وتعترب  الن�شاء. 
التقا�شي  ل��ل��م��راأة يف  ال��ق��ان��وين  ال��دع��م  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
م�����ش��در ق���وة م��ه��م ج���دا يف ن�����ش��ال امل�����راأة م��ن اأج��ل 
حقوقها؛ وتقود هذه املوؤ�ش�شات اأو املراكز جهود الإ�شالح 
القانوين فيما يخ�ص حقوق املراأة، لكن معظم الن�شاء ل 
يعرفن عنها �شيئا، وحتى لو توفرت لهن معلومات كافية 
املراكز  هذه  ف��اإن  حالتهن  لعر�ص  لها  وتقدمن  عنها 
اأن  ت�شتطيع  ل  لكنها  القانونية،  امل�شورة  لهن  توفر  قد 
طاقة  واأن  خا�شة  املحكمة،  يف  فعليًا  دعمًا  لهن  تقدم 
هذه املراكز املادية ل ت�شتوعب الكم الهائل من احلالت 
دميومة  اإىل  احلاجة  مع  ل�شيما  عليها،  تعر�ص  التي 
توفري  يتطلب  مم��ا  اخل��دم��ات،  ت��ق��دمي  وا���ش��ت��م��راري��ة 
ولذلك  دائ��م��ًا.  يتحقق  ل  ق��د  ال���ذي  ال��دائ��م  التمويل 
امل��راأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  اقرتحت  فقد 
خمتلف  يف  قانونية  وم�شاعدة  اإر���ش��اد  مراكز  اإن�شاء 
املحاكم،  اأو  البلديات  خالل  من  اإم��ا  اململكة،  مناطق 
القانونية  وامل�����ش��اع��دة  الإر���ش��اد  خ��دم��ة  تتوفر  بحيث 
املجانية للجميع رجاًل ون�شاًء، مع �شرورة اأن يتم تاأهيل 
اخلا�شة  الإحتياجات  لتلبية  املراكز  هذه  يف  العاملني 

بالن�شاء يف هذه املجال، حتت اإ�شراف جهة مرجعية من 
اخلرباء واخلبريات املتخ�ش�شني. 

املعرفة والثقافة القانونية  ■

واأن��ظ��م��ة،  ق��وان��ني  م��ن  الت�شريعات،  ت��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��ًا 
ف��ن��ي��ة م��ع��ق��دة وم��رب��ك��ة، حت��ت��وي على  ذات ���ش��ي��اغ��ة 
م�شطلحات قانونية غري مفهومة من العامة ول ي�شهل 
اأغلب  فان  وبالتايل  ا�شتيعابها،  العادي  اجلمهور  على 
حتى  اأ���ش��ال  حقوقهم  اإدراك  م��ن  يتمكنون  ل  النا�ص 
ل  احلقوق  معرفة  اأن  وم��ع  بها.  املطالبة  من  يتمكنوا 
لكن  للعدالة،  الو�شول  �شمان  اإىل  بال�شرورة  ت��وؤدي 
املطالبة  ميكنه  ل  حقه  يعرف  ل  من  اأن  املوؤكد  الأم��ر 

به، ويف هذا ال�شياق ي�شح القول املاأثور »املعرفة قوة«.

اخلدمات  عن  الن�شاء  بني  والوعي  املعرفة  نق�ص  اإن 
اأو  امل��دين  املجتمع  منظمات  جانب  من  �شواء  املتاحة، 
املراأة  قدرة  على  �شلبًا  يوؤثر  احلكومية،  املوؤ�ش�شات  من 
اجلهات  على  ف��اإن  وعليه  ال��ع��دال��ة،  اإىل  ال��و���ش��ول  يف 
املعنية اأن ت�شعى اإىل زيادة وعي املراأة وم�شتوى ثقافتها 
القانونية، واإىل اإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإن�شان 
ملختلف  الدرا�شية  املناهج  يف  والطفل  امل��راأة  وحقوق 
وحمالت  التدريب،  برامج  وتنظيم  التعليمية،  املراحل 
ملناه�شة  يوما   16 »حملة  ك�  النطاق،  وا�شعة  التوعية 
التي تنفذ  امل��راأة«، وغريها من احلمالت،  العنف �شد 
اخلا�شة  احلمالت  تلك  غ��رار  على  معينة  ف��رتات  يف 
التي  والن��ت��خ��اب  الرت�شح  وق��واع��د  بقوانني  بالتوعية 

ت�شبق النتخابات النيابية اأو البلدية اأو النقابية.

ل��زي��ادة خدمات  ���ش��رورة  ه��ن��اك  اأخ���رى  ناحية  وم��ن 
عليها  املراأة  ح�شول  و�شمان  املجانية  املهنية  الإر�شاد 
اجلهود  م��ع  ذل��ك  يتزامن  اأن  على  وي�شري،  ب�شهولة 
الرامية اإىل ن�شر الوعي والتدريب املجتمعي لتعزيز دور 
املجتمع املدين يف مواكبة وتطوير مثل هذه اخلدمات. 
اإجراء مزيد من البحوث  التوعية نحو  هذا ف�شاًل عن 
امليدانية وال�شتطالعات للتاأكد مما اإذا كانت اإجراءات 
ل،  اأم  للمراأة  �شديقة  العدالة  اإىل  املراأة  و�شول  ونظم 
مدى  حول  قيا�ص  موؤ�شرات  بناء  وبالتايل  ل،  اأم  فعالة 
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اإىل  ننوه  اأن  البيان  عن  وغني  املجال،  هذا  يف  التقدم 
اأهمية ا�شتطالع اآراء الن�شاء اأنف�شهن حول ما يحتجنه 
عملية  بتو�شيات  اخل��روج  بغية  القانوين؛  النظام  من 
لتعزيز دور املجتمع املدين يف مواكبة تطوير اخلدمات 

املقدمة لهن.

واأخ������ريًا، لب���د م��ن ال��ت��اأك��د م��ن اأن ت��ق��دمي امل�����ش��ورة 
متناول  يف  اأي�شًا  هي  والإجرائية  القانونية  واملعلومات 

الن�شاء املعوقات، كاأن تكون املواد التوعوية والر�شادية 
اأو  منا�شبة،  باأ�شكال  متوفرة  امل��راأة  بحقوق  اخلا�شة 
ب�شري  �شمعي-  �شكل  اأو يف  »بريل«،  بطريقة  مطبوعة 

مالئم، مثل ا�شتخدام لغة الإ�شارة.

غري  املنظمات  ت�شجيع  مبكان  ال�شرورة  من  بات  كما 
احلكومية تقدمي الن�شيحة والدعم يف جمال توفري مثل 

هذه اخلدمات حيثما اأمكن ذلك.



53

الفصل الثاني

المشاركة؛ تمكين المرأة 
األردنية إقتصاديًا
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امل��وارد  وتوظيف  بتطوير  كبريًا  اهتمامًا  الأردن  يويل 
الب�شرية يف جهود التنمية، باعتبار اأن العن�شر الب�شري 
ميثل مورده الأهم واملحرك الرئي�ص لدفع عجلة التنمية 
يف خمتلف املجالت، ول �شيما القت�شادية. وقد تزايد 
تعزيز دور  املا�شية على  الثالث  العقود  الرتكيز خالل 
كاأحد  القت�شادي  الن�شاط  اأوج��ه  خمتلف  يف  امل���راأة 
الرا�شخ  الإميان  انطالقًا من  التنموية،  الأولويات  اأهم 
وحيويًا  هامًا  وج��زءًا  املجتمع  ن�شف  متثل  امل��راأة  ب��اأن 
من املوارد الب�شرية العاملة فيه، وقد مت التوجه لو�شع 
�شيا�شات ت�شتهدف تفعيل امل�شاركة القت�شادية للمراأة 
ب�شكٍل اأكرب، وهو ما يتفق مع التوجهات العاملية الداعية 
اإىل �شرورة توجيه برامج تنموية خا�شة باملراأة، �شمن 

ما عرف عامليًا مبنهج »املراأة يف التنمية«1.

املتعاقبة  ب��اجل��ه��ود  اله��ت��م��ام  ذل���ك  ل��ق��د جت��ل��ى 
الرامية لتعزيز دور املراأة وم�شاركتها القت�شادية 
الفعالة �شواء بتعديل الت�شريعات واإلغاء الن�شو�ص 
واخلطط  ال�شرتاتيجيات  بو�شع  اأو  التمييزية، 
والربامج الوطنية التي من �شاأنها تعظيم الفر�ص 
القت�شادية للمراأة الأردنية وتطوير برامج التعليم 
حتقيق  على  الريفية  امل��راأة  قدرات  وتعزيز  املهني 
الدخل، اإ�شافة اإىل اإتاحة برامج الإقرا�ص املي�شر 
يف  مالئمة  اقت�شادية  م�شاريع  واإق��ام��ة  للمراأة، 
الريف والبادية. ومل تغفل هذه الربامج واخلطط 
قدرات  تعزيز  نحو  الهتمام  توجيه  عن  الوطنية 
والأن�شطة  اخل��ا���ش��ة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذات  امل����راأة 
وبناء  والت�شبيك  القدرات  وبناء  بالتوعية  اخلا�شة 

ال�شراكات مع اجلهات املعنية.

على  الأخ���رية  الآون���ة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  عكفت  كما 
العمل،  �شوق  يف  الجتماعي  النوع  دمج  فكرة  تر�شيخ 
للمراأة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  ب��اإط��الق  ذل��ك  ومتثل 
مو�شوع  لالألفية  الإمنائية  الأه��داف  وتبني  الأردن��ي��ة، 
اإىل  اأدى  مما  للمراأة،  وال�شيا�شي  القت�شادي  التمكني 
حتقيق عدد من الإجنازات امللمو�شة وان كانت حمدودة 

يف ال�شنوات الأخرية.

تراجع  اأن هذه اجلهود مل حتل دون  الع��رتاف  ويجب 
بغريها  مقارنة  الأردن��ي��ة،  للمراأة  القت�شادي  املوقع 
البطالة  معدل  يرتفع  اإذ  وال��ع��امل،  املنطقة  دول  م��ن 
يقارب )2.1( مرة، حيث  الذكور ما  الإناث عن  لدى 
واأن  كما  للذكور،  و)%10.4(   )%21.7( لالإناث  بلغ 
للمراأة  التقدم يف معدلت امل�شاركة القت�شادية  وترية 
الع�شرين  مدى  على  ن�شبيًا  رك��ودًا  �شهدت  قد  الأردنية 
ات�شمت  اإذ  موؤماًل،  كان  كما  ترتفع  ومل  املا�شية،  عامًا 
ب��ال��ب��طء، ومب��ع��دل ل يتجاوز  وت���رية ذل���ك الرت���ف���اع 
هنا  ويذكر  املا�شية.  الع�شر  ال�شنوات  خالل   )%2.4(
والذي  لالإناث،  املنقح  القت�شادي  الن�شاط  معدل  اأن 
يعرب عن معدل م�شاركة املراأة القت�شادية، مل يتجاوز 
يف  معدله  من  قريب  وهو   ،22010 عام  يف   )%14.7(
ت�شاوؤلت  يثري  مم��ا   )%12.3( وه��و   ،)2000( ع��ام 
على  ط��راأ  ال��ذي  الفعلي  التقدم  م��دى  ح��ول  م�شروعة 
خالل  الأردنية  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  م�شتويات 

الثنى ع�شر عامًا املا�شية.

12

مو�شى  الدكتور  الجتماعية،  للبحوث  الأردين  املركز  للمراأة،  الإمنائي  املتحدة  الأمم  �شندوق  اأنظر:    -  1
ا�شتيوي، “التهمي�ص القت�شادي للمراأة الأردنية”، 2008.

2 -  امل�شدر: بيانات دائرة الإح�شاءات العامة، 2010.
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والتي  والإن��اث،  الذكور  بني  الجتماعي1  النوع  فجوة  اإن 
مبقدار  اإل  تتقل�ص  مل   ،22010 عام  يف   )%48.8( بلغت 
تفاوت  وج��ود  على  يوؤكد  ما  الفرتة3،  نف�ص  خالل  �شئيل 
عدم  منها  النواحي،  من  العديد  يف  اجلن�شني،  بني  كبري 
امل�شاواة يف الأجور؛ وتركز عمل املراأة يف قطاعات حمددة 
ظاهرة  عن  ف�شاًل  وال�شحة،  التعليم  قطاعي  ل�شيما 
دخول الإناث املتاأخرة ن�شبيًا اإىل �شوق العمل والن�شحاب 
املبكر منه مقارنة مع الذكور، والتي متثل جميعها م�شاكل 

حقيقية يف م�شاركة املراأة الأردنية يف �شوق العمل.

قد  الأردن  اأن  جند  العاملية  املوؤ�شرات  اإىل  وبالعودة 
اأ�شل )134( دولة يف تقرير  احتل املرتبة )129( من 
العاملي« لعام 2010، حيث مل  النوع الجتماعي  »فجوة 
ن�شبة  اإىل  لالإناث  القت�شادية  امل�شاركة  ن�شبة  تتعدى 
يعني  مما   ،)%0.32( للذكور  القت�شادية  امل�شاركة 
مع  مقارنة  للغاية  منخف�شة  الإن��اث  م�شاركة  ن�شبة  اأن 
الذكور وفقَا لدليل امل�شاواة4. كما وت�شري تلك املوؤ�شرات 

للمراأة  القت�شادي  الن�شاط  بني  الطردية  العالقة  اإىل 
تعليمي  م�شتوى  يعني وجود  ما  لها،  التعليمي  وامل�شتوى 
على  واملتعطالت  امل�شتغالت  م��ن  لكل  ن�شبيًا  مرتفع 
للعمالة  املميزة  الأخرى  اخل�شائ�ص  ومن  �شواء5.  حٍد 
القت�شادي  الن�شاط  ارتفاع  هو  الأردن  يف  الن�شائية 
ن�شبيًا لغري املتزوجات )19.9%( مقارنة ب�)%12.7( 

للمتزوجات6.

يعترب  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  م�شتوى  �شعف  اإن 
التنمية  جهود  تواجهها  التي  الرئي�شة  العقبات  اأح��د 
لطاقات  هدر  جانب  من  فهي  الأردن،  يف  القت�شادية 
اإنتاجية كبرية لزمة لتحقيق التنمية، وتزايد يف ن�شب 
حوايل  امل��راأة  ت�شكل  حيث  الأردين  املجتمع  يف  الإعالة 
العمل،  �شن  املعالني ممن هم يف  ال�شكان  )70%( من 
ومن جانب اآخر تدين مردود ا�شتثمار الأردن يف تعليم 

الإناث على الأ�شرة واملجتمع.

بيانات دائرة الإح�شاءات العامة 2010
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1- متثل فجوة النوع الجتماعي ن�شبة امل�شاركة الإقت�شادية للذكور مطروحًا منها ن�شبة امل�شاركة الإقت�شادية لالإناث 
2 -  امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، 2010.

3 -  امل�شدر: بيانات دائرة الإح�شاءات العامة وتقرير العمل ال�شنوي لوزارة العمل، 2010.
4 -  دليل امل�شاواة ميثل ن�شبة امل�شاركة القت�شادية لالإناث اإىل ن�شبة امل�شاركة القت�شادية للذكور، وكلما اقرتبت القيمة من الواحد ال�شحيح كلما كانت امل�شاواة اأكرب يف قيمة املوؤ�شر 
بني الذكور والإناث وكلما ابتعدت القيمة عن الواحد ال�شحيح كانت امل�شاواة اأقل يف قيمة املوؤ�شر بني الذكور والإناث، واإذا كانت القيمة ت�شاوي الواحد ال�شحيح فهذا يعني اأن هناك 

م�شاواة يف قيمة املوؤ�شر بني الذكور والإناث.
5 -  امل�شدر: وزارة العمل – ورقة عمل حول املراأة يف �شوق العمل الأردين، 2010.

6 -  امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة – م�شح العمالة والبطالة، 2010.
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ومن املوؤكد اأن م�شاركة املراأة يف �شوق العمل ومتكينها 
اقت�شاديا يعد اأف�شل �شبل ا�شتثمار الطاقات والإمكانات 
فئة  من  حتويلها  على  وي�شاعد  امل��راأة،  بها  تتمتع  التي 
املعالني اإىل فئة امل�شاركني اقت�شاديا )املعيلني( كخيار 
وتعزيز  القت�شادي  الأداء  م�شتوى  لرفع  عنه  غنى  ل 
املن�شود  امل�شتوى  وحتقيق  الأردن  يف  التنموية  العملية 
من رفاهية املجتمع والأفراد، خا�شة يف �شوء حقيقة اأن 
اإنفاق املراأة بالأ�شا�ص يكون على نواحي التعليم وال�شحة 
والرفاهية، وعليه فكلما كانت املراأة اأكرث متكينًا انعك�ص 

ذلك على رفاه الأ�شرة وبالتايل املجتمع ككل.

ثالثة  يف  التقرير،  من  الف�شل  هذا  وي�شتعر�ص  ه��ذا، 
تعزيز  جم��ال  يف  الوطنية  الإجن����ازات  اأب���رز  اأق�����ش��ام، 
واأه���م  الأردن،  يف  ل��ل��م��راأة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ارك��ة 
يف  امل���راأة  تواجه  زال��ت  ل  التي  والفجوات  التحديات 
اأه��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املختلفة،  الق��ت�����ش��اد  جم���الت 
التوجهات الإ�شرتاتيجية التي من �شاأنها تعزيز امل�شاركة 

القت�شادية للمراأة يف الأردن.

القسم األول: اإلنجازات
ي�شتعر�ص هذا الف�شل اجلهود احلثيثة التي بذلتها اجلهات 
عدة  على  الأردن،  يف  الر�شمية  وغ��ري  الر�شمية  املعنية 
الأردنية،  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  لتعزيز  م�شتويات 
املراأة،  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  للجنة  التن�شيقي  وال��دور 
موؤ�ش�شات  يف  التنفيذية  اجلهات  خمتلف  مع  بال�شراكة 
القطاع العام واملجتمع املدين، لتعديل القوانني والت�شريعات 
ذات ال�شلة، واجلهود الرامية لتعزيز احلماية الجتماعية، 
والبيانات  والإح�����ش��اءات  والإق���را����ص،  التمويل  وت��وف��ري 
امل�شنفة ح�شب اجلن�ص، والتي من �شاأنها اأن تدعم �شناعة 
املبا�شرة  امل�شاريع  من  العديد  تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  القرار، 
م�شاركتها.  وتعزيز  املراأة  قدرات  لبناء  التوعوية  واجلهود 

ومبينا اأدناه بع�ص ابرز تلك الجنازات:

)1-1( ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية

الأردن��ي��ة  القيادة  اأول��ت��ه  ال��ذي  الهتمام  م��ن  انطالقا 
وتعزيز  امل���راأة  متكني  ملو�شوع  املتعاقبة  واحل��ك��وم��ات 
يف  وال�شيا�شية  والجتماعية  القت�شادية  م�شاركتها 
الأردنية  الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  جاء  التنموية،  اجلهود 
املتعلقة  ال�شيا�شات  لر�شم  عليا  كمظلة  امل��راأة،  ل�شوؤون 
باملراأة كما تبني يف الف�شل ال�شابق، واإعداد الإ�شرتاتيجية 
الوطنية للمراأة الأردنية لالأعوام )2006-2010( والتي 
وذلك  اقت�شاديا  امل��راأة  لتمكني  خا�شًا  حم��ورًا  اأف��ردت 
العمل،  �شوق  يف  امل��راأة  تواجه  التي  ال�شعوبات  بتذليل 
كنتيجة  القت�شادي  امل���ردود  بتدين  املتعلقة  وخا�شة 

ب�شبب  اأو  اأ���ش��اًل  الأج���ور  متدنية  اأع��م��ال  يف  انخراطها 
م�شتوى  وانخفا�ص  الأجور  م�شتويات  يف  �شدها  التمييز 
تاأهيلها املهني وانخراط ن�شبة كبرية منهن يف العمل غري 

املنظم، وعدم توفري اخلدمات امل�شاندة لعمل املراأة.

التمكني  مو�شوع  تبنى  يف  الوطنية  اللجنة  و�شت�شتمر 
العمل،  �شوق  يف  م�شاركتها  وزيادة  للمراأة  القت�شادي 
اأولويات الإ�شرتاتيجية الوطنية  اأولوية على �شلم  كاأهم 
هذه  ت�شمنت  حيث   ،)2015-2011( لالأعوام  للمراأة 
اقت�شاديا  امل��راأة  بتمكني  خا�شًا  حمورًا  الإ�شرتاتيجية 
اإمكانية و�شول املراأة اإىل  يهدف ب�شكل عام اإىل زيادة 
اخلا�ص،  القطاع  يف  وبالأخ�ص  املتاحة  العمل  فر�ص 
واحلد من العزل املهني بني اجلن�شني ومتكني املراأة  من 
كانت حكرًا  التي  املتخ�ش�شة  واملهن  بالوظائف  العمل 
و�شناعة  القيادية  للوظائف  واعتالئها  الرجال  على 
لالإناث  ال��ري��ادي  العمل  تعزيز  اإىل  اإ�شافة  ال��ق��رار، 
واإن�شاء امل�شاريع اخلا�شة، مما �شي�شهم يف اإيجاد فر�ص 

عمل جديدة وخا�شة من الإناث اإىل الإناث.

الإمنائية  الأه���داف  دم��ج  مت  فقد  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة 
الذي  الثالث  الهدف  وخا�شة  وموؤ�شراتها،  لالألفية 
ومتكني  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة  “تعزيز  اإىل  يدعو 
القت�شادية  للتنمية  احلكومة  خطط  �شمن  املراأة”، 
والربامج   ،)2006-2004( ل��الأع��وام  والجتماعية 
التنفيذية التنموية لالأعوام )2007- 2009( و)2009 
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والتعاون  التخطيط  وزارة  اأع��دت��ه  ال��ذي   )2011  –
الدويل، بالتعاون مع اجلهات الر�شمية وغري الر�شمية 
امل���راأة  ل�����ش��وؤون  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  فيها  مب��ا 
وموؤ�ش�شات املجتمع املدين واخلرباء العاملني يف جمال 

املراأة وحقوق الإن�شان.

النوع  العمل مباأ�ش�شة مفهوم  ومن ناحيتها، قامت وزارة 
الجتماعي، من خالل اإعادة �شياغة اخلطة الإ�شرتاتيجية 
للوزارة وخطط عمل مديرياتها، بحيث اأ�شبحت خططًا 
اخلطة  اأول��ت  فقد  وباملثل  الجتماعي1.  للنوع  م�شتجيبة 
امل�شاركة  مو�شوع  املهني  التدريب  ملوؤ�ش�شة  الإ�شرتاتيجية 
الرتكيز  مت  حيث  خا�شًا؛  اهتمامًا  للمراأة  القت�شادية 
الأجندة  �شمن  املهني  التدريب  يف  الإناث  م�شاركة  على 
هذا  املهني2،  والتدريب  الت�شغيل  دعم  حمور   / الوطنية 
احل�شا�شة  امل��وازن��ة  مفهوم  تر�شيخ  على  العمل  ويجري 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  يف  وتطبيقًا  فكرًا  الجتماعي  للنوع 
على  التدريب  ملاأ�ش�شة  خطة  و�شع  خالل  من  الوطنية، 
العليا  الإداري��ة  القيادات  اإع��داد  برنامج  �شمن  املو�شوع 
والو�شطى يف املعهد الوطني للتدريب، اإ�شافة اإىل تطبيق 
الجتماعي يف  النوع  باعتماد منظور  املوؤ�شرات اخلا�شة 
)7( وزارات وموؤ�ش�شات حكومية و�شيتم تطبيقها يف كافة 
الدوائر واملوؤ�ش�شات �شمن قانون املوازنة للعام )2012(، 
ف�شاًل عن اإقرار ا�شرتاتيجيات متخ�ش�شة اأخرى ت�شاهم 
اأو���ش��اع  حت�شني  يف  مبا�شرة  غ��ري  اأو  مبا�شرة  ب�شورة 
للفقر،  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  مثل  القت�شادية،  امل��راأة 
الزراعية،  والتنمية  والطفل،  ال�شكان،  واإ�شرتاتيجية 
والإ�شرتاتيجية الوطنية لل�شباب، والإ�شرتاتيجية الوطنية 

لكبار ال�شن لالأعوام )2008-2010(، وغريها.

التي  واخل��ط��ط  ال�شيا�شات  ه��ذه  ت��وف��ر  م��ن  وب��ال��رغ��م 
املوؤ�شرات  اأن  اإل  اقت�شاديًا،  امل��راأة  متكني  ا�شتهدفت 
هذه  اأثر  اأن  تبني  القت�شادية  امل��راأة  مل�شاركة  الراهنة 
ال�شيا�شات كان �شعيفًا وحمدودًا، وبالتايل مل تكن كافية 
يوجب  الواقع، مما  اأر�ص  على  ملمو�ص  تغيري  لإح��داث 

اإج��راء تدخالت  ثم  الأ�شباب ومن  لفهم  تقييم  اإج��راء 
القت�شادية  امل��راأة  م�شاركة  مبا�شر  ب�شكل  ت�شتهدف 

�شمن قطاعات م�شتهدفة.

)1-2( الت�سريعات والقوانني ذات ال�سلة

لقد عمل الأردن على اإر�شاء ركائز بيئة ت�شريعية ت�شمن 
م�شاركة  حتقيق  يكفل  مبا  والرجل  امل��راأة  بني  امل�شاواة 
اأكرب للمراأة يف الن�شاط القت�شادي، فقد ن�ص الد�شتور 
الأردين، يف الفقرة )2( من املادة )23(، على اإعطاء 
العمل  وكمية  نوعية  م��ع  تتنا�شب  اأج���ور  العاملني  ك��ل 
املنجز، كما والتزم الأردن منذ زمن بتحقيق الإن�شاف 
يف الأجر، حني �شادق على اتفاقية امل�شاواة يف الأجور 
واملهنة  ال�شتخدام  التمييز يف  واتفاقية  لعام )1966( 
اتفاقية  على  و���ش��ادق   ،)1985( لعام   )111( رق��م 
لعام  امل��راأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء 
على  باحل�شول  احل��ق  على  ت�شدد  ال��ت��ي   ،)1992(
وجاء  املت�شاوية،  القيمة  ذي  العمل  مقابل  مت�شاو  اأجر 
القانون املدين رقم )43( ل�شنة )1976( وقانون العمل 
رقم  املدنية  اخلدمة  ونظام   )1996( للعام   )8( رقم 
امل�شاواة بني  ليوؤكدوا على مبداأ  لعام )2007(،   )30(
املواطنني يف جمال العمل، حيث مت تعديل القوانني ذات 
احتياجات  تراعي  ن�شو�شًا  وت�شمينها  باملراأة  العالقة 

املراأة العاملة والأم ب�شكٍل خا�ص يف بيئة العمل.3 

وبالرغم من هذه اخلطوات اإل انه ما زال هناك معيقات 
كبرية اأمام تطبيق تدابري �شاملة ل�شمان الإن�شاف يف 
الأجر للن�شاء، حيث ت�شري الإح�شاءات الر�شمية وجود 
والن�شاء يف نف�ص  الرجال  اأجور املوظفني من  فجوة يف 
م�شتوى املهارات. ويف هذا الإطار يجري حاليًا التن�شيق 
حمليًا  ال�شريكة  واجلهات  الدولية  العمل  منظمة  بني 
مبا فيها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون 
الالئق  العمل  حول  وطنية  عمل  خطط  لو�شع  امل��راأة، 

وامل�شاواة والإن�شاف يف الأجر.
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1 -  امل�شدر: وزارة العمل – ورقة عمل حول املراأة يف �شوق العمل الأردين 2010.

2 -  امل�شدر: وزارة العمل – ورقة عمل حول املراأة يف �شوق العمل الأردين 2010.
3 - مت التطرق  لتفا�شيل احلقوق التي وفرتها القوانني املختلفة ذات العالقة �شمن الق�شم الثاين من الف�شل الأول من هذا التقرير، حتت عنوان القوانني النافذة .
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ويوفر قانون ال�شمان الجتماعي املوؤقت رقم )7( ل�شنة 
)2010( حزمة من التاأمينات الجتماعية التي حتمي 
والوفاة،  والعجز  ال�شيخوخة  املوؤمن عليها من خماطر 
كما بداأت املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي بتطبيق 
من  اعتبارًا  العمل  التعطل عن  وتاأمني  الأمومة،  تاأمني 
ال�شمول  تو�شعة  اإىل  اإ�شافة   ،)2011( اأيلول  من  الأول 
احلماية  توفري  يتم  بحيث  ال�شمان  تاأمينات  باأحكام 
والتي  ال�شغرية  املن�شاآت  يف  للعامالت  الجتماعية 
ت�شتوعب الن�شبة الأكرب من العمالة الن�شائية، حيث من 
املتوقع اأن ي�شاهم ذلك يف رفع ن�شبة عدد املوؤمن عليهن 
وامل�شمولت بال�شمان الجتماعي واللواتي ي�شكلن حاليًا 

ما ن�شبته )25%( من اإجمايل عدد املوؤمن عليهم.1

والإقــرا�ــص  للمراأة  املــقــدم  التمويل   )3-1(

امليكروي

تعترب جهود �شندوق التنمية والت�شغيل من املبادرات التي 
�شعت اإىل توفري التمويل الالزم لت�شجيع املراأة الأردنية 
اخلا�ص،  العمل  خالل  من  القت�شادية  امل�شاركة  على 
لإقامة  للمراأة  ال���الزم  التمويل  ال�شندوق  ق��دم  حيث 
اأو  �شياحية  اأو  مهنية  كانت  �شواًء  بها  خا�شة  م�شاريع 
جتارية اأو حرفية، وقد اأوجد ال�شندوق برناجمًا خا�شًا 
للمراأة هو »�شندوق متكني املراأة الريفية«، ومن ناحيته 
وحتى  تاأ�شي�شه  )منذ  والت�شغيل  التنمية  �شندوق  م��َول 
نهاية عام 2009( م�شاريع للمراأة، وبلغت ن�شبة امل�شاريع 
املوجة للمراأة )60%( من اإجمايل عدد امل�شاريع املمولة، 
الذي قدمه  التمويل  اإجمايل حجم  وبن�شبة )41%( من 
والتدريب  والتعليم  الت�شغيل  �شندوق  اأم��ا  ال�شندوق. 
املهني والتقني فقد اهتم بت�شغيل املراأة من خالل متويل 
اإىل  اإ�شافة  الأردن��ي��ة«،  الفتاة  وتاأهيل  دع��م  »م�شروع 
اللذين  الئتمان«  و«�شناديق  املنتجة«  »الأ�شر  برناجمي 

اأ�شرفت عليهما وزارة التنمية الجتماعية2.
اآليات  تنظم  التي  والت�شريعات  القوانني  اإىل  وبالنظر 

بني  م�شاواة  هناك  ب��اأن  جند  البنوك  ل��دى  الإق��را���ص 
الذكور والإناث يف احلقوق فيما يتعلق باحل�شول على 
القر�ص  قادرين على �شمان  كانوا  اإذا  البنوك  قرو�ص 
و�شداده، ول توجد اأية ا�شرتاطات خا�شة بالإناث، هذا 
الأخرية  ال�شنوات  امل�شرفية يف  املوؤ�ش�شات  ي�شرت  وقد 
اأعطى  مما  ال��رات��ب،  ب�شمان  ل��الإن��اث  القرو�ص  منح 
جماًل اأكرب للن�شاء للح�شول على قرو�ص بنكية خا�شة، 
بتوفري  الن�شاء  فر�شة  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در  اأن��ه  اإل 
ال�شمانات الأخرى كامتالك الأرا�شي والعقارات تعترب 

�شئيلة مقارنة بالرجل.
من  العديد  م�شاهمة  جاءت  فقد  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة 
موؤ�ش�شات الإقرا�ص امليكروي احلكومية وغري احلكومية 
وتطوير  الريادي  العمل  املراأة على  ت�شجيع  لت�شاهم يف 
امل�شاريع ال�شغرية والتي من �شاأنها اأن تقلل من معدل 
بطالة الن�شاء وحت�شن من م�شتوى معي�شة اأ�شرهن، وعلى 
الرغم من اأن ن�شبة عدد املقرت�شني من الإناث متقاربة 
مع مثيلتها للرجال، اإل اأنه من املالحظ اأن معظم تلك 
القرو�ص كانت متوا�شعة يف احلجم، واأنفقت يف اأغلب 
احلالت على احتياجات املراأة والأ�شرة اليومية، حيث 
وال�شيا�شات  الدرا�شات  دائرة  اأجرتها  درا�شة  اأ�شارت 
يف املجل�ص القت�شادي والجتماعي يف عام )2011(، 
اإىل  الأردن«،  يف  وال�شغري  امليكروي  »التمويل  بعنوان 
امليكروي  للتمويل  املقرت�شني  م��ن  اأع���داد  ا�شتخدام 
وا�شتهالكية  �شخ�شية  نفقات  متويل  لغاية  وال�شغري 
وغالبًا من جانب الن�شاء، وعلى الرغم من ات�شاع حجم 
هذا النوع من الإقرا�ص، اإل اأننا جند اأن فر�ص العمل 
فر�ص  اإجمايل  ثلث  فقط  ت�شاوي  لالإناث  امل�شتحدثة 
املوؤ�ش�شات  تلك  اأن  على  يدل  مما  امل�شتحدثة،  العمل 
�شاهمت بتلبية الحتياجات القت�شادية اليومية ب�شكل 
القت�شادية  للم�شاريع  دعمًا  �شكلت  مما  اأكرث  رئي�شي 
لتنمية  الها�شمي  ال�شندوق  اإن�شاء  مت  كما  امل�شتدامة. 
خمتلف  يف  ال�شاملة  التنمية  لتحقيق  الأردنية  البادية 
الإنتاجية  امل�شاريع  اإقامة  خ��الل  من  البادية  مناطق 
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1 -  امل�شدر: بيانات املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي.
2 -  امل�شدر: بيانات �شندوق التنمية والت�شغيل.
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للمراأة  التنموي  ال��دور  وتعزيز  وتطويرها،  التنموية 
املالية  الت�شهيالت  على  احل�شول  وتي�شري  البادية،  يف 

وامل�شورة الفنية الالزمة لها.

وبالإجمال، فقد مت العمل على تنفيذ عدة اآليات وبرامج 

تهدف اإىل زيادة م�شاركة املراأة يف الن�شاط القت�شادي، 
وب�شكٍل خا�ص يف القطاعات غري التقليدية لعملها، وقد 
احلكومية  وغ��ري  احلكومية  املنظمات  بع�ص  ي�شرت 
املوظفات  اأو غري  الدخل املحدود  الن�شاء ذوات  و�شول 

اإىل اخلدمات الئتمانية. 

القسم الثاني: التحديات والفجوات
بالرغم من اجلهود والإجنازات املختلفة التي مت تناولها 
يف اجلزء الأول من هذا الف�شل فان جملة من الأ�شباب 
للمراأة،  القت�شادية  امل�شاركة  �شعف  وراء  تقف  لزال��ت 
فقد اأ�شارت معظم الدرا�شات التي اأجريت يف هذا املجال 
اإىل العوامل الجتماعية والثقافية كاأ�شباب رئي�شة ل�شعف 
امل�شاركة القت�شادية للمراأة يف الأردن، وعلى �شبيل املثال 
فقد اأ�شارت درا�شة �شدرت يف عام )2008( عن �شندوق 
الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة، بالتعاون مع املركز الأردين 
للبحوث الجتماعية، بعنوان »التهمي�ص القت�شادي للمراأة 
الأردنية« اإىل اأن اأ�شباب البطالة لالإناث تعود ب�شكل رئي�ص 
- كما هي للذكور- اإىل برامج الإ�شالح واإعادة الهيكلة، 
و�شعف املواءمة بني نواجت التعليم ومتطلبات �شوق العمل، 
و�شيا�شات احلد الأدنى لالأجور، والإقبال على ا�شتخدام 
وب�شكل  الإنتاجية  القطاعات  غالبية  يف  الوافدة  العمالة 
خا�ص يف القطاع الزراعي، اإ�شافة اإىل ا�شتمرار اأثر القيم 
م�شاركة  على  حمددات  ت�شع  التي  التقليدية  الجتماعية 

املراأة يف احلياة العامة1.

اأ�شار تقرير �شدر عن مديرية عمل  اأخرى  ومن ناحية 
العمل  �شوق  يف  »امل��راأة  بعنوان  العمل  وزارة  يف  امل��راأة 
الأردين )2004-2009(« اإىل اأن هناك اأ�شبابًا متعددة 
تقف وراء �شعف م�شاركة املراأة يف �شوق العمل الأردين 
الأ�شباب  اأه��م  وم��ن  والطلب.  العر�ص  بجانبي  تتعلق 
الجتماعية  امل�شوؤوليات  كرثة  العر�ص  بجانب  اخلا�شة 
ورعاية  كالإجناب  الأ�شرة،  املراأة يف  امللقاة على عاتق 
�شوق  من  الن�شحاب  تف�شل  املراأة  يجعل  مما  الأطفال 

العمل، خا�شة واأن خروج املراأة للعمل مل يرافقه تكامل 
جعل  مما  وامل��راأة،  الرجل  بني  الجتماعية  الأدوار  يف 
امل��راأة،  على  اإ�شافيًا  عبئًا  القت�شادية  امل�شاركة  من 
التقرير  وحتدث  الجتماعية.  م�شوؤولياتها  جانب  اإىل 
اأي�شًا عن العوائق الثقافية، من حيث اأن املجتمع يحدد 
املجالت املقبولة لعمل املراأة بها، كالتعليم وال�شحة يف 
امل�شاواة  عدم  حالة  عن  ف�شاًل  حتديدًا،  العام  القطاع 
وحمدودية  والتدريب،  التعليم  فر�ص  اإىل  الو�شول  يف 
حرية حركة املراأة ودورها يف عملية اتخاذ القرار. اأما 
بالن�شبة لالأ�شباب اخلا�شة بجانب الطلب فقد ا�شتملت 
التمييز يف الأجور، وعدم  العمل،  التمييز يف بيئة  على 
ب�شكٍل  املحافظات  للمراأة يف  توفر فر�ص عمل منا�شبة 
الإن��اث  ت�شغيل  ع��دم  اإىل  العمل  اأ�شحاب  ميل  ع��ادل، 
الأمومة،  لإجازة  املالية  الأعباء  من  تفاديًا  املتزوجات 
وعدم توفر الأمان الوظيفي يف القطاع اخلا�ص وطول 

�شاعات العمل2. 
ومن املعروف اأنه غالبًا ما يتم التعامل مع م�شاألة التنمية 
القت�شادية ومو�شوع متكني املراأة كما لو كانتا ق�شيتني 
يف  ينظر  التقرير  من  الف�شل  هذا  اأن  اإل  منف�شلتني، 
على  جندري،  منظور  من  القت�شادية  التنمية  م�شاألة 
الأردنية  الب�شرية  امل��وارد  من  الأكرب  اجلزء  اأن  اعتبار 
املعطلة متثله املراأة، اإذ ت�شكل املراأة حوايل )%85.3( 
من غري الن�شطني اقت�شاديًا ح�شب اإح�شائيات 2010، 
فجوة  ات�شاع  م��دى  الر�شمية  الإح�شاءات  تظهر  كما 
للمراأة  القت�شادي  الن�شاط  و�شعف  الجتماعي  النوع 
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1 -  امل�شدر: �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة، املركز الأردين للبحوث الجتماعية، الدكتور مو�شى ا�شتيوي “التهمي�ص القت�شادي للمراأة الأردنية”، 2008.
2 -  امل�شدر: د. خلود املرا�شدة، مديرية عمل املراأة يف وزارة العمل، تقرير بعنوان “املراأة يف �شوق العمل الأردين 2009-2004”.
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الأردنية، الأمر الذي يوؤدي اإىل تقليل الإنتاجية املمكنة 
الإعالة.  عبء  معدلت  من  ويزيد  الأردين  لالقت�شاد 
اأ�شباب  عن  التقرير  من  الف�شل  هذا  �شيبحث  وعليه 
املعالني  فئة  من  امل��راأة  حتويل  واإمكانية  الظاهرة  هذه 
من  عنه  غنى  ل  كخيار  اقت�شاديًا  امل�شاركني  فئة  اإىل 

اأجل تعزيز العملية التنموية. 

على  ال�شوء  التقرير  من  الف�شل  ه��ذا  وي�شلط  ه��ذا، 
ت�شعف  التي  الأ�شا�شية  للتحديات  اجلذرية  امل�شببات 
يبداأ  حيث  الأردن،  يف  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة 
ب�شرد التحديات من خالل عر�ص ملحة موجزة عن واقع 
القت�شاد الأردين ككل، واأبرز التحديات الراهنة التي 
ثم  ومن  لها،  وامل�شببات اجلذرية  والتحديات  تواجهه، 
حتديد ال�شتهدافات والتدخالت املطلوبة، مع مراعاة 
خ�شو�شية ال�شرائح امل�شتهدفة من الإناث، �شواء �شمن 
اأو  فئة املتعطالت عن العمل من النا�شطات اقت�شاديا 

فئة غري النا�شطات اقت�شاديًا.

يتطلب  الأردين  القت�شاد  تناف�شية  لرفع  ال�شعي  اإن 
القت�شادية  التحديات  م��ن  جملة  ملعاجلة  الت�شدي 
والجتماعية التي ت�شكلت نتيجة عدة عوامل، لعل اأهمها: 
الدميوغرافية  وال��ت��غ��ريات  امل�شطرد  ال�شكاين  النمو 
امل�شاحبة لذلك النمو خالل العقود وال�شنوات الأخرية، 
وهو الأمر الذي اأدى اإىل الإخالل يف العالقة بني الداخلني 
الأردين  القت�شاد  �شنويا وقدرة  العمل  �شوق  اإىل  اجلدد 
كافية  عمل  فر�ص  توليد  على  والعام  اخلا�ص  بقطاعيه 
التوازن  اإىل ذلك، عدم  بالإ�شافة  �شنويًا،  الأعداد  لهذه 
م�شاهمة  �شعف  عن  والنا�شئة  القت�شاد،  هيكلية  يف 
القطاعني الزراعي وال�شناعي يف الناجت املحلي الإجمايل 
الربنامج  ذلك  اإىل  ي�شري  كما  اخلدمات  بقطاع  مقارنة 
 )2013-2011( الوطنية  لالأجندة  التنموي  التنفيذي 
ال�شادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وا�شتمرار 
اخلارجية،  امل�شاعدات  على  الوطني  القت�شاد  اعتماد 
التي  القت�شادي  النفتاح  �شيا�شة  اأن  عن  ناهيك  هذا 
قد  املتعددة،  اإيجابياتها  من  وبالرغم  الأردن،  اعتمدها 
والأزمات  التقلبات  لتاأثريات  الوطني  القت�شاد  عر�شت 

باقت�شاد  تتحكم  التي  والعوامل  العاملية،  القت�شادية 
ال�شوق والتي غالبًا ما تهتم بالنمو القت�شادي بعيدًا عن 

البعد الجتماعي للتنمية القت�شادية.

اإن هذه العوامل جمتمعة قد اأ�شهمت يف بروز عدد من 
التحديات، من اأهمها: العجز يف املوازنة العامة؛ العجز 
نتيجة  املدفوعات،  مليزان  املرتفع يف احل�شاب اجلاري 
اإىل  يعود  وال��ذي  التجاري  امليزان  يف  الهيكلي  للعجز 
ارتفاع حجم امل�شتوردات بن�شب تفوق حجم ال�شادرات؛ 
م�شحوبًا  البطالة  معدلت  ارتفاع  املديونية،  ارتفاع 
اختيارية  بطالة  ظهور  اإىل  ق��ادت  تعليمية  ب�شيا�شات 
اأدت  الإنتاجية،  و�شعف  املقنعة  والبطالة  مفتوحة، 
بدورها اإىل تعاظم العتماد على العمالة الوافدة ل�شد 
العمالة  بها من قبل  الوظائف غري املرغوب  العجز يف 
الأردنية، وف�شاًل عن ذلك فاإن الأردن يواجه حتديات 
تذبذب  مثل  اآن��ف��ًا،  امل��ذك��ورة  اأهمية عن  تقل  ل  اأخ��رى 
النمو القت�شادي وال�شتثمار ب�شقيه املحلي والأجنبي، 
وانخفا�ص معدلت الدخار، والعتماد ب�شكٍل كبري على  

امل�شاعدات وحوالت العاملني يف اخلارج1.

اإن الو�شع القت�شادي يوثر ب�شكل مبا�شر على معدلت 
البطالة ون�شب امل�شاركة القت�شادية للرجل واملراأة على 
املجتمع  ونظرة  امل��راأة  و�شع  ه�شا�شة  اأن  اإل  �شواء،  حٍد 
ملحة،  حاجة  ولي�شت  ثانوي  اأم��ر  باعتباره  عملها  اإىل 
الو�شع  من  املت�شررين  اأول  امل��راأة  تكون  اأن  اإىل  ي��وؤدي 
العمل،  �شوق  من  اخلارجني  واأول  القائم  القت�شادي 
العمل  ب�شروط  للقبول  ا�شطرارًا  العمال  فئات  واأك��رث 
الأردين،  العمل  �شوق  واق��ع  اإىل  فبالنظر  املجحفة. 
امل�شاركة القت�شادية لالإناث منخف�ص  اأن معدل  جند 
لالإناث،   )%14.7( تتجاوز  ل  اإذ  بالذكور،  مقارنة 
مقابل )63.5%( للذكور خالل عام )2010(، بفجوة 
نوع اجتماعي مقدارها )48.8%(، وكما هو مو�شح من 
القت�شادية  امل�شاركة  منت  فقد  التايل  ال�شكل  خالل 
للمراأة مبعدل بلغ )2.4%( فقط خالل ال�شنوات الع�شر 
املا�شية، وبالتايل مل تتقل�ص فجوة النوع الجتماعي اإل 

مبقدار �شئيل ل يذكر خالل هذه الفرتة.
1

1 -  امل�شدر: مت التو�شل اإىل هذه ال�شتنتاجات من خالل مراجعة الربنامج التنفيذي التنموي لالأجندة الوطنية ال�شادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل )2013-2011(.
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�شوق  يف  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  اأن  ويالحظ  كما 
العمل الأردين يرتبط بعالقة طردية مع ارتفاع امل�شتوى 
بلغ معدل  الفرتة )2009-2005(  لها، فخالل  التعليمي 
درجة  على  احلا�شالت  ل��الإن��اث  القت�شادية  امل�شاركة 
باملتو�شط،   )%64.98( ح��وايل  فاأكرث  البكالوريو�ص 
وبن�شبة )34.1%( تقريبًا ملن ح�شلن على درجة الدبلوم 
لالإناث  املرتفع  التعليمي  امل�شتوى  ف��اإن  وعليه  املتو�شط، 
على  مبا�شرة  ب�شورة  ينعك�ص  اقت�شاديًا  الن�شيطات 
خ�شائ�ص امل�شتغالت واملتعطالت يف �شوق العمل على حد 
�شواء، حيث اأن )48.4%( باملتو�شط من اإجمايل امل�شتغالت 
و)%25.96(  فاأعلى  البكالوريو�ص  درجة  على  حا�شالت 
درجة  على  حا�شالت  امل�شتغالت  اإجمايل  من  باملتو�شط 
باملتو�شط   )%52.1( فان  املقابل  ويف  املتو�شط،  الدبلوم 
من اإجمايل املتعطالت ح�شلن على درجة البكالوريو�ص 
فاأعلى و)25.5%( باملتو�شط من اإجمايل املتعطالت هن 

من احلا�شالت على درجة الدبلوم املتو�شط1. 

متكافئة،  غري  حتديات  الأردن  يف  الن�شاء  وتواجه  هذا، 
العلمي،  حت�شيلهن  اإىل  بالنظر  ال��رج��ال  م��ع  مقارنة 
فبالرغم من اأن ما يقارب )50%( من طلبة البكالوريو�ص 

يف خمتلف اجلامعات هم اإناث ح�شب اإح�شاءات 2009، 
اإل اأن الن�شاء يعانني من �شعف �شديد يف م�شاركتهن يف 
العمل يف موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص املنظم واملوؤ�ش�شات 
توفري  ل��ع��دم  وذل���ك  املنظم،  غ��ري  وال��ق��ط��اع  ال�شغرية 
الن�شاء  لحتياجات  مراعية  عمل  بيئة  القطاعات  هذه 
توفر  وع��دم  العمل  �شاعات  بطول  كان  �شواء  العامالت 
م��راف��ق رع��اي��ة خا�شة لأب��ن��اء ال��ع��ام��الت وال��ل��ج��وء اإىل 
احل��الت،  بع�ص  يف  ال��زواج  ب�شبب  العمل  عن  اإبعادها 
يتعلق  فيما  وا�شحًا  متييزًا  العاملة  امل��راأة  تواجه  كذلك 
ذلك،  عن  وف�شاًل  الرجل  مع  مقارنة  الأج��ور  مب�شتوى 
وال��دورات  الرتقيات  العاملة من متييز يف  امل��راأة  تعاين 

التدريبية، �شواء اأكان ذلك داخل الأردن اأو خارجه2.

الن�شاط  معدل  اأن  اإىل  الر�شمية  البيانات  وت�شري  هذا، 
القت�شادي يرتفع بني الن�شاء العازبات مبقدار ال�شعف 
منها لدى الن�شاء املتزوجات، بينما ترتفع هذه املعدلت 
ل��ل��ذك��ور امل��ت��زوج��ني، وب��ح��دة اأق���ل عنها ل��دى ال��ذك��ور 
القت�شادية  امل�شاركة  اأن  على  ي��دل  مم��ا  ال��ع��ازب��ني، 
لالإناث تتاأثر ب�شكل مبا�شر باللتزامات الأ�شرية والقيم 

املرتبطة باأدوار املراأة الجتماعية.
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1 -  امل�شدر: وزارة العمل – ورقة عمل حول املراأة يف �شوق العمل الأردين، 2010، بناءًا على بيانات دائرة الإح�شاءات العامة.
2 -  امل�شدر: وزارة العمل – ورقة عمل حول املراأة يف �شوق العمل الأردين، 2010.

3 -  امل�شدر: �شندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمراأة، املركز الأردين للبحوث الجتماعية، الدكتور مو�شى ا�شتيوي “التهمي�ص القت�شادي للمراأة الأردنية”، 2008.
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حتويل  على  الرتكيز  من  لبد  فاإنه  تقدم،  ما  �شوء  يف 
اأن  من  ميكنهن  و�شع  اإىل  معالت  كونهن  من  الإن��اث 
من  ب��د  ل  ك��ان  ال��غ��ر���ص،  ول��ه��ذا  منتجات.  ي�شبحن 
حتديد ال�شرائح امل�شتهدفة من الإناث وت�شنيفها �شمن 
غري  وفئة  اقت�شاديا  النا�شطات  من  املتعطالت  فئة 
النا�شطات اقت�شاديا، والتعرف على حجم كل �شريحة 

توزيع   )4( رق��م  ال�شكل  ويو�شح  ال�شرائح.  تلك  من 
حجم  اأن  ويبني  القت�شادي  الن�شاط  اإط��ار  يف  الإن��اث 
فئة غري النا�شطات اقت�شاديا كبري جدا حيث يبلغ ما 

ن�شبته )85%( من الإناث ممن هن يف �شن العمل.

التحديات  لأب��رز  الت�شدي  اأن  اإىل  ت�شري  املعطيات  اإن 
التي تواجهها جهود تعزيز النمو القت�شادي يف الأردن 

ال�سكل رقم )4( التوزيع الن�سبي لالإناث يف اإطار الن�ساط القت�سادي

ال�سكان ممن هم يف �سن 

العمل

 تقريبا )3.4( مليون 

 الن�سطني اقت�ساديا 

 تقريبا)1.4( مليون

بن�سبة )%39.5(

 غري الن�سطني اقت�ساديا 

 تقريبا )2( مليون

بن�سبة )  60.5 %( 

  غري الن�سطني اقت�ساديا 

)ذكور( 

)0.69( مليون 

 بن�سبة )%36.5( 

  غري الن�سطني اقت�ساديا 

)اإناث ( 

)1.3( مليون 

بن�سبة )%85.3( 

  الن�سطني اقت�ساديا 

من )ذكور( 

تقريبا)1.2( مليون

 بن�سبة )%63.5( 

 الن�سطني اقت�ساديا 

من ) اناث ( 

تقريبا)0.2( مليون

بن�سبة )%14.7( 

 املتعطالت 

 تقريبا)0.05(مليون

 بن�سبة )%3.2( 

 امل�ستغالت 

 تقريبا)0.18( مليون

 بن�سبة )%11.5( 
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امل�شاركة  تعزيز  يف  النجاح  على  كبرية  بدرجة  يعتمد 
القت�شادية للمراأة، وهنا ميكن حتديد ثالثة حتديات 
الأردين  العمل  �شوق  يف  امل��راأة  م�شاركة  تواجه  رئي�شة 

وهي:

يف . 1 املتاحة  العمل  فر�ص  اإىل  املراأة  و�شول  �شعوبة 
القطاع اخلا�ص وا�شتمرار العمل فيه.

العزل املهني بني اجلن�شني، واحلاجة اإىل م�شاركة . 2
الن�شاء اأفقيًا �شمن الأن�شطة القت�شادية املختلفة 
كانت  التي  املتخ�ش�شة  واملهن  الوظائف  فيها  مبا 
الوظائف  باعتالئها  الرجال، وعموديًا  حكرًا على 

القيادية و�شناعة القرار.

تعزيز العمل الريادي لدى الإناث واإن�شاء امل�شاريع . 3
عمل  فر�ص  اإي��ج��اد  يف  �شي�شاهم  مم��ا  اخلا�شة، 

جديدة، وخا�شة من الإناث اإىل لإناث.

العمل  اإىل فر�ص  املراأة  )2-1( �سعوبة و�سول 

يف القطاع اخلا�ص وا�ستدامة العمل فيه

على الرغم من التطور الذي َجدَّ على املجتمع الأردين يف 
العقود الأخرية اإل اأن عمل الإناث الأردنيات ل يزال يرتكز 
�شمن قطاعات التعليم وال�شحة والعمل الجتماعي. لقد 
 )2011( الثالث  الأردين  الب�شرية  التنمية  تقرير  اأ�شار 
املراأة ل زالت دون  التوظيف يف �شفوف  اأن معدلت  اإىل 
الطموح يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية ومتو�شطة احلجم، حيث 
ل تتجاوز ن�شبة م�شاهمة املراأة يف الأيدي العاملة اأكرث من 
 )%43( يفوق  ال��ذي  ال��دويل  املعدل  مع  مقارنة   ،)%15(
اأي   ،)%28( بحوايل  يقدر  الذي  للمنطقة  العام  واملعدل 
الذي  الأمر  للمنطقة،  املعدل  الدويل ون�شف  املعدل  ثلث 
الأردن.  والفقر يف  البطالة  من  كل  معدلت  على  انعك�ص 
ومتو�شطة  ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  الن�شاء  متلك  اأن  كما 
عدد  اإجمايل  من   )%5.3( ن�شبته  ما  يتجاوز  ل  احلجم 
ن�شبة  اأن  العتبار  بعني  اأخذنا  ما  واإذا  املوؤ�ش�شات1.  تلك 
تقارب  )احلكومي(  العام  القطاع  يف  العامالت  الإن��اث 

ثلث العاملني يف هذا القطاع، وت�شكل ن�شف القوى العاملة 
اخلا�ص  القطاع  يف  الن�شاء  ت�شغيل  ن�شبة  فاإن  الن�شائية، 

تبدو غاية يف التوا�شع.

يندرجان  فرعيني  حتديني  هناك  ب��اأن  القول  وميكن 
�شمن هذا التحدي، وهما:

القوى أ.  �شمن  تظهر  ل  املتعلمات  الإن��اث  ن�شبة  اأن 
»خ�شارة  ب�  ي�شمى  ما  م�شكلة  خلق  مما  العاملة 

الطاقات والأدمغة حمليًا«

 قلة الطلب على العمالة املحلية يف ظل الإقبال على ب. 
ا�شتخدام العمالة الوافدة يف القطاعات الإنتاجية 

الرئي�شية.

خ�سارة  الأول:  الفرعي  التحدي  )2-1-اأ( 

الطاقات والأدمغة حمليًا

يف  الت�شاع  يت�شح  الوطنية  الإح�شائيات  اإىل  بالعودة 
بالن�شبة مل�شكلة خ�شارة  والإناث  الذكور  الفجوة بني  حجم 
يف  البطالة  ن�شبة  بلغت  فقد  حمليًا.  والأدم��غ��ة  الطاقات 
�شفوف الإناث من خريجي اجلامعات )54.2%( يف عام 
املتعطلني  اإىل  الإن��اث  املتعطالت  ن�شبة  اأن  كما   ،)2009(
 ،1 اإىل   3 هي  فاأعلى(  )دبلوم  املوؤهالت  ذوي  من  الذكور 
حيث ت�شل ن�شبة غري الن�شيطات اقت�شاديًا من خريجات 
غري  الإن���اث  ن�شبة  ت�شل  بينما   ،)%35( اإىل  اجلامعات 

الن�شيطات اقت�شاديًا من حملة الدبلوم اإىل )%65.9(2.

احلياة  يف  امل�شاركة  ع��ن  املتعلمة  امل���راأة  ع���زوف  اإن 
العمل  يف  انخراطها  وع��ن  ع��ام  ب�شكل  القت�شادية 
القطاع   ه��ذا  ل��ك��ون  نتيجة  ي��اأت��ي  اخل��ا���ص،  بالقطاع 
داعمة  وغري  الأنثوية  للعمالة  ط��اردة  عمل  بيئة  ي�شكل 
الم��ت��ي��ازات  م��ن  ويخلو  لحتياجاتها،  وم��راع��ي��ة  لها 
وال�شمانات التي يوفرها القطاع العام كبيئة موؤ�ش�شية 
متطلبات  ب��ني  امل��واءم��ة  م��ن  امل���راأة  متكن  واجتماعية 
التكيف  عليها  وت�شهل  الأ�شرية،  وم�شوؤولياتها  عملها 
مع الظروف وامل�شتجدات، ومتنحها القدرة على اإقناع 

12

1 -  امل�شدر: تقرير التنمية الب�شرية الأردين الثالث، 2010.
2 -  امل�شدر: بيانات دائرة الإح�شاءات العامة.
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واجباتها  مع  يتعار�ص  ل  عملها  بان  واملجتمع  الرجل 
الأ�شا�شية نحو اأ�شرتها.

اإن التعديالت التي ت�شمنها قانون العمل الأردين لعام 
ال�شمان  قانون  ا�شتحدثها  التي  والتعديالت   1996
الجتماعي املوؤقت والتي مت التطرق اإليها �شابقا يف هذا 
والتغريات  للتطورات  كا�شتجابة  والتي جاءت  التقرير، 
بيئة  يف  والتطور  ع��ام  ب�شكل  املجتمع  يف  حدثت  التي 
مهمة  تعديالت  هي  خا�ص،  ب�شكل  الأردن  يف  العمل 
للمراأة  الداعمة  والبيئة  احلماية  توفري  على  �شاعدت 
القت�شادية  احلياة  يف  امل�شاركة  من  لتمكينها  العاملة 
اأنها  كما  اخلا�ص،  القطاع  يف  العمل  على  وت�شجيعها 
اخلا�ص  والقطاع  امل��راأة  بني  الفجوة  قل�شت  �شك  بال 
ومنحتها جمالت اأو�شع لختيار نوع العمل الذي ترغب 
هذه  تطبيق  مدى  هو  الأب��رز  التحدي  يبقى  ولكّن  به، 
بها خا�شة من  واللتزام  الواقع  ار�ص  التعديالت على 
اأ�شحاب العمل، وتو�شعتها لت�شمل بقية الق�شايا ومنها:

عدم امل�ساواة بالأجر بني اجلن�سني: ■

فكما مت الإ�شارة �شابقًا يف هذا التقرير، وعلى الرغم 
يف  الإن�شاف  بتحقيق  زم��ن  منذ  الأردن  ال��ت��زام  من 
الدولية  التفاقيات  العديد من  الأجر مب�شادقته على 
مت�شاوي  اج��ر  على  احل�شول  ح��ق  على  ت�شدد  ال��ت��ي 
الد�شتور  وكفالة  املت�شاوية،  القيمة  ذي  العمل  مقابل 
يف املادة )23( منه بحق جميع العاملني يف احل�شول 
انه  اإل  وكيفيته،  العمل  كمية  مع  متنا�شبة  اأج��ور  على 

وامل�شاواة  العدالة  اأمام حتقيق  معيقات  هناك  زال  ما 
العمل الأردين  بالأجر بني اجلن�شني ومنها خلو قانون 
للقيمة  املت�شاوي  الأج��ر  مبداأ  على  توؤكد  ن�شو�ص  من 
يحظر  مل  الأردين  الد�شتور  اأن  اإىل  اإ�شافة  املت�شاوية، 
�شراحة التمييز يف الأجور يف الأحوال التي يكون فيها 
حيث  م��ن  ومت�شاويًا  ال��ن��وع  حيث  م��ن  خمتلفًا  العمل 
املراأة  اأن  اإىل  ي�شري  التطبيقي  الواقع  اأن  كما  القيمة، 
يتعلق  فيما  وا�شحًا  متييزًا  تواجه  زال��ت  ما  العاملة 
القطاعيني  يف  الرجل  مع  باملقارنة  الأج��ور  مب�شتوى 
العام واخلا�ص، اإل اأن الفجوة يف الأجور بني اجلن�شني 
ت�شري  حيث  اخل��ا���ص،  ال��ق��ط��اع  يف  بكثري  اك��رب  ت��ب��دو 
املوظفني  اأجور  يف  فجوة  وجود  الر�شمية  الإح�شاءات 
املهارات، حيث  م�شتوى  نف�ص  والن�شاء يف  الرجال  من 
الجتماعي  بالنوع  الفجوة  اأن   )1( رقم  يبني اجلدول 
واملتخ�ش�شات  للمتخ�ش�شني  الأجر بني اجلن�شني  يف 
واللواتي  املتخ�ش�شات  الن�شاء  اأن  اأي   )%35( بلغت 
امل�شتغالت  الن�شاء  ع��دد  ن�شف  ح��وايل  عددهن  يبلغ 
ن�شبته)35%( عن  اقل مبا  ال�شاعة  اأجرهن يف  يتلقني 
بلغت  حني  يف  املتخ�ش�شني،  الرجال  اأج��ور  متو�شط 
يف  واملتخ�ش�شات  املتخ�ش�شني  ب��ني  الأج���ور  فجوة 
القطاع  ب���)29%( يف  مقارنة  اخلا�ص )%43(  القطاع 
العام، بالإ�شافة اإىل ذلك فان املوظفات امل�شنفات يف 
م�شتوى املهارة )2( والبالغ عددهن حوايل )32%(من 
ب�)%19(  اأقل  اأجور  على  يح�شلن  امل�شتغالت،  الن�شاء 
مقارنة  اخلا�ص  بالقطاع  نف�شها  الفئة  الرجال يف  من 

ب�)7%( يف القطاع العام.

اجلدول رقم )1( فجوة الأجور بني اجلن�سني ح�سب م�ستوى املهارة والقطاع، 2006

م�ستوى 

املهارة 
 نوع املهارة 

 فجوة الأجور 

بني اجلن�سني 

 فجوة الأجور 

بالقطاع اخلا�ص 

 فجوة الأجور 

بالقطاع العام 

ل�شالح الإناث 4%14%0%املهن الأولية1

2
الكتبة والعاملون يف اخلدمات والباعة 

يف املحالت والعاملون يف احلرف 
وم�شغلوا الآلت وجممعوها

%14%19%7

13%7%8%الفنيون واملتخ�ش�شون امل�شاعدون3
29%43%35%املتخ�ش�شون4

ورقة �شيا�شات الإن�شاف يف الأجر يف الأردن
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اأو  فيها  الن�شاء  عمل  يرتكز  التي  القطاعات  تزال  ول 
ت�شمل  والتي  الأردن  يف  املوؤنثة  بالقطاعات  ي�شمى  ما 
متار�ص  الجتماعي،  والعمل  وال�شحة  التعليم  قطاع 
الن�شاء  اأجور  فمثال  الرجل،  ل�شالح  الأجور  متييزًا يف 
من  اق��ل  التعليم  ق��ط��اع  يف  امل��وظ��ف��ات  املتخ�ش�شات 
الثلث،  مبقدار  القطاع  نف�ص  يف  املتخ�ش�شني  الرجال 
حيث انه بحكم قلة العاملني من الرجال يف هذا القطاع 
اأجور الن�شاء العامالت  اأعلى من  اأجورًا  يتلقى الرجال 
رغبة  العمل  اأ�شحاب  ي�شتغل  اإذ  امل�شتوى،  نف�ص  يف 
الن�شاء الكبرية للعمل بهذا القطاع وا�شتعدادهن لقبول 
اأجور اقل يف �شبيل اإتاحة الفر�شة لهن بالعمل يف هذا 
مع  تتنا�شب  خ�شائ�ص  من  به  يتمتع  ملا  نظرا  املجال، 

ظروف املراأة ونظرة املجتمع. 1

عدم موازنة بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص  ■

بني عمل املراأة وم�سوؤولياتها الأ�سرية

ُيلقى على عاتق املراأة وبحكم طبيعة املجتمع م�شوؤوليات 
اليومية،  الأ�شرة  ب�شوؤون  كالعتناء  واأ�شرية  اجتماعية 
ورعاية الأطفال وتربيتهم ومتابعة التزاماتهم املدر�شية 
بدخول  تزيد  التي  وامل�شوؤوليات  الأع��ب��اء  من  وغريها 
املراأة �شوق العمل وما ينتج عنه من م�شوؤوليات اإ�شافية 
بها  تقوم  التي  الأدوار  تعدد  بالتايل  ج��دي��دة،  اأخ��رى 
املراأة العاملة �شيتطلب منها اإما بذل جمهود م�شاعف 
احتياجات  ب��ني  امل��واءم��ة  لت�شتطيع  خ��ارق��ة  وط��اق��ات 
الوظيفية مب�شتوى عاٍل من  اأ�شرتها واجناز متطلباتها 
الأداء من حيث الوقت واجلودة املطلوبة، اأو انه �شيكون 
له تاأثري مبا�شر و�شلبي على م�شتوى اأداء املراأة املتمثل 
والغياب  والتاأخر  الوظيفي  ال���دوران  معدل  زي��ادة  يف 
ال�شورة  العمل  اأ�شحاب  ل��دى  ير�شخ  مما  العمل  عن 
امل��راأة  اأداء  م�شتوى  ح��ول  ال�شائدة  ال�شلبية  النمطية 
امل��راأة على فر�ص عمل  ويعيق ح�شول  التزامها  ومدى 
يف القطاع اخلا�ص، اأو اأنه ي�شكل حمددًا اأمام املراأة يف 
اختيار نوعية العمل الذي تقوم به كاأن تختار العمل يف 
القطاع العام كون ظروف العمل فيه من حيث �شاعات 

احتياجات  للمواءمة بني  الكايف  الوقت  لها  يتيح  العمل 
الن�شحاب  تف�شل  رمبا  اأو  عملها،  ومتطلبات  اأ�شرتها 

نهائيا من العمل.

املعنية  الر�شمية  وغري  الر�شمية  اجلهات  فان  وعليه   
امل�شكلة  هذه  ملعاجلة  تدابري  و�شع  على  تعمل  اأن  يجب 
امل���راأة  عمل  ب��ني  م��ا  ال��ت��وازن  لتعزيز  �شيغة  واإي��ج��اد 
ال�شتخدام  جعل  �شمنه  ومن  الأ�شرية،  وم�شوؤولياتها 
ملا  العمل،  ومكان  العمل  �شاعات  اأكرث مرونة من حيث 
لذلك من اأثر يف زيادة ن�شب م�شاركة املراأة يف القطاع 
اخلا�ص، وزيادة جذب القطاع اخلا�ص للعمالة الأنثوية 
املراأة يف  م�شاركة  ن�شب  وزيادة  ومراعاته لحتياجاتها 

القطاع اخلا�ص.

