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املرأة يف خطابات
صاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلسني املعظم
«كان هاجســي األول علــى الــدوام هــو حتســن نوعيــة احليــاة لــكل مواطــن ومواطنــة يف هــذا البلــد ،ولذلــك فــا بــد مــن مكافحــة الفقــر
والبطالــة وتنفيــذ اإلجـراءات اإلصالحيــة والتصحيحيــة الــي تضــع حلــوالً جذريــة ودائمــة هلــذه املشــكلة ،مــن خــال إعــادة النظــر يف برامــج
التعليــم والتدريــب ،وتوفــر مصــادر متويــل إضافيــة وفــرص عمــل جديــدة وتعزيــز احـرام اإلنســان لقيمــة العمــل بعيــداً عــن ثقافــة العيــب،
وإيــاء عنايــة خاصــة لتنميــة احملافظــات ،والنهــوض بقطــاع الزراعــة الــذي يُوفــر فــرص عمــل للعديــد مــن األســر واألفـراد.
وحتســن مســتوى حيــاة املواطــن يتطلــب االهتمــام بالرعايــة الصحيــة ،وهــي حــق لــكل مواطــن ومواطنــة .فاإلنســان الســليم املطمئــن علــى
صحتــه وصحــة أبنائــه وأسـرته؛ هــو اإلنســان القــادر علــى العمــل واإلنتــاج ،وقــد شــرعت احلكومــة بتوســيع مظلــة التأمــن الصحــي ليشــمل
مجيــع املواطنــن ،وإيــاء عنايــة خاصــة لربامــج األمومــة والطفولــة.
لقــد أطلقنــا دعوتنــا مــن قبـ ُـل إىل تنشــيط احليــاة السياســية واحلزبيــة ،وركزنــا علــى أمهيــة دور الشــباب ودور امل ـرأة يف حياتنــا السياســية،
ودعونــا إىل ح ـوار وطــي دائــم وشــامل يُعــزز مفهــوم التعدديــة واح ـرام ال ـرأي اآلخــر ،وهــذه بالنســبة لنــا أولويــة ال رجعــة عنهــا ،لكنهــا
جيــب أن تســر جنب ـاً إىل جنــب مــع التنميــة اإلداريــة .آخذيــن بعــن االعتبــار؛ أن التقــدم واالنفتــاح االقتصــادي يُشــكل رافــداً للتنميــة
السياســية ،وال بــد مــن التذكــر هنــا؛ بــأن األولويــة الــي تتقــدم علــى كل األولويــات هــي أمــن األردن واســتقراره ،فبــدون األمــن واالســتقرار
ال ُيكــن أن تكــون هنــاك تنميــة.
إن طموحــات األردنيــن واألردنيــات كبــرة ،وهــي علــى قــدر عزائمهــم؛ وقــد محلونــا وإياكــم مســؤولية قيــادة املســرة وحتقيــق هــذه
الطموحــات واألهــداف النبيلــة ،فلنكــن مجيع ـاً علــى مســتوى هــذه املســؤولية اجلليلــة ،وهــذا يســتