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ميكن ت�سنيف هذه الدرا�سة من حيث غاياتها باأنها درا�سة تقوميــيــة، نظراً لكونها �سعت اإلى تدقيق وتقومي واقع اإدماج النوع 
الجتماعي يف القطاع العام يف الأردن، من وجهة نظر فئات عينة الدرا�سة. كما ميكن اعتبار هذه الدرا�ســة باأنها بحث لغايات 
موؤ�س�ساته،  الأردن مبختلف  العام يف  القطاع  الجتماعي يف  النوع  اإدماج  واقع  تطوير  اإلى  ت�سعى  اإذ  والتحديث،  التطـويــر 
م�سحية  درا�سة  فُتعد  اإجرائها،  طريقة  حيث  من  اأما  الراجعة.  التغذية  نتائج  �سوء  يف  املنا�سبة  التو�سيات  من  جمموعة  وو�سع 
و�سفية حتليلية هدفت اإلى تّعرف واقع اإدماج النوع الجتماعي يف وزارات القطاع العام ودوائره وموؤ�س�ساته، من خالل حتليل 
ا�ستجابات فئات عينة الدرا�سة ل�ستمارة الدرا�سة/ اأداة امل�سح ببعديها الكمي والنوعي، فهي درا�سة متزج وتنوع بني الت�سميمني 

الكمي والنوعي. 

أهداف الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى: 

تعّرف واقع اإدماج النوع الجتماعي يف القطاع العام يف الأردن مبختلف موؤ�س�ساته: وزارات، دوائر، موؤ�س�سات، . 1
جهات حكومية اأخرى، من منظور منهجية تدقيق النوع الجتماعي. 

تعّرف ن�سبة متثيل الذكور والإناث يف ال�سلم الوظيفي للقطاع العام يف الأردن والفجوات يف التعيني والرتقية فيما . 2
وغري  القيادية  والوظائف  والتنفيذية(،  والو�سطى،  العليا،  )الإدارة  املختلفة  الإدارية  امل�ستويات  ح�سب:  بينهما، 

القيادية، واملراكز/ امل�سميات الوظيفية املختلفة، وفئات عينة الدرا�سة. 
تعّرف اأثر حجم املوؤ�س�سة/ عدد املوظفني/ات يف املوؤ�س�سات الر�سمية، على ن�سبة متثيل الإناث يف الكادر الوظيفي . 3

ويف املراكز الوظيفية القيادية للقطاع العام يف الأردن مبوؤ�س�ساته املختلفة. 
تعّرف اأثر ن�سبة متثيل الإناث يف وظائف الإدارة العليا على ن�سبة متثيلهن يف الكادر الوظيفي ويف املراكز الوظيفية . 4

القيادية للقطاع العام يف الأردن مبوؤ�س�ساته املختلفة. 
املقارنة بني ن�سبة متثيل الإناث يف الكادر الوظيفي ويف املراكز الوظيفية القيادية للموؤ�س�سات الر�سمية التي تتوفر لديها . 5

وحدات معنية بالنوع الجتماعي اأو املراأة كمجموعة واحدة، وبني ن�سبة متثيلهن يف املوؤ�س�سات احلكومية الأخرى، 
التي ل تتوفر لديها مثل هذه الوحدات. 

م�ستوى . 6 وعلى  الوطني،  امل�ستوى  على  الجتماعي  النوع  اأو  باملراأة  املعني  املوؤ�س�سي  التنظيمي/  الإطار  تعّرف 

تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعيملخص دراسة
في القطاع العام في األردن



النسبة املئوية لتمثيل الذكور واإلناث في 
الوظائف القيادية

نسبة متثيل اإلناثنسبة متثيل الذكور

 
الوظائف القيادية

 
الوظائف غير القيادية

46%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

54%

83%

النسبة املئوية لتمثيل اإلناث حسب 
املراكز الوظيفية

0%

6.10%
6.60%
7.10%

10.80%
11.50%

13.30%
13.90%

15.90%
16.10%

24.70%
27.60%

35.20%

49.70%

60%50%40%30%20%10%0%

4.40%

موظف/ احملافظات

وظائف أخرى

موظف/ مركز الوزارة

رئيس قسم/ مركز الوزارة

مدير/ مركز الوزارة

وزير

مدير إداري

أمني عام

مدير ، مديرة / احملافظات

أمني عام مساعد

مدير عام مؤسسة

مساعد أمني عام / مدير عام

رئيس وحدة

رئيس قسم/ احملافظات

النسبة املئوية لتمثيل اإلناث في الوظائف القيادية
حسب فئات عينة الدراسة

3

املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة املمثلة للقطاع العام يف الأردن، وتعّرف مدى فعالية هذا الإطار واأبرز اإجنازاته. 
تعّرف مدى ا�ستهداف املراأة ب�سكل حمدد اأو اإدماج بنود خا�سة باملراأة اأو النوع الجتماعي يف �سيا�سات وت�رشيعات . 7

النوع  اأو  باملراأة  معنية  وحدات  لديها  لي�س  )التي  احلكومية  املوؤ�س�سات  وم�ساريع  وبرامج  وخطط  وا�سرتاتيجيات 
الجتماعي(، واأبرز اإجنازاتها �سمن هذا املجال. 

تعّرف طبيعة عالقة املوؤ�س�سات احلكومية املمثلة للقطاع العام يف الأردن مع اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة، . 8
وم�ستوى ودرجة فاعلية هذه العالقة ومقرتحات تفعيلها.

مجتمع الدراسة وعينتها
ا�ستملت عينة الدرا�سة الكلية على جميع الوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات واجلهات احلكومية الأخرى يف الأردن التي ا�ستجابت 
ل�ستمارة الدرا�سة/ اأداة امل�سح املر�سلة لها والتي مت اإجراء التحليالت عليها �سواء ببعدها الكمي اأم النوعي اأم كليهما معًا، وقد 
بلغ عددها )81( وزارة وموؤ�س�سة ودائرة وجهات حكومية اأخرى �سّكلت ما ن�سبته )72.32%( من اإجمايل عدد الوزارات 
والدوائر واملوؤ�س�سات واجلهات احلكومية الأخرى يف الأردن التي مُتثل جمتمع الدرا�سة وهو القطاع العام باأكمله والبالغ عددها 

)112( وزارة وموؤ�س�سة ودائرة وجهات حكومية اأخرى. 

أداة الدراسة
لغايات حتقيق اأهداف الدرا�سة والإجابة عن اأ�سئلتها، وتعّرف وتدقيق واقع اإدماج النوع الجتماعي يف القطاع العام يف الأردن، 
فقد مت بناء ا�ستمارة ح�رش البيانات واملعلومات املتعلقة باملراأة والنوع الجتماعي يف القطاع العام، بهدف جمع البيانات من 
الوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية، علمًا باأن ال�ستمارة مت توزيعها على األ )112( جهة حكومية بينما ا�ستجابت عليها 

)81( وزارة وموؤ�س�سة ودائرة حكومية فقط.

المعالجات اإلحصائية
اأ�سئلتها، فقد مت ا�ستخدام برجمية )SPSS( الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية لغايات  لتحقيق اأهداف الدرا�سة والإجابة عن 
اإجراء املعاجلات والتحليالت الإح�سائية والإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة املت�سلة بالبعد الكمي ل�ستمارة الدرا�سة/ اأداة امل�سح، كما مت 
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واإجراء حتليل االرتباط وحتليل التباين )حا�سوبيًا( لتحليل ا�ستجابات فئات 

عينة الدرا�سة املختلفة والإجابة عن اأ�سئلتها.
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أبرز نتائج الدراسة
فيما يتعلق باأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة فقد كانت على النحو الآتي:

بلغت ن�سبة الإناث املوظفات يف املوؤ�س�سات الر�سمية التي �سكلت عينة الدرا�سة )44.9%( من اإجمايل عدد املوظفني 	 
واملوظفات. 

كانت ن�سبة متثيل الإناث وفق القطاعات على النحو الآتي: )30.7%( يف قطاع الت�رشيع والرقابة، و)7.6%( يف 	 
قطاع ال�سوؤون الدينية/ الإ�سالمية، و)17.5%( يف قطاع النقل، و)18.9%( يف قطاع املوارد الطبيعية، و)%23.8( 
القت�ساد،  قطاع  يف  و)%28.7(  املال،  قطاع  يف   )%29.5( والت�سالت،  التحتية  البنية  خدمات  قطاع  يف 
و)56.5%( يف قطاع املوارد الب�رشية، و)49.8%( يف قطاع ال�سحة والبيئة والعمل الجتماعي، و)27.2%( يف 

قطاع الثقافة والإعالم، و)26.4%( يف قطاع ال�سوؤون العامة. 
بالن�سبة للوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر الر�سمية التي جتاوزت ن�سبة الإناث املوظفات فيها ن�سبة الذكور املوظفني، 	 

فهي ثالثة: وزارة الرتبية والتعليم بن�سبة )58%(، ووزارة ال�سحة ووزارة التنمية الجتماعية بن�سبة )51%( لكل منهما. 
بلغت ن�سبة الإناث ح�سب امل�ستويات الإدارية املختلفة ما يلي: )10%( فقط يف الوظائف الإدارية العليا، و)%18( 	 

يف الوظائف الإدارية الو�سطى، و)46%( يف الوظائف الإدارية التنفيذية، اأي اأن ن�سبة الإناث تنخف�س كلما ارتفعنا 
العالقة  اأن  اأي  الهرم،  قاعدة  باجتاه  الوظيفي  ال�سلم  انخف�سنا يف  الهرم وتزداد كلما  باجتاه قمة  الوظيفي  ال�سلم  يف 
عك�سية، وذلك على عك�س الذكور الذين ترتفع ن�سبتهم كلما ارتفعنا يف ال�سلم الوظيفي وتنخف�س ن�سبتهم كلما 

انخف�سنا يف ال�سلم الوظيفي يف املوؤ�س�سات الر�سمية، اأي اأن العالقة طردية.
بلغت ن�سبة الإناث يف املوؤ�س�سات الر�سمية التي �سكلت عينة الدرا�سة، )17%( يف الوظائف القيادية، و)46%( يف 	 

الوظائف غري القيادية. 
بالن�سبة للوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر الر�سمية التي جتاوزت ن�سبة الإناث اللواتي ي�سغلن الوظائف القيادية فيها 	 

ن�سبة الذكور �ساغلي الوظائف القيادية، فهي اثنتان: دائرة املكتبة الوطنية وجاءت باملرتبة الأولى بن�سبة )%57(، 
الكادر  الإناث يف  متثيل  ن�سبة  اأن  من  الرغم  على  بن�سبة )%53(،  الثانية  باملرتبة  ال�سيا�سية وجاءت  التنمية  ووزارة 

الوظيفي لكل منهما مل تتجاوز )%44(.  
ترتكز الإناث بن�سب عالية يف الوظائف التنفيذية كموظفات بال مراكز وظيفية اإ�رشافية اأو قيادية، ويف املحافظات 	 

والألوية بدرجة اأولى ثم يف مراكز الوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.
اأو املراأة هي الأعلى من حيث ن�سبة 	  التي تتوفر لديها وحدات معنية بالنوع الجتماعي  اإن فئة اجلهات احلكومية 

الإناث املوظفات فيها، اإذ ُت�سكل )51.3%( من اإجمايل املوظفني/ املوظفات.
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يوجد اأثر حلجم املوؤ�س�سة/ عدد املوظفني يف املوؤ�س�سات احلكومية املختلفة على ن�سبة متثيل الإناث يف الكادر الوظيفي، 	 
وطبيعة هذه العالقة طردية، اأي اأنه كلما زاد حجم املوؤ�س�سة/ عدد املوظفني يف موؤ�س�سات القطاع العام املختلفة، زادت 
اأثر حلجم  يوجد  ل  بينما  ن�سبيًا.  متو�سطة  قوة  وبدرجة  املوؤ�س�سات،  هذه  لدى  الوظيفي  الكادر  الإناث يف  متثيل  ن�سبة 
املوؤ�س�سة/ عدد املوظفني يف املوؤ�س�سات الر�سمية، على ن�سبة متثيل الإناث يف املراكز الوظيفية القيادية يف هذه املوؤ�س�سات. 

يوجد اأثر لن�سبة متثيل الإناث يف الكادر الوظيفي للقطاع العام يف الأردن مبوؤ�س�ساته املختلفة على ن�سبة متثيل الإناث يف 	 
املراكز الوظيفية القيادية لدى هذه املوؤ�س�سات، وطبيعة هذه العالقة طردية، اأي اأن وجود الن�ساء بن�سبة عالية يف الكادر 

الوظيفي لدى املوؤ�س�سات احلكومية ينعك�س على زيادة وجودهن يف املراكز الوظيفية القيادية لدى هذه املوؤ�س�سات. 
يوجد اأثر لن�سبة متثيل الإناث يف وظائف الإدارة العليا )اأي تروؤ�س الن�ساء لقمة الهرم الوظيفي يف الوزارات واملوؤ�س�سات 	 

املوؤ�س�سات،  هذه  يف  القيادية  الوظيفية  املراكز  ويف  الوظيفي  الكادر  يف  الإناث  متثيل  ن�سبة  على  احلكومية(،  والدوائر 
وطبيعة هذه العالقة طردية، اأي اأن وجود الن�ساء يف قمة الهرم الوظيفي يدعم وجود الن�ساء يف الكادر الوظيفي ملوؤ�س�سات 

القطاع العام  يف الأردن مثلما يدعم وجودهن يف املراكز الوظيفية القيادية فيها. 
تتوفر لديها 	  التي  الر�سمية  املوؤ�س�سات  الوظيفي بني  الكادر  الإناث يف  ن�سبة متثيل  اإح�سائية يف  توجد فروق ذات دللة 

وحدات معنية بالنوع الجتماعي اأو املراأة، وبني املوؤ�س�سات الر�سمية الأخرى التي ل تتوفر لديها مثل هذه الوحدات، 
ولقد كانت الفروق ل�سالح املجموعة الأولى. بينما ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف ن�سبة متثيل الإناث يف املراكز 
الوظيفية القيادية بني املوؤ�س�سات الر�سمية التي تتوفر لديها وحدات معنية بالنوع الجتماعي اأو املراأة، وبني املوؤ�س�سات 
اأو  بالنوع الجتماعي  املعنية  الوحدات  اأن وجود هذه  اأي  الوحدات.  لديها مثل هذه  تتوفر  التي ل  الأخرى  الر�سمية 
املراأة يف املوؤ�س�سات الر�سمية مل يحدث فرقًا جوهريًا ملمو�سًا كما مل يت�سمن مبادرات ريادية ت�ستحق اأن ُيحتذى بها فيما 
يتعلق بزيادة ن�سبة اإ�سغال الإناث املوظفات يف هذه املوؤ�س�سات للمراكز القيادية املختلفة، على الرغم من اأن وجود هذه 
الوحدات قد اأحدث فرقًا وا�سحًا وداًل فيما يتعلق بزيادة ن�سبة متثيل الإناث يف الكادر الوظيفي ب�سكل عام؛ ولكن يف 

مراكز وظيفية تنفيذية غري اإ�رشافية.   
�سكلها 	  اأو  التنظيمي  م�ستواها  كان  )مهما  املراأة  اأو  الجتماعي  بالنوع  معنية  لديها وحدات  التي  احلكومية  اجلهات  مُتثل 

الوظيفي( ما ن�سبته )22.22%( فقط من اإجمايل عدد الوزارات والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية التي �سكلت عينة الدرا�سة. 
اإن الفعاليات والأن�سطة التي اأ�سارت اأكرث من )50%( من اإجمايل املوؤ�س�سات احلكومية التي ا�ستجابت للجانب النوعي 	 

من الدرا�سة والتي لديها وحدات معنية بالنوع الجتماعي اأو املراأة وعددها )18( جهة حكومية على اأنها تدخل �سمن 
اهتماماتها الرئي�سة ويف نطاق اأعمالها ومهامها، كانت مرتبة تنازليًا على النحو الآتي: وجود مهام عمل للوحدة تتناول 
�سبكة  وع�سوية  املراأة/  ل�سوؤون  الأردنية  الوطنية  اللجنة  مع  والتن�سيق  ال�رشاكة  وعالقة  ومتكينها،  وتنميتها  املراأة  ق�سايا 
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العمل،  وور�س  والأن�سطة  والربامج  واخلطط  ال�سيا�سات  املراأة يف  وا�ستهداف  احلكومية،  املوؤ�س�سات  مع  الت�سال 
والفردية  املوؤ�س�سية  الكفاءة  وبناء  مهنيًا،  وتاأهيلها  وتدريبها  وتعليمها  املراأة  متكني  جمالت:  يف  واأن�سطة  وفعاليات 
فيما يتعلق بق�سايا املراأة، وماأ�س�سة الوحدة املعنية بالنوع الجتماعي، والعمل على الإفادة من خربات املراأة، ودمج 
النوع الجتماعي مفهومًا وتخطيطًا يف الربامج وامل�ساريع، والعالقات الثنائية والتعاونية وامل�ساركة والت�سبيك مع 

املنظمات واملوؤ�س�سات الن�سائية، واملراأة والفقر والت�سغيل، واحلقوق الإن�سانية واملراأة.
على 	  تركيزها  درجة  يف  متفاوتة  املراأة  اأو  الجتماعي  بالنوع  معنية  وحدات  لديها  التي  احلكومية  اجلهات  اإن 

الإجنازات والفعاليات والأن�سطة املختلفة، والتي هي اأي�سًا حمدودة العدد ومتباينة من جهة لأخرى. ولقد اعترب فريق 
الدرا�سة هذه ال�ستجابات باأنها خطوات ريادية تعترب موؤ�رشاً مب�رشاً باخلري وداًل على الهتمام بق�سايا املراأة والنوع 
الجتماعي، على الرغم من اأهمية التو�سع يف هذه الإجنازات والفعاليات والأن�سطة مبختلف حماورها وتعظيمها، 
والإفادة من تبادل التجارب واخلربات وق�س�س النجاح والف�سل واأ�ساليب معاجلتها، وتوثيقها وتعميمها لالأخذ بها 

يف خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية.
اأما بالن�سبة للموؤ�س�سات احلكومية التي ا�ستجابت للجانب النوعي من الدرا�سة على الرغم من عدم تواجد وحدات 	 

معنية بالنوع الجتماعي اأو املراأة لديها وعددها )17( موؤ�س�سة، فقد اأ�سارت )47.1%( منها فقط على اأنها عملت 
على ا�ستهداف املراأة يف �سيا�ساتها وت�رشيعاتها وا�سرتاتيجياتها وخططها وبراجمها وم�ساريعها من خالل عدة حماور. 
العمل  مبجالت  يتعلق  فيما  وفعاليات  اإجنازات  لديها  باأن  احلكومية  املوؤ�س�سات  هذه  من   )%88.2( اأفادت  كما 
احلا�سمة املعنية باملراأة. فعلى الرغم من هذه الإجنازات والفعاليات اإل اأن هنالك �سعف اهتمام فيما يتعلق مباأ�س�سة 
اآليات التعامل مع ق�سايا و�سوؤون املراأة اأو النوع الجتماعي داخل البنى التنظيمية للموؤ�س�سات احلكومية، فاأقل من 
ت عن احتياجات املراأة/ النوع الجتماعي ب�سورة جيدة وج�سدتها يف  ن�سف هذه املوؤ�س�سات فقط هي التي عرَبّ
�سيا�ساتها وخططها وبراجمها، اأما بقية املوؤ�س�سات احلكومية فبالكاد ظهر هذا النهج يف مرجعيات عملها، اأو غاب 
كليًا عن �سيا�ساتها وخططها وبراجمها، على الرغم من اأن لديها اإجنازات وفعاليات تتعلق مبجالت العمل احلا�سمة 

املعنية باملراأة. 
وعن طبيعة عالقة املوؤ�س�سات احلكومية التي لي�س لديها وحدات معنية باملراأة اأو النوع الجتماعي مع اللجنة الوطنية 	 

الأردنية ل�سوؤون املراأة وم�ستوى ودرجة فاعلية هذه العالقة ومقرتحات تفعيلها، فقد اأ�سارت )47.1%( منها اإلى 
وجود عالقة فاعلة لها مع اللجنة الوطنية، حيث اأفادت )23.5%( من هذه املوؤ�س�سات احلكومية باأن لديها ممثلني/ات 
اأفادت )%11.8(  بينما  الوطنية،  اللجنة  تعمل حتت مظلة  التي  املوؤ�س�سات احلكومية  الت�سال مع  �سبكة  عنها يف 
التي  "�سمعة"،  املراأة  العنف �سد  �سبكة مناه�سة  لديها ممثلني/ات عنها يف  باأن  املوؤ�س�سات احلكومية  فقط من هذه 
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اأ�س�ستها اللجنة الوطنية، كما اأ�سارت )11.8%( من هذه املوؤ�س�سات اأي�سًا اإلى م�ساركتها بفعالية يف تنفيذ )م�رشوع 
وفق  الوطنية  اللجنة  ُتنفذه  الذي  معًا(  والرجل  املراأة  لحتياجات  امل�ستجيبة  الجتماعي/  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة 
ثمنت بقية الوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية ون�سبتها )%52.9(  منحى ت�ساركي مع الوزارات املعنية. بينما  
من املوؤ�س�سات احلكومية التي لي�س لديها وحدات معنية باملراأة اأو النوع الجتماعي ما تقوم به اللجنة الوطنية الأردنية 
ل�سوؤون املراأة من دور وطني، ومتنت اإيجاد وتوطيد العالقة مع اللجنة الوطنية، كما اأكدت ا�ستعدادها التام للتعاون 

معها يف اأية ق�سايا تهم املراأة وتت�سل ب�سوؤونها وتكون �سمن اخت�سا�سها مبا يخدم امل�سلحة الوطنية العامة. 

أبرز توصيات الدراسة ومقترحاتها
وزاراته  مبختلف  الأردن  يف  العام  القطاع  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  واقع  تدقيق  ا�ستهدفت  التي  الدرا�سة  نتائج  �سوء  يف 
يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  ومبادرات  بجهود  لالرتقاء  التو�سيات  من  جمموعة  الدرا�سة  فريق  اقرتح  ودوائره،  وموؤ�س�ساته 

املوؤ�س�سات احلكومية على ال�سعيد الوطني وفق خطط موؤ�س�سية وبرامج م�ستدامة، اأبرزها:
�سمان تفعيل التو�سيات اإلى برامج عمل اإيجابية خلدمة ق�سايا النوع الجتماعي. 	 
اإجراء درا�سات حالة متخ�س�سة ونوعية ومعمقة يف الوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر التي �ساركت يف هذه الدرا�سة 	 

الوطنية. 
تو�سيع مظلة �سبكة الت�سال مع املوؤ�س�سات احلكومية العاملة مع اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة والفرق واللجان 	 

املنبثقة عنها.
والدوائر 	  واملوؤ�س�سات  الوزارات  خمتلف  لي�سمل  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  م�رشوع  تطبيق  يف  التو�سع 

احلكومية.
اعتماد واإقرار "�سيا�سة تدقيق النوع الجتماعي" ك�سيا�سة حكومية م�ستمرة ومنتظمة.	 
تطوير دليل تدريبي معياري وعملي ملنهجية وعمليات تدقيق النوع الجتماعي، وتدريب فريق وطني حموري من 	 

مدربي/ات املدربني/ات عليه. 
اإ�سافة اإلى تقدمي مقرتح اإجرائي موؤ�س�سي "لإن�ساء وحدات تكافوؤ الفر�س يف املوؤ�س�سات احلكومية"، وُيقرتح اأن يتم 	 

الإن�ساء وبناء القدرات املوؤ�س�سية والفردية لوحدات تكافوؤ الفر�س يف املوؤ�س�سات احلكومية بالتدريج وعلى مراحل، 
اخلربة  من  الإفادة  يتم  اأن  على  تعميمها،  قبل  وتعديلها  التجربة  نتائج  من  والإفادة  التطبيق  اأعلى يف  فعالية  ل�سمان 

الرتاكمية والتجارب ال�سابقة لدى املوؤ�س�سات احلكومية والعاملني/ات فيها والبناء عليها.
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The Most Significant Recommendations:
In light of the results of a study that aimed at gender auditing in various ministries, institutions 
and departments of the public sector, the study group presented the following recommendations 
to promote the efforts and initiatives of gender mainstreaming in the government institutions at 
the national level in accordance with institutional plans and programs: 
- Ensuring the implementation of these recommendations through action programs to serve gender issues. 
- Conducting in-depth qualitative and in-depth case studies in the ministries, institutions and 

departments that participated in this national study. 
- Expanding the network umbrella with government institutions that are cooperating with the 

Jordanian National Commission for Women (JNCW), and its teams and sub committees. 
- Expanding the application of gender responsive budget project to include various ministries, 

institutions and government departments. 
- Adopting and approving the "Gender Audit Policy" as a continuous and systematic govern-

mental policy. 
- Developing a standard and practical training manual for the methodology of Gender Auditing 

and training a national core team of the male and female trainers of trainers (TOT) on using 
this manual. 

- Presenting a practical and institutional proposal "to establish Units for Equal Opportunities in 
the government institutions". It is proposed that the institutional and individual capacities of 
these units are gradually built in the government institutions to ensure higher efficiency of their 
work and to benefit from the results of this experiment and adjusted them before being dis-
seminated. It is highly important to benefit from the cumulative experience of the governmental 
institutions and their male and female employees. 

 
 

فريق البحث :  د. منى موؤمتن

                         رئي�سة فريق البحث والباحثة الرئي�سة

                          نائل هندي,  ح�سني �سالح,   روان معايطة
 

الإ�رضاف العام : اأ. اأ�سمى خ�رض
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الت�سوير : اأديب عطوان       
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on the achievements, events and various activities which are also limited in number and 
vary from one agency to another. The study team considered these responses as leading 
steps and promising indications of interest in women issues and gender. However, there is 
increasing interest in expanding these achievements, events and activities in various axes. 
There is also consideration of exchanging experiences and success stories and ways of 
handling failure. Moreover, these activities are documented and disseminated to be intro-
duced in various governmental institutions. 

- Regarding the (17) government institutions that responded to the qualitative aspect of the 
study, despite they lack gender or women units, (47.1%) of which have indicated that they 
target women in their policies, legislation, strategies, plans, programs and projects through 
several axes. (88.2%) of those governmental institutions reported that they realized achieve-
ments and have activities regarding women critical fields. Despite these achievements and 
events, there is lack of interest regarding institutionalizing mechanisms for dealing with 
women affairs or gender issues within the organizational structures of government institu-
tions. This is illustrated in the fact that less than half of these institutions have considered 
of women or gender needs well and embodied these needs in their policies, plans and pro-
grams. The rest of government institutions hardly have this approach in their work, or fully 
lack it within their policies, plans and programs, though they have realized some achieve-
ments and have activities related to women critical fields. 

- Regarding the relation of government institutions that do not have women or gender units 
with the Jordanian National Commission for Women (JNCW) and the degree of effective-
ness of this relationship and proposals for activating them, (47.1%) of these institutions have 
indicated that they have active relation with the (JNCW), and (23.5%) of those government 
institutions reported that they have male and female representatives at the Network with 
the Government Institutions that operate under the umbrella of the (JNCW). Only (11.8%) 
of those government institutions reported that they have male and female representatives 
at the National Network to Combat Violence Against Women "Shama'a" that founded by 
the (JNCW). (11.8%) of these institutions also noted that they participate effectively in the 
implementation of (the gender-responsive budget project (responsive to the needs of both 
women and men) which is implemented by the (JNCW) through a participatory method with 
the concerned ministries. Other ministries, institutions and government departments that 
are (52.9%) of the government institutions that do not have women or gender units praised 
the national role played by the Jordanian National Commission for Women, and intend to 
strengthen the relationship with the (JNCW), and confirmed their readiness to fully cooper-
ate regarding the issues concerning women that are within their competence to serve the 
overall national interest. 
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- There is an effect of the percent of female representation in senior management positions 
(i.e., women chairing the top of the hierarchy in the ministries, institutions and governmental 
departments), on the proportion of female representation in the cadre and in leadership posi-
tions in these institutions. This relation is positive as the presence of women at the top of the 
hierarchy supports the presence of women in the cadre in the public sector institutions and it 
supports their presence in the leadership positions as well. 

- There are statistical differences in the percent of female representation in the cadre between 
the formal institutions that have gender or women units, and other state institutions that do 
not have such units in favor of the former group. On the other hand, there are no statistical 
differences in the percent of female representation in leadership positions between the for-
mal institutions that have gender or women units, and other formals institutions that do not 
have such units. In other words, the presence of these units on gender or women in formal 
institutions has no significant effect and did not include any worthy pilot initiatives regarding 
increasing the rate of female employees in leadership positions. However, these units have 
had tangible effect regarding increasing the percent of female representation in the cadre in 
general; but only in executive non-supervisory positions. 

- The government agencies that have gender or women units (regardless of their organizational 
level) represent (22.22%) of the total number of ministries, government departments and insti-
tutions that formed the study sample. 

- The activities and events indicated that more than (50%) of the government institutions re-
sponding to the qualitative aspect of the study, that are (18) institutions, have gender or wom-
en units included within their main tasks and interests. These activities are ranked downward 
as follows: 
- The units have tasks relative to women's issues and empowerment. 
- There is partnership and coordination relation with the Jordanian National Commission for 

Women (JNCW) and network membership with governmental institutions. 
- Targeting women in policies, plans, programs, activities and workshops. 
- There are events and activities in the areas of women empowerment, education, profes-

sional training and rehabilitation, and building up the institutional and individual capacity 
regarding women issues. 

- Institutionalization of gender units and benefiting from the experiences of women. 
-  Mainstreaming gender concepts in planning the programs and projects. 
- There are mutual relations of cooperation, participation and networking with women orga-

nizations and institutions interested in women and poverty, women and employment, and 
women and human rights. 

- Government agencies that have gender and women units vary in the degree of focusing 
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vices and communications sector, (29.5%) in the financial sector, (28.7%) in the economy sec-
tor, (56.5%) in the human resources sector, (49.8%) in the health, environment and social work 
sector, (27.2%) in the culture and information sector, and (26.4%) in the public affairs sector. 

- There are three ministries and institutions and departments where the percent of female em-
ployees exceeded the proportion of male staff, which are: The Ministry of Education as this 
percent was (58%) in favor of females, the Ministry of Health and the Ministry of Social Devel-
opment as this percent was (51%) for both in favor of females. 

- The percentage of females according to different administrative levels was as follows: (10%) in 
senior management levels, (18%) in middle management levels, and (46%) in executive levels.

- This shows that the percent of females goes down as we move up the organizational hierarchy 
and goes up as we move down and this is an inverse relation. On the contrary, the males' per-
cent goes up as we move up the organizational hierarchy and goes down as we move down 
and this is a positive relation. 

- The percentage of females in formal institutions that formed the study sample was (17%) in 
leadership positions, and (46%) in non- leadership positions.

- There are two ministries and public institutions where the percent of females who hold leader-
ship positions exceeded the percent of males who hold leadership positions, which are: The 
National Library Department that ranked first by (57%), the Ministry of Political Development 
that ranked second by (53%), though the proportion of female representation in the cadre did 
not exceed (44%). 

- Females are mostly employed at high rates in executive positions that are lower than supervi-
sory or leadership positions in the provinces and districts, and are employed at less rates in 
the ministries' centers, institutions and governmental departments.

- The government agencies that have gender or women units have higher percents of female 
employees that reaches (51.3%) of the total number of employees. 

- There is an impact of the size of the institution / the number of employees in different govern-
ment institutions on the percentage of female representation in the cadre. This relationship is 
positive, that is, the greater the size of the institution and the number of its employees is, the 
greater the percent of female representation in the cadre of these institutions is, and this was 
noted at a relatively moderate degree. On the other hand, there is no impact of the size of the 
institution and the number of employees in the formal institutions on the percent of female 
representation in leadership positions in these institutions. 

- There is an effect of the percent of female representation in various institutions' cadre of the public 
sector on the percentage of female representation in leadership positions in these institutions. This 
relation is positive, that is, the increase of women percent in the government institutions' cadre is 
reflected on the increase of their presence in leadership positions of these institutions. 
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in the policies, legislation, strategies, plans, programs and projects of the governmental in-
stitutions (that do not have women or gender units), and their key achievements in this field.

8 - Defining the relationship of government institutions representing the public sector with the 
Jordanian National Commission for Women, the effectiveness of this relationship and pre-
senting proposals for activating this relation.

 
Study Population and Sample:
The whole study sample included all ministries departments, institutions and other government 
agencies in Jordan, that responded to the study questionnaire / the survey instrument analyzed 
in terms of the quantitative or qualitative dimensions or both together. The study sample in-
cluded (81) ministries, institutions, services and other government agencies. These represented 
(72.32%) of (112) ministries, departments, institutions and other government agencies in Jordan, 
that are the population of the study. 
 
Study Instrument:
In order to achieve the study's objectives, to answer its questions, and to audit gender in the 
public sector in Jordan, a questionnaire including data and information on women and gender 
in the public sector was built to collect data from ministries, institutions and government depart-
ments, noting that the questionnaire was distributed to (112) government agencies, while only 
(81) ministries and government departments responded to it. 

Statistical Analysis:
Moreover, to achieve the study's objectives and to answer its questions, the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS software) was used for the statistical analysis and answering the 
study questions related to the quantitative dimension of the study questionnaire / survey instru-
ment. The means and standard deviations were extracted and the correlation analysis and the 
analysis of variance were conducted using computers to analyze the responses of different 
categories of the study sample. 

The Most Significant Results: 
The most significant results of the study were as follows: 
- The percentage of females employed in the formal institutions that formed the study sample 

was (44.9%) of the total number of the male and female employees. 
- The proportion of female representation, according to the sectors, was as follows: (30.7%) in 

the legislation and monitoring sector, (7.6%) in the religious and Islamic affairs sector, (17.5%) 
in the transport sector, (18.9%) in the natural resources sector, (23.8%) in the infrastructure ser-
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Abstract
Gender Auditing in the Public Sector in Jordan

This study can be classified, in terms of its objectives, as an evaluative study, as it sought to au-
dit gender in the public sector, from the viewpoint of the study sample categories. It can also be 
considered a research study for development and updating purposes, as it seeks to develop the 
reality of gender mainstreaming in various institutions of the public sector, and presenting ap-
propriate recommendations in light of the received feedback. Regarding the methodology of con-
ducting the study, it is considered a descriptive analysis survey that aimed to define the reality 
of gender mainstreaming in the public sector's ministries, departments and institutions, through 
analyzing the study sample's responses to the study questionnaire; that is the survey instrument, 
and its quantitative and qualitative dimensions. Therefore, this study is distinguished with having 
both quantitative and qualitative aspects. 

Study Objectives:
This study aimed at: 
1  - Identifying the status of gender mainstreaming from the perspective of gender auditing meth-

odology in the public sector in various Jordanian institutions such as ministries, depart-
ments, institutions, and other government agencies. 

2 - Defining the percent of male’s and female’s employment representation in the public sector 
and the gaps in recruitment and promotion between them according to: various administra-
tive levels (senior, middle and operational management), leadership and non leadership po-
sitions, the positions and various job titles, and the categories of the study sample.

3 - Defining the impact of the organizations' size and the number of the male and female staff 
in formal institution on the ration of female representation in the cadre and in the leadership 
positions of the public sector. 

4 - Identifying the impact of female representation percent in senior management positions on 
the percentage of women representation in the staff cadre and in the leadership positions in 
various institutions of the public sector. 

5 - Comparing between the proportion of females’ representation in the cadre and leadership 
positions at formal institutions that have gender units or women units as one group, and the 
percent of their representation in other government institutions, which do not have such units.

6 -  Identifying the organizational and institutional framework related to women or gender at the 
national level, and the level of various government institutions representing the public sector 
and identifying the effectiveness of this framework and its key achievements. 

7 -  Identifying the extent of targeting women in particular or including items for women or gender 