عدم توفري اخلدمات امل�ساندة للمراأة العاملة، مبا  ■

كاحل�سانات  العامالت  لأطفال  الرعاية  مرافق  فيها 

املتعلقة  اللوج�ستية  وال�سعوبات  الأطفال،  وريا�ص 

بالنقل واملوا�سالت التي تواجه املراأة 

بينت العديد من الدرا�شات اأن من الأ�شباب اجلوهرية 
عدم  هي  العمل  �شوق  يف  امل��راأة  م�شاركة  ن�شبة  لتدين 
ت�شتهلك  ل  منا�شبة  باأ�شعار  منوذجية  ح�شانات  وجود 
على  اخلدمات  وتقدم  الأ�شرة،  دخل  من  كبريا  جزءا 
امل�شاء  �شاعات  ال�شرورة يف  واإىل  النهار  �شاعات  مدى 
�شد  �شرورة  اإىل  الدرا�شات  تلك  وبينت  العطل.  واأي��ام 
باعتبارها  احل�شانة  دور  عدد  لزيادة  املا�شة  احلاجة 
العمل  �شوق  امل��راأة يف  م�شاركة  زي��ادة  م�شتلزمات  اأحد 
وا�شتمراريتها بالعمل بعد الزواج والإجناب بتوفري دور 
خاطبت  قد  اللجنة  كانت  و  العامالت،  لأبناء  ح�شانة 
العام  القطاع  تطوير  ووزارة  ال��وزراء  رئا�شة  من  كاًل 
ووزارة العدل من اأجل ت�شمني نظام اخلدمة املدنية ما 
ُيلزم من ن�شو�ص توجب توفري ح�شانة لأبناء العاملني 
والعامالت، وتوجب كذلك منح �شاعة ر�شاعة لالأمهات 
اإج���ازة  ان��ت��ه��اء  م��ن  �شنة  ف��رتت��ني خ��الل  وع��ل��ى  يوميا 
الأمومة. كما اأن تاأمني اخلدمات اللوج�شتية للمراأة من 
ن�شبة  اإىل رفع  �شتوؤدي  توفر دور ح�شانة،  و  موا�شالت 

1

1 - امل�شدر: ورقة �شيا�شات الإن�شاف يف الأجر يف الأردن، منظمة العمل الدولية بال�شراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية ل�شووؤن املراأة2010 
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املراأة  اإنتاجية  وتعزيز  العمل،  �شوق  يف  املراأة  م�شاركة 
العاملة نتيجة اطمئنانها على اأطفالها وعلى البيئة التي 

يتواجدون فيها اأثناء عملها.

�سعف املوائمة بني نواجت التعليم واملهارات  ■

املطلوبة يف �سوق العمل 

ي�شكل التعليم والتدريب عن�شران مهمان من العنا�شر التي 
ت�شاعد على متكني الأفراد وت�شاهم يف اإك�شابهم املعارف 
واملهارات الالزمة لزيارة م�شاركتهم يف احلياة ب�شكل عام، 
الذي  والتدريب  التعليم  نوع وم�شتوى  املواءمة بني  اأن  كما 
يتلقاه الفرد ومتطلبات �شوق العمل من املعارف واملهارات 
امل�شاركة  ل��زي��ادة  ال��الزم��ة  العوامل  اأه��م  اح��د  من  تعترب 
ب�شكٍل  والن�شاء  للرجال  اخلا�ص  القطاع  يف  القت�شادية 
لالإناث يف  التعليم  م�شتوى  ارتفاع  الرغم من  وعلى  عام. 
الأردن بكافة امل�شتويات، اإل اأن التخ�ش�شات العملية التي 
اقرتنت بتعليم الإناث تعترب من اأهم امل�شاكل التي تواجه 
عملية ح�شول املراأة على فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص، 
حيث اأن تلك التخ�ش�شات العلمية التي تلتحق بها الإناث 
عادًة والتي من املمكن اأن نطلق عليها تخ�ش�شات موؤنثة، 
ل يوجد عليها طلب يف �شوق العمل، اإ�شافة اإىل اأنها ل توفر 
يف  العمل  احتياجات  مع  تتواءم  التي  واملهارات  املعارف 
القطاع اخلا�ص، وياأتي اختيار هذه التخ�ش�شات بالعادة  
لكونها مقبولة اجتماعيًا وتعزز الدور التقليدي للمراأة يف 

اجتماعية  وعاملة  وممر�شة  ومعلمة  كمربية  العمل  �شوق 
وم�شاعدة اإدارية،. . الخ.

ويجدر الإ�شارة هنا اإىل اأن اختيار الإناث لتلك التخ�ش�شات 
العلمي،  املجال  هذا  يف  لرغبتهن  نتيجة  يكون  ل  العلمية 
�شائدة  ثقافية  وموروثات  اجتماعية  لظروف  اأ�شري  واإمن��ا 
توؤثر على قرار الإناث ب�شكٍل مبا�شر منها حتكم الأب والأخ 
يف قرار التعليم لالإناث ونوعه، اإ�شافة اإىل تف�شيل الأبناء 
على  التعليم  وم�شتوى  طبيعة  حيث  من  الأ�شرة  يف  الذكور 
الذي  الأم��ر  لالآ�شرة،  املعيل  اأن��ه  باعتبار  الإن��اث  ح�شاب 
ي�شع الإناث يف و�شع يتطلب منها اإما القبول بالتخ�ش�ص 
املتاح واملفرو�ص عليها بغ�ص النظر عن امل�شتقبل الوظيفي 

واملهني الذي �شيوفره لها اأو عدم اإكمال تعليمها.

وعليه فانه وعلى الرغم من توفر فر�ص التعليم لالإناث 
اإل اأن هذه الفر�ص ل تتوافق ومبداأ العدالة وامل�شاواة، 
فغالبية الفتيات ل يتمتعن بحرية اختيار تخ�ش�شاتهن 
يقل�ص  مما  الوظيفي،  مل�شتقبلهن  والتخطيط  العلمية 
اخليارات اأمامهن يف اختيار نوعية العمل الذي ترغنب 
لختيار  فر�ص  اأم��ام��ه  يكون  وال��ذي  الرجل  بعك�ص  به 

نوعية التعليم ب�شكل اأف�شل.

يلخ�ص اجلدول التايل الأ�شباب املرتبطة مب�شكلة خ�شارة 
الطاقات والأدمغة حمليًا وارتباطها بالفئات امل�شتهدفة  

جدول رقم )2( الأ�سباب املرتبطة مب�سكلة خ�سارة الطاقات والأدمغة حمليًا 

اأبرز امل�سبباتالفئات امل�ستهدفة

الفئة امل�ستهدفة الأوىل:

الإناث غري الن�شيطات اقت�شاديًا

بيئة �شوق العمل ) خا�شة القطاع اخلا�ص ( طاردة للعمالة الأنثوية وغري 
مراعية لحتياجات الن�شاء:

التميز بالأجر بني اجلن�شني. -
عدم موازنة بيئة العمل يف القطاع اخلا�ص بني عمل املراأة وم�شوؤولياتها  -

الأ�شرية.
مرافق  - فيها  مب��ا  العاملة،  ل��ل��م��راأة  امل�شاندة  اخل��دم��ات  ت��وف��ر  ع��دم 

الرعاية لأطفال العامالت كاحل�شانات وريا�ص الأطفال، وال�شعوبات 
اللوج�شتية املتعلقة بالنقل واملوا�شالت التي تواجه املراأة .

الفئة امل�ستهدفة الثانية:

امل���ت���ع���ط���الت ع����ن ال���ع���م���ل م��ن 
املتعلمات النا�شطات اقت�شاديًا

�شعف املواءمة بني نواجت التعليم واملهارات املطلوبة يف �شوق العمل. -
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التحدي  الثاين:  الفرعي  التحدي  )2-1-ب( 

ظل  يف  املحلية  العمالة  على  بالطلب  املتعلق 

الإقبال على ا�ستخدام العمالة الوافدة

اخلا�ص،  القطاع  يف  رئي�ص  ب�شكل  امل�شكلة  هذه  ترتكز 
العمالة  ا�شتخدام  على  العمل  اأ�شحاب  يقبل  حيث 
العمالة  عليها  تقبل  ل  التي  املهن  يف  خا�شة  الوافدة، 
املحلية. وتربز اأهمية هذا التحدي بالنظر اإىل �شخامة 
التقديرات  ح�شب  بلغت  والتي  الوافدة،  العمالة  عدد 
ميثل  م��ا  واف���د،  عامل   )336000( ح��وايل  الر�شمية 
ومن  الأردنيني،  من  الباحثني عن عمل  �شعف جمموع 
اجلدير بالذكر اأن هذا التحدي ل يعزى اإىل نق�ص يف 
املوؤهالت اأو التدريب للعمالة املحلية، حيث اأن )%47( 
من الأردنيني العاطلني عن العمل كان لديهم موؤهالت 
تقل عن �شهادة مدر�شية، مقارنة مبا ن�شبته )91%( من 
م�شتوى  عن  تقل  موؤهالت  متلك  التي  الوافدة  العمالة 

�شهادة مدر�شية. 

اأن  العامة،  الإح�����ش��اءات  دائ���رة  بيانات  وت�شري  ه��ذا 
م��ه��ارات  ميلكن  العمل  ع��ن  املتعطالت  م��ن   )%22(
يف  العمالة  على  الطلب  معظم  ب��اأن  علمًا  حم���دودة، 
الوظائف امل�شتحدثة يتطلب مهارات قليلة اأو حمدودة، 

ويرتكز هذا الطلب يف العا�شمة عمان اإىل حد كبري.

اأما على �شعيد م�شاركة املراأة يف القطاع غري الر�شمي 

»م�شاركة  بعنوان  درا�شة  خل�شت  فقد  املنظم(،  )غري 
�شوق  بنية  اأن  اإىل  املنظم«  غري  العمل  قطاع  يف  امل��راأة 
العمل غري املنظم ل تختلف كثريًا عن بنية �شوق العمل 
تركيب  باأنه  فيهما  املهني  الرتكيب  يتميز  اإذ  املنظم، 
اأفقي، حيث ترتكز العامالت فيه �شمن اأعمال تتطلب 
م�شتوى اأدنى من املهارة والتنوع والتخ�ش�ص، واأو�شحت 
القطاع ميلن  امل�شتغالت يف هذا  اأن  املذكورة  الدرا�شة 
والتجارة،  التحويلية،  ال�شناعات  قطاعات  يف  للعمل 
والأن�شطة اخلدمية والجتماعية وال�شخ�شية والتعليمية 
وال�شحية، وكذلك العمل الجتماعي اأو لدى الأ�شر التي 
تعني اأفرادًا لأداء الأعمال املنزلية، ومن الالفت للنظر 
امل�شتغلني وامل�شتغالت  التي قدمها كل من  الأ�شباب  اأن 
اعتقادات  طبيعة  بو�شوح  تعك�ص  املنزل  داخ��ل  للعمل 
املجتمع الأردين نحو »طبيعة املراأة« وما »ينا�شبها« من 
اأعمال تتما�شى مع هذه املعتقدات، فقد تراوحت اأهمية 
هذه الأ�شباب بني مرونة توزيع الوقت الذي يتيحه مثل 
باأفراد  للعناية  العمل  ومالئمة  العمل  من  النوع  هذا 
الأ�شرة والعناية بالأطفال وانخفا�ص التكلفة الت�شغيلية 

للعمل وظروف الت�شغيل الأف�شل.

ه����ذا، وي��ل��خ�����ص اجل�����دول ال���ت���ايل اأب�����رز امل�����ش��ب��ب��ات 
الإقبال  ظل  يف  املحلية  العمالة  على  بالطلب  املرتبطة 
بالفئات  وارتباطها  ال��واف��دة  العمالة  ا�شتخدام  على 

امل�شتهدفة.

جدول رقم )3( اأبرز امل�سببات املرتبطة بالطلب على العمالة املحلية

الفئات امل�ستهدفة اأبرز امل�سببات

الفئة امل�ستهدفة الأوىل: 

الباحثات عن عمل يف املناطق 
احل�شرية ذوات املهارات املحدودة

تواجه الإناث �شعوبات يف البحث عن فر�ص يف �شوق العمل. -
اأ�شحاب العمل يجدون �شعوبة يف العثور على الكفاءات املطلوبة من  -

الإناث ل�شغل الوظائف ال�شاغرة.
امل�شببات  - اأحد  واملوا�شالت  النقل  م�شكلة  تكون  الأحيان  من  كثري  يف 

الرئي�شة يف العزوف عن العمل.
واخل��ربات  - امل��ه��ارات  من  العمل  �شوق  مبتطلبات  امل��راأة  معرفة  ع��دم 

املطلوبة .

الفئة امل�ستهدفة الثانية: 

العامالت يف القطاع غري الر�شمي 
يف املناطق احل�شرية والريفية 
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)2-2( العزل املهني العمودي والأفقي بني 

اجلن�سني:

الغربية  امل��ج��ت��م��ع��ات  م��ع��ظ��م  ال��ع��م��ل يف  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��اين 
عامودي  )وظيفي(  مهني  ف�شل  وج��ود  من  والعربية 
الف�شل  ي�شري  اإذ  الجتماعي،  النوع  اإىل  ي�شتند  واأفقي 
امل�شتويات  الن�شاء يف  تركز عمل غالبية  اإىل  العامودي 
الوظيفية الو�شطى بعيدًا عن الوظائف القيادية ومراكز 
ي�شري  ح��ني  يف  ال��ق��رارات،  وات��خ��اذ  ال�شيا�شات  �شنع 
الوظائف  يف  الإن��اث  غالبية  عمل  اإىل  الأفقي  الف�شل 
اأدنى من املهارة والتنوع  واملهمات التي تتطلب م�شتوى 

والتخ�ش�ص قيا�شًا على ما ميار�شه الرجال1.

التحديات  من  يعترب  اجلن�ص  اأ�شا�ص  على  الف�شل  اإن 
حيث  لها،  الت�شدي  يجب  التي  الهامة  القت�شادية 
يف  العمل  اإىل  الن�شاء  من  بالكثري  يدفع  اأن  �شاأنه  من 
قطاعات مزدحمة وم�شيطر عليها اأنثويًا وبرواتب اأقل، 
كافة  امل��راأة يف  اإدم��اج  على  ال�شلبي  تاأثريه  اإىل  اإ�شافة 
ن�شبة  خف�ص  اإىل  ي��وؤدي  مما  القت�شادية،  الأن�شطة 
دنكن  مقيا�ص  فبح�شب  لالإناث.  القت�شادية  امل�شاركة 
يبدي  الأردن  ف��اإن   ،)0.44( والبالغ   ،)Duncan(
قيا�شًا اأعلى للعزل املهني من املعدل لدى منطقة ال�شرق 

الأو�شط و�شمال اأفريقيا، والبالغ )0.34(.

الأردن  يف  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  معدلت  تتاأثر 
لديها،  الأط��ف��ال  واأع��م��ار  وع��دد  الجتماعية  باحلالة 
العاملة،  باملراأة  املتعلقة  اخلدمات  توفر  مدى  وكذلك 
العمل  ق��وة  حجم  اأن  كما  احل�����ش��ان��ة.  دور  وب��ال��ذات 
وزواجها،  امل��راأة  بعمر  كبري  حد  اإىل  يتاأثر  الن�شائية 
حيث يتنا�شب العمل طرديًا مع ازدياد عدد املتزوجات 
العاملة. هذا،  للمراأة  الإجناب  ازدياد  ومع  العامالت، 
بالإ�شافة اإىل ارتفاع كلفة ت�شغيلها، خا�شة بعد زواجها، 
والتي يتحمل �شاحب العمل وحده كلفة اإجازات الأمومة 
والطفولة، لكونه �شاحب القرار بالتوظيف، فاإنه يحجم 

عن توظيفها. وقد اأدى ذلك اإىل ظهور حتٍد كبري يتمثل 
�شوق  ب��ني اجلن�شني يف  وال��ع��م��ودي  الأف��ق��ي  ال��ع��زل  يف 

العمل، والذي نوجزه يف الفقرات التالية.

)2-2-اأ( العزل املهني الأفقي 

ي�شري العزل الأفقي اإىل اأن هناك وظائف ومهن معينة 
اأي  اأخرى،  وظائف  اأكرث من  الإناث  غالبية  فيها  تعمل 
اأكرث  اأنثوي  تركيز  ذات  ومهنية  وظيفية  فئات  وج��ود 
و)7(  و)6(   )5( الأ�شكال  اإىل  فبالنظر  غريها.  من 
القطاعات  على  اأفقيًا  الإن��اث  عمل  توزيع  تبني  والتي 
باأن  جند  املختلفة،  والإنتاجية  القت�شادية  والأن�شطة 
التعليم  مثل  امل��راأة  عمل  فيها  يرتكز  قطاعات  هناك 
وال�شحة والعمل الجتماعي، وب�شكل اأكرب من قطاعات 
والواقع  مثاًل.  والزراعة  التحويلية  كال�شناعة  اأخ��رى 
يف  يرتكزن   )%53.8( امل�شتغالت  ن�شف  من  اأكرث  اإن 
ن�شاطني رئي�شني، هما: قطاع التعليم بن�شبة )%39.1( 
والعمل  ال�شحة  قطاع  يليه  امل�شتغالت،  اإجمايل  من 
يعمل  امل��ق��اب��ل  ويف   ،)%14.7( بن�شبة  الج��ت��م��اع��ي 
ال�شناعة  قطاع  يف  امل�شتغالت  جمموع  من   )%7.4(
الأفقي  املهني  العزل  مظاهر  من  اأن  كما  التحويلية2. 
اأن )48.2%( من اإجمايل امل�شتغالت يعملن يف القطاع 
مقارنة  اخل��ا���ص،  القطاع  يف  يعملن  تبقى  وم��ا  العام 
الذكور  امل�شتغلني  اإج��م��ايل  من  فقط   )%37( بن�شبة 
يعملون يف القطاع العام، يف حني اأن )14%( فقط من 
اإجمايل امل�شتغلني يف القطاع اخلا�ص هم اإناث  مقابل 

)86%( منهم ذكور3.

123

1 -  امل�شدر: م�شاركة املراأة يف قطاع العمل غري النظم، 2008
2 -  امل�شدر: وزارة العمل، “ورقة عمل حول املراأة يف �شوق العمل الأردين”، 2010.

3 -  امل�شدر:دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح العمالة والبطالة، 2010
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الشكل رقم ( 7 ) توزيع عدد المشتغالت ممن اعمارهن ( 15 ) فأكثر حسب النشاط االقتصادي الرئيسي لالعوام  ( 2000 - 2009 )

التعدين واستغالل احملاجر

تصنيع لوازم

الكهرباء والغاز واملياه

اإلنشاءات

جتارة اجلملة واملطاعم

النقل والتخزين و االتصاالت

الوساطة املالية

 العقارات وتأجير األنشطة التجارية
اإلدارة العامة و الضمان االجتماعي

التعليم

الصحة و العمل االجتماعي

اخلدمات االجتماعية و الشخصية األخرى

بيانات دائرة  الإح�شاءات العامة، 2010

بيانات دائرة  الإح�شاءات العامة، 2010

بيانات دائرة  الإح�شاءات العامة، 2010
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اإىل  اجلن�شني  بني  الأفقي  الف�شل  يف  ال�شبب  ويرجع 
مايلي:

نظرة املجتمع اإىل التعليم من خالل معايري  ■

الإناث  توجيه  يف  ت�ساهم  تقليدية  اجتماعية 

نحو مهن معينة 

بني  اجلامعي  التعليم  م�شتويات  ارت��ف��اع  من  بالرغم 
ل  التعليمي  النظام  اأن  اإل  الأردن،  يف  الن�شاء  �شفوف 
يزال يحافظ على اأدوار جندرية منطية حتد من قدرات 
الإناث وفر�شهن امل�شتقبلية، وتكون دافعًا لهن لإ�شغال 
وظائف ومهن تعترب “وظائف مالئمة” ح�شب املعايري 
الجتماعية التقليدية من جهة، اإل اأنها تت�شم بالف�شل 
والذي  الجتماعي  النوع  اأ�شا�ص  على  واملهني  الوظيفي 
الدولة ملجتمع عادل ومنفتح للجميع  روؤية  يتعار�ص مع 

من جهة اأخرى.

لها  تخ�شع  التي  والقت�شادية  الجتماعية  الظروف  اإن 
من  حتد  الأك��ادمي��ي  التخ�ش�ص  اختيارها  عند  امل���راأة 
والتقاليد  والعادات  الثقايف  فاملوروث  الوظيفي،  تطورها 

وخ�شوع الإناث ل�شلطة الأب اأو الأخ اأو الزوج  يف القرارات 
والعتقاد  مدته،  اأو  نوعه  اختيار  اأو  التعليم  تخ�ص  التي 
التخ�ش�شات  بع�ص  يف  الفتيات  التحاق  ب��ان  ال�شائد 
املهنية امليدانية كالهند�شة والطب وبرامج التعليم العايل 
مع  يتعار�ص  اأو  املبكر  ال��زواج  امل��راأة فر�شة  يفقد  �شوف 
اإىل  اأدت  ظ��روف  جميعها  وه��ذه  الأ�شرية،  م�شوؤولياتها 
يف  العلمية  الكليات  يف  الإن��اث  انخراط  ن�شبة  انخفا�ص 
اجلامعات، حيث ت�شري البيانات اإىل اأن الن�شبة الأكرب من 
الإناث ملتحقات يف كليات العلوم الإن�شانية حيث ت�شب 
معظم التخ�ش�شات التي تدر�شها هذه الكليات يف تعزيز 
يقل  بينما  مربية(،  )كمدر�شة-  للمراأة  التقليدي  الدور 
الهند�شة  اأخرى مثل  ب�شكل ملحوظ يف كليات  التحاقهن 
التحاق  يف  نوعية  ف��ج��وة  ي��وج��د  ان��ه  كما  واحل��ا���ش��وب، 
الإناث يف مرحلة التعليم العايل كاملاج�شتري والدكتوراه، 
يوجد  ل  باملراأة  اقرتنت  التي  اجلامعية  فالتخ�ش�شات 
عليها طلب كبري يف �شوق العمل ول تتواءم مع احتياجاته، 
اأقل  اإىل قبول وظائف  اأحيانا  باملراأة  الأمر الذي  ينتهي 
تكون  الفر�ص  توفر  حال  ويف  ومهاراتها،  موؤهالتها  من 

مواردها قليلة وغري عادلة.

املراأة والرجل يف الأردن يف اأرقام 2010
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اأ�سحاب  ■ لــدى  اخلاطئ  النمطي  الإدراك 

ــات عــن عــمــل حـــول بع�ص  ــاحــث ــب الــعــمــل وال

الوظائف واملهن من حيث مالئمتها للرجل اأكرث 

من املراأة 

دورا  الجتماعية  والأع��راف  والتقاليد  العادات  تلعب 
للرجل  ���ش��واء  الأدوار  م��ن  ال��ع��دي��د  تنميط  يف  مهما 

من  وتعترب  الجتماعي،  النوع  اأ�شا�ص  على  امل���راأة  اأو 
اختيار  حق  على  فقط  لي�ص  توؤثر  التي  املحددات  اأهم 
املراأة  عمل  على  توؤثر  بل  للمراأة  بالن�شبة  العمل  نوعية 
املا�شية  ال�شنوات  م��دار  على  لعبت  وق��د  جممله،  يف 
دورا مهمًا يف توجيه �شلوك املراأة يف اختيار الوظائف 
واملهن التي متار�شها، فنالحظ مثال تركيز كبري للمراأة 
عددًا  اأن  من  الرغم  وعلى  التعليم،  مهنة  اختيار  على 

املراأة والرجل يف الأردن يف اأرقام 2010

املراأة والرجل يف الأردن يف اأرقام 2010
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طبيعة  اأن  اإل  الوظيفة  بهذه  يرغنب  ل  قد  الن�شاء  من 
املجتمع وثقافته تفر�ص عليهن ذلك، وذلك لكون مهنة 
التعليم من اأكرث املهن قبول من املجتمع، ول يوجد بها 
اختالط مع اجلن�ص الآخر، وتوفر فر�شًا اكرب لالرتباط 
التي تتمتع بق�شر  اأنها من املهن  اإىل  اإ�شافة  والزواج، 
الوقت  ل��ل��م��راأة   يتيح  مم��ا  ومرونتها  ال���دوام  �شاعات 
�شوؤون  عن  م�شوؤولياتها  بني  والتوفيق  للموائمة  الكايف 
ومتطلبات  احتياجاتهم  ومتابعة  الأولد  وتربية  الأ�شرة 
املجال  نحو  امل��راأة  التقاليد  هذه  وجهت  كما  الوظيفة، 
املراأة  م�شاركة  اأن  نرى  فمثال  فيه  تعمل  التي  والقطاع 
يف القطاع اخلا�ص ل زالت متدنية انطالقًا من نظرة 
املجتمع ال�شلبية لعمل املراأة يف القطاع اخلا�ص مقارنة 

بالقطاع العام.

اإ�شافًة اإىل املحددات الجتماعية، فان لبع�ص املحددات 
نحو  العمل  واأ�شحاب  امل��راأة   توجيه  على  اأثرا  القانونية 
اأنه من خالل  وظائف ومهن حمددة دون غريها، حيث 
مراجعة مواد قانون العمل الأردين اخلا�ص بعمل املراأة 
امل��راأة  ا�شتخدام  على  قيودًا  و�شع  القانون  اأن  نالحظ 
اإليها بنوع من التحيز وعدم امل�شاواة من  العاملة ونظر 
مبقت�شاها،  ال�شادرة  والتعليمات   )69( امل��ادة  خالل 
والأعمال  ال�شناعات  طبيعة  حتديد  مبوجبها  مت  والتي 
واإل���زام  فيها  الن�شاء  ت�شغيل  يحظر  ال��ت��ي  والأوق�����ات 
اأ�شحاب العمل بها، وعلى الرغم من حماولة هذه املادة 
مراعاة طبيعة املراأة من حيث الرتكيب البدين والنف�شي 
حتديد  عند  للمجتمع  والجتماعية  الثقافية  واملوروثات 
اأنها  اإل  بها،  العمل  يجوز  التي  والأع��م��ال  ال�شناعات 
ت�شكل انتهاك حلق املراأة يف اختيار نوعية العمل، حيث 
كان من الأجدى اأن ترتك للمراأة اختيار ما ينا�شبها دون 

وجود ن�شو�ص قانونية متنع اأو ت�شمح بذلك.

بيئة  ■ الـــعـــام  ــقــطــاع  ال يف  الــعــمــل  بــيــئــة   

ومراعية  لها  داعمة  الأنثوية  للعمالة  جاذبة 

لحتياجاتها

عمل  بيئة  يوفر  العام  القطاع  ف��اإن  وذكرنا،  �شبق  كما 
بني  امل��واءم��ة  م��ن  امل���راأة  متكن  واجتماعية  موؤ�ش�شية 
مع  التكيف  عليها  وت�شهل  واخلا�شة  العامة  متطلباتها 
من  عالية  درج��ة  لها  وت��وف��ر  وامل�شتجدات،  ال��ظ��روف 
اإقناع  احلماية والأمن الوظيفي، ومتنحها القدرة على 
واجباتها  مع  يتعار�ص  ل  عملها  ب��اأن  واملجتمع  الرجل 
القطاع  يف  العمل  يجعل  مما  اأ�شرتها،  نحو  الأ�شا�شية 

العام اخليار الأمثل والأكرث جاذبية ومالءمة للن�شاء.

)2-2-ب( العزل املهني العمودي 

بني  العادل  والتوزيع  التكافوؤ  بعدم  التحدي  هذا  يتمثل 
موؤ�ش�شات  يف  التنظيمية  الهياكل  يف  وال��ذك��ور  الإن��اث 
ل  فاملراأة  �شواء.  حد  على  واخلا�ص  العام  القطاعني 
ال�شلم  يف  الرت��ق��اء  يف  كبرية  �شعوبات  ت��واج��ه  زال��ت 
العمل.  بيئة  يف  القيادية  املنا�شب  وتقلد  الوظيفي 
وهناك اأدلة على الف�شل اأو العزل العمودي على اأ�شا�ص 
العزل،  من  النوع  فهذا  الأردن1.  يف  الجتماعي  النوع 
الذي عادة ما يو�شف ب� »ال�شقف الزجاجي«، ي�شري اإىل 
الوظيفية  امل�شتويات  يف  اأكرث  يعملن  الن�شاء  غالبية  اأن 

ذات الرواتب املتدنية.

1

1 -  امل�شدر: متوفرة �شمن تقرير تدقيق اإدماج النوع الجتماعي يف القطاع العام يف الأردن، 2010
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جدول رقم )4( يلخ�ص اجلدول التايل اأبرز امل�سببات املتعلقة بالف�سل املهني بني اجلن�سني وارتباطها 

بالفئات امل�ستهدفة:

الفئات امل�ستهدفة اأبرز امل�سببات

الفئة امل�ستهدفة الأوىل: 

اخلريجات اجلدد غري 
الن�شيطات اقت�شاديًا

اأبرز م�سببات العزل الأفقي:

نظرة املجتمع اإىل التعليم من خالل معايري اجتماعية تقليدية ت�شاهم يف  -
توجيه الإناث نحو مهن معينة. 

الإدراك النمطي اخلاطئ لدى اأ�شحاب العمل والباحثات عن عمل  حول  -
بع�ص الوظائف واملهن من حيث مالئمتها للرجل اأكرث من املراأة .

بيئة العمل يف القطاع العام بيئة جاذبة للعمالة الأنثوية داعمة لها ومراعية  -
لحتياجاتها.

اأبرز م�سببات العزل العامودي:

حمدودية  - ح��ول  ال�شائد  ال�شلبي  والإدراك  الإن���اث  ق���درات  تقدير  قلة 
القدرات القيادية للن�شاء، ف�شاًل عن ميل �شناع القرار اإىل عدم اإعطاء 
املراأة الفر�شة العادلة للح�شول على منا�شب قيادية، ب�شبب خوفهم من 
ا�شطرار املراأة لرتك تلك املنا�شب يف اأي وقت جراء الزواج اأو الأمومة، 

اأو غريها من الأ�شباب.

الفئة امل�ستهدفة الثانية: 

الباحثات عن عمل يف القطاع 
اخلا�ص

)2-3( تعزيز العمل الريادي واإقامة امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة لدى الإناث يف الأردن

لعجلة  الرئي�شي  امل��ح��رك  ال�شغرية  امل�شاريع  تعترب 
مهما  دورا  تلعب  حيث  النامية،  ال��دول  يف  القت�شاد 
القت�شادية  التنمية  اأه���داف  م��ن  العديد  حتقيق  يف 
ت��وؤدي  جهة  من  فهي  وال��دول��ة،  ل��الأف��راد  والجتماعية 
لل�شلع  امل�شافة  القيمة  وزي��ادة  ال�شادرات  تنمية  اإىل 
واخلدمات ودعم امل�شاريع الكبرية وتنميتها من خالل 
اإنتاجها بع�ص مدخالت امل�شاريع الكبرية وخف�ص كلف 
الدولة  اإي���رادات  زي��ادة  يف  ت�شاعد  اأنها  كما  الإن��ت��اج، 
وال�شرتاك  ال�شرائب  قطاع  يف  م�شاهمتها  خالل  من 
تعد  فهي  اأخ��رى  جهة  وم��ن  الجتماعية،  بالتاأمينات 
اأحد الأدوات الفاعلة للحد من م�شكلتي الفقر والبطالة 
والتوزيع العادل للدخل بني فئات املجتمع ورفع امل�شتوى 
املعي�شي للمواطنني وتطوير املناطق الريفية واحلد من 
الهجرة اإىل املدن، اإ�شافة اإىل دفع املواطنني اإىل املبادرة 
وال�شتدامة يف العمل، وامل�شاعدة على التوظيف الأمثل 
للموارد الب�شرية وتطوير املهارات الفردية يف املجالت 

الإدارية والتنظيمية واإعداد الكوادر املتخ�ش�شة لرفد 
امل�شاريع الكبرية.

على  وت�شجيعها  امل��راأة  لدى  الريادي  العمل  تعزيز  اإن 
لأعمال  امتالكها  اأو  �شغرية  اإنتاجية  م�شاريع  تاأ�شي�ص 
اأن  ميكن  التي  الو�شائل  اأجن��ح  من  تعترب  بها،  خا�شة 
تنتهجها الدولة واملوؤ�ش�شات غري الر�شمية املعنية بزيادة 
املبا�شر  لالأثر  نتيجة  وذلك  اقت�شاديًا،  املراأة  م�شاركة 
الأ�شرة  اأفراد  لكافة  باإيجاد فر�ص عمل  امل�شاريع  لتلك 
مبا فيها الن�شاء، وتاأمني ال�شتقرار الجتماعي باإتاحتها 
الفر�شة لربات البيوت من اأن ي�شبحن مالكات مل�شاريع 
من  ميكنهن  مما  �شكناهن  مناطق  �شمن  بهن  خا�شة 
الأ�شرية.  مب�شوؤولياتهن  تق�شري  دومنا  اأعمالهن  اإدارة 
كما اأن زيادة ن�شبة الن�شاء �شاحبات الأعمال واملالكات 
م�شاركة  زي���ادة  يف  ت�شاهم  ���ش��وف  �شغرية  مل�شاريع 
و�شمن  اخلا�ص  القطاع  يف  باأجر(  )امل�شتخدمة  املراأة 
الفرتا�ص  ه��ذا  وي��اأت��ي  املختلفة،  الإداري���ة  امل�شتويات 
نتيجة لدرا�شة قام بها البنك الدويل عام 2009 تبني اأن 
الن�شاء ي�شكلن ما ن�شبته ) 48%( من القوى العاملة يف 
ن�شبته  ما  للن�شاء مقارنة  اململوكة  وامل�شاريع  املوؤ�ش�شات 
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)37%( يف املوؤ�ش�شات اململوكة للرجال، كما واأن متثيل 
املراأة يف الوظائف الإدارية والقيادية تكون اأكرب وب�شكل 
ملحوظ يف املوؤ�ش�شات اململوكة من قبل الن�شاء، مما يدل 
على اأن �شاحبات الأعمال من الن�شاء ميلن اإىل توظيف 
اأو  املوؤ�ش�شات  تلك  العمل يف  بيئة  اأن  اإىل  اإ�شافة  اإناث، 
امل�شاريع ح�شا�شة للنوع الجتماعي ومراعية لحتياجات 

املراأة اخلا�شة.

م�شاريع  لإقامة  املتوقع  اليجابي  الأث��ر  من  الرغم  وعلى 
م�شاركتهن  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ب��ال��ن�����ش��اء  خ��ا���ش��ة  اإن��ت��اج��ي��ة 
الن�شاء عن ذلك،  اأنه هناك عزوف من  اإل  القت�شادية، 
الن�شاء  ن�شبة  اأن  اإىل  الإح�شائية  البيانات  ت�شري  حيث 
من   )%2.1( بلغت   )2010( للعام  الأع��م��ال  �شاحبات 

امل�شتغالت  الن�شاء  ن�شبة  وان  امل�شتغالت،  الن�شاء  اإجمايل 
ما  م��ن  انخف�شت  اخل��ا���ص  للح�شاب  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع  يف 
العام  يف   )%2.4( اإىل  لت�شل   2002 ع��ام  ن�شبته)%4( 
قورنت  ما  اإذا  منخف�شة  الن�شب  هذه  وتعترب   ،)2010(
 )%7.7( بلغت  وال��ت��ي  للرجل  امل��وؤ���ش��رات  ه��ذه  بن�شب 
واأنها  كما  حل�شابه،  كعامل  و)%10.5(  عمل  ك�شاحب 
بن�شب  قورنت  ما  اإذا  ملحوظ  ب�شكل  متدنية  ن�شب  تعترب 
عمل الن�شاء كم�شتخدمات باأجر والتي بلغت )%94.8(27.

ويرجع تدين ن�شبة الن�شاء �شاحبات الأعمال والعامالت 
يف  ال�شغرية  امل�شاريع  خ��الل  م��ن  اخل��ا���ص  حل�شابهن 
الأردن اإىل �شعوبات اجتماعية ومتويلية وتنظيمية تواجه 

الن�شاء عند اإقامة تلك املوؤ�ش�شات اأو امل�شاريع  وهي:

اجلدول رقم )5( التوزيع الن�سبي للم�ستغلني الأردنيني )15( �سنة فاأكرث ح�سب احلالة العملية 

واجلن�ص،لالعوام2010،2007،2002

 احلالة العملية 

 اجلن�ص 

ذكور اإناث ذكوراإناث ذكور  اإناث 

200220072009

94.282.194.882.194.881.3 امل�شتخدم باجر 
0.63.81.78.52.17.7�شاحب العمل 
411.82.48.82.410.5 يعمل حل�شابه 

0.420.80.50.40.4يعمل لدى الأ�شرة بدون اجر 
0.80.40.30.10.30.1يعمل بدون اجر 

م�شح العمالة والبطالة / دائرة الإح�شاءات العامة 

27- امل�شدر: دائرة الإح�شاءات العامة، م�شح العمالة والبطالة، �شنوات خمتارة.

)2-3-اأ( ال�سعوبات التمويلية

عدم امتالك املراأة  للموارد املالية الالزمة لتمويل  ■
املال  راأ�ص  من  اأكان  �شواء  الإنتاجية  م�شاريعها  اإقامة 
ت�شري  حيث  ال��خ،   ..، الأ�شهم  اأو  العقارات  اأو  النقدي 
البيانات اإىل اأن الن�شاء ي�شكلن فقط ما ن�شبته )%17( 

من مالكي الأرا�شي و)22.1%( من مالكي ال�شقق 

مقارنة ) 83%( و)77.9%( من الرجال على التوايل، 

كما وبلغت ن�شبة الأردنيات اللواتي ميتلكن اأوراقًا مالية 
)اأ�شهم( )43.2%( وهي ن�شبة جيدة مقارنة بالرجل، 
اإل اأن القيمة الإجمالية لالأوراق املالية اململوكة للن�شاء 

ل تتجاوز )%22(.

على مم��ار���ش��ة حقها  ■ امل����راأة  ق���درة  حم��دودي��ة 
بالو�شول والتحكم يف املوارد التي متلكها وتت�شرف 
الأحيان  اأغلب  ويف  اأن��ه  حيث  مطلقا،  ت�شرفا  بها 
الأ�شرة  دخل  لدعم  فقط  و�شيلة  امل��راأة  عمل  يكون 
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القت�شادي  ال�شتقالل  لتحقيق  ولي�ص  لها  ومكمل 
اأن �شيادة النظام الأبوي داخل الأ�شرة  اإذ  للمراأة، 
على  حكًرا  املراأة  وموارد  باأجر  التحكم  حق  يجعل 
الذكور، ويف حال متكنت املراأة من احل�شول على 
اليومية  احلاجات  لتلبية  يذهب  فانه  امل��ورد  هذا 
ق���ادرة على  غ��ري  امل����راأة  تبقى  وب��ذل��ك  ل��الأ���ش��رة، 
الأ�شرة  �شالح  اإىل  تذهب  لأنها  مبواردها  التحكم 
تعود  مادية  فوائد  اأي��ة  امل�شاهمات  لهذه  يكون  ول 
عليها كاأن يكون لها ح�شة يف املنزل الذي �شاهمت 
ب�شرائه اأو اأي ممتلكات اأخرى، لكون تلك املمتلكات 
بحكم القانون والأعراف الجتماعية ملك لالأ�شرة 
وت�شجل عموًما با�شم الرجل حتى واإن كانت زوجته 

قد �شاهمت مادًيا يف حيازتها.

وال�شتفادة  ■ القرتا�ص  على  املراأة  قدرة  حمدودية 
من املوؤ�ش�شات وامل�شاريع التمويلية، حيث اأن قدرة املراأة 
حول  املتوفرة  املعلومات  وا�شتخدام  للو�شول  باملجمل 

تعترب  و�شروطها  واأنواعها  امليكروي  التمويل  موؤ�ش�شات 
من حمددات قدرة املراأة على القرتا�ص، كما اأن عدم 
ال�شارمة  وال�شروط  الكبرية  لل�شمانات  املراأة  امتالك 
التي تتطلبها موؤ�ش�شات التمويل ملنح القرو�ص، وارتفاع 
قيمة الفوائد املرتتبة على تلك القرو�ص، وتخوف املراأة 
من عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها املالية للقر�ص، 
تعترب اأ�شبابا اأخرى ل�شعف ا�شتفادة املراأة من القرو�ص 
انه  التمويلية، حيث  وامل�شاريع  املوؤ�ش�شات  املمنوحة من 
على الرغم من اأن البيانات )كما يف ال�شكل رقم 12( 
ت�شري اإىل اأن الن�شاء ح�شلن على حوايل ن�شف اإجمايل 
للعام  التمويلية  املوؤ�ش�شات  م��ن  املمنوحة  ال��ق��رو���ص 
اأن ح�شة املراأة من اإجمايل قيمة القرو�ص  اإل   ،2009
مل تتجاوز )30.8%(، الأمر الذي يدل على �شغر حجم 
وقيمة القرو�ص املمنوحة للمراأة وعدم كفايتها لتطوير 
على  ينعك�ص  الذي  املطلوب  بال�شكل  م�شاريعها  وتنمية 
جودة املنتج واخلدمات املقدمة وميكنها من ال�شتمرار 

واملناف�شة.

املراأة والرجل يف الأردن يف اأرقام 2010
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الفنية  واملــهــارات  الــقــدرات  �سعف  )2-3-ب( 

من  لتمكينهن  الالزمة  الإنــاث  لدى  والإداريــة 

التخطيط والتمويل لإقامة امل�ساريع ال�سغرية 

واإدارتها وا�ستدامة عملها.

اإن �شعف قدرة الإناث الفنية على اختيار امل�شاريع  ■
امل�شاريع  ب��ني  للربط  وحتقيقها  اقت�شاديا  املجدية 
امل�شاريع  تلبية  جمال  يف  وخا�شة  والكبرية،  ال�شغرية 
ح�شر  اإىل  اأدى  الكبرية،  امل�شاريع  حلاجات  ال�شغرية 
التقليدية،  املجالت  �شمن  لالإناث  الإنتاجية  امل�شاريع 
ال�شلع املنتجة من خالل تلك  اإىل ت�شابه نوعية  اإ�شافة 
حيث  من  تنا�شبها  وعدم  البع�ص  بع�شها  مع  امل�شاريع 
�شعوبة  وب��ال��ت��ايل  ال�شوق  متطلبات  م��ع  وال��ن��وع  الكم 
امل�شاريع  بع�ص  بف�شل  �شاهم  ال��ذي  الأم��ر  ت�شويقها، 

وتخوف الن�شاء من تكرار التجربة مرة اأخرى.

اف��ت��ق��ار ال���ري���ادي���ات م��ن الإن�����اث اإىل اخل���ربات  ■
امل�شاريع  وتطوير  لإقامة  الالزمة  الإداري���ة  وامل��ه��ارات 
الإن��اث  دراي���ة  فعدم  واإدارت��ه��ا،  ال�شغرية  الإنتاجية 
ال�شوق  موؤ�شرات  مع  التعامل  على  قدراتهن  و�شعف 
املطلوبة،  امل��ج��الت  واخ��ت��ي��ار  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص  م��ن 
اإ�شافة اإىل قلة خرباتهن يف جمالت الت�شويق واأعمال 
اجلدوى  درا�شات  اإعداد  من  للم�شاريع،  املالية  الإدارة 
برامج  وقلة  الأم��ور،  من  وغريها  التكاليف  وح�شابات 

املهارات  على  للح�شول  ال��الزم��ة  والتاأهيل  التدريب 
والتقنيات التخطيطية والتمويلية الالزمة لتمكينها من 
اإقامة تلك امل�شاريع واإدارتها وا�شتدامة عملها،  وفقدان 
املراأة لثقتها بقدراتها الإدارية واملهاراتية جتعل املراأة 
واإقامة  ال��ري��ادي  العمل  خو�ص  يف  وم���رتددة  متخوفة 

امل�شاريع اخلا�شة بها.

)2-3-ج( �سعف تقدير الذات والثقة بالنف�ص 

لدى املراأة بتاأثري اأمناط التن�سئة الجتماعية 

واملوروث الثقايف

تعك�ص  التي  املجتمع  يف  للمراأة  النمطية  فال�شورة 
�شخ�شية الأنثى التابعة املطيعة التي تعمل يف جمالت 
التن�شئة  واأ���ش��ال��ي��ب  املجتمع،  م��ن  مقبولة  حم���ددة 
الأ�شعف  احللقة  امل���راأة  اأن  اعتبار  على  القائمة 
الرجل  من  وال��ع��ون  الرعاية  اإىل  دائما  واملحتاجة 
انعك�شت  ع��وام��ل  جميعها  غ��ريه��ا،  على  واملعتمدة 
واإمكاناتها،  وقدراتها  لنف�شها  املراأة  روؤية  على  �شلبا 
ونتج عنه فقدان الثقة بالنف�ص و�شعف تقدير الذات 
وافتقار الفكر الريادي والعمل خللق الفر�ص لنف�شها، 
من  بنف�شها  ثقتها  لإع���ادة  بحاجة  امل���راأة  اأن  حيث 
لن�شاء رياديات جنحن  خالل الطالع على ق�ش�ص 
يف حتدي ال�شعوبات واملعيقات الجتماعية والثقافية 

واإقامة م�شاريع واإجناحها وا�شتدامتها.

املراأة والرجل يف الأردن يف اأرقام 2010
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جدول رقم )6( يلخ�ص اجلدول اأدناه اأبرز الفئات امل�ستهدفة واأبرز امل�سببات اجلذرية �سمن هذا 

التحدي:

اأبرز امل�سبباتالفئات امل�ستهدفة

الفئة امل�ستهدفة الأوىل:

الإن������������اث امل�������اه�������رات غ��ري 
الن�شيطات اقت�شاديًا

عدم امتالك املراأة للموارد املالية الالزمة لتمويل اإن�شاء وتطوير م�شاريعها  -
الإنتاجية.

املوارد  - والتحكم يف  بالو�شول  املراأة على ممار�شة حقها  حمدودية قدرة 
التي متلكها وتت�شرف بها ت�شرفا مطلقا بكل حرية.

حمدودية قدرة املراأة على القرتا�ص وال�شتفادة من املوؤ�ش�شات وامل�شاريع  -
التمويلية.

�شعف القدرات واملهارات الفنية والإدارية لدى الإناث الالزمة لتمكينهن  -
اأ�ش�ص  على  واإدارتها  ال�شغرية  امل�شاريع  لإقامة  والتمويل  التخطيط  من 

جتارية وا�شتدامة عملها
لدى  - الريادي  الفكر  وافتقار  الذات  تقدير  بالنف�ص و�شعف  الثقة  فقدان 

الإناث بتاأثري اأمناط التن�شئة الجتماعية واملوروث الثقايف

الفئة امل�ستهدفة الثانية:

الباحثات عن  املاهرات  الإناث 
عمل

تو�شيات عامة  التقرير  يقرتح  اأعاله،  ورد  ما  يف �شوء 
التحديات  للتعامل مع  �شريعة  تت�شمن حلول  وتوجهات 

الرئي�شية امل�شار اإليها.

)3-1( التو�سيات العامة:

الثغرات . 1 ل�شد  الت�شريعات  تعديل  على  العمل 
امل��ج��ح��ف��ة ب��ح��ق امل�����راأة يف ب��ع�����ص ال��ق��وان��ني 
�شدها،  التمييز  اأ�شكال  كافة  واإزالة  احلالية 
للمراأة  الالزمة  القانونية  احلماية  وتو�شيع 
وحياتها  باأمومتها  تتعلق  التي  الأم��ور  لت�شمل 
يف  حقها  ذلك  يف  مبا  والأ�شرية  ال�شخ�شية 
اتخاذ القرارات املتعلقة مب�شتقبلها الوظيفي 

و�شمان حقوقها القت�شادية.

الر�شمية . 2 وغري  الر�شمية  اجلهات  دور  تفعيل 
يف املتابعة والرقابة على املوؤ�ش�شات وال�شركات 
امل��راأة  بحقوق  التزامها  م��ن  التاأكد  بهدف 

والتي ن�شت عليها الت�شريعات املختلفة.

وتف�شيلة . 3 دوري����ة  وط��ن��ي��ة  ب��ي��ان��ات  ت��وف��ري   
وم�����ش��ن��ف��ة ح�����ش��ب اجل��ن�����ص ب��ه��دف متكني 
لواقع  الدقيق  التحديد  من  القرار  اأ�شحاب 
التي  وامل�شاكل  للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة 

تواجهها واحللول املنا�شبة.

اتخاذ التدابري الالزمة ل�شمان مبداأ امل�شاواة . 4
باإجراء  �شواء  وامل��راأة،  الرجل  الأجور بني  يف 
قيمة  تقييم  اإع��ادة  اأو  الت�شريعية  التعديالت 
العمل التي تقوم به املراأة با�شتخدام معايري 
بعيدة عن التمييز القائم على اأ�شا�ص اجلن�ص.

التقبل . 5 ل��زي��ادة  اإع��الم��ي��ة  بحمالت  ال��ق��ي��ام 
الجتماعي لعمل املراأة، وال�شعي نحو حتقيق 
وامل����راأة،  ال��رج��ل  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي  التكامل 
للمراأة  امل���ادي  ال�شتقالل  اأهمية  وتو�شيح 
امللكية   جم��ال  يف  بحقوقها  امل����راأة  وت��وع��ي��ة 

القسم الثالث:  التوصيات والتوجهات المطلوبة
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وحقها بالت�شرف مبواردها.

ت��وف��ري اخل��دم��ات ال���ش��ت�����ش��اري��ة ل��ل��م��راأة يف . 6
جمال العمل، واإيجاد قنوات منظمة وقانونية 
للمطالبة بحقوق الن�شاء وتوفري ال�شت�شارات 

املتعلقة بذلك.

ت��وف��ري اخل���دم���ات امل�����ش��ان��دة ل��ل��م��راأة ال��ع��ام��ل��ة، . 7
وري��ا���ص  احل�شانات  اإن�����ش��اء  ت�شجيع  وبخا�شة 
عليها،  الإ�شراف  وحت�شني  وتطويرها،  الأطفال 
اإقبال املراأة على �شوق العمل وا�شتمرارها  لدعم 
فيه، وال�شتفادة من الن�شو�ص الت�شريعية الواردة 

يف قانون العمل من خالل اآلية تنفيذ منا�شبة.

وتطوير . 8 امل��راأة  لتمكني  تدريبية  برامج  تنفيذ 
ال�شابات  تاأهيل  واإع���ادة  ومهاراتها  قدراتها 
الباحثات عن العمل لتلبية احتياجات قطاعات 
الإنتاج املختلفة من القوى العاملة وم�شاعدتهن 

للح�شول على فر�ص عمل اأف�شل.

للن�شاء . 9 موجهة  اإعالمية  وتنفيذ خطط  و�شع 
لزيادة وعيهن بفائدة وجدوى التوجه لإقامة 
امل�شاريع ال�شغرية واأهميتها يف متكني املراأة 
الن�شاء  جت��ارب  واب��راز  عمل،  فر�ص  وتوفري 

الرياديات يف هذا املجال.

الواعدة لال�شتثمار . 10 اإجراء درا�شات للقطاعات 
يف القت�شاد الأردين وتوجيه الباحثني عن عمل 

لت�شجيعهم على فتح م�شاريع اإنتاجية �شغرية.

املهنية . 11 النقابات  يف  امل���راأة  م�شاركة  تعزيز 
والعمالية على كافة امل�شتويات.

كيفية . 12 على  املتكامل  التدريب  توفري حزمة من 
ال�شغرية  الإنتاجية  امل�شاريع  وتطوير  اإقامة 
واإدارتها، بدءًا من اختيار الفكرة مرورا باإعداد 
واآليات  التكاليف  وح�شابات  اجلدوى  درا�شات 
بكيفية  وانتهاًء  والت�شويق  العمل  وتنظيم  اإدارة 
احل�شول على التمويل واإدارته بال�شكل ال�شليم.

الأعمال . 13 يف  العاملني  الن�شاء   حقوق  �شمان 

غري  القطاع  ويف  املتفرغة  وغ��ري  املو�شمية 
عدد  لت�شغيل  وا�شعًا  بابًا  ي�شكل  الذي  املنظم 
يف  وبخا�شة  ال��ف��ق��ريات،  الن�شاء  م��ن  كبري 
مرنة  ت�شغيل  ب�شروط  والل��ت��زام  احل�شر، 

ومالئمة حتميها ت�شريعات العمل.

للن�شاء . 14 ميكن  التي  امل��وازي��ة  الأ���ش��واق  توفري 
ناجت  على  وال�شيطرة  فيها  منتجاتهن  ت�شويق 

عملهن من خاللها.

ال�شالمة . 15 ل�شمان  الالزمة  الإج���راءات  اإتخاذ 
ظ��روف  وت��وف��ري  ال��ع��ام��الت،  للن�شاء  املهنية 
العمل املالئمة لتحقيق ذلك، وخا�شة ما يتعلق 
ب�شحتها وم�شوؤولياتها يف حالة احلمل والولدة.

)3-2( توجهات حمددة ملواجهة حتديات حمددة:

)3-2-اأ(  التوجهات املقرتحة ملواجهة التحدي 

الأول )ت�سهيل و�سول املراأة اإىل فر�ص العمل(

مع  للتعامل  امل��ق��رتح��ة  ال��ت��وج��ه��ات  اأه���م  هنا  نعر�ص 
العمل يف  اإىل فر�ص  امل��راأة  و�شول  الأول حول  التحدي 
القطاع اخلا�ص اآخذين بعني العتبار الفئات امل�شتهدفة 
�شمن اإطار زمني يرتاوح ما بني طويل املدى ومتو�شط 

املدى وق�شري املدى، تبعًا لطبيعة التوجه.

هجرة الأدمغة حمليًا ■

تتعامل التوجهات املبينة اأدناه مع �شت م�شكالت هي: عدم موائمة 
خمرجات التعليم مع متطلبات �شوق العمل، عدم املرونة الكافية 
التي  ال�شريبية  الت�شريعات  اخلا�ص،  القطاع  يف  العمل  ل�شاعات 
تنطوي على متييز �شد املراأة املتزوجة، عدم توفر مرافق لرعاية 

الأطفال، بناء قدرات الباحثات عن عمل، واأخريًا م�شكلة النقل.
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الإطار الزمني 

للتوجه
التوجه املطلوب )املقرتح(

طويل املدى

مع  التعليم  خمرجات  موائمة  عدم  مع  التعامل  على  التوجه  هذا  يركز 

متطلبات �سوق العمل.

املهارات  لتحديد  العمل  اأ�شحاب  على  ا�شتطالع  مناذج  توزيع  خالل  من  ذلك  ويكون 
املطلوبة، ومن ثم ت�شميم برامج تدريبية لبناء قدرات الإناث يف تلك املجالت واإك�شابهن 
الدورات  هذه  دمج  يتم  اأن  التوجه هو  لهذا  الطويل الأمد  والهدف  املهارات.  تلك 
التدريبية يف املناهج الدرا�شية التي تقدمها اجلامعات والكليات نف�شها. ومن املقرتح اأن 
يتم التن�شيق مع كل من وزارة العمل، واجلامعات، وغرف ال�شناعة والتجارة واجلمعيات 
اإجراء هذا امل�شح، بالتعاون مع دائرة الإح�شاءات العامة  ذات العالقة، للم�شاعدة يف 

ومراكز البحوث اجلامعية، مثل مركز الدرا�شات الإ�شرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية.

طويل املدى

�ساعات  يف  الكافية  املرونة  عدم  م�سكلة  معاجلة  على  التوجه  هذا  يركز 

العمل يف القطاع اخلا�ص من خالل ت�سجيع العمل من املنزل والعمل بدوام 

جزئي.

ل بد من ت�شجيع العمل من املنزل، والعمل بدوام جزئي لالإناث، من اأجل معاجلة امل�شبب 
اجلذري املتعلق بعدم مرونة �شاعات العمل يف القطاع اخلا�ص. ولتحقيق ذلك، فاإنه ل 
بد من تعديل قانون العمل وقانون ال�شمان الجتماعي وتاأكيد العرتاف بهذا النوع من 
العمل وحق العامالت فيه يف كافة املنافع على اأ�شا�ص التنا�شب ، وكذلك تقدمي حوافز 
معينة لل�شركات التي تقدم فر�ص عمل لالإناث من املنزل، مثل منح اإعفاءات �شريبية اأو 

غريها من احلوافز الت�شجيعية.

طويل املدى

يركز هذا التوجه على تعديل الت�سريعات ال�سريبية احلالية والتي متيز 

�سد املراأة املتزوجة.

بحيث متنح املراأة اإعفاءات اإ�شافية كونها ت�شاهم يف نفقات الأ�شرة وحتقيق رفاهها
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الإطار الزمني 

للتوجه
التوجه املطلوب )املقرتح(

متو�سط املدى

املراأة  تديرها  التي  الأطفال  رعاية  مرافق  توفري  على  التوجه  هذا  يركز 

للمراأة.

حلل م�شكلة عدم توفر مرافق تقدم خدمات رعاية الأطفال باأ�شعار معقولة، فاإنه يقرتح 
اأن يتم ال�شماح لالأمهات يف املنازل باأن يقمن برعاية الأطفال كخدمة مدفوعة الثمن، 
على اأن يكون احلد الأق�شى خم�شة اأطفال لكل امراأة. مع العلم باأن مثل هذه اخلدمات 
تقدم حاليًا يف الأردن من خالل قطاع العمل غري املنظم، واإن كان على نطاق حمدود، 
لحتياجات  اخلدمات  هذه  ومالئمة  للحاجة  كنتيجة  تو�شعًا  ت�شهد  اخلدمات  هذه  لكن 

الن�شاء العامالت.
اآراء  ت�شتق�شي  ا�شتبانات  خالل  من  املنزلية  الأطفال  رعاية  خدمات  تنظيم  وميكن 
هذه  م�شتوى  عن  ر�شاهن  مدى  ور�شد  اخلدمات،  هذه  من  املنتفعات  وتف�شيالت 
اخلدمات. كما ميكن توفري التدريب وبرامج بناء القدرات لالأمهات الراغبات يف تقدمي 
هذه اخلدمات للرفع من م�شتوى قدراتهن لتوفري هذه اخلدمات على م�شتوى عال من 
باإ�شدار ت�شريعات  اأمانة عمان الكربى قد قامت موؤخرًا  باأن  اجلودة. واجلدير بالذكر 
ت�شمح لالإناث بالعمل من املنازل، هذا، وميكن للجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة اأن 
تفاهم مع كل من  توقيع مذكرات  العملية، وذلك من خالل  ت�شهيل هذه  تلعب دورًا يف 
اأمانة عمان واليون�شيف واملوؤ�ش�شة الأردنية لتطوير امل�شاريع القت�شادية ووزارة التنمية 
من  الرعاية  خدمات  بتقدمي  لت�شمح  تعليماتها  تراجع  اأن  من  بد  ل  والتي  الجتماعية، 

املنزل.   

متو�سط املدى

يركز هذا التوجه على بناء قدرات الباحثات عن عمل يف القطاع العام.

من اجلدير بالذكر اأن 70% من ال�شري الذاتية املقدمة اإىل ديوان اخلدمة املدنية تعود 
تكون  الإناث )حوايل 150،000 طلب/ �شرية ذاتية(. غالبًا ما  لباحثات عن عمل من 
من  بالأغلب  وهن  العمل،  متطلبات  مع  تتنا�شب  ل  املتقدمات  لتلك  العلمية  املوؤهالت 
املحافظات. لذلك ل بد من ا�شتهداف تلك الفئة بربامج التدريب وتي�شري و�شولهن اإىل 
مواقع العمل من خالل برامج تدريبية مدعومة من احلكومة لإتاحة الفر�شة للتدريب يف 
بيئة العمل من خالل موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص واملوؤ�ش�شات غري الربحية املتخ�ش�شة يف 

ذلك.

ق�سري املدى )حتقيق 

مكا�سب �سريعة(

يركز هذا التوجه اإىل معاجلة م�سكلة النقل واملوا�سالت من خالل ت�سجيع 

تطبيق فكرة اأن تقوم ن�ساء بتقدمي خدمات النقل للن�ساء.

يف  دوليًا  للن�شاء  الن�شاء  تقدمها  التي  واملوا�شالت  النقل  خدمات  �شعبية  ازدادت 
العديد من  اإحداث  الفكرة  �شاأن تطبيق هذه  يكون من  اأن  املتوقع  الأخرية. ومن  الآونة 
الإيجابيات على التنمية القت�شادية يف الأردن ب�شكل عام، لي�ص فقط لكونه يعالج اأحد 
امل�شببات اجلذرية لهذا التحدي، واإمنا اأي�شًا لأنه �شيخلق فر�ص عمل جديدة للمراأة يف 

قطاع النقل. 
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الطلب على العمالة املحلية يف ظل الإقبال على ا�ستخدام العمالة الوافدة ■

اإن الفقرة اأدناه تتعامل مع حتدي �شعف الطلب على العمالة املحلية يف ظل الإقبال على ا�شتخدام العمالة الوافدة 
من خالل توجهني، الأول لدعم املراأة  الريفية من خالل بناء القدرات واملهارات الريادية لديها، والثاين حت�شني 

م�شتوى الت�شال والت�شبيك ما بني اأ�شحاب العمل والن�شاء الباحثات عن عمل.

التوجه املطلوب )املقرتح(الإطار الزمني للتوجه

طويل املدى

املجتمعات  خلدمة  ومتكينها  الريفية  املراأة  دعم  على  التوجه  هذا  يركز 

املحلية عن طريق حتديد الطلب ومن ثم بناء القدرات.

يتم ذلك من خالل اإجراء البحوث لتحديد الحتياجات التدريبية للمجتمعات الريفية 
الربحية  املنظمات غري  بني  ما  والتعاون  التن�شيق  واخلدمات من خالل  املنتجات  حول 
يتم تقدمي تدريب وبرامج  العالقة. ومن ثم  ال�شوق وغريها من اجلهات ذات  وممثلي 
املجتمعات  م�شاعدة  �شاأن ذلك  ومن  الريفية.  للمراأة  الريادية  واملهارات  القدرات  بناء 

الريفية بالعتماد على نف�شها وي�شهم بتمكني املراأة اقت�شاديا.

ق�سري املدى 

)حتقيق مكا�سب 

�سريعة(

الهادفة  املراأة  م�ساريع  البناء على منجزات بع�ص  التوجه على  يركز هذا 

لتمكني املراأة.

وذلك من خالل اإن�شاء ت�شهيل عمليات الت�شبيك بني الن�شاء الباحثات عن عمل واأ�شحاب 
العمل امل�شجلني لدى منظمات غري ربحية معينة.

وينبغي للمنظمات غري الربحية التي يتم تعيينها للعمل على هذه املبادرة اأن تعمل على 
التحقق من مدى مالئمة �شجل حقوق الإن�شان لأرباب العمل، ف�شاًل عن مت�شكهم ب�شرط 
احلد الأدنى لالأجور. وميكن تو�شيع نطاق اخلدمات املقدمة اإىل تدريب للن�شاء اللواتي 

ل�شن قادرات على ملء وظائف �شاغرة ب�شبب الفتقار اإىل املهارات املطلوبة.
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بني  والعمودي  الأفقي  املهني  )العزل  الثاين  التحدي  ملواجهة  املقرتحة  التوجهات  )3-2-ب( 

اجلن�سني(

تتعامل هذه الفقرة مع التحديات اخلا�شة بالعزل املهني )الأفقي والعمودي( بني اجلن�شني، من خالل اأربعة مداخل 
)توجهات(: حتديد امل�شكلة واإبرازها كتحٍد، ت�شجيع خريجات اجلامعات على بناء �شبكات لإيجاد وظائف، و�شع 

حوافز مادية ومعنوية لأ�شحاب العمل لتوظيف وترقية املراأة، واأخريًا تعزيز م�شاركة املراأة يف النظام الق�شائي.

الإطار الزمني 

للتوجه
التوجه املطلوب )املقرتح(

طويل املدى

بحوث  اإجراء  خالل  من  امل�سكلة  واإبراز  حتديد  على  التوجه  هذا  يركز 

خا�سة.

ل بد من اإجراء درا�شات وبحوث متخ�ش�شة للوقوف على الأ�شباب وراء قلة ترقية الإناث 
وتقلدهن منا�شب قيادية. كما على تلك الدرا�شات اأن تهدف اإىل التعرف على م�شتويات 

الإنتاجية لدى املراأة و�شماتها وقدراتها القيادية يف خمتلف املواقع الوظيفية.

متو�سط املدى

يركز هذا التوجه على منح الثقة للمراأة من خالل تاأ�سي�ص �سبكات العمل 

الأنثوي يف اجلامعات.

ر�شد  وميكن  اجلامعات.  يف  اخلريجات  لتوظيف  �شبكات  تاأ�شي�ص  التوجه  هذا  يت�شمن 
هذه ال�شبكات وتن�شيقها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة

ق�سري املدى 

)حتقيق مكا�سب 

�سريعة(

اأ�سحاب العمل يف القطاع اخلا�ص على توظيف  يركز هذا التوجه ت�سجيع 

وترقية املراأة من خالل توفري احلوافز لذلك.

يت�شمن هذا التوجه اإن�شاء نظام/موؤ�شر ت�شنيف امل�شاواة بني اجلن�شني يف اللجنة الوطنية 
الأردنية ل�شوؤون املراأة، وجمع البيانات املتعلقة بقيا�ص هذا املوؤ�شر من ال�شركات �شنويًا، 
مثل  مالية  حوافز  و�شع  خالل  من  املراأة  وترقية  توظيف  على  العمل  اأ�شحاب  وت�شجيع 

اإعفاءات �شريبية معينة لل�شركات التي حت�شل على مراكز متقدمة يف هذا الت�شنيف.

ق�سري املدى 

)حتقيق مكا�سب 

�سريعة(

وتنفيذ  الق�سائي  النظام  يف  املراأة  م�ساركة  تعزيز  على  التوجه  هذا  يركز 

تو�سيات جلنة ) اتفاقية املراأة(.

الأردن،  مناطق  خمتلف  يف  الن�شائية  لل�شرطة  مراكز  تاأ�شي�ص  خالل  من  ذلك  ويتم 
وال�شرتاط اأن يكون هناك على الأقل �شرطية واحدة يف كل مركز لل�شرطة. ومع الوقت 
يف  الق�شائي  النظام  �شمن  اأخرى  موؤ�ش�شات  يف  وتطبيقها  التجربة  هذه  تعميم  ميكن 

الأردن.
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)3-2-ج(  التوجهات املقرتحة ملواجهة التحدي الثالث )تعزيز العمل الريادي لدى الإناث(

للمراأة، من خالل  الريادي  العمل  الثالث، وهو تعزيز  الرئي�شي  بالتحدي  التوجهات اخلا�شة  الفقرة  تتناول هذه 
�شريبية  مزايا  ومنح  للمراأة،  وال�شغرية  املتو�شطة  امل�شاريع  نحو  والتجاري  امليكروي  التمويل  توجيه  توجهني: 

ت�شجيعية لالإناث اللواتي يوؤ�ش�شن م�شاريع جديدة لهن لأول مرة.

التوجه املطلوب )املقرتح(الإطار الزمني للتوجه

طويل املدى

يركز هذا التوجه على اإعادة توجيه التمويل امليكروي.

ال�شغرية  امل�شاريع  نحو  والتجاري  امليكروي  التمويل  توجيه  اإعادة  التوجه  هذا  يت�شمن 
الإناث  كانت  اإذا  فيما  ملعرفة  �شرامة  اأكرث  تدقيق  عملية  وتطبيق  للمراأة،  واملتو�شطة 
والتي  الالزمة  العمل  ال�شرورية وخطط  الريادية  املهارات  للقرو�ص ميتلكن  املتقدمات 
تبني مدى اجلدوى القت�شادية للم�شاريع وفر�ص النجاح. كما يتعني اتخاذ الإجراءات 
الالزمة التي من �شاأنها تي�شري اإجراءات منح القرو�ص وتقليل حجم ال�شمانات املطلوبة 
من الرياديات الراغبات يف احل�شول على متويل مل�شاريعهن، واإجراء بحوث متخ�ش�شة 
الإقرا�ص  موؤ�ش�شات  تقدمها  التي  القرو�ص  على  الفائدة  معدلت  ارتفاع  اأ�شباب  لبيان 
وبيان كيف ميكن اأن تكون هذه اجلهات اأكرث تنظيمًا �شمن اإطار امل�شوؤولية الجتماعية 

لل�شركات

متو�سط املدى

يركز هذا التوجه على منح الرياديات احلرية الكافية للتطور والنمو.

ويكون ذلك من خالل منح الإعفاءات ال�شريبية للم�شاريع التي تقوم بها اإناث ملدة �شنة 
من بدء عملها مثاًل. على اأن يتم توفري هذه ال�شتثناءات )الإعفاءات( ملرة واحدة يف 
العمر فقط ل�شيدات الأعمال ممن لديهن املهارات وخطط عمل وا�شحة وفر�ص معقولة 

للنجاح
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الفصل الثالث

المساواة؛ المواطنة 
وصنع القرار في الحياة 
العامة
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ال�شيا�شية  احلياة  يف  الأردنية  املراأة  م�شاركة  ُت�شكل 
منذ  العامة  ن�شالتها  من  رئي�شًا  ملمحًا  والعامة 
مرحلة مبكرة من ن�شاأة الدولة الأردنية. ومنذ اأوا�شط 
التنظيمات  جمعت  املا�شي  القرن  من  الأربعينات 
الن�شائية الأوىل بني ال�شعي لالرتقاء باملجتمع الأردين 
وبني  واملر�ص  واجلهل  الأمية  حتديات  على  والتغلب 
�شعيها لالرتقاء باأو�شاع الن�شاء اأنف�شهن، وقد تطورت 
خم�شينات  يف  الأوىل،  الن�شائية  التنظيمات  اأجندة 
والرت�شيح،  النتخاب  يف  حقها  لت�شمل  املا�شي  القرن 
والن�شاء،  الرجال  بني  متيز  التي  القوانني  وتعديل 
والعمال  العمل  وقانون  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  مثل 

ال�شاريني حينذاك.

قطعته  الذي  التقدم  حجم  يت�شح  الوراء  اإىل  وبنظرة 
ال�شتة الأخرية،  اأو  ن�شاء الأردن خالل العقود اخلم�شة 
القيادة  من  وبدعم  الأردنية،  املراأة  متكنت  فقد 
ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  واللجنة  للدولة،  ال�شيا�شية 
للحركات  الدوؤوب  والعمل  تاأ�شي�شها،  منذ  املراأة 
والتنظيمات الن�شائية والقوى امل�شتنرية يف املجتمع، من 
الثالث،  ال�شلطات  القرار يف  اإىل مواقع �شنع  الو�شول 
ومن تويل منا�شب قيادية يف العديد من املجالت التي 
كانت حكرًا على الرجال، �شواء يف احلكومة اأو املجال�ص 
ال�شلك  عن  ف�شاًل  والأعيان،  النواب  وجمل�شي  البلدية 
ُفتحت  التي  املواقع  من  وغريها  والأمني،  الق�شائي 

جميعها اأمام املراأة الأردنية.

مل�شار  بداية  يظل جمرد  اأنه  اإل  ما حتقق  اأهمية  وعلى 
تقلي�ص  اأجل  من  تقطعه،  اأن  املراأة  على  زال  ما  طويل 
الفجوة النوعية مل�شاركتها يف احلياة العامة وال�شيا�شية، 
و�شغل  القرار  �شنع  عملية  يف  بدورها  الرتقاء  ويف 
املواقع القيادية يف ال�شلطات الثالث، كما يف القطاعني 
املدين  املجتمع  منظمات  اإىل  اإ�شافة  واخلا�ص،  العام 
املراأة  م�شاركة  اأن  �شرًا  لي�ص  اإذ  ال�شيا�شية.  والأحزاب 
يزال دون  القرار ل  ال�شيا�شية ومواقع �شنع  يف احلياة 
م�شتوى طموح القطاع الأو�شع من الن�شاء، وف�شاًل عن 

ال�شيا�شية  للم�شاركة  العامة  املعدلت  دون  فاإنه  ذلك 
على امل�شتويني الدويل والإقليمي، اأو باملقارنة مع الدول 

امل�شابهة لالأردن من حيث م�شتوى الدخل.

يف  الأردنية  املراأة  م�شاركة  تعزيز  اأن  به  امل�شلم  ومن 
احلياة ال�شيا�شية ومواقع �شنع القرار ل يتفق فقط مع 
الد�شتور  لها  اأقره  والذي  امل�شاواة،  يف  الإن�شاين  حقها 
بات  واإمنا  الدولية،  الإن�شان  حقوق  ومواثيق  الأردين 
يف  الأردنية  املراأة  متكني  يف  حا�شمًا  عاماًل  ي�شكل 
الأ�شعدة املختلفة، القت�شادية والجتماعية والثقافية. 
ذلك اأن و�شول املراأة اإىل مواقع �شنع القرار يف �شلطات 
ي�شهم  �شوف  والق�شائية  والت�شريعية  التنفيذية  الدولة 
ويعزز  املراأة،  بحق  املجحفة  القوانني  ثغرات  �شد  يف 
احلماية  نطاق  ويو�شع  �شدها،  التمييز  اإلغاء  فر�ص 
ال�شخ�شية  حقوقها  ذلك  يف  مبا  للن�شاء،  القانونية 
والأ�شرية والقت�شادية. اإن تعزيز و�شول املراأة اإىل تلك 
وت�شريعات  �شيا�شات  لإقرار  اأكرب  اإمكانية  يعني  املواقع 
مبمار�شة  للمراأة  ت�شمح  الجتماعي،  للنوع  م�شتجيبة 
حياتها بعيدًا عن التمييز والو�شم الجتماعي والعنف، 

ويتيح لها اتخاذ القرارات املتعلقة مب�شتقبلها بحرية.

وباملثل ميكن القول باأن و�شول املراأة اإىل الق�شاء واإىل 
على  اإيجابيًا  ينعك�ص  �شوف  وال�شرطة  الأمني  ال�شلك 
والأمنية، ويرفع من قدرتها  الق�شائية  بالأنظمة  ثقتها 
على اللجوء اإىل العدالة وال�شتفادة من هذه الأنظمة. 
تلك  ا�شتجابة  �شعف  موؤ�شرات  اأحد  اأن  املعروف  ومن 
الأنظمة للنوع الجتماعي ومتطلبات املراأة، هو انخفا�ص 
لدى  القرارات  �شناعة  عملية  يف  املراأة  متثيل  م�شتوى 
تلك الأنظمة، كما اأظهر ذلك تقرير "تقدم ن�شاء العامل 
ال�شادر  العدالة"  لتحقيق  �شعيًا   ...  )2012 -2011(

عن هيئة الأمم املتحدة للمراأة 2011.

املراأة  بلغتها  التي  املتقدمة  امل�شتويات  على  وقيا�شًا 
الأردنية يف جمالت التعليم وال�شحة، فاإنه ميكن القول 
اأن التغلب على حتدي تدين م�شتويات امل�شاركة ال�شيا�شية 
املعدلت  جتاري  مبعدلت  القرار  �شنع  مواقع  وبلوغ 

1. مدخل:
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الإقليمية. ومعدلت البلدان امل�شابهة لالأردن من حيث 
الأدوات  له  توفرت  اإذا  بلوغه  ميكن  اأمر  هو  الدخل، 
بالأخرية  ونعني  الالزمة.  الوطنية  التمكينية  والبيئة 
املوجودة  العليا،  ال�شيا�شية  الإرادة  توفر  فقط  لي�ص 
امل�شتجيبة  والت�شريعات  ال�شيا�شات  اأي�شًا  واإمنا  فعاًل، 
الدولة  موؤ�ش�شات  خمتلف  وانخراط  الجتماعي،  للنوع 
واملجتمع يف عمليات متكني املراأة، باعتبار ذلك حتديًا 
اأو فئويًا تت�شدى  جمتمعيًا عامًا، ولي�ص حتديًا قطاعيًا 

له الهيئات الن�شائية اأو الن�شاء لوحدهن.

التاريخي  امل�شار  الباب  هذا  يتناول  ف�شوف  وعليه 
والو�شع احلايل للمراأة الأردنية يف �شعيها للو�شول اإىل 
اإىل امل�شاركة  ال�شلطات الت�شريعية والتنفيذية، وكذلك 
املجتمع  ومنظمات  الأحزاب  خالل  من  ال�شيا�شية 
لتحديد  م�شتوى  كل  عند  نتوقف  �شوف  حيث  املدين، 

اأهم املعوقات و�ُشبل التغلب عليها.

املراأة يف  م�ساركة  تاريخية عن تطور  نبذة   .2

احلياة العامة وال�سيا�سية الأردنية:

العامة  احلياة  يف  الأردنية  املراأة  م�شاركة  بداية  تعود 
قبل  اأما  الثانية.  العاملية  احلرب  فرتة  اإىل  وال�شيا�شية 
ذلك فقد كانت هذه امل�شاركة تتم من خالل ن�شاطات 
قائمة  كانت  التي  واخلريية  الجتماعية  اجلمعيات 
عام  اأردنية  ن�شائية  جمعية  اأول  �شجلت  وقد  حينذاك. 
الأردنية  الن�شائي  الت�شامن  جمعية  وهي   ،)1944(
مدر�شة  مديرة  ال�شريقي،  اأمرية  الآن�شة  يد  على 
الزهراء البتدائية وجمموعة من معلمات تلك املدر�شة 
اجتماعية  اجلمعية  اأهداف  وكانت  و�شديقاتهن. 
وثقافية. وت�شري امل�شادر املتاحة اأن اأول اجتماع ر�شمي 
لتلك اجلمعية كان بتاريخ )1944/12/25(، يف منزل 
امللك  جاللة  والدة  م�شباح  امللكة  اجلاللة  �شاحبة 
الرئا�شة  ال�شرف  زين  الأمرية  �شمو  تولت  وقد  طالل، 
العملية لتلك اجلمعية. ونظرًا لعدم وجود مقر ثابت لها 
فقد كانت تتخذ من بيوت الأع�شاء مكانًا لجتماعاتها.

ومما ل �شك فيه اأن انت�شار التعليم بني النخب الن�شائية 

ب�شرورة  الن�شاء  وعي  بلورة  يف  اأ�شهم  احلقبة  لتلك 
الوعي  تنامي  عن  ف�شاًل  اجلمعية،  تلك  يف  انتظامهن 
التحرر  نحو  التطلعات  وازدياد  املجتمع  يف  ال�شيا�شي 
الفقر  مثل  التنمية  عوائق  على  والتغلب  ال�شتعمار  من 
واملر�ص والأمية. وي�شار هنا اإىل اأن �شيدتني من رائدات 
احلركة الن�شائية يف م�شر، هما هدى �شعراوي واأمينة 
وقابلتا   ،)1945( عام  عمان  زارتا  قد  كانتا  ال�شعيد، 
اأبديتا  حيث  احل�شني،  بن  اهلل  عبد  املوؤ�ش�ص  امللك 
اأردين، ليكون جزءًا من  دعمهما لإن�شاء احتاد ن�شائي 
احتاد ن�شائي عربي، وقد وافق امللك املوؤ�ش�ص على هذا 
الحتاد  تاأ�ش�شت جمعية  الوقت حتى  يطل  الطلب، ومل 
الن�شائي يف العام نف�شه، مبوجب قانون اجلمعيات رقم 
)105( ل�شنة )1936(، وذلك قبل اإن�شاء وزارة لل�شوؤون 

الجتماعية.

اأدت نتائج حرب )1948( الكارثية اإىل هجرة �شكانية 
من  الأردن  ن�شاء  هبت  وحينها  فل�شطني،  من  وا�شعة 
القائمة حينذاك  والن�شائية  اجلمعيات اخلريية  خالل 
يف �شفتي الأردن لإغاثة الأ�شر املهاجرة والفئات الأكرث 
“الت�شامن  جمعيتا  اندجمت  اأن  تلبث  ومل  حاجة، 
يف   ،)1949( عام  الن�شائي”،  و”الحتاد  الن�شائي” 
ج�شم واحد حتت ا�شم “اجلمعية الن�شائية الها�شمية”.

اجلمعيات  من  املزيد  ن�شاأت  اخلم�شينات  خالل 
 )1950( امل�شيحية  ال�شابات  جمعية  مثل  الن�شائية، 
الن�شاء  ن�شطت  كما   ،)1954( العربية  املراأة  واحتاد 
�شيما  ول  اأخرى  الرياديات من خالل جمعيات خريية 
عملت  التي   )1951( الأردنية  الأحمر  الهالل  جمعية 
التايل.  العام  الأحمر يف  الهالل  م�شت�شفى  اإن�شاء  على 
اأما احتاد املراأة العربية فقد لعب دورًا هامًا يف توعية 
امل�شاركة  من  لتمكينها  مطالب  ورفع  �شيا�شيًا  املراأة 
اإىل  املذكرات  من  العديد  قدم  حيث  ال�شيا�شية، 
احلكومة والتي طالبت بدعم حقوق املراأة، مبا يف ذلك 
حقها يف النتخاب والرت�شح. كما عمل الحتاد املذكور 
تعليم  نطاق  وتو�شيع  املجتمع  يف  الأمية  مكافحة  على 
لتلعب دورًا فاعاًل، ودعا الحتاد  املراأة  واإعداد  الإناث 
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العمل  وقانون  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  تعديل  اإىل 
والعمال لتوفري �شروط عمل اأف�شل للمراأة. وقد اأثمرت 
هذه اجلهود، عام )1955(، ب�شدور قرار عن جمل�ص 
الوزراء الأردين يعطي املراأة املتعلمة احلق يف النتخاب 
دون الرت�شح، ما يعني ا�شتثناء غري املتعلمات من حق 
مبنح  املطالبة  تو�شيع  اإىل  بدوره  هذا  واأدى  النتخاب، 

حق النتخاب جلميع الن�شاء دون متييز بينهن.

ومع حل جمعية احتاد املراأة العربية عام )1957(، غاب 
العنوان الأبرز للم�شاركة الن�شائية يف احلياة ال�شيا�شية، 
اخلريي  العمل  يف  املراأة  انخراط  مينع  مل  هذا  لكن 
اخلريية  اجلمعيات  عدد  ازداد  حيث  والجتماعي، 
اأو  الن�شاء  على  يقت�شر  بع�شها  وكان  والجتماعية، 
تقوده ن�شاء. وجاء احتالل اإ�شرائيل لل�شفة الغربية عام 
احلركة  يف  اجلذوة  اأيقظ  ثانيًا،  منعطفًا  لي�شكل   1967
والجتماعية  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اإىل  واأعادها  الن�شائية 
تاأ�ش�ص   )1970  /1968( الأعوام  ففي  الوا�شع.  مبعناها 
اأكرث من احتاد للمراأة، وقد ا�شتمر منها جمعية الن�شاء 
عامًا  كان   )1974( عام  لكن  اليوم.  حتى  العربيات 
فا�شاًل، اإذ �شجع التح�شري لعام املراأة العاملي: )1975(، 
جلنة  ت�شكيل  على  املتحدة،  الأمم  منظمة  اأعلنته  الذي 
حت�شريية ن�شوية لعام املراأة العاملي، وتوج عملها بتاأ�شي�ص 
جمعية الحتاد الن�شائي الأردين. ومن ناحية اأخرى �شهد 
عام )1974( تطورًا مهمًا على �شعيد امل�شاركة ال�شيا�شية 
للمراأة الأردنية، وذلك مع �شدور تعديل على الد�شتور اأقر 

لها حق النتخاب والرت�شيح ملجل�ص النواب.

بالتقلبات  الأردنية  الن�شائية  احلركة  تاأثر  ورغم 
يحل  مل  هذا  اأن  اإل  والإقليمية،  الوطنية  ال�شيا�شية 
جانب  فاإىل  املراأة،  منظمات  من  املزيد  ن�شوء  دون 
عام  نهاية  يف  تاأ�ش�شت  التي  الن�شائي  الحتاد  جمعية 
)1974(، تاأ�ش�ص اأي�شًا الحتاد الن�شائي الأردين العام 
)1981( الذي �شكل اإطارًا ملختلف اجلمعيات الن�شائية 
ناٍد  اأقيم  العاملة يف خمتلف املحافظات، كما  الأردنية 
ل�شاحبات الأعمال واملهن، ف�شاًل عن وجود العديد من 
الحتاد  يف  املن�شوية  الن�شائية  واجلمعيات  التنظيمات 

العام للجمعيات اخلريية. وعلى �شعيد اآخر، ويف �شوء 
جتميد احلياة الربملانية يف الأردن، بعد عام )1974(، 
موؤقتًا  ليحل  ال�شت�شاري  الوطني  املجل�ص  ت�شكل  فقد 
حمل الربملان، وقد عينت اإحدى ع�شرة �شيدة ع�شوات 
 ،)1983( عام  حتى  ا�شتمرت  التي  الثالث  دوراته  يف 
ثالث  الأول  ال�شت�شاري  الوطني  املجل�ص  �شم  حيث 
والثالثة  الثانية  دورته  من  كل  يف  املجل�ص  و�شم  ن�شاء، 
اإجمايل  من  تقريبًا   )%6( ن�شبته  ما  اأي  ن�شاء،  اأربع 

)190( ع�شوًا يف املجال�ص الثالث.

ونظرًا ل�شغور عدد من املقاعد النيابية بوفاة اأ�شحابها، 
لع�شوية  تكميلية  انتخابات  الأردن  يف  اأجريت  فقد 
فيها  �شاركت  حيث   ،)1984( عام  يف  النواب  جمل�ص 
يتقدم  مل  حيث  كناخبة،  مرة  لأول  الأردنية  املراأة 

للرت�شح حينها اأي من الن�شاء.

لكن مع انتخابات جمل�ص النواب الأردين احلادي ع�شر 
يف نهاية عام )1989(، والتي افتتحت عهدًا جديدًا من 
يف  حقها  الأردنية  املراأة  مار�شت  ال�شيا�شي،  النفتاح 
النتخاب والرت�شح معًا. وقد تر�شحت لتلك النتخابات 
)12( مر�شحة من اأ�شل )648( مر�شحًا، اأي ما ن�شبته 
على  الرت�شيحات  هذه  اقت�شرت  وقد   ،)%1.85(
�شبع دوائر من اأ�شل )20(دائرة. لكن مل تفز يف تلك 
النتخابات اأي من املر�شحات، علمًا باأن بع�شهن اأحرزن 
مواقع متقدمة من حيث عدد الأ�شوات يف دوائرهن. ويف 
الأردين”،  الوطني  “امليثاق  اأطلق   ،)1991( حزيران 
من  ع�شوًا  �شتني  من  موؤلفة  ملكية  جلنة  اأعدته  الذي 
بينهم اأربع ن�شاء، و�شكل اإطارًا ناظمًا للحياة ال�شيا�شية 
الأردنية على اأ�شا�ص الدميقراطية والتعددية، وقد ن�ص 
امليثاق يف البند الثامن من مرتكزاته )الف�شل الأول( 
�شواء،  القانون  اأمام  ون�شاًء  رجاًل  “الأردنيون  اأن  على 
ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات، واإن اختلفوا يف 

العرق اأو اللغة اأو الدين”.

انخف�ص  فقد  النيابية   )1993( عام  انتخابات  يف  اأما 
من  فقط،  �شيدات  ثالث  اإىل  املر�شحات  الن�شاء  عدد 
اأ�شل )534( مر�شحًا، اأي ما ل يتعدى )0.56%(. وقد 
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بع�شوية  في�شل  توجان  ال�شيدة  وهي  اإحداهن،  فازت 
جمل�ص النواب، فكانت اأول امراأة اأردنية تدخل اإىل هذا 
اأع�شاء  املجل�ص، وهكذا مل يتعد متثيل الن�شاء من بني 

املجل�ص )وعدده حينها 80 مقعدًا( عن )%1.25(.

تاأ�شي�ص  الت�شعينات  مطلع  يف  املهمة  التطورات  ومن 
اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة، عام )1992(، 
بنت  ب�شمة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  برئا�شة 
اخلا�شة  بال�شيا�شات  خا�ص  ومنرب  كاإطار  طالل، 
متثيل  �شمولية  اللجنة  ت�شكيل  عند  روعي  وقد  باملراأة. 
الر�شمية  املوؤ�ش�شات  مع  املختلفة  الن�شائية  القطاعات 
ذات العالقة. وكانت باكورة عملها اإقرار الإ�شرتاتيجية 
موؤمتر  خالل  من  الأردن،  يف  للمراأة  الأردنية  الوطنية 
وطني للمراأة عقد عام )1993(. و�شهد عام )1995( 
تاأ�شي�ص منظمة جديدة للمراأة هي “جتمع جلان املراأة 
فروع  غطت  وقد  �شموها،  برئا�شة  الأردين”،  الوطني 
العام  ويف  اململكة.  حمافظات  �شائر  املذكور  التجمع 
التايل تاأ�ش�ص مركز الأمرية ب�شمة ل�شوؤون املراأة بهدف 
يف  املراأة  وتدريب  الدرا�شات  واإعداد  املعلومات  توفري 

املجالت التنموية املختلفة.

قوانني  حزمة  �شكلت  التي  الت�شريعات  �شمن  ومن 
النفتاح ال�شيا�شي، �شدر عام )1992( قانون الأحزاب 
وتعددية  �شرعية  كر�ص  الذي   ،)32( رقم  ال�شيا�شية 
الأحزاب يف الأردن، حيث تنامى عدد الأحزاب امل�شجلة 
لي�شل قبل انتخابات ت�شرين الثاين )1993( اإىل )21( 
حزبًا �شيا�شيًا. وقد اأظهر م�شح عام اأجري يف اأوا�شط 
عام )1993( توا�شع ح�شور املراأة يف براجمها وهيئاتها 
التاأ�شي�شية والقيادية. وقد بني امل�شح اأن ع�شرة اأحزاب 
براجمها  يف  تذكر  مل  قائمًا  حزبًا  ع�شرين  اأ�شل  من 
فيما  باملراأة،  خا�شة  فقرة  اأية  ال�شيا�شية  توجهاتها  اأو 
املراأة.  عن  واحدة  عامة  فقرة  اأحزاب  ثمانية  اأوردت 
وت�شمن برنامج حزبني فقط على فقرة خا�شة باملراأة، 
ربط  وقد  واقعها،  تغيري  ل�شرورة  روؤيتهما  خل�شت 
احلزبان ذلك مبجمل التغيري الجتماعي والقت�شادي 

يف البالد.

وبالعودة اإىل الهيئات التاأ�شي�شية لالأحزاب، كما اأعلنت 
عامي )1992 و1993(، فقد تبني اأنه من اأ�شل )17( 
الهيئات  اأ�شماء  تت�شمن  مل  حينذاك  م�شجاًل  حزبًا 
ت�شمنت  حني  يف  ن�شاء،  اأية  اأحزاب  لثالثة  التاأ�شي�شية 
الهيئات التاأ�شي�شية خلم�شة اأحزاب ما دون ن�شبة )%5( 
من الن�شاء، فيما متثلت املراأة يف هيئات موؤ�ش�شي )6( 
و)%14(،   )%5( بني  ما  ترتاوح  بن�شبة  اأخرى  اأحزاب 
التاأ�شي�شية  هيئاتهما  يف  فقط  �شيا�شيان  حزبان  و�شم 
حزب  يف�شح  ومل  الن�شاء.  من   )%19 –  15( بني  ما 
واحد عن موؤ�ش�شيه. وعمومًا فاإن ن�شبة ع�شوية املراأة يف 
الهيئات التاأ�شي�شية لالأحزاب جمتمعة مل تتجاوز)%5(.

من   %76.5 فاإن  القيادية  الهيئات  �شعيد  على  اأما 
اأي امراأة  اأ�شل 17 حزبًا( مل ي�شم  الأحزاب )13 من 
واحدة  امراأة  اأحزاب   )3( �شمت  بينما  قيادته،  يف 
على حزب  باثنتني  املراأة  متثيل  واقت�شر  قياداتها،  يف 
امراأة  �شمت  التي  الأحزاب  ن�شبة  اأن  اأي  فقط،  واحد 
ازدياد  ومع  هذا،   .)%23.5( يتجاوز  مل  قياداتها  يف 
من  الت�شعينات  اأواخر  يف  ال�شيا�شية  الأحزاب  عدد 
القرن املا�شي، اإل اأنه مل يح�شل اأي تطور ملمو�ص على 

م�شاركة املراأة يف الهيئات القيادية لالأحزاب القائمة.

3. حتول اجتاهات املراأة الأردنية نحو الكوتا 

الن�سائية:

يف  للمراأة  املقاعد  من  عدد  تخ�شي�ص  فكرة  طرحت 
جمل�ص النواب الأردين كحد اأدنى لأول مرة على نطاق 
ال�شيا�شي”  والعمل  الأردنية  “املراأة  ندوة  يف  البحث 
الورقة  يف  وذلك   .)1993( متوز   )5( يف  عقدت  التي 
للدرا�شات  اجلديد  الأردن  مركز  قدمها  التي  اخللفية 
ذلك  يف  مبا  املناق�شات،  اأغلبية  لكن  الندوة،  اإىل 
داخل �شفوف احلركة الن�شائية الأردنية تراوح ما بني 
رف�ص فكرة كوتا املراأة وبني الرتدد يف قبولها. غري اأن 
احلركة الن�شائية بداأت بتغيري مواقفها، جراء جتربتها 
الذاتية يف انتخابات )1993(، وتراجع عدد املر�شحات 
لفكرة  قبوًل  اأكرث  باتت  حيث  بقوة،  النتخابات  لتلك 
النواب،  جمل�ص  يف  للمراأة  خا�شة  مقاعد  تخ�شي�ص 
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يف  الدميقراطية  الدول  من  العديد  بها  اأخذت  والتي 
العامل املتقدم والنامي على حد �شواء. وقد جتلى ذلك 
 )1996 اآذار   24( يف  عقدت  التي  الندوة  يف  التغيري 
النتخاب”،  وقانون  الأردنية  “املراأة  عنوان  حتت 
اعتمدت  العامل  من  خمتلفة  جتارب  ناق�شت  والتي 
اأنظمة انتخابية ت�شمنت كوتا خا�شة للمراأة من مقاعد 
ازدياد عدد موؤيدي  الندوة  تلك  اأظهرت  لقد  الربملان. 
الن�شائية،  احلركة  �شفوف  يف  الكوتا  مبداأ  اعتماد 
الندوة  مداولت  انتهت  وهكذا  انتقالية.  كمرحلة  ولو 
املذكورة بت�شكيل جلنة متابعة للتو�شيات التي دعت اإىل 
تنظيم حملة وطنية لعتماد ح�شة من املقاعد للن�شاء 
يف جمل�ص النواب. وقد انتهى الجتماع الأول للمتابعة، 
ن�شائية من  تن�شيق  بت�شكيل جلنة  اأيار 1996(،   5( يف 
الربملان،  يف  للمراأة  عادلة  م�شاركة  اإىل  الو�شول  اأجل 
اآخرين  اجتماعني  لعقد  الن�شائية  الفعاليات  وعادت 
يومي )21 اأيار( و)12 حزيران 1996(، حيث تو�شلت 
الهيئات الن�شائية اإىل �شياغة مذكرة لرفعها ل�شاحب 
اجلاللة امللك احل�شني املعظم و�شمو الأمرية ب�شمة بنت 
املراأة،  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  رئي�شة  طالل، 
قام  كما  والنواب،  والأعيان  الوزراء  جمال�ص  ولروؤ�شاء 
اإىل  لتقدمي هذه املذكرة  ن�شائي  بت�شمية وفد  الجتماع 

اجلهات الر�شمية.

اأول  وهي   ،)1995( ل�شنة  البلدية  النتخابات  وع�شية 
انتخابات بلدية جُترى يف يوم واحد، دعت �شمو الأمرية 
اللجان  يف  امراأة   )99( تعيني  اإىل  طالل  بنت  ب�شمة 
البلدية التي �شكلت بغر�ص التهيئة لنتخابات املجال�ص 
وروؤ�شائها. وقد وافقت احلكومة على القرتاح  البلدية 
اللجان  يف  املذكور  العدد  بتعيني  فعاًل  قامت  حيث 
ازدياد  مع  متزامنة  اخلطوة  هذه  جاءت  وقد  البلدية. 

الهتمام املحلي بق�شايا م�شاركة املراأة. 

وعلى الرغم من اأن ا�شتطالع اآراء الأحزاب ال�شيا�شية 
عام  ُنفذ  قد  كان  الن�شائية  الكوتا  من  موقفها  حول 
حزبًا   )13( اإىل  ت�شل  اأغلبية  اأن  اأظهر   ،)1995(
عار�ص  لال�شتطالع(  ا�شتجاب  حزب   20 اأ�شل  )من 

 )5( مقابل  للن�شاء  املقاعد  من  ح�شة  تخ�شي�ص 
اإيجابيًا نحو الكوتا  اأن مناخًا عامًا  اإل  اأيدتها،  اأحزاب 
مظاهره  اأبرز  ولعل  البالد،  يف  يت�شكل  بداأ  الن�شائية 
اأعدته  قد  كانت  لالنتخابات  جديد  قانون  م�شروع  اأن 
احلكومة يف عام )1996(، ون�شر يف ال�شحف اليومية، 
ن�ص على تخ�شي�ص )17( مقعدًا للن�شاء، على اأن ُيرفع 

عدد مقاعد جمل�ص النواب من )80( مقعدًا اإىل مئة.

وقد حدد “التحالف الن�شائي”، الذي ت�شكل يف منت�شف 
من   )%20( بتخ�شي�ص  الرئي�شي  مطلبه   ،)1996(
يف  امل�شوؤولني  وخاطب  للن�شاء،  النواب  جمل�ص  مقاعد 
روؤ�شاء  التقى  كما  والت�شريعية،  التنفيذية  ال�شلطتني 
التحالف مل تثمر  جمل�ص الأعيان والنواب، لكن جهود 
يف اإقناع احلكومة بتبني املطلب املذكور، وهكذا اأُجريت 
النتخابات النيابية لعام )1997( على اأ�شا�ص القانون 
النتخابي الذي اعتمد عام )1993(. وكان ا�شتطالعان 
للراأي اأجراهما كل من مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية 
عدد  ارتفاع  اأظهرا  قد  اليوم”،  “العرب  و�شحيفة 
يف  النواب  جمل�ص  يف  للمراأة  كوتا  تخ�شي�ص  موؤيدي 
مركز  نفذه  ا�شتطالع  اأفاد  العام، حيث  الراأي  اأو�شاط 
الأول )1997(،  ت�شرين  الدرا�شات ال�شرتاتيجية،  يف 
تخ�شي�ص  اأيدوا  قد  امل�شتطلعني  من   )%45.5( اأن 
لكن  منهم.   )%44.1( عار�شها  فيما  للن�شاء،  كوتا 
ُنفذ يف متوز  ا�شتطالعًا اآخر جلريدة “العرب اليوم”، 
باتوا  امل�شتطلعني  من   )%62.7( اأن  اأظهر   ،)1999(

يوؤيدون تخ�شي�ص كوتا للمراأة ولو لفرتة مرحلية.

لقد جاءت انتخابات )1997( النيابية، والتي تر�شحت 
ما  اأي  مر�شحًا،   )524( اأ�شل  من  مر�شحة   )17( لها 
اإجمايل املر�شحني لتوؤكد احلاجة  ن�شبته )3.2%( من 
مل  اإذ  النواب،  جمل�ص  يف  باملراأة  خا�شة  كوتا  لعتماد 
تفلح اأي من املر�شحات بالفوز مبقعد نيابي، مبا يف ذلك 
النائبة الوحيدة املنتخبة عام )1993(. وهكذا كان على 
ن�شاء الأردن النتظار اإىل اأوا�شط عام )2003(، حيث 
اأجريت انتخابات املجل�ص النيابي الرابع ع�شر، مبوجب 
 ،)2001( ل�شنة   )34( رقم  املوؤقت  النتخاب  قانون 
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والذي مت تعديله عام )2003( لين�ص على تخ�شي�ص 
ح�شة اإ�شافية من املقاعد للن�شاء، بلغت �شتة مقاعد، 
املجل�ص  مقاعد  اإجمايل  من   )%5.5( يعادل  ما  اأي 
النتخابات  لهذه  تر�شحت  لقد  مقاعد.   )110( وهو 
من  انتخابية،  دائرة   )27( على  توزعن  �شيدة   )54(
اإجمايل  من   )%10.1( اأي  مر�شحًا،   )534( اأ�شل 
املر�شحني. وكانت املناف�شة الن�شائية على مقاعد الكوتا 
تفوق املتو�شط الوطني للتناف�ص، اإذ بلغ ما معدله )9( 
مقابل  الن�شاء،  كوتا  مقاعد  من  مقعد  لكل  مر�شحات 

)7.4( لكل مقعد على امل�شتوى الوطني.

1. الن�ساء يف الربملان:

انتخابات  يف  املراأة  م�ساركة  على  عقدان  اأ. 

جمل�ص النواب الأردين:

�شكلت النتخابات النيابية عام )1989(، املحطة الأوىل 

املراأة  فيها  ت�شارك  التي  الربملانية  احلياة  تاريخ  يف 
النيابية  احلياة  عودة  �شاعدت  فقد  وناخبة،  كمر�شحة 
على  الثمانينات  نهاية  يف  الدميقراطية  اأجواء  و�شيوع 
امل�شاركة  وعلى  ال�شيا�شي  دورها  لتعزيز  املراأة  ت�شجيع 
باحلياة العامة. فقد �شهدت هذه النتخابات اإقباًل من 
جمل�ص  ملقاعد  الرت�شيح  على  ال�شيا�شيات  النا�شطات 
 )647( بني  من  امراأة   )12( تر�شحت  حيث  النواب، 
املر�شحني.  اإجمايل  من   )%2( دون  ما  اأي  مر�شحًا، 
وعلى الرغم من عدم جناح اأي من املر�شحات، وتدين 
ن�شبة الرت�شيح، اإل اأن هذه النتخابات اعتربت اخلطوة 
الأمر  املراأة،  لدى  النف�شي  احلاجز  ك�شر  نحو  الأوىل 
الذي دفعها للم�شاركة يف النتخابات والرت�شيح ملجل�ص 

النواب.

ح�شلت  التي  النتائج   )1( رقم  اجلدول  ويظهر  هذا، 
عليها املر�شحات لنتخابات 1989.

اجلدول رقم )1(: املر�سحات لنتخابات عام 1989

املر�سحونالرتتيبعدد الأ�سواتاملقعدالدائرةال�سم

1،1761422امل�شلمعمان الأوىلعائ�شة الرزام
1،0461634امل�شلمعمان الثالثةنائلة الر�شدان
3652534امل�شلمعمان الثالثةهيفاء الب�شري
2،60438ال�شرك�شي ال�شي�شاينعمان الثالثةجانيت املفتي

1،32866ال�شرك�شي ال�شي�شاينعمان اخلام�شةتوجان الفي�شل
7023546امل�شلمعمان اخلام�شةجملة النهار

2624146امل�شلمعمان اخلام�شةدام العز �شرمي
3،4953464امل�شلماإربدد. عيدة املطلق

3،81745امل�شيحياإربدد. مفيدة �شويدان
1552727امل�شلممعانوداد ال�شناوي

2،6022151امل�شلمالزرقاءناديا ب�شناق
2،98768امل�شيحيالبلقاءهدى فاخوري

امل�سدر: جريدة الد�شتور، 1997/11/3، �ص 27.
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املر�شحات  معظم  اأن  يظهر  اأعاله  اجلدول  ومن 
العمل  يف  الن�شيطات  من  كن   )1989( لنتخابات 
عدد  وح�شل  الإعالمي،  اأو  ال�شيا�شي  اأو  الجتماعي 
دوائرهن.  يف  الأ�شوات  من  كبرية  اأعداد  على  منهن 
لكن طبيعة النظام النتخابي وخا�شًة طريقة احت�شاب 
الأ�شوات لتحديد الفائزات والثقافة الذكورية ال�شائدة 
وتوا�شع خربة الن�شاء يف تنظيم احلمالت النتخابية مل 

تف�شح لهن جماًل للفوز.

اأما النتخابات النيابية لعام )1993( فقد جرت على 
اأ�شا�ص قانون جديد، هو القانون املوؤقت املعدل لقانون 

جدول رقم )2(: املر�سحات لنتخابات عام 1993

املر�سحونالرتتيبعدد الأ�سواتاملقعدالدائرةال�سم

1،88513ال�شرك�شي وال�شي�شاينالدائرة الثالثةتوجان الفي�شل

85333امل�شلمعمان الثالثةجانيت املفتي
54-1،995امل�شلمالزرقاءناديا ب�شناق

امل�سدر: مركز الأردن اجلديد للدرا�شات.

“قانون  با�شم  ُعرف  والذي   ،)22( رقم  النتخاب 
وانق�شام  جدل  مو�شع  كان  وقد  الواحد”،  ال�شوت 
�شيا�شي. ويف ظل هذا املناخ فقد تراجع عدد املر�شحات 
لتلك النتخابات اإىل ثالث مر�شحات من اأ�شل )534( 
مر�شحًا ومر�شحة، اأي اأن ن�شبة املر�شحات مل تزد عن 
فقد  ذلك  ومع  املر�شحني.  اإجمايل  من   )%0.56(
اإيجابية متثلت يف  نتيجة  النتخابات على  انطوت هذه 
فوز ال�شيدة توجان في�شل مبقعد ال�شرك�ص يف الدائرة 
الثالثة لعمان ولتكون بذلك اأول �شيدة اأردنية ت�شل اإىل 
مقاعد جمل�ص النواب يف الأردن. )انظر اجلدول رقم 2 

واخلا�ص بنتائج املر�شحات لنتخابات 1993(.

ال�شوت  بقانون  العمل  ا�شتمرار  من  الرغم  وعلى 
الواحد يف انتخابات )1997(، والذي كان اأحد اأ�شباب 
احتجاج ومقاطعة طيف وا�شع من املعار�شة ال�شيا�شية 
النتخابات  لتلك  املر�شحات  عدد  اأن  اإل  لالنتخابات، 
مر�شحًا   )524( اأ�شل  من  مر�شحة   )17( اإىل  ارتفع 

ومر�شحة، اأي ما ن�شبته )3.2%( اإىل املجموع.

تلك  يف  تفز  مل  ع�شرة  ال�شبع  املر�شحات  من  اأيًا  لكن 
في�شل،  توجان  ال�شابقة  النائبة  اإن  بل  النتخابات، 
والتي كانت قد تر�شحت لنتخابات )1997( مل ت�شتعد 
عدد  �شاعفت  اأنها  رغم  النيابي،  املجل�ص  يف  مقعدها 

اأكرث  اإىل   )1997( عام  عليها  ح�شلت  التي  الأ�شوات 
من �شعف الأ�شوات التي ح�شلت عليها عام )1993( 
باملر�شحات  اخلا�ص   ”3“ رقم  اجلدول  )انظر 
ح�شلن  التي  الأ�شوات  وعدد   )1997( لنتخابات 

عليها(.
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لقد اأدى الف�شل املتكرر للمراأة الأردنية يف الو�شول اإىل 
جمل�ص النواب ما بني )1989 و1997(، با�شتثناء فوز 
اجلهود  م�شاعفة  اإىل   ،)1993( عام  واحدة  مر�شحة 
املقاعد  من  ح�شة  تخ�شي�ص  نظام  اعتماد  اأجل  من 
اأجل  من  الن�شائية،  الكوتا  اأو  الربملان،  يف  للمراأة 
�شمان و�شول الن�شاء اإىل الربملان، وقد تعززت قناعة 
اإقرار كوتا خا�شة باملراأة  باأهمية  الن�شائية  التنظيمات 
يف جمل�ص النواب، م�شتندة بذلك اإىل جتارب البلدان 

الأخرى التي ا�شتخدمت مبداأ التمييز الإيجابي ل�شالح 
اأ�شكال  اإلغاء كافة  “اتفاقية  املراأة، والذي ن�شت عليه 
التمييز �شد املراأة”، واملعروفة با�شم “اتفاقية املراأة”.

تاأييد  ح�شد  على  الن�شائية  التنظيمات  عملت  ولقد 
الراأي العام لعتماد نظام الكوتا الن�شائية كاآلية موؤقتة 
التي  املو�شوعية  املعيقات  جتاوز  حني  اإىل  ومرحلية 
التناف�ص احلر،  اآليات  املراأة من خالل  حتول دون فوز 
مبا يعطيها الفر�شة لإثبات وجودها وكفاءتها يف العمل 

جدول رقم )3(: املر�سحات لنتخابات 1997 وعدد الأ�سوات التي ح�سلن عليها

عدد الأ�سواتا�سم املر�سحةالدائرة

774عائ�شة الرازمعمان الأوىل
2،292اإملي نفاععمان الثالثة
4،227توجان في�شلعمان الثالثة
243نورما �شطارةعمان الثالثة

656فاطمة ح�شونةعمان الرابعة
297فردو�ص امل�شريعمان اخلام�شة
885هيام كلماتعمان اخلام�شة
867ليلى في�شلعمان اخلام�شة

67و�شاف الكعابنةبدو الو�شط
236�شميحة التلاإربد

824فاطمة عبيداتالرمثا وبني كنانة
648�شباح العناينالزرقاء
60نوال املومنيعجلون
369عجايب هديري�صالبلقاء
39حفيظة املعايطةالكرك
457�شهام البياي�شةالكرك
142دعد �شلطانالعقبة

1713،086 مر�شحةاملجموع

امل�سدر: مركز الأردن اجلديد للدرا�شات، عام 1997.
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عن  لحقًا  ال�شتغناء  اأمام  الباب  يفتح  ما  الت�شريعي، 
“التحالف  ت�شكل   )1996( اأوا�شط  ويف  الكوتا.  نظام 
الن�شائية  املنظمات  من  جمموعة  من  الن�شائي” 
ومنظمات املجتمع املدين املعنية ب�شوؤون املراأة، لتن�شيق 
اأجل تخ�شي�ص )%20(  اجلهود وتكثيف ال�شغوط من 
من مقاعد املجل�ص النيابي للن�شاء، حيث عمل التحالف 
موجهة  مذكرات  على  توقيع  األف   )15( جمع  على 
التنفيذية والت�شريعية، حيث مت عقد �شل�شلة  لل�شلطات 
جمل�شي  ورئا�شة  القانونية  اللجنة  مع  اللقاءات  من 

النواب والأعيان لهذا الغر�ص.

لو�شع   )2001( عام  املقررة  النتخابات  تاأجيل  ورغم 
رقم  املوؤقت  القانون  اأن  اإل  لالنتخابات،  جديد  قانون 
كوتا  على  الن�ص  يت�شمن  مل   )2001( ل�شنة   )34(
خا�شة باملراأة. لكن ع�شية انتخابات حزيران )2003( 
النيابية، �شدر تعديل على القانون املذكور، وترافق مع 
و�شع نظام رقم )17( ل�شنة )2003( لتق�شيم الدوائر 
حيث  منها،  لكل  املخ�ش�شة  واملقاعد  النتخابية 
خ�ش�شت )6( مقاعد للمر�شحات الن�شاء لت�شاف اإىل 
اأ�شبحت )110( مقاعد  التي  النيابية  املقاعد  جمموع 

بدًل من )104( مقاعد.

وعلى الرغم من اأن احل�شة الن�شائية من املقاعد كانت 
دون املطالب التي رفعتها احلركة الن�شائية، اإذ �شكلت 
املطالب  كانت  بينما  املجل�ص،  مقاعد  من   )%5.5(
اإل  النيابية،  املقاعد  من   )%20( ب�  تطالب  الن�شائية 
التي  الأوىل  النتخابات  وهي   ،)2003( انتخابات  اأن 
للن�شاء  املقاعد  من  ح�شة  تخ�شي�ص  مبداأ  فيها  ُطبق 
�شجعت على تر�شحهن للمقاعد النيابية، اإذ ارتفع عدد 
املر�شحات اإىل )54( امراأة من اأ�شل )819( مر�شحًا، 

ما ميثل )6.6%( من اإجمايل املر�شحني واملر�شحات.

 )6( ع�شر  الرابع  النواب  جمل�ص  اإىل  و�شلت  وهكذا 
مر�شحات عن طريق نظام الكوتا الن�شائية، وذلك من 
 )%5.45( ن�شبته  ما  اأي  نيابية،  مقاعد   )110( اأ�شل 
من اإجمايل املقاعد، علمًا باأن اأيا من املر�شحات مل تفز 

مبقاعد اإ�شافية خارج نطاق الكوتا.

يف  الكوتا  مقاعد  عدد  برفع  املطالبة  ا�شتمرار  ورغم 
جمل�ص النواب اإل اأن النتخابات النيابية لعام )2007( 
اعتمدت نظام تق�شيم الدوائر النتخابية املو�شوع عام 
)2003(، وحوفظ بالتايل على ذات احل�شة املحفوظة 
انتخابات  �شهدت  لقد  مقاعد.  �شتة  وهي  للن�شاء 
)2007( ارتفاعًا كبريًا يف اإقبال الن�شاء على الرت�شيح 
يف  املر�شحات  عدد  بلغ  اإذ  النواب،  جمل�ص  لع�شوية 
 )885( اأ�شل  من  مر�شحة   )199( النتخابات  هذه 
مر�شحًا ومر�شحة، اأي ما ن�شبته )22.5%( من اإجمايل 

الرت�شيحات، وهو رقم غري م�شبوق.

عدد  م�شتوى  على  حت�شنًا  النتخابات  تلك  حققت  وقد 
جانب  فاإىل  ع�شر،  اخلام�ص  املجل�ص  يف  املراأة  مقاعد 
مر�شحة  فازت  ال�شتة،  الكوتا  مقاعد  على  الفائزات 
اأخرى بالتناف�ص احلر، ما رفع عدد الن�شاء يف جمل�ص 
ن�شبتهن  بلغت  وبذلك  �شيدات،  �شبع  اإىل  النواب 

)6.4%( من اإجمايل مقاعد املجل�ص. 

عام  واملنتخب  ع�شر  اخلام�ص  النواب  جمل�ص  يكمل  مل 
)2007( مدته الد�شتورية، حيث مت حله مبكرًا وو�شع 
اأ�شا�شه  على  جرت  لالنتخابات  وموؤقت  جديد  قانون 
املذكور  القانون  رفع  لقد   .)2010( عام  انتخابات 
النيابي  ل�شنة )2010( عدد مقاعد املجل�ص  رقم )9( 
اإىل )120( مقعدًا، و�شاعف عدد املقاعد املخ�ش�شة 
للكوتا الن�شائية لت�شبح )12( مقعدًا، وهو الأمر الذي 
عدد  اإجمايل  من   )%10( اإىل  املراأة  متثيل  ن�شبة  رفع 
اإىل  وجهت  التي  النتقادات  ورغم  املجل�ص.  مقاعد 
احلركة  ملطلب  ا�شتجابته  فيها عدم  القانون، مبا  هذا 
من   )%20( اإىل  املراأة  متثيل  ن�شبة  برفع  الن�شائية 
املقاعد النيابية، اإل اأن م�شاعفة عدد مقاعد الكوتا من 
)6 اإىل 12( مقعدًا ُنظر اإليه باعتباره مك�شبًا مهمًا يف 

م�شرية املراأة الأردنية.

 )2010( لعام  النتخابات  فرتة  �شهدت  وقد  هذا، 
والتي  باملراأة،  املعنية  املنظمات  قبل  من  وا�شعًا  حراكًا 
عملت جميعها على رفع ن�شبة متثيل الن�شاء يف الربملان، 
احلر  التناف�ص  طريق  عن  اإ�شافية  مقاعد  ح�شد  عرب 
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اإىل جانب »الكوتا«، و�شوًل اإىل حتقيق الن�شبة املاأمولة، 
اإ�شافة اإىل اإي�شال الكفوؤات والقادرات على ت�شكيل قوة 
�شاغطة اإىل جمل�ص النواب، مل�شاعفة مكت�شبات وحقوق 
بواقعها.  للنهو�ص  الالزمة  الت�شريعات  وحتديث  املراأة 
الأردنية  الوطنية  اللجنة  عملت  فقد  الإطار  هذا  ويف 
ل�شوؤون املراأة على م�شاعدة املر�شحات وت�شجيع املجتمع 
تر�شحت  وقد  الكفوؤة.  املر�شحة  لختيار  والناخبني 
)134( اإمراة من اأ�شل )763( مرت�شحًا، اأي ما ن�شبته 
 )13( النتخابات  تلك  يف  فازت  حيث   ،)%17.5(
امراأة بع�شوية جمل�ص النواب، اأي ما ن�شبته )%10.8(، 
)12( منهن و�شلن عن طريق مقاعد الكوتا الن�شائية، 

يف حني فازت مر�شحة واحدة بالتناف�ص. 

ا�شتمرار  من  الرغم  وعلى  اأنه،  يالحظ  تقدم  مما 
طموح  عرقلت  التي  والت�شريعية  الجتماعية  املعيقات 
جمل�ص  اإىل  مالئمة  باأعداد  للو�شول  الأردنية  املراأة 

اإل   ،)%20( بن�شبة  حينها  يف  حددت  والتي  النواب، 
اأن م�شرية املراأة نحو املجل�ص النيابي �شجلت جناحات 
ولعل  الآن.  واإىل   )1989( انتخابات  منذ  متدرجة 
ارتفاع  هو  امل�شرية  هذه  يف  التقدم  موؤ�شرات  اأبرز 
عام  مر�شحة   )12( من  لالنتخابات  املر�شحات  عدد 
)1989( اإىل )199( مر�شحة عام )1997( و )134( 
حيث   .)»8« رقم  )اجلدول   ،)2010( عام  مر�شحة 
يالحظ الرتفاع املت�شاعد لعدد املر�شحات يف الدورات 
النتخابية ملجل�ص النواب، فقد ت�شاعف العدد يف اآخر 
اأ�شعاف  ع�شرة  من  اأكرث  اإىل   )2010( انتخابية  دورة 
 ،)1989( عام  انتخابية  دورة  اأول  يف  املر�شحات  عدد 
يف حني مل ي�شهد عدد املر�شحني الذكور هذه الظاهرة، 
بل ات�شم عددهم بالتذبذب وعدم ال�شتقرار بني دورة 
اأعداد  اأن   ”4“ رقم  اجلدول  وي�شري  هذا،  واأخرى. 
ون�شبة الن�شاء املر�شحات قد ازدادت بحدود 15 نقطة، 

ما بني 1989 و2010.

 جدول رقم )4( عدد املر�سحني لالنتخابات النيابية من الرجال والن�ساء ون�سبة املر�سحني

 من الن�ساء خالل الدورات النتخابية ال�ست ال�سابقة ) 1989، 1993، 1997، 2003، 2007، 2010(

ال�سنة

عدد املر�سحني
ن�سبة املر�سحني من 

الن�ساء )%( 
جمموع املر�سحنيالرجالالن�ساء

1989126356471.85
199335315340.56
1997175445613
2003547658196.6
200719968688522.5
201013462976317.6
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الشكل رقم ( 1 ) عدد المرشحات في االنتخابات النيابية لالعوام ( 1989, 1993 , 1997 , 2003 , 2007 , 2010 )
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ومن ناحية اأخرى، فان عدد املقاعد امل�شغولة من قبل املراأة يف جمل�ص النواب قد ازدادت من مقعد واحد عام 
)1993( اإىل )13( مقعد عام 2010، اأي ما يعادل 11 نقطة مئوية ما بني اأعوام )1989 و2010(.

 جدول رقم )5( عدد ون�سبة متثيل الن�ساء والرجال يف جمل�ص النواب خالل الدورات

 النتخابية ال�ست املا�سية ) 1989، 1993، 1997، 2003، 2007، 2010(

ال�سنة

ن�سبة التمثيل بالربملان)%(عدد الفائزين

ن�سبة متثيل الن�ساءن�سبة التمثيل  للرجالالرجالالن�ساء

19890801000

199317998.751.25

19970801000

20036104%94.555.45

2007710393.646.36

20101310789.1710.83

وعلى الرغم من اأن ازدياد عدد املقاعد امل�شغولة من قبل 
املراأة يف جمل�ص النواب قد واكبه زيادة يف عدد املقاعد 
جراء   ،)”2“ رقم  ال�شكل  )اأنظر  رجال  �شغلها  التي 
الزيادة امل�شطردة على عدد مقاعد جمل�ص النواب )من 
اأعوام )1989،  80 مقعدًا للمجال�ص النيابية املنتخبة يف 
النيابية  املجال�ص  اإىل )110( مقاعد يف  1993 و1997( 

 )120( اإىل  ثم  و2007(   2003( الأعوام  يف  املنتخبة 
 ،)2010 عام  املنتخب  ع�شر  ال�شاد�ص  املجل�ص  يف  مقعد 
والرجال  الن�شاء  متثيل  ن�شبة  يف  النوعية  الفجوة  اأن  اإل 
يف املجل�ص اآخذة بالتقل�ص التدريجي )اأنظر ال�شكل رقم 

.)”3“
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الن�شبة  باأن  اأخرى  ناحية  من  الإقرار  يجب  لكن 
ل  النواب  جمل�ص  يف  الأردنية  املراأة  مل�شاركة  املتحققة 
فهي  والدولية.  املحلية  للمعايري  وفقًا  منخف�شة،  تزال 
قبل  من  املحددة  املعيارية  التمثيل  ن�شبة  م�شتوى  دون 
اأي�شًا  وهي   )%20( اأي  الأردنية،  الن�شائية  احلركة 
ل  اأن  يجب  والتي  دوليًا،  املقررة  التمثيل  ن�شب  دون 

عن  ال�شادر  العمل  برنامج  مبوجب   ،)%30( عن  تقل 
هذا،   .)1995( بكني،  للمراأة،  الرابع  الدويل  املوؤمتر 
م�شتوى  بني  ما  الفوارق   ”4“ رقم  ال�شكل  ويو�شح 
التمثيل احلايل للن�شاء يف جمل�ص النواب الأردين وبني 

م�شتويات التمثيل الن�شائي املطلوبة حمليًا وعامليًا.

7980 80

104 103 107

0 0 6 7
1

الشكل رقم ( 2 ) مقارنة بين عدد المقاعد النيابية التي تم اشغالها من قبل النساء و الرجال لالعوام
( 2010 , 2007 , 2003 , 1997 , 1993 ,1989 ) 
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الشكل رقم ( 3 ) مقارنة بين نسب تمثيل النساء والرجال في البرلمان لالعوام ( 1989, 1993 , 1997 , 2003 , 2007 , 2010 )
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الشكل رقم ( 4 ) مقارنة نسبة التمثيل الحالي للنساء في مجلس النواب مع نسب التمثيل المطلوبة محليًا و عالميًا
( 2010 , 2007 , 2003 , 1997 , 1993 ,1989 ) 
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جمل�ص  يف  املراأة  م�ساركة  على  عقدان  ب. 

الأعيان الأردين:

عام  الأعيان  جمل�ص  يف  ع�شوًا  امراأة  اأول  ُعينت 
النيابي  املجل�ص  انتخاب  مع  بالتزامن  اأي   ،)1989(
ال�شيا�شي  النفتاح  مرحلة  د�شن  الذي  ع�شر  احلادي 
يف البالد. وجمل�ص الأعيان هو ال�شق املعني من جمل�ص 
جمل�ص  ن�شف  عن  يزيد  ل  عدد  من  ويتاألف  الأمة، 
ال�شلطة  ج�شم  معًا  املجل�شان  وي�شكل  املنتخب،  النواب 
اأع�شاء  عدد  كان  وملا  الأمة.  جمل�ص  اأي  الت�شريعية، 
جمل�ص الأعيان حينذاك )40( ع�شوًا، فان ن�شبة متثيل 

املراأة فيه مل تتعد )%2.5(.

بالتعيني،  يت�شكل  الأعيان  جمل�ص  اأن  من  الرغم  وعلى 
وهو ما يجعله متحررًا من العوائق التي حتول دون و�شول 
املراأة اإىل جمل�ص النواب بالتناف�ص النتخابي احلر، اإل 
ففي  والتدرج،  البطء  بع�ص  �شابه  فيه  املراأة  اأن متثيل 
عام )1993( ارتفع عدد الن�شاء يف جمل�ص الأعيان اإىل 
اثنتني، اأو )5%( من اأع�شائه، ثم عاد يف عام )1997( 
متثيل  ن�شبة  اأ�شبحت  وبذلك  ن�شاء،  ثالث  اإىل  لريتفع 

الن�شاء فيه )%7.5(.

الن�شائي  التمثيل  ن�شب  اأخذت   )2003( عام  ومنذ 
مع  ذلك  تزامن  حيث  بالرتفاع،  الأعيان  جمل�ص  يف 

مقاعد،   )110( اإىل  النواب  جمل�ص  اأع�شاء  عدد  رفع 
يزيد  ل  ما  اإىل  الأعيان  جمل�ص  اأع�شاء  عدد  ُرفع  فقد 
عن ن�شف جمل�ص النواب، ومن بني الأع�شاء اخلم�ص 
وخم�شني عينًا مت اختيار �شبع ن�شاء يف جمل�ص الأعيان، 
ما رفع متثيلهن اإىل )12.7%(وقد تكرر الأمر نف�شه يف 
جمل�ص الأعيان لعام )2007(، حيث اأبقى ذلك التمثيل 
اإجمايل  من   )%12.7( عند  اأي  حاله،  على  الن�شائي 

اأع�شاء جمل�ص الأعيان.

هذا، وقد �شمح و�شع م�شابه مع انتخاب جمل�ص النواب 
ال�شاد�ص ع�شر يف عام )2010(، بزيادة عدد الن�شاء يف 
جمل�ص الأعيان اإىل )9( ن�شاء. حيث كان عدد اأع�شاء 
جمل�ص النواب قد رفع اإىل )120( ع�شوًا، وبذلك فقد 
الأعيان من �شتني ع�شوًا، منهم )%15(  ت�شكل جمل�ص 
من الن�شاء. وهي اأعلى ن�شبة متثيل بلغتها املراأة الأردنية، 
على  اأي�شًا  واإمنا  الأعيان  جمال�ص  �شعيد  على  فقط  ل 

�شعيد جمال�ص النواب وجمال�ص الوزراء املتعاقبة.

املراأة  متثيل  تطور   ”6“ رقم  اجلدول  ويظهر  هذا، 
 -1989 ال�شنوات  خالل  املتعاقبة  الأعيان  جمال�ص  يف 
2010، يف حني يظهر ال�شكل رقم “5” مقارنة ما بني 
النواب والأعيان ما بني  املراأة يف جمل�شي  ن�شب متثيل 

عام )1989( وعام )2010(.
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 جدول رقم )6( عدد ممثالت املراأة يف جمل�ص الأعيان ون�سبتهن اإىل اإجمايل الأع�ساء

 لالأعوام )1989، 1993، 1997، 2003، 2007، 2010(

 ن�سية متثيل املراة)%(   عدد  الن�ساء املعينات  عدد اأع�ساء املجل�ص  ال�سنة 

19894012.5
19934025
19974037.5
200355712.7
200755712.7
201060915.0

ومن ذلك نالحظ ازدياد ن�شبة متثيل املراأة يف جمل�ص 
الأعيان بحدود )12.5( نقطة مئوية بني اأعوام )1989 
ل�شالح  مئوية  نقاط   4 قدرها  بزيادة  اأي  و2010(، 

متثيل الن�شاء يف جمل�ص الأعيان، مقارنة مع متثيلها يف 
بنحو  تقدر  والتي  ذاتها،  الفرتة  خالل  النواب  جمل�ص 

)11( نقطة مئوية.

0.0
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الشكل رقم ( 5 ) مقارنة ما بين نسب تمثيل النساء في كل من مجلسي النواب و االعيان لالعوام
( 2010 , 2007 , 2003 , 1997 , 1993 ,1989 ) 

1989 1993
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1997 2003 2007 2010

املرأة في مجلس النواباملرأة في مجلس االعيان

اء
س

لن
ل ا

ثي
تم

 ال
بة

س
) ن

%
)



101

• رفع ح�شة املقاعد املحفوظة للن�شاء يف جمل�ص 	
النواب اإىل )20%( على الأقل.

• ت�شمني قانون النتخابات اجلديد الن�ص على 	
الوطنية يف حال  القوائم  ن�شاء �شمن  تر�شيح 
جمموع  من   %30 عن  تقل  ل  بحيث  اإقرارها، 
املر�شحات  اأ�شماء  ترتيب  يتم  واأن  القائمة، 
حقيقية  فر�ص  على  ح�شولها  ت�شمن  ب�شورة 

للفوز.

• وطنية 	 قوائم  واأية  الأحزاب  اإقناع  على  العمل 
اأخرى بتقدمي تر�شيحات ن�شائية مقنعة وذات 

ر�شيد اجتماعي.

• دعوة احلكومة لتقدمي حوافز مالية لالأحزاب 	
وكذلك  مر�شحات،  قوائمها  على  تدرج  التي 
من  النيابي  باملجل�ص  تتمثل  التي  لالأحزاب 

خالل الن�شاء.

• للم�شاركة 	 للتح�شري  الن�شائية  املنظمات  دعوة 

بحزمة  النواب  جمل�ص  انتخابات  يف  الن�شائية 
والعمل  مبكرًا،  تنفذ  التي  التمكينية  الأدوات  من 
تاأهيل  حلمالت  ال�شابقة  التجارب  مراجعة  على 
تطويرها  اأجل  من  املر�شحات  ودعم  وتدريب 

وحت�شني نتائجها.

• احلوارات 	 يف  الفعالة  الن�شائية  امل�شاركة 
ذلك  يف  مبا  النتخابات،  بقانون  اخلا�شة 
مع  والتن�شيق  الربملانية،  اللجان  اجتماعات 
اأجل  من  والأعيان  النواب  جمل�شي  ع�شوات 
الو�شول اإىل قانون انتخابي م�شتجيب وح�شا�ص 

للنوع الجتماعي.

• التقليدية 	 الإعالم  بو�شائط  ال�شتعانة 
الجتماعي  التوا�شل  كمواقع  واجلديدة، 
اخلا�شة  والإذاعات  اللكرتونية  وال�شحافة 
من اأجل ك�شب تاأييد الراأي العام لزيادة متثيل 

املراأة يف جمل�شي النواب والأعيان.

التو�سيات اخلا�سة بتعزيز متثيل الن�ساء يف الربملان:

موا�سلة العمل على رفع ن�سبة متثيل املراأة يف كل من جمل�سي النواب والأعيان اإىل )%20( 

على الأقل من مقاعدها. وذلك من خالل:

2. الن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية:

الأحزاب  مل�شرية  الطويل  التاريخ  من  الرغم  على 
يف  للن�شاء  املبكرة  وامل�شاركة  الأردنية،  ال�شيا�شية 
الفائت،  القرن  من  اخلم�شينات  مطلع  منذ  ن�شالتها، 
الآن يف  اأقلية �شئيلة حتى  ي�شكلن  الن�شاء لزلن  اأن  اإل 
على  ول�شيما  الأردنية،  ال�شيا�شية  الأحزاب  �شفوف 

�شعيد الهيئات القيادية الأوىل فيها.

جديدة  مرحلة  الأردن  يف  احلزبية  احلياة  دخلت  لقد 
ال�شيا�شي  النفتاح  عنوانها   ،)1989( عام  بعد 

ال�شيا�شية  املختلفة  باأ�شكالها  امل�شاركة  فر�ص  وات�شاع 
والجتماعية. ويف هذه املناخات ت�شمن امليثاق الوطني 
تنظيم  قواعد   )1991( حزيران  يف  ال�شادر  الأردين 
الأحزاب و�شوابطها، حيث دعا الأحزاب اإىل اللتزام 
بعدد من املبادئ، من بينها التزام الأحزاب التي تتوىل 
“امل�شاواة  مببداأ  فيها  ت�شارك  اأو  الوزارية  امل�شوؤولية 
الكفاية  واإعتماد  املواطنني  جميع  بني  الفر�ص  وتكافوؤ 
العامة”،  الوظائف  لتقلد  اأ�شا�شيًا  معيارًا  والأهلية 
لعام   )32( رقم  ال�شيا�شية  الأحزاب  قانون  جاء  كما 
)1992( لي�شكل املرجعية القانونية للتعددية ال�شيا�شية 
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واحلزبية، وليوفر فر�ص النت�شاب وامل�شاركة يف العمل 
الأحزاب  قانون  اأكد  وقد  املواطنني.  ملختلف  احلزبي 
ب�شورة �شمنية على عدم التمييز �شد املراأة، ومع ذلك 
ال�شيا�شية  الأحزاب  الن�شاء يف  انخراط  م�شتويات  فاإن 
يف  رمزية  متثيل  بن�شب  حظيت  كما  متوا�شعة،  ظلت 
القرن  من  الت�شعينات  امتداد  على  القيادية  الهيئات 

املا�شي.

الن�شاء  ع�شوية  ن�شبة  تزد  مل  الت�شعينات،  مطلع  ففي 
يف الهيئات التاأ�شي�شية لالأحزاب ال�شبعة ع�شر القائمة 
يف عامي )1992 و 1993( عن )5%(. اأما على �شعيد 
الهيئات القيادية فاإن ثالثة اأرباع الأحزاب امل�شجلة مل 
الأحزاب  ربع  �شم  بينما  �شفوفها،  يف  امراأة  اأي  ت�شم 
)اأو 23.5% منها( �شيدة واحدة اأو �شيدتني يف الهيئات 
القيادية الأوىل. ومن ناحية اأخرى فان ن�شف الأحزاب 
 )1993( انتخابات  قبل  حزبًا  ع�شرين  عددها  البالغ 
باملراأة، يف حني  اأية فقرة خا�شة  تت�شمن براجمها  مل 
اأورد  فيما  املراأة،  عن  عامة  فقرة  منها  ثمانية  اأوردت 
طابع  على  تنطوي  باملراأة  خا�شة  فقرة  فقط  حزبان 

برناجمي.

يف  ال�شادرة  الداخلية،  وزارة  بيانات  ووفق  هذا، 
موؤ�ش�شي  بني  لالإناث  الكلي  العدد  فان   ،)2007( اأيار 
الأحزاب اخلم�شة والثالثني التي �شجلت مبوجب قانون 
من  امراأة   )372( يتجاوز  مل   )1992( لعام  الأحزاب 
اأ�شل )4،116(، هو العدد الإجمايل ملوؤ�ش�شي الأحزاب 
الهيئات  من  الإناث  ن�شبة  اأن  اأي  والإناث،  الذكور  من 

التاأ�شي�شية لالأحزاب مل يتجاوز )%9(.

والظروف  املجتمع،  على  املهيمنة  الذكورية  الثقافة  اإن 
النفتاح  مرحلة  قبيل  البالد  حكمت  التي  ال�شيا�شية 
ال�شيا�شي غلبت الطابع الذكوري على عمليات تاأ�شي�ص 

الأحزاب ال�شيا�شية يف مطلع الت�شعينات. كما اأن الثقافة 
ال�شيا�شية ال�شائدة، والتي كانت تنظر بحذر، بل و�شلبية 
املواطنني،  اإقبال  دون  حائاًل  ظلت  احلزبي،  للعمل 
لالأحزاب  النت�شاب  على  الن�شاء،  خا�ص  وب�شكل 
ال�شيا�شية. وتظهر م�شرية نحو ع�شرين عامَا على اإقرار 
اأول قانون حديث لالأحزاب ال�شيا�شية ونعني به قانون 
الأحزاب  تلك  دخول  اأن   ،)1992( ل�شنة   )32( رقم 
بعد  تبدد  مل  والعلنية  القانونية  ال�شرعية  منظومة  يف 
مفاعيل احلذر لدى املواطنني من النت�شاب لالأحزاب، 
ذلك احلذر املوروث من عقود �شابقة. ويف الوقت نف�شه 
فاإن الأحزاب التي تاأ�ش�شت خالل العقدين الأخريين مل 
تفلح بدورها يف التكيف مع التغريات اجلذرية يف البيئة 
عقود  عدة  خالل  وقعت  والتي  وال�شيا�شية  الجتماعية 
م�شت، مما حد من ك�شب ثقة املواطنني واإقبالهم عليها 
لالأحزاب،  النتقادات  تكررت  وقد  املتوقع،  بال�شكل 
لعدم ا�شتجابة براجمها وتوجهاتها لتطلعات املواطنني 
مل  اأنها  ذلك  من  الأهم  لكن  احليوية،  وم�شاحلهم 
ال�شيا�شي،  للنظام  الع�شوي  الكيان  من  جزءًا  ت�شبح 
وبكلمات  احلكم.  اإىل  الو�شول  على  التناف�ص  هدفها 
الأحزاب  يف  امل�شاركة  عن  املراأة  اإحجام  فان  اأخرى 
هي  اأكرب  اإ�شكالية  اإىل  منه  جانب  يف  يعود  ال�شيا�شية 
ال�شتقطابية  قدرتها  وتدين  الأحزاب  جاذبية  �شعف 
حقوق  ملقاربة  افتقارها  عن  ف�شاًل  عمومًا،  للمواطنني 
املراأة وتطلعاتها للعدالة وامل�شاركة وامل�شاواة من خالل 

مقاربة برناجمية وعملية.

هذا، وتظهر بيانات دائرة الإح�شاءات العامة اأن ن�شبة 
ال�شيا�شية  لالأحزاب  العامة  الهيئات  يف  الن�شاء  متثيل 
ن�شبة  الأخري  العقد  اأوا�شط  يف  تتجاوز  مل  املرخ�شة 
)6.8%( لعام )2005( و)7.5%( لعام )2007(، كما 

ي�شري اإىل ذلك اجلدول رقم “7” اأدناه.
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 جدول رقم )7( ن�سبة متثيل الن�ساء والرجال يف الهيئات العامة لالأحزاب ال�سيا�سية

 وفجوة النوع الجتماعي لالأعوام )2005، 2007، 2008، 2009(

 ال�سنة 

 ن�سبة  التمثيل يف الهيئات العامة لالأحزاب ال�سيا�سية 

 الفجوة النوع )%(  

الجتماعي
 الرجال  الن�ساء

20056.893.286.4
20077.592.585
200827.872.244.4
200929.170.941.8

 )17( رقم  ال�شيا�شية  الأحزاب  قانون  �شدور  اأن  اإل 
ل�شنة )2007(، والذي رفع احلد الأدنى لعدد الأع�شاء 
تلك  و�شجع  �شخ�ص،   500 اإىل  حزب،  لأي  املوؤ�ش�شني 
املوؤ�ش�شني  من  اأكرب  عدد  اجتذاب  على  الأحزاب 
للح�شول على احلد الأدنى القانوين من الأع�شاء، مبا 
فيهم من الن�شاء، قاد اإىل زيادة ن�شبة م�شاركة املراأة 
من   1)%27.8( اإىل   2008 عام  لت�شل  الأحزاب  يف 
جمموع الأع�شاء، ثم ارتفعت ن�شبتهن اإىل )%29.1(2 

عام 2009. ومن ناحية اأخرى فقد زاد عدد الأحزاب 
التي تراأ�ص قيادتها الأوىل امراأة اإىل حزبني من اأ�شل 
ثمانية اأحزاب قائمة حاليًا. هذا، وت�شري بيانات عام 
العامة  الهيئات  يف  �شاركن  الإناث  اأن  اإىل   )2010(
ع�شوًا   )3،285( جمموعه  مبا  لالأحزاب  التاأ�شي�شية 
ينتمني اإىل )18( حزبًا �شيا�شيًا، وبلغت ن�شبة متثيلهن 
 .)%29.1( حوايل  لالأع�شاء  الكلي  املجموع  من 

)اجلدول “8” اأدناه(.

1 امل�سدر:  الح�شاءت العامة.
2 امل�سدر:  الح�شاءات العامة.
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جدول رقم )8( عدد الأع�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية من كال اجلن�سني 2010

املجموعاناثذكورا�سم احلزبالرقم

الن�سبة 

املئوية 

لالإناث

59.8%215320535حزب دعاء1
29.9%406173579حزب البعث العربي التقدمي2
30.7%364161525احلزب ال�شيوعي الردين3
17.7%43393526حزب البعث العربي ال�شرتاكي الردين4
7.8%75764821حزب جبهة العمل ال�شالمي5
56.7%309405714حزب الوطني الردين6
32.6%382185567حزب احلياه7
11.2%45257509حزب الر�شاله8
19.1%41197508 حزب الو�شط ال�شالمي 9

6.1%50833541حزب اجلبهة الردنية املوحده10
49.5%292286578حزب ال�شعب الدميقراطي الردين ) ح�شد(11
39.3%326211537حزب احلركه القومية للدميقراطية املبا�شره12
4.8%63832670حزب الوطني الد�شتوري13
27.1%373139512حزب الوحدة ال�شعبية الدميقراطي الردين14
44.5%282226508حزب الرفاه الردين 15
12.5%12711821453حزب التيار الوطني 16
37.0%359211570حزب العداله والتنميه17
63.9%232410642حزب احلرية وامل�شاواه18

املجموع 
29.1%8010328511295الكلي

اناث ذكور

93.2 92.5

72.2 70.9

6.8 7.5

27.8 كة29.1
شار

امل
ة 

سب
) ن

%
)

الشكل رقم ( 6 ) مقارنة ما بين نسبة تمثيل النساء و الرجال في الهيئات العامة لألحزاب السياسية لألعوام
( 2009 , 2008 , 2007 , 2005 )
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املراأة  لن�شبة متثيل  امللحوظ   الرتفاع  الرغم من  على 
بني  عامي  ما  ال�شيا�شية  لالأحزاب  العامة  الهيئات  يف 
)2005 – 2009(، والتناق�ص امللحوظ يف فجوة النوع 
م�شتوى  اأن  اإل   ،)”6“ رقم  ال�شكل  )انظر  الجتماعي 
م�شاركة املراأة يف العمل احلزبي مل يرق بعد اإىل امل�شتوى 
دورها  لعب  من  الأحزاب  تلك  ميّكن  والذي  املاأمول، 
الطبيعي يف اإي�شال املراأة اإىل الربملان. وغني عن البيان 
اأن انخراط املراأة يف العمل احلزبي ال�شيا�شي املنظم، 
وو�شولها اإىل مواقع قيادية فيه، �شوف يك�شبها العديد 
من املهارات والقدرات القيادية وال�شيا�شية، التي �شوف 
لالنتخابات  للرت�شح  فر�شها  تعزيز  على  ت�شاعدها 
دعمه  على  واحل�شول  احلزب،  خالل  من  النيابية 
تطوير  اأن  عن  ف�شاًل  الربملان.  اإىل  لإي�شالها  الكامل 
كع�شو  اأدائها  على  تنعك�ص  �شوف  القيادية  قدراتها 

اإيجابًا على زيادة تقبل املجتمع  بالربملان، مما �شيوؤثر 
وال�شتغناء  الت�شريعي،  القرار  �شنع  عملية  يف  للمراأة 
ت�شري  ال�شدد  وبهذا  الن�شائية.  الكوتا  عن  التدريجي 
البيانات التي ت�شف طبيعة الرت�شح للمجل�ص ال�شاد�ص 
اللواتي  الن�شاء  عدد  تدين  اإىل   )2010( عام  ع�شر 
مل  حيث  اإليها،  ينتمني  الالئي  الأحزاب  عن  تر�شحن 
يتعد هذا العدد ما ن�شبته )19.7%( من اإجمايل عدد 
املر�شحني احلزبيني، والتي مل تزد ن�شبتهم، بدورهم، 
عن )13،1%( من عموم املر�شحني لتلك النتخابات1. 

هذا، وقد فازت منهن مر�شحة واحدة فقط.

هذا، ويبني ال�شكالن »7« و«8« التوزيع الن�شبي للمر�شحني 
لنتخابات 2010، ح�شب متثيلهم لالجتاهات ال�شيا�شية 
للمر�شحات  الن�شبي  التوزيع  وكذلك  اجلن�ص،  وح�شب 

ح�شب الجتاهات ال�شيا�شية.

الشكل رقم ( 7 ) التوزيع النسبي للمرشحين لالنتخابات النيابية من حيث
 تمثيلهم لالحزاب السياسية حسب الجنس ( 2010 )

71.3
15.6

10.5

2.5







1

1 امل�سدر: انظر “خ�شائ�ص املر�شحني للمجل�ص الربملاين ال�شاد�ص ع�شر واجتاهاتهم حول اأخالق وقواعد ال�شلوك وتوجهاتهم بالن�شبة للعديد من الق�شايا الجتماعية والقت�شادية 
وال�شيا�شية”،  مر�شد الربملان الأردين، مركز القد�ص للدرا�شات ال�شيا�شية.
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الشكل رقم ( 8 ) التوزيع النسبي لمرشحات االنتخابات النيابية من النساء من حيث تمثيلهن للحزب
 الذي ينتمين اليه ( 2010 )



85.8
14.2

• للنوع 	 ح�شا�شة  اآلية  و�شع  اإىل  احلكومة  دعوة 
اإىل  املقدم  املايل  الدعم  يف  الجتماعي 

الأحزاب ال�شيا�شية.

• عن 	 �شفافة  بيانات  بتقدمي  الأحزاب  مطالبة 
القيادية  الهيئات  وع�شوية  عمومًا  الع�شوية 
على  م�شنفة  عمومًا،  واأن�شطتها  املختلفة 
بتوفري  ي�شمح  مبا  الجتماعي،  النوع  اأ�شا�ص 
قاعدة بيانات م�شتجيبة للنوع الجتماعي عن 

هذه الأحزاب.

• دعوة وزارة التنمية ال�شيا�شية اإىل و�شع لئحة 	
الأحزاب،  يف  الأف�شل  باملمار�شات  اختيارية 
العدالة  جتاه  �شيا�شاتها  يخ�ص  فيما  ول�شيما 

وامل�شاواة بني املراأة والرجل.

• دعوة املوؤ�ش�شات املعنية بتحفيز الريادة والتميز 	
على اإدخال ٌبعد العدالة وامل�شاواة �شمن جوائز 
التميز التي متنحها هذه املوؤ�ش�شات، واأن تدرج 
املدين  املجتمع  ومنظمات  ال�شيا�شية  الأحزاب 

�شمن الفئات امل�شتفيدة من هذه اجلوائز.

• دعوة الأحزاب الأردنية اإىل اإحداث تطوير على 	
لتطلعات  ي�شتجيب  مبا  ال�شيا�شية،  براجمها 
الكتفاء  عدم  واإىل  واملواطنات،  املواطنني 
عمومية  بعبارات  املراأة  ق�شايا  اإىل  بالإ�شارة 
قطاعات  خماطبة  على  والعمل  براجمها،  يف 
ملمو�شة  واأهداف  مبطالب  امل�شتهدفة  الن�شاء 

وحمددة.

• اآليات 	 اعتماد  على  العمل  الأحزاب  على 
نظامية لزيادة متثيل املراأة يف خمتلف املواقع 
الو�شيطة والقيادية، لت�شل ن�شبة متثيل الن�شاء 
على  الثلث  اإىل  املنتخبة  القيادية  الهيئات  يف 
واللجنة  ال�شيا�شي  املكتب  ذلك  وي�شمل  الأقل، 
جتاه  ح�شا�شة  �شيا�شات  تعتمد  واأن  املركزية، 
اأن�شطتها  كافة  يف  عمومًا  الجتماعي  النوع 

الداخلية واخلارجية.

• تاأهيل 	 م�شاألة  ال�شيا�شية  الأحزاب  تويل  اأن 
الالزمة،  الأهمية  الن�شائية  كوادرها  وتدريب 
والت�شال  القيادة  مبهارات  وتزويدهن 

والتفاو�ص واإدارة احلمالت النتخابية.

 التو�سيات اخلا�سة مب�ساركة الن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية:
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3. الن�ساء يف املجال�ص البلدية:

تعود ن�شاأة املجال�ص البلدية اإىل بدايات تاأ�شي�ص اململكة 
الأردنية الها�شمية، حيث ُو�شع اأول قانون للبلديات عام 
)1925(، لكن دخول املراأة اإىل هذه املجال�ص مل يتحقق 
اإل يف العقدين الأخريين فقط. والواقع اأن اأمانة عمان 
�شمت يف جمل�شها امراأة لأول مرة عام )1980(، وكان 
امراأة يف  تعيني  اأُعيد  وقد  يتكون من 12 ع�شوًا فقط، 
عدد  لكن   ،)1986( عام  الكربى  عمان  اأمانة  جمل�ص 
اأع�شاء املجل�ص املذكور كان قد قفز اإىل خم�شني ع�شوًا.

وكان قانون البلديات رقم )29( ل�شنة )1982( قد منح 
املراأة حق النتخاب والرت�شح لع�شوية املجال�ص البلدية. 
لكنهما  البلديات  لرئا�شة  �شيدتان  تر�شحت  ويف حينها 
الأردنية  املراأة  وظلت  النتخابات.  تلك  يف  تنجحا  مل 
بعيدة عن املجال�ص البلدية حتى عام )1995(، عندما 
اقرتحت �شمو الأمرية ب�شمة بنت طالل، رئي�شة اللجنة 
�شيدة   )99( تعيني  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية 
التي  البلدية  اللجان  �شمن  بلدية   )99( يف  كع�شوات 
والتي  البلدية،  لالنتخابات  لالإعداد  احلكومة  �شكلتها 
واحد.  يوم  اململكة يف  بلديات  اإجراوؤها يف جميع  تقرر 
وقد ا�شتجابت احلكومة لهذا الطلب، مما �شجع الن�شاء 
على خو�ص النتخابات البلدية انتخابًا وتر�شيحًا، حيث 
تقدمت لتلك النتخابات )19( امراأة، وقد فازت )9( 
مر�شحة  فازت  كما  بلدية،  جمال�ص  بع�شوية  منهن 
الأمرية  �شمو  واغتنمت  بلدي.  جمل�ص  برئا�شة  واحدة 
حينها،  ي�شمح،  البلديات  قانون  يف  ن�ص  وجود  ب�شمة 
بلدي،  جمل�ص  لكل  اإ�شافيني  ع�شوين  بتعيني  للحكومة 
البلدية،  املجال�ص  ن�شاء يف  تعيني  اإىل  فدعت احلكومة 
وقد لبى جمل�ص الوزراء هذا الطلب بتعيني )23( �شيدة 

يف عدد من املجال�ص البلدية.

من  مزيدًا   )1995( عام  انتخابات  جتربة  �شجعت 

جرت  التي  البلدية  لالنتخابات  الرت�شح  على  الن�شاء 
عام )1999(، حيث فازت )8( ن�شاء من اأ�شل )43( 
مر�شحة، يف حني مت تعيني )25( �شيدة1. ويف النتخابات 
البلدية الالحقة، عام )2003(، تر�شحت )46( امراأة 
يف  فقط،  ن�شاء   )5( منهن  فاز  البلدية،  لالنتخابات 
حني مت تعيني )99( امراأة اأع�شاء يف املجال�ص البلدية 
املختلفة، وذلك ل�شمان وجود ع�شو ن�شائي واحد على 
رئي�شة  واحدة  امراأة  تعيني  بلدية، كما مت  الأقل يف كل 
لبلدية2. وقد بلغ عدد الن�شاء يف املجال�ص البلدية ما بني 
املنتخبات واملعينات )104( ن�شاء، من اأ�شل )1050( 
ع�شو جمل�ص بلدي، منهن ثالث ن�شاء يف جمل�ص اأمانة 
املجال�ص  يف  متثيلهن  ن�شبة  رفع  مما  الكربى،  عمان 
البلدية  اإىل )10%( من اإجمايل ع�شوية هذه املجال�ص.

�شهد عام )2007( اإقرار قانون معدل للبلديات )رقم 14 
ل�شنة 2007(، واعتماد نظام الكوتا يف النتخابات البلدية، 
مقاعد  من   )%20( عن  يقل  ل  ما  تخ�شي�ص  مت  بحيث 
ممن  اإ�شغالها  ليتم  للن�شاء،  اأدنى  كحد  البلدي  املجل�ص 
ح�شلن على اأعلى الأ�شوات من املر�شحات، ويف حال عدم 
ي�شاوي  الذي  العدد املطلوب من املر�شحات  توفر  اأو  تقدم 
هذه الن�شبة، فقد مت الن�ص يف القانون املذكور على تغطية 
امل�شاركة  الن�شاء على  الذي �شجع  الأمر  بالتعيني،  النق�ص 
يف النتخابات بكثافة. وهكذا تر�شحت لنتخابات )2007( 
البلدية )380( امراأة، من اأ�شل )2،070( مر�شحًا، اأي ما 
انتخابات  ن�شبته )18.4%(، وقد فازت )231( �شيدة يف 
حني  يف  الكوتا،  طريق  عن   )211( منهن  البلدية،   2007
طريق  عن  البلدية  املجال�ص  اإىل  ع�شوة   )20( و�شلت 
املجال�ص  يف  املراأة  متثيل  ن�شبة  رفع  مما  احلر،  التناف�ص 
على  الن�شاء  اإقبال  ن�شبة  باأن  علمًا   ،)%25( اإىل  البلدية 
القرتاع و�شلت اإىل )52%( من اإجمايل املقرتعني، اإ�شافًة 
امراأة  وفوز  عمان،  اأمانة  جمل�ص  يف  الن�شاء  تعيني  اإىل 

برئا�شة جمل�ص بلدي عن طريق التناف�ص. 12

1 امل�سدر:  درا�شة “ اردنيات يف املجال�ص البلدية “. 
2  اأنظر امل�شدر نف�شه. 
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ع�شر  ال�شاد�ص  النواب  جمل�ص  قرر   )2011( عام  ويف 
رفع الن�شبة املخ�ش�شة لكوتا املراأة يف قانون املجال�ص 
بدًل من )%20(.  اإىل )%25(  لت�شل  واملحلية  البلدية 
وقد جاء هذا القرار كنتيجة حتمية لفعالية تاأثري نظام 
النتخابات  يف  املراأة  م�شاركة  م�شتوى  رفع  على  الكوتا 
يف  امللحوظ  والزدياد  ومر�شحة،  كناخبة  البلدية، 
ن�شبة متثيل الن�شاء يف املجال�ص البلدية يف النتخابات 
البلدية عام )2007(. وعمومًا فقد تزايد اإدراك الراأي 
العام باأهمية دعم وجود املراأة وم�شاركتها يف املجال�ص 
مع جزء حيوي  املجال�ص  توا�شل هذه  ل�شمان  البلدية، 
املراأة  مهارات  من  وال�شتفادة  املحلية  املجتمعات  من 
لتح�شني  العمل  على  املجال�ص  هذه  قدرة  تعزيز  يف 

 اجلدول رقم )9(: عدد املر�سحات والفائزات بع�سوية

 املجال�ص البلدية لل�سنوات )1995، 1999، 2003، 2007(

ال�سنة
عدد 

املر�سحات

عدد 

الفائزات  

بالتناف�ص

عدد 

الفائزات 

بالكوتا

عدد 

املعينني

اإجمايل عدد 

الن�ساء يف املجال�ص  

املحلية 

ن�سبة متثيل 

املراأة يف 

املجال�ص

1995201002330-
199943802533-
2003465099104%10
2007380232117241%25

اخلدمات التي تقدمها للمواطنني وتطوير اآرائها لتكون 
هيئات تنموية. كما اأن جتربة املراأة يف املجال�ص البلدية 
�شتعزز القناعة العامة باأهمية م�شاركة املراأة يف احلياة 
�شنع  مراكز  اإىل  و�شولها  و�شمان  وال�شيا�شية،  العامة 
القرار الت�شريعي، وذلك انطالقًا من اأن اإتاحة الفر�شة 
جمتمعها  تنمية  يف  الفعلية  قدراتها  لإثبات  للمراأة 
املحلي �شيمكنها من بناء قاعدة �شعبية لها، ما �شوف 

ميهد الطريق لها للو�شول اإىل الربملان،

عدد  منو  اإىل  اأعاله،   ”9“ رقم  اجلدول  وي�شري  هذا، 
البلدية منذ عام  النتخابات  والفائزات يف  املر�شحات 

1995 وحتى عام 2007.

بعد رفع ن�شبة مقاعد كوتا املراأة يف املجال�ص البلدية اإىل 
)25%(، بدًل من )20%(، مببادرة من جمل�ص النواب، 
اأثناء مناق�شته قانون البلديات اجلديد، فقد اآن الأوان 
للهيئات الن�شائية اأن جتمع ما بني املطالبة بزيادة هذه 
املراأة  متكني  على  تركز  التي  املطالب  وبني  الن�شبة، 
جاءت  ولقد  البلدي.  للعمل  واأدائها  قدراتها  وتعزيز 
التي  البلدية”  املجال�ص  يف  “اأردنيات  درا�شة 
لتوؤكد  اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة  اأ�شدرتها 
على احلاجة اإىل اجلمع بني التعزيز العددي للم�شاركة 
الن�شائية والتعزيز النوعي ملهارات املر�شحات، اإن كان 
التي  والأعمال  البلديات  بقانون  املعرفة  حت�شني  جلهة 
تقوم بها، اأو جلهة حت�شني املهارات الفردية للمر�شحات 

اللغات  اإتقان  مثل  البلدي  املجل�ص  بع�شوية  والفائزات 
مع  والتوا�شل  والت�شال  الكمبيوتر  ومهارات  الأجنبية 

اجلمهور والقيادة.

وال�شتنتاجات  اخلال�شات  ترجمة  املفيد  من  اأن  كما 
التي تو�شلت اإليها الدرا�شة املذكورة من اأجل رفع كفاءة 
بوظائف  خربتهن  وتعزيز  البلدية،  املجال�ص  ع�شوات 
املزيد  باإتاحة  وذلك  البلدي،  املجل�ص  واأع�شاء  البلدية 
من دورات التدريب والتاأهيل داخل الأردن اأو من خالل 

الإيفاد يف الزيارات اخلارجية.
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املجال�ص  ع�شوات  اهتمامات  اأن  الدرا�شة  ك�شفت  لقد 
والجتماعية  اخلدمية  الأمور  اإىل  تن�شرف  البلدية 
املراأة  بحقوق  اهتمامهن  من  اأكرب  بدرجة  والبيئية، 
والق�شايا املت�شلة بال�شيا�شات. وهو اأمر طبيعي ومتوقع يف 
القادمة  املرحلة  تكون احلاجة يف  بداية جتربتهن، ورمبا 
العامة  الثقافة  م�شتوى  رفع  على  الأكرب  الرتكيز  اإىل 

وال�شيا�شية واملعرفة احلقوقية لع�شوات املجال�ص البلدية.

يف  املراأة  م�شاركة  تعزيز  فاإن  اأخرى  ناحية  ومن 
من  م�شاعدًا  عامًا  مناخًا  يتطلب  البلدية  املجال�ص 
ذاتها،  البلدية  واملجال�ص  املحلي  املجتمع  جانب 
للع�شوات  الالزمة  املعلومات  توفري  ي�شتدعي  ما 
امل�شتجدات على اأعمال املجال�ص املحلية، وتخ�شي�ص 
على  والتعرف  للتدريب  عملهن  من  حمددة  اأوقات 
ال�شرب  واإظهار  لها،  يت�شدين  التي  املهام  طبيعة 
جانب  من  الالزم  التعاون  واإبداء  اليجابية  والروح 
روؤ�شاء واأع�شاء املجال�ص البلدية، مبا ميكن الع�شوات 

اجلديدات من اإتقان الأدوار امل�شندة اإليهن.

اإطار  يف  “ن�شميات”  �شبكة  اإن�شاء  مت  الغايات  ولهذه 
اللجنة الوطنية الأردنية ل�شوؤون املراأة لتمكني رئي�شات 
احلاليات  ال�شابقات،  البلدية  املجال�ص  وع�شوات 
والقادمات من الرتقاء باأدائهن وزيادة دورهن التنموي 

املن�شود يف املجال�ص البلدية.

4. الن�ساء يف النقابات واجلمعيات املهنية:

الر�شمي  التنظيمي  الوعاء  املهنية  النقابات  متثل 
وهي  الأردين،  املجتمع  يف  املتنوعة  املهنية  للفئات 
متتلك �شبكة وطنية وا�شعة من الفروع واجلمعيات 
حمافظات  عموم  تغطي  التي  املتنوعة  واللجان 
النقابات  بداأت  وقد  الرئي�شية.  ومدنها  البالد 
بقيام  اخلم�شينات،  مطلع  منذ  بالت�شكل  املهنية 
نقابات  ظهور  ليليها   )1950( املحامني  نقابة 
 )1952( الأ�شنان  اأطباء  نقابة  مثل  اأخرى، 
 )1954( والأطباء   )1953( وال�شحفيني 
وال�شيادلة )1957(. وتتاألف النقابات املهنية الآن 

من )12( نقابة، بالإ�شافة اإىل جمعيتني مهنيتني 
للمحا�شبني القانونيني والأدلء ال�شياحيني. وي�شل 
عدد فروع النقابات اإىل )102( فرع يف حمافظات 

الأردن الإثنتي ع�شرة.

وقدرت درا�شة »املجتمع املدين يف الأردن: بنيته وتوزيعه 
ع�شوية   )2011( عام  املن�شورة  والقطاعي«  الإقليمي 
ع�شو،   )177،256( ب�  املهنية  واجلمعيات  النقابات 
الأع�شاء  وبلغ عدد  نف�شها،  النقابات  بيانات  بناء على 
من الإناث )48937( ع�شوة، ما يعادل )27.6%( من 

اإجمايل الع�شوية. )اجلدول رقم »10«(.

نقابة  يف  املهنيات  الإناث  من  الأكرب  احل�شة  وترتكز 
حجم  حيث  من  املهنية  النقابات  كربى  املهند�شني، 
الع�شوية، اإذ ي�شل عددهن اإىل )15580( ع�شوة. ورغم 
اأن املنت�شبات لنقابة املهند�شني ل تزيد ن�شبتهن عن )%18( 
اأنهن ميثلن)%31.8(   اإل  من ع�شوية النقابة الإجمالية، 

من اإجمايل الإناث يف النقابات املهنية جمتمعة.

ن�شبة كبرية من اجلمعيات  املهنيات ميثلن  اأن  والواقع 
ي�شلن  فهن  املهنية،  النقابات  لبع�ص  العمومية 
املمر�شني  نقابة  ع�شوية  اإجمايل  من  اإىل)%56( 
ال�شيادلة،  نقابة  ع�شوية  من  و)%54(  واملمر�شات، 
الزراعيني  املهند�شني  نقابة  ع�شوية  من  و)%38.8( 
ونحو  الأ�شنان،  اأطباء  نقابة  ع�شوية  و)34.7%(من 
من  و)%16(  املحامني  نقابة  ع�شوية  من   )%20(

ع�شوية نقابة الأطباء.

ورغم هذه الن�شبة العالية مل�شاركة الإناث على م�شتوى 
الع�شوية يف النقابات املهنية، اإل اأن هذا مل ينعك�ص على 
تركيبة جمال�ص النقابات، اإذ تتدنى امل�شاركة الن�شائية 
ل  متوا�شعة  ن�شب  اإىل  املهنية  النقابات  جمال�ص  يف 
تتعدى )4.8%( عام )2008( و )3%( عام )2009(، 
معاجلة  على  العمل  النقابات  هذه  من  يتطلب  مما 
الفجوة الوا�شعة على �شعيد النوع الجتماعي، ول �شيما 
على �شعيد امل�شتويات القيادية للنقابات املهنية، )كما 

يبدو من اجلدول رقم »10«، وال�شكل رقم »9«.
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اجلدول رقم )10( حجم الع�سوية يف النقابات املهنية

النقابةالرقم
عدد 

الأع�ساء
ن�سبة الإناثن�سبة الذكوراإناثذكور

19.8%80.2%908972891800نقابة املحامني1
34.7%65.3%680044412359نقابة اأطباء الأ�شنان2
54%46%1250757536754نقابة ال�شيادلة3
16%84%20000168003200نقابة الأطباء4
18.2%81.8%855056992515580نقابة املهند�شني5
38.8%61.2%1487090995771نقابة املهند�شني الزراعيني6
21.3%87.7%872686186نقابة ال�شحفيني7
55.6%44.4%270012001500نقابة اجليولوجيني8
21.5%87.5%13051024281نقابة الأطباء البيطريني9

56%44%20000880011200نقابة املمر�شني واملمر�شات10
0.0%100%---13711371نقابة املقاولني11
13%87%73764196نقابة الفنانني12
20%80%1000800200جمعية اأدلء ال�شياحة وال�شفر13
2%98%50049010جمعية املحا�شبني القانونيني14

27.6%72.4%17725612831948937املجموع:
 امل�سدر: جدول جتميعي من اإعداد مركز الأردن اجلديد للدرا�شات، بالعتماد على بيانات مبا�شرة 

 من النقابات واجلمعيات املهنية، بناء على ا�شتمارات بحث موجهة اإليها، 2010.

 درا�شة »املجتمع املدين يف الأردن: بنيته وتوزيعه الإقليمي والقطاعي« املن�شورة عام 2011.

 اجلدول رقم )11( التوزيع الن�سبي مل�ساركة املراأة يف النقابات املهنية

 وجمل�ص النقابات وفجوة النوع الجتماعي لالأعوام )1997، 2002، 2007، 2008، 2009(

 ال�سنة 
  ن�سبة م�ساركة املراأة يف 

النقابات املهنية 

 فجوة النوع 

الجتماعي 

  ن�سبة م�ساركة املراأة يف 

جمل�ص النقابات 

19971961.2-
20022746 -
200723.353.4-
200822.754.64.8
200935.728.63
201033،333،44،9

امل�سدر: بيانات دائرة الإح�شاءات العامة املتوفرة لالأعوام )2008و2009(
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ومن املعروف اأن ال�شغوطات الأ�شرية والجتماعية توؤثر �شلبًا على قدرة املراأة النقابية وعلى امل�شاركة الكاملة يف 
اآليات  اأن هذا ل مينع من اعتماد  اإل  النقابات املهنية، وحتد ب�شورة معينة من ارتقائها للمواقع القيادية فيها، 
ع�شوية  يف  العددي  ثقلها  مع  يتنا�شب  ومبا  للنقابة،  القيادية  الأعمال  يف  املهنية  املراأة  م�شاركة  لتعزيز  مالئمة 

النقابات املهنية.

• لتح�شني 	 اآليات  بتطوير  املهنية  النقابات  قيام 
وجلانها  النقابات  جمال�ص  يف  الإناث  م�شاركة 
زمني  اإطار  وو�شع  الأخرى،  والفرعية  الفنية 
لتعزيز متثيل الإناث يف الهيئات )خالل ثالث 
دورات نقابية مثاًل(، و�شوًل اإىل متثيل الن�شاء 
ع�شوية  يف  وزنهن  تعادل  بن�شبة  النقابات  يف 

اجلمعية العمومية للنقابة.

• تطوير 	 اإىل  املهنية  النقابات  جمال�ص  مبادرة 
اآليات عمل �شديقة مالئمة للع�شوات العامالت 
يف  امل�شاركة  من  ميكنهن  مبا  البيوت،  وربات 
الأدوار  �شيما  ول  املختلفة،  النقابة  اأن�شطة 
اجتماعات  اأوقات  اختيار  مثل  فيها،  القيادية 

مبكرة ن�شبيًا، اأو توفري مرافق خلدمة الأطفال 
للم�شاركة  النقابية  اأمهم  مع  ا�شطحابهم  عند 

يف الجتماعات .. الخ.

• قيام الهيئات العامة للنقابات املهنية مبراجعة 	
من  اأعمالها  يف  املرعية  والأنظمة  القوانني 
منطلق مراعاة احتياجات ومتطلبات الع�شوات، 
واعتبار اعتماد �شيا�شيات وت�شريعات واإجراءات 
منا�شبة لي�ص م�شوؤولية مهنية فقط، ولكن اأي�شًا 
اخلربات  من  وال�شتفادة  وطنية،  م�شوؤولية 
حتقيق  جمال  يف  الأخرى  الدول  لدى  املثلى 
العدالة يف النقابات املهنية، ومبا يقدم القدوة 

لبقية منظمات املجتمع املدين الأردنية.

التو�سيات املتعلقة مب�ساركة الن�ساء يف النقابات واجلمعيات املهنية:
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5. الن�ساء يف النقابات العمالية:

من  الأول  الن�شف  اإىل  العمالية  النقابات  ن�شاأة  تعود 
عام )1954(، حني تاأ�ش�شت ع�شر نقابات عمالية دفعة 
واحدة، بادرت �شت منها اإىل توحيد �شفوفها يف الحتاد 
الوطنية  املظلة  اإىل  حتول  الذي  العمال  لنقابات  العام 

الوحيدة للحركة النقابية العمالية اإىل اليوم.

وقد جاء ذلك اإثر ن�شالت طويلة توجت ب�شدور قانون 
قانون  ثم   ،)1953 ل�شنة   35( رقم  العمال  نقابات 
التعوي�ص على العمال لعام )1955(. و�شرعان ما تطور 
عام  نقابة   )36( اإىل  امل�شجلة  العمالية  النقابات  عدد 
)1955( ثم اإىل )39( نقابة عامي )1956 و1957(. 
النقابات  اإىل انخفا�ص عدد  اأدت  لكن حرب )1967( 
ال�شبعينات  اأوا�شط  ويف  نقابة.  ع�شرين  اإىل  العمالية 
تنظيم  لإعادة  العمالية  النقابية  احلركة  اأخ�شعت 
خف�شت عددها اإىل )17( نقابة عامة، وظل عددها هو 

نف�شه اإىل اليوم.

العمل  قوة  يف  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  وت�شكل  هذا، 
النا�شطني  ال�شكان  اإجمايل  من  فقط   )%14.7(
القت�شادية  امل�شاركة  معدلت  دون  وهي  اقت�شاديًا، 
امل�شتوى  ذات  البلدان  اأو  املجاورة  الدول  يف  لالإناث 
املراأة،  تعاين  نف�شه  الوقت  ويف  الدخل.  من  املماثل 
م�شاعفة  معدلت  من  العلمية  املوؤهالت  ذات  خا�شة 
اأ�شكال  اإىل  اإ�شافة  الذكور،  مع  باملقارنة  البطالة  من 
ول  الجتماعي،  النوع  اأ�شا�ص  على  التمييز  من  متنوعة 
�شيما يف القطاعني اخلا�ص وغري املنظم. ومع ذلك فاإن 
هموم وق�شايا املراأة العاملة ل حتتل املكانة الالئقة يف 
اأعمال الحتاد العام لنقابات العمال،هذا وعلى الرغم  

من غمو�ص البيانات اخلا�شة بالع�شوية خالل العقدين 
الأخريين، فاإن ن�شبة الإناث العامالت ترتفع يف ع�شوية 
والتاأمني  وامل�شارف  الن�شيج  مثل  بعينها،  نقابات 
الع�شوية  تكاد  فيما  ال�شحية،  واخلدمات  واملحا�شبة 

الن�شائية يف بقية النقابات اأن تكون ع�شوية رمزية.

العمالية،  للنقابات  الإدارية  الهيئات  �شعيد  على  اأما 
�شئيل  عدد  على  تقت�شر  الن�شائية  امل�شاركة  فاإن 
ورمزي اأي�شًا، خا�شة يف غياب النتخابات الدورية عن 
النقابات، والإعالن عن فوز الهيئات الإدارية بالتزكية 
يف الغالبية ال�شاحقة منها، حيث تختار بع�ص النقابات 
العامالت  من  عددًا  العالية  الن�شائية  الع�شوية  ذات 
التي  النقابات  ومن  بالتزكية.  الفائزة  القائمة  �شمن 
يرتفع متثيل الن�شاء يف هيئاتها الإدارية النقابة العامة 
والنقابة  احلرة  واملهن  العامة  اخلدمات  يف  للعاملني 
العامة للعاملني يف �شناعة الغزل والن�شيج، حيث تتمثل 
قيادة  يف  اأع�شاء   )9( اأ�شل  من  ع�شوات   4 ب�  الإناث 
اخلا�ص  التعليم  يف  للعاملني  العامة  والنقابة  النقابة، 
التي تتمثل الإناث فيها بخم�ص ع�شوات من اأ�شل ت�شعة 
اأع�شاء للهيئة الإدارية، هذا، وتتمثل الن�شاء العامالت 
يف النقابة العامة للخدمات ال�شحية باثنتني من اأ�شل 
)9( اأع�شاء. وت�شم اأربع نقابات عمالية ممثلة واحدة 
يف هيئاتها الإدارية، فيما تخلو ت�شع نقابات عمالية من 

اأي متثيل ن�شائي يف هيئاتها الإدارية.

الإدارية  الهيئات  اأع�شاء   »12« رقم  اجلدول  ويظهر 
فيها،  الإناث  وعدد  ع�شرة،  ال�شبع  العمالية  للنقابات 
علمًا باأن الأخريات ل يتجاوز عددهن )20( ع�شوة من 
)171( ع�شو قيادي يف خمتلف النقابات، اأي ما يعادل 

)11.7%( لالإناث من اإجمايل املواقع القيادية.
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 اجلدول رقم »12« النقابات العمالية الأردنية: تاأ�سي�سها

 وع�سويتها وهيئاتها الإدارية وعدد الن�ساء يف الهيئات الإدارية

ا�سم النقابةالرقم
�سنة 

التاأ�سي�ص

عدد 

الأع�ساء

عدد اأع�ساء 

الهيئة 

الدارية

عدد الن�ساء 

يف الهيئة 

الدارية

ال����ن����ق����اب����ة ال����ع����ام����ة ل���ل���ع���ام���ل���ني 1
1963750090بالبرتوكيماويات

النقابة العامة للعاملني يف امل�شارف 2
1954300090والتاأمني واملحا�شبة

يف 3 الكهرباء  لعمال  العامة  النقابة 
1960800090الأردن

باخلدمات 4 للعاملني  العامة  النقابة 
1962100093ال�شحية

الطباعة 5 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
1954500091والورق والت�شوير

ال�شكك 6 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
194675090احلديدية

النقابة العامة للعاملني يف اخلدمات 7
1954422794العامة واملهن احلرة

�شناعة 8 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
1954400095الغزل والن�شيج

املوانىء 9 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
1956213491البحرية والتخلي�ص

املناجم 10 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
1970800090والتعدين

النقابة العامة للعاملني يف ال�شناعات 11
1976310091الغذائية

النقل 12 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
1955450091اجلوي وال�شياحة

املحالت 13 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
197680090التجارية

النقل 14 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
19547383090الربي وامليكانيك

1972200090النقابة العامة للعاملني يف البناء15

التعليم 16 يف  للعاملني  العامة  النقابة 
1969350094اخلا�ص

195442590النقابة العامة للعاملني يف البلديات17
13176615320املجموع

امل�سدر: درا�شة واقع م�شاركة املراأة الأردنية يف النقابات العمالية، اللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة، 2010
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هذا ويظهر اجلدول رقم »13« وال�شكل »10« التوزيع الن�شبي مل�شاركة املراأة يف النقابات العمالية )ن�شبة  الع�شوات 
املنت�شبات للنقابات العمالية( وفجوة النوع الجتماعي لل�شنوات 2009-2007.

 اجلدول رقم )13( التوزيع الن�سبي مل�ساركة املراأة يف النقابات العمالية

 وفجوة النوع الجتماعي  لالأعوام )2007، 2008، 2009(

 ال�سنة 
 ن�سبة م�ساركة املراأة يف 

النقابات العمالية  

  ن�سبة م�ساركة الرجل يف 

النقابات العمالية  

 فجوة النوع 

الجتماعي 

2007208060
2008217958
2009227856
2010227856

اناث ذكور

80 79 78

20 21 كة22
شار

 امل
بة

س
) ن

%
)

الشكل رقم ( 10 ) مقارنة التوزيع النسبي لمشاركة النساء و الرجال في عضوية النقابات العمالية ( 2007 ,  2008 , 2009 )
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النوع  فجوة  تقلي�ص  اأو  اإزالة  على  العمل  املتعذر  من 
دمقرطة  عن  مبعزل  العمالية  النقابات  يف  الجتماعي 
الدورية  النتخابات  اعتماد  واإعادة  املوؤ�ش�شات  هذه 
اأمام  الباب  فتح  يتطلب  هذا  اأن  كما  فيها.  التناف�شية 
يف  النظر  واإعادة  جديدة  نقابات  تاأ�شي�ص  حرية 
التغريات  �شوء  يف  العمالية،  للفئات  املهني  الت�شنيف 
ع�شرات  التي خلقت  الهائلة  والتكنولوجية  القت�شادية 
املهن املتمايزة واجلديدة، والتي ل تتمتع حتى الآن بحق 
اإقامة نقابات م�شتقلة لها. والواقع اأنه ل ميكن للن�شاء 
وامل�شاركة  العدالة  يف  حقهن  اإىل  الو�شول  العامالت 

�شكليًا  اأو �شمهن  وامل�شاواة عن طريق متثيلهن رمزيًا، 
بعيدًا  منظماتهن،  يف  القيادية  الهيئات  ع�شوية  اإىل 
القائمة  العمالية  النقابية  اأو�شاع املنظمات  عن تطوير 

واعتماد الو�شائل والآليات الدميقراطية فيها.

النقابات  يف  الن�شاء  متثيل  لعدالة  جدية  معاجلة  اإن 
للنقابات  انت�شابهن  ت�شجيع  خالل  من  اأوًل  تتم  العمالية 
العمالية وتطوير اأنظمة هذه النقابات الداخلية، مبا ميكن 
املراأة، مع بقية الأع�شاء، من لعب اأدوار فعالة يف خمتلف 
نقابية  ائتالفات  يف  الدخول  كذلك  وميكنها  الأن�شطة، 

خلو�ص النتخابات وفق اآليات �شفافة وحرة وتعددية.

امل�سدر: بيانات دائرة الإح�شاءات العامة
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• يف 	 للن�شاء  الرمزي  التمثيل  دائرة  من  اخلروج 
قيادات النقابات عن طريق التعيني اأو »التزكية«، 
لتحقيق عدالة متثيل  اآليات م�شتدامة  بناء  اإىل 
للقطاع  املنت�شبات  لعدد  وفقًا  النقابية،  املراأة 

العمايل اأو املهني الذي متثله النقابة.

• العماليات 	 النقابيات  املزيد من  وتدريب  تاأهيل 
لال�شطالع بالأعمال القيادية ومهمات التمثيل 

والتفاو�ص مع ال�شركاء الجتماعيني الآخرين.

• املزيد 	 اأمام  العمالية  النقابات  اأبواب  فتح 
قاعدتها  يعزز  مبا  والع�شوات،  الأع�شاء  من 
يف  امل�شاركة  على  الن�شاء  وي�شجع  الجتماعية، 

منظمات نقابية ذات ثقل جماهريي واجتماعي 
وا�شع.

• الت�شهيالت 	 توفري  اإىل  اخلا�ص  القطاع  دعوة 
منحها  ذلك  يف  مبا  النقابية،  للمراأة  الالزمة 
اخلا�شة  والإجازات  النقابي،  التفرغ  فر�ص 

بالتدريب والتاأهيل النقابي.

• دعوة احلكومة، ول �شيما وزارة العمل لت�شجيع 	
وتهيئة  العمالية،  احلركة  يف  النقابي  الإ�شالح 
النقابي،  العمل  يف  العامالت  مل�شاركة  الفر�ص 
النقابات  يف  القرار  �شنع  مواقع  اإىل  والو�شول 

العمالية والحتاد العام لنقابات العمال.

التو�سيات فيما يتعلق مب�ساركة الن�ساء يف النقابات العمالية:

6. الن�ساء يف منظمات الأعمال:

غرف  مثل  عدة،  اأنواع  من  الأعمال  منظمات  تتاألف 
التجارة وال�شناعة ونقابات اأ�شحاب الأعمال وجمعيات 
الأعمال القطاعية الأخرى. وتعود ن�شاأة اأقدم منظمات 
اإىل عام )1883(،  ال�شلط  الأعمال، مثل غرفة جتارة 
وقد   ،)1923( عام  عمان  جتارة  غرفة  ن�شاأت  بينما 
نهاية  يف  الأردنية  التجارية  الغرف  احتاد  تاأ�ش�ص 
)1995(. وت�شم غرفة جتارة الأردن الآن )17( غرفة 
اإليها نحو )79( األف ع�شو. اأما غرف  جتارية ينت�شب 
ويوجد  ال�شتينات،  مطلع  اإىل  ن�شاأتها  فتعود  ال�شناعة 
اإىل  بالإ�شافة  �شناعية،  غرف  ثالث  الآن  الأردن  يف 
غرفة �شناعة الأردن. وت�شم غرف �شناعة عمان واإربد 

والزرقاء نحو )15( األف ع�شو.

وي�شل عدد نقابات اأ�شحاب العمل اإىل )44( نقابة، وهي 
جمعيات  عدد  ي�شل  بينما  العمل،  قانون  مبوجب  م�شجلة 
الأعمال امل�شجلة وفقًا لقانون اجلمعيات اإىل )24( جمعية. 
ومع ازدياد انخراط الأردن يف النفتاح القت�شادي والعوملة 

ن�شاأ جيل جديد من منظمات الأعمال.

وبا�شتثناء ملتقى �شيدات الأعمال واملهن، الذي تاأ�ش�ص 
الذي  واملهن  الأعمال  �شاحبات  ونادي   )1976( عام 
والعقبة،  عمان  يف  ون�شط   ،)2003( عام  يف  تاأ�ش�ص 
فاإن ح�شور الن�شاء يف منظمات الأعمال التقليدية يكاد 
الن�شاء  متثيل  يتم  كان  حيث  رمزيًا.  اأو  معدومًا  يكون 
منظمات  بع�ص  يف  الأعمال  �شاحبات  من  بواحدة 
غرف  خ�شعت  عندما  خا�شة  الرئي�شية،  الأعمال 
التجارة وال�شناعة لإدارات معينة لعدة �شنوات �شابقة.

ا�شتثنائي يف غرفتي جتارة عمان  اخرتاق  ولقد حدث 
ع�شوية  اإىل  بدران  رمي  ال�شيدة  بانتخاب  والأردن 
عام  الأخرية،  النتخابات  يف  املذكورتني  الغرفتني 
)2009(، وال�شيدة رمي بدران هي ال�شيدة الوحيدة يف 
وت�شغل  اأع�شاء  ت�شعة  من  املوؤلف  عمان  جتارة  جمل�ص 
من�شب النائب الثاين لرئي�ص الغرفة، وللغرفة املذكورة 
بينهم  لي�ص  34 ع�شوًا،  ي�شم  مو�شع  ا�شت�شاري  جمل�ص 
موقع  اأي�شًا  بدران  رمي  ال�شيدة  وت�شغل  واحدة.  �شيدة 
النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة الأردن، 

واملوؤلف من ثالثني ع�شوًا.
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تقت�شر  الأردن  يف  التجارة  غرف  بقية  اأن  ويالحظ 
على رجال. اأما غرفة �شناعة عمان فت�شم �شيدتان 
�شبعة  اأ�شل  من  �شختيان  ودميا  حداد  �شو�شن  هما 
جمل�ص  يف  الزرقاء  �شناعة  غرفة  وت�شم  اأع�شاء. 
وهي  اأع�شاء،  ت�شعة  اأ�شل  من  واحدة  �شيدة  اإدارتها 

ال�شيدة دينا فاخوري.

اإدارة جمعية رجال الأعمال  وبدوره ل ي�شم جمل�ص 
الأردنيني اأي متثيل للمراأة، وكذلك هو حال خمتلف 

جمعيات الأعمال الأخرى.

 )2010( العامة  الإح�شاءات  دائرة  فان  وعمومًا، 
يف  الأو�شع  الجتماعي  النوع  فجوة  اأن  اإىل  ت�شري 
التجارة  غرف  يف  هي  الأردنية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
حيث ل تزيد م�شاركة املراأة فيها عن ن�شبة )%1.1( 
اإىل  ت�شل  نوع  بفجوة  )98.9%(للذكور،  مقابل 
ال�شناعة  غرف  حال  هو  وكذلك  نقطة،   )97.8(
اإىل  قلياًل  اأكرث  الن�شاء  متثيل  ن�شبة  ترتفع  حيث 
)5.3%( مقابل )94.7%( للذكور، مبا يعني وجود 
فجوة نوع ل�شالح الذكور ت�شل اإىل )89.4( نقطة.

م�شاركة  �شعف  العتبار  بعني  الأخذ  مع  حتى  لكن، 
الذي  والريادة،  اخلا�شة  الأعمال  اإن�شاء  يف  الن�شاء 
التقرير(،  هذا  اأ�شار  )ح�شبما  عدة  عوامل  تف�شره 
فانه لبد من املبادرة اإىل توفري اآلية لتعزيز م�شاركة 
الن�شاء  وانخراط  ومتلك  الأعمال،  قطاع  يف  املراأة 
يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة، وزيادة متثيلهن 
الأعمال  ومنظمات  وال�شناعة  التجارة  غرف  يف 

الأخرى.

7. الن�ساء يف ال�سلطة التنفيذية:

املف�شلة  املوؤ�ش�شات  العام  والقطاع  احلكومة  ت�شكل 
العام  القطاع  اأن  العلم  مع  الأردنية،  املراأة  لعمل 
ي�شتوعب ن�شبة )48%( من الن�شاء العامالت، مقارنة 
اخلا�ص  القطاع  موؤ�ش�شات  يف  العامالت  بن�شبة 

والقطاع غري الر�شمي حيث تبلغ )%52(.

على م�شتوى �شناعة القرار احلكومي، فقد تدرجت 
بداية  منذ  احلكومية  امل�شتويات  يف  املراأة  م�شاركة 
امراأة  اأول  تعيني  املا�شي، مع  القرن  ال�شبعينات من 
اأردنية يف من�شب �شفرية يف وزارة اخلارجية، وهي 
للمندوب  نائبة  ُعينت  التي  حال�ص،  لوري�ص  ال�شيدة 
يف  املتحدة  الأمم  لدى  الأردنية  البعثة  يف  الدائم 
نيويورك. لكن يف اأواخر العقد نف�شه �شغلت ال�شيدة 
ال�شوؤون  وزارة  وهو  وزاري،  موقع  اأول  املفتي  اإنعام 
�شمن  الآن(  الجتماعية  )التنمية  الجتماعية 
فكانت  �شرف،  احلميد  عبد  ال�شريف  دولة  حكومة 
بذلك اأول �شيدة اأردنية ت�شغل املن�شب الوزاري، بعد 

اأن ظلت حكرًا على الرجال منذ عام )1921( 

احلكومات  يف  الن�شاء  تعيني  بعدها  تواىل  وقد 
الوزارية  احلقائب  �شغلت  حيث  املتعاقبة،  الأردنية 
ال�شناعة  الإعالم،  الجتماعية،  التنمية  التالية: 
ال�شوؤون  الدويل،  والتعاون  التخطيط  والتجارة، 
البلدية، الناطق الإعالمي با�شم احلكومة، الثقافة، 
الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، ال�شياحة والآثار 
امراأة  اأول  تعيني  مت  كما  العام.  القطاع  وتطوير 
 .)1999( عام  يف  الوزراء  رئي�ص  نائب  مبن�شب 
امل�شكلة  الفايز،  في�شل  دولة  حكومة  وتعترب  هذا 
عام )2003(، نقطة حتول اأخرى يف م�شرية املراأة 
ن�شبة  ارتفاع ملحوظ يف  يف هذه املجال، حيث وقع 
متثيل املراأة مبجل�ص الوزراء لت�شل اإىل )%14.2(، 
مقارنة بن�شب التمثيل خالل الفرتة ما بني )1979 
وقعت  وقد   .)%5( تتجاوز  مل  والتي   ،)1999  –
قفزة مماثلة لهذه الن�شبة يف حكومة دولة د. عدنان 
احلكومة  تلك  يف  الن�شاء  ن�شبة  بلغت  حيث  بدران 
)15.3%(، ولتكون بذلك اأعلى ن�شبة متثيل و�شلت 
متثيل  ن�شبة  وتليها  املجال،  هذه  يف  املراأة  اإليها 
بلغت  والتي  الذهبي،  نادر  دولة  حكومة  يف  املراأة 
لت�شل  انخف�شت  الن�شبة  هذه  اأن  اإل   ،)%14.2(
اإىل اأدناها، وهي )3.4%( يف حكومة دولة معروف 

البخيت الثانية لعام )2011(.
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جمل�ص  يف  املراأة  متثيل  بن�شبة  اخلا�ص  املوؤ�شر  اإن   
م�شتوى  لقيا�ص  الوحيد  املوؤ�شر  يعترب  ل  الوزراء 
نوعية  اأن  املجال احلكومي، حيث  املراأة يف  م�شاركة 
يف  الأردنية   املراأة  �شغلتها  التي  القيادية  املواقع 
جمال�ص الوزراء املختلفة تعترب موؤ�شرًا اآخرًا لقيا�ص 
مواقع  الأردنية  املراأة  �شغلت  فقد  امل�شاركة،  هذه 

وزارية غري منطية، منها من�شب نائب رئي�ص وزراء، 
والتخطيط،  والإعالم  والتجارة  لل�شناعة  ووزيرة  
منا�شب  وهي  املعلومات،  وتكنولوجيا  والت�شالت 
�شمن  تدخل  اأو  الرجال،  على  حكرًا  تاريخيًا  كانت 

الت�شنيفات النمطية لعمل الرجال.
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 اجلدول رقم )14(: املواقع الوزارية التي �سغلتها ن�ساء يف الأردن )1979- 2011(

ال�سنة
 اإجمايل 

الع�ساء 

عدد 

الن�ساء

ن�سبة متثيل 

املراأة 
احلقائب الوزارية

- معايل انعام املفتي وزيرة التنمية الجتماعية )%4.5(1979221
- معايل انعام املفتي وزيرة التنمية الجتماعية)%4.7(1981211
- معايل ليلى �شرف وزيرة الإعالم )%5( 1984201
- معايل رميا خلف وزيرة  لل�شناعة والتجارة  )%3.7(1993271
- معايل رميا خلف وزيرة التخطيط والتعاون الدويل )%3.3(1996301

- معايل رميا خلف نائبة رئي�ص الوزراء ووزيرة التخطيط والتعاون )%4.3(1999231
الدويل

- معايل  متام الغول وزيرة التنمية الجتماعية)%3.4(2000291
- معايل  متام الغول وزيرة التنمية الجتماعية)%3.7(2002271
- معايل  رويدة املعايطة وزيرة التنمية الجتماعية)%3.4(2003291

2003213)%14.2(
- معايل د. علياء حاتوغ وزيرة البيئة وال�شياحة والآثار 

- معايل د. اأمل الفرحان وزيرة لل�شوؤون البلدية
- معايل اأ�شمى خ�شر وزيرة دولة ناطق اإعالمي   

2005264)%15.3(

- معايل د. علياء حاتوغ وزيرة البيئة وال�شياحة والآثار
- معايل اأ�شمى خ�شر وزيرة الثقافة 

- معايل ناديا ال�شعيد وزيرة الت�شالت وتكنولوجيا 
املعلومات 

- معايل �شهري العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدويل    
- معايل �شهري العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدويل    )%4.1(2005241

2007284)%14.2(
- معايل �شهري العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدويل

- معايل مها اخلطيب وزيرة ال�شياحة والآثار 
 - معايل هالة ب�شي�شو وزيرة التنمية الجتماعية

- معايل نان�شي باكري وزيرة الثقافة 

- معايل مها اخلطيب وزيرة ال�شياحة والآثار )%6.8(2009292
- معايل هالة ب�شي�شو وزيرة التنمية الجتماعية

2010313)%9.6(
- معايل هالة ب�شي�شو وزيرة التنمية الجتماعية
- معايل رابحة الدبا�ص وزيرة ال�شوؤون البلدية 

- معايل ن�شرين بركات وزيرة تطوير القطاع العام 

- معايل هيفاء اأبوغزالة وزيرة ال�شياحة والآثار)%7.4(2011272
- معايل �شلوى ال�شامن وزيرة التنمية الجتماعية  

- معايل ن�شرين بركات وزيرة التنمية الجتماعية)%6.6(2011302
- معايل رويدة املعايطة وزيرة التعليم العايل

امل�سدر: املوقع الإلكرتوين لرئا�شة الوزواء، ل ت�شمل التعديالت على الت�شكيالت الوزارية
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تزايد  الأخرية  ال�شنوات  �شهدت  اأخرى  ناحية  ومن 
الداخلية ففي  لوزارة  املحلية  الإدارات  املراأة يف  تعيني 
املجل�ص  يف  املعينات  الن�شاء  عدد  زاد   )1990( عام 
التنفيذي للمحافظات من ثالث ن�شاء )من اأ�شل 180 
كما  ع�شو(،   240 اأ�شل  )من  ن�شاء  ت�شع  اإىل  ع�شوًا( 
عادت احلكومة عام )1993( لتعيني ثماين �شيدات من 
املحلية.  ال�شت�شارية  املجال�ص  يف  ع�شوًا   )120( اأ�شل 
ويف عام )2009( ُعينت ال�شيدة رابحة الدبا�ص برتبة 
حمافظ يف وزارة الداخلية وذلك قبل اأن ُتعني حمافظًا 

جلر�ص.

اأما يف املوؤ�ش�شات العامة فقد تزايد عدد الن�شاء املديرات 
برتبة مدير عام، كما ُعينت �شيدات ب�شفة م�شت�شارات 
يف رئا�شة الوزراء، برتبة اأمني عام/ مدير عام، وذلك 
اللجنة  اأجرتها  اعتبارًا من عام )1993(، ويف درا�شة 
حول    )2010( عام  املراأة  ل�شوؤون  الأردنية  الوطنية 
تدقيق النوع الجتماعي يف القطاع العام �شملت )81( 
دائرة وموؤ�ش�شة حكومية �شكلت مبجموعها )%72.32( 
اأن  ات�شح  العامة،  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  اإجمايل  من 
واإن  املوظفني،  اإجمايل  من   )%44.9( ي�شغلن  الن�شاء 
 ،)%17( تتجاوز  ل  القيادية  املواقع  يف  الن�شاء  ن�شبة 
بينما ل تتجاوز ن�شبتهن يف الوظائف الإدارية )%10(، 

فيما كانت الن�شاء يف الوظائف غري القيادية )%46(.

لتعزيز  عديدة  فر�شًا  متتلك  احلكومة  فان  وكخال�شة 
اقرتاح  طريق  عن  �شواء  الأردنية،  املراأة  م�شاركة 
تعزيز  اأو  الجتماعي  للنوع  املن�شفة  التعديالت 
وجودها يف مواقع القرار يف خمتلف موؤ�ش�شات ال�شلطة 
املر�شحات  للن�شاء  القرتاحات  وتقدمي  التنفيذية، 
ذات  الفجوات  وتقلي�ص  الأعيان،  جمل�ص  لع�شوية 
ال�شلة بالنوع الجتماعي يف خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع 

املدين والقطاع اخلا�ص.

ومهما كانت العتبارات التي حتكم ت�شكيل احلكومات 
احلقائب  توزيع  عدالة  تعزيز  هدف  فاإن  املتعاقبة، 
يظل  اأن  يجب  الأخرى،  التنفيذية  واملواقع  الوزارية 

على  الجنازات  تذبذب  لأن  للحكومات،  ثابتًا  هدفًا 
�شعيد النوع الجتماعي، مثل تخفي�ص عدد الن�شاء يف 
الأذى  يلحق  اإمنا  واأخرى  حكومة  بني  الوزراء  جمال�ص 
وعلى  ال�شعيد.  هذا  على  ومبنجزاته  الأردن  ب�شورة 
�شبيل املثال فان وجود )3 – 4( وزيرات يف كل حكومة 
وجهة  من  فيه،  التفريط  يجوز  ل  مكت�شبًا  ُيعد  اأردنية 

نظر النوع الجتماعي.

8. الن�ساء يف ال�سلك الدبلوما�سي:

ال�شلك  جمال  يف  الأردنية  للمراأة  م�شاركة  اأول  �ُشجلت 
الدبلوما�شي عام )1970(، حيث كانت  لالأردن �شفرية 
حتى  حالها  على  املرحلة  هذه  وبقيت  واحدة،  فخرية 
لتفاقية  تنفيذًا  احلكومة،  قامت  حني   ،)2001( عام 
والتي  املراأة،  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء 
مع  مت�شاوية  فر�شة  املراأة  اإعطاء  �شرورة  على  تن�ص 
الرجل يف متثيل حكومتها على امل�شتوى الدويل، بتعيني 
الأردن  �شفرية  وهي   ،)2001( عام  واحدة  �شفرية 
 )2006( عام  �شفريتني  لتعيني  عادت  ثم  فرن�شا،   يف 
اإ�شافة  الإيطالية،  واجلمهورية  املتحدة  اململكة  لدى 
�شفرية  هناك  كما  لبعثة،  رئي�شة  �شيدة  اأول  تعيني  اىل 

لالأردن يف وا�شنطن.

وعليه فان ن�شبة م�شاركة املراأة يف ال�شلك الدبلوما�شي 
لت�شل   )1990( عام   )%2.3  ( من  تدريجيًا  ارتفعت 

اإىل )16.8( عام )2009(.

هذا، وهناك عدد من العامالت يف اجلهاز الدبلوما�شي 
وثالث  مفو�ص،  وزير  برتبة  واحدة  منهن  الأردين، 
ب�شفة م�شت�شار، و )21( موظفة برتبة �شكرتارية اأوىل 
وهناك  ملحق.  برتبة  موظفة   )15( و  وثالثة،  وثانية 
لالأمم  الدائمة  الأردنية  البعثة  لدى  واحدة  امراأة 
فينا  يف   )4( اأ�شل  من  دبلوما�شيات  وثالث  املتحدة، 
و)2( من اأ�شل )3( يف لندن، و�شيدة يف رتبة اأمني عام 

م�شاعد جلامعة الدول العربية.
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 اجلدول رقم )15( التوزيع الن�سبي للعاملني يف ال�سلك الدبلوما�سي ح�سب اجلن�ص

 والفجوة النوعية لالأعوام )1990، 1995، 2000، 2005، 2007، 2009(

الرجال )%( الن�ساء )%( ال�سنة
الفجوة  النوع الجتماعي 

 )%(

19902.397.795.4
19952.497.695.2
20003.896.292.4
20059.890.280.4
200716.583.567
200918.181.963.8

الشكل رقم (11) مقارنة ما بين التوزيع النسبي للعاملين في السلك الدبلوماسي ( 1990, 1995 , 2000 , 2005 , 2007 , 2009 )
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ومع اأن نظام ال�شلك الدبلوما�شي الأردين لعام 1993 ل 
يت�شمن، يف ال�شروط الواجب توافرها باملتقدم لإ�شغال 
وظيفة من وظائف ال�شلك، ما يفيد بوجود متييز �شد 
املراأة اإل اأن ن�شبة الن�شاء الدبلوما�شيات، وبالأخ�ص يف 
الرتب العليا، ل تزال حمدودة للغاية. ويعزى تدين هذه 
تقبل  و�شعوبة  الدبلوما�شية،  املهنة  طبيعة  اإىل  الن�شب 
زوج الدبلوما�شية لفكرة تبديل عمله كل ب�شع �شنوات، 
تبعًا لعمل الزوجة. ومن ناحية اأخرى فان نظام ال�شلك 

نقل  يجيز  ل  اآنفًا  اإليه  امل�شار  الأردين  الدبلوما�شي 
املوظف الدبلوما�شي املتزوج من موظف دبلوما�شي اآخر 
للعمل يف بعثة اأردنية طوال فرتة عمل زوجه يف البعثة 
نف�شها، با�شتثناء البعثات التي يزيد عدد الدبلوما�شيني 
فيها على خم�شة، وعليه فانه من املتوقع اأن يقع اخليار 
ملرافقة  الوظيفي  بتقدمها  للت�شحية  الزوجة،  على 

زوجها الدبلوما�شي.
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9. الن�ساء يف اجلهاز الق�سائي:

على  حكرًا  الق�شائي  بال�شلك  املتعلقة  الوظائف  بقيت 
م�شاهمة  اأول  ظهرت  حيث  قريب،  وقت  حتى  الرجل 
حني   ،)1996( عام  الق�شاء  �شلك  يف  الأردنية  للمراأة 
على  قا�ص   )500( جمموع  من  قا�شية  اأول  تعيني  مت 
م�شتوى الدولة، بن�شبة م�شاركة تتعدى حينها )%0.2(، 
لكن ن�شبة م�شاركة املراأة يف اجلهاز الق�شائي وا�شلت 
لت�شل  التالية،  ال�شنوات  التدريجي على مدى  الرتفاع 
عام   )%4( اإىل  ثم   ،)2000( عام   )%1.2( اإىل 
)2003( حني اأ�شبح عددهن )25( قا�شيه من جمموع 
بعد  القا�شيات  ن�شبة  تراوحت  وقد  قا�شيًا،   )626(
لالأعوام  و)%6.3(  و)%5.3(   )%2.8( بني  ما  ذلك 
)2005، 2007، 2008( على التوايل. ويف العام التايل 
 )676( جمموع  من  قا�شية   )48( اإىل  عددهن  قفز 
قا�شي لعام )2009(، بن�شبة )7.1%(، يف حني بلغت 

ما  توزعن   )%12.4  (  2010 للعام  القا�شيات  ن�شبة 
والبدائية  ال�شلحية  واملحاكم  الأحداث  حماكم  بني 
واجلنايات الكربى وال�شتئناف ومن�شب رئي�ص حمكمة، 
للمراأة  املهمة  ال�شنوات  اأحد   )2004( عام  وي�شجل 
الأردنية يف ال�شلك الق�شائي، حيث مت انتخاب قا�شية 
من  املتحدة  لالأمم  العمومية  اجلمعية  قبل  من  اأردنية 
بني )35( قا�شيًا دوليًا مر�شحًا، مت تن�شيبهم من قبل 
جمل�ص الأمن لنتخابهم كاأع�شاء يف املحكمة اجلنائية 
الدولية ملحاكمة جمرمي احلرب يف رواندا )كما ذكر 
اأول  التقرير(، وبذلك تكون  الأول من هذا  الف�شل  يف 
اإىل املحاكم  الن�شاء والرجال، ت�شل  قا�ص عربي، من 
اجلنائية الدولية. ومن الإجنازات الأخرى املهمة التي 
 ،)2010( عام  يف  الق�شائي  ال�شلك  يف  املراأة  حققتها 
ُعينت يف  مدنيًا حيث  �شغلت من�شب مدعي عام  حني 
ذلك العام، اأول امراأة يف من�شب النائب العام لعمان.

اجلدول رقم )16( التوزيع الن�سبي للعاملني يف ال�سلك الق�سائي ح�سب اجلن�ص وفجوة النوع الجتماعي 

لالعوام )1990، 1996، 2000، 2003، 2005، 2007، 2008، ،2009، 2010(

الفجوة  النوع الجتماعي )%( الرجال )%( الن�ساء)%( ال�سنة

19900100100
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20097.192.985.8
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الشكل رقم ( 12) مقارنة ما بين التوزيع النسبي للعاملين بالسلك القضائي 
( 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2005 , 2003 ,2000 ,1995 , 1990 ) 
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الشكل رقم ( 13 ) عدد القاضيات ما بين االعوام  ( 1990 , 2011  )
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وعلى اأهمية هذه الجنازات يجب القول اإن الزدياد يف 
تتعد بعد  الق�شائي مل  املراأة يف اجلهاز  ن�شبة م�شاركة 
)12( نقطة مئوية ما بني الأعوام )1995 – 2010(، 
والأهم من ذلك اأن الفجوة النوعية بني ن�شبة م�شاركة 
كبرية  تزال  ل  الق�شائي  ال�شلك  يف  والرجل  املراأة 
الن�شاء  العليا وذلك حلداثة دخول  وخا�شة يف املراتب 

�شلك الق�شاء. )كما يظهر اجلدول رقم )16(( ويجب 
ال�شلك  يف  الأردنية  املراأة  م�شاركة  ن�شبة  اأن  نتذكر  اأن 
منخف�شة،  ن�شبة  تعد   ،)%12.4( والبالغة  الق�شائي، 
والبالغة  املعيارية،  امل�شاركة  بن�شبة  قورنت  ما  اإذا 
)27%( على م�شتوى العامل، و)24%( على م�شتوى دول 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا.1

1

1 امل�سدر:  تقدم ن�شاء العامل )2011- 2012( ... �شعيا لتحقيق العدالة “ال�شادر عن هيئة الأمم املتحدة للمراأة 2011
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اجلدول رقم )17( توزيع الق�ساة ح�سب اجلن�ص والدرجة للعام،2011

املجموعاأنثىذكرالدرجة

202العليا
57057العليا
40040خا�شة
49251اأوىل
81485ثانية
93497ثالثة
1529161رابعة

17022192خام�شة
10866174�شاد�شة
752107859املجموع

 املجل�ص الق�شائي 2011

2011/3/14   بناًء على توجيهات ملكية، قرر جمل�ص الوزراء ت�سكيل جلنة 

احلوار الوطني موؤلفة من 52 ع�سوًا بينهم 4 ن�ساء هن:

• اأ�شمى خ�شر	

• مي اأبو ال�شمن	

• اآمنة الزعبي	

• فاطمة اأبو عيطة	

ومهمتها اإدارة حوار وطني مكثف حول خمتلف الت�شريعات التي تنطلق مبنظومة العمل ال�شيا�شي 
ومراجعتها و�شوًل اإىل اإ�شالحات توؤدي اإىل حياة حزبية ودميقراطية متقدمة وت�شكيل حكومات 
والأحزاب،  العامة  لالنتخابات  توافقيني  قانونني  م�شروعي  وتقدمي  الأحزاب  برملانية عمادها 

وللجنة حرية البحث املعمق يف خمتلف الت�شريعات ذات ال�شلة.

يف  ال��وزراء  رئي�ص  اإىل  ت�شليمها  مت  والتي  اللجنة  خمرجات  املت�شمنة  النهائية  الوثيقة  وت�شري 
2011/6/5 اإىل زيادة عدد املقاعد املخ�ش�شة للن�شاء من 12 اإىل 15 مقعدًا موزعة مقعد واحد 

لكل حمافظة ولكل من دوائر البادية ال�شمالية والو�شطى واجلنوبية كحد اأدنى.

ومت التاأكيد يف ديباجة الوثيقة على اأهمية احرتام حقوق الإن�شان وامل�شاواة واملواطنة وتعزيز 
مكانة املراأة.





125

اخلامتة:

اإن الهدف العام لهذا التقرير هو التعرف على واقع املراأة يف بلدنا من اأجل ال�شعي لتحقيق اأعلى درجة 
من عدالة النوع الجتماعي، واإزالة العوائق القانونية والثقافية واملمار�شات الجتماعية اخلاطئة املكر�شة 
لالأدوار التقليدية للمراأة، اأو التي تعمل على تثبيط همم الن�شاء يف �شعيهن للو�شول اإىل امل�شاواة والفر�ص 

املتكافئة والعدالة.

ولقد اأثبتت اخلربة التاريخية الأردنية اأن الق�شور يف حتقيق العدالة ويف الو�شول اإىل الفر�ص واحلقوق 
املت�شاوية بني الرجل واملراأة قد قاد ب�شورة حتمية اإىل تراجع معدلت امل�شاركة القت�شادية الجتماعية 
لل�شكان عمومًا، واإىل ارتفاع معدلت الإعالة ، واإىل هدر كبري يف املوارد الب�شرية ذات التح�شيل العلمي 
الوطني  القت�شاد  يحقق  املرتفعة، حتى عندما  البطالة عند معدلتها  م�شتويات  ا�شتمرار  واإىل  املرتفع، 

معدلت منو جيدة.

عد،  اإرادة �شيا�شية عليا والتزام الدولة الأردنية بتعزيز مكانة ودور املراأة يف خمتلف ال�شُ ويف ظل وجود 
هو  والعدالة،  امل�شاواة  نحو  املراأة  تقدم  دون  التي حتول  العوائق  على  التغلب  �شبيل  اأن  الوا�شح  من  فاإنه 
ورجاًل،  ن�شاء  جميعًا،  لالأردنيني  هدفًا  املراأة  متكني  من  جتعل  عامة،  وطنية  متكينية  بيئة  وتوفري  ببناء 
تتوله خمتلف املوؤ�ش�شات الوطنية، ونعني هنا ال�شلطات الد�شتورية الثالث واملوؤ�ش�شات العامة يف القطاعني 
العام واخلا�ص واملجتمع املدين و الإعالم على حد �شواء. وبعبارة اأخرى، فاإن النهو�ص باملراأة لي�ص هدفًا 
فئويًا يتعلق بجن�ص دون اآخر، واإمنا هو جزء ع�شوي و�شرط من ال�شروط الأ�شا�شية لتمكني املجتمع الأردين 
عامة يوؤدي اإىل ت�شحيح الختاللت املوروثة يف الأدوار الجتماعية والقت�شادية وي�شهم يف نه�شة الأردن 
وبلوغه امل�شتويات املن�شودة يف التنمية وحتقيق اأهداف امل�شاركة الوا�شعة للمواطنني وتعزيز واحرتام حقوق 

الإن�شان على اأ�شا�ص العدالة و املواطنة وامل�شاواة.
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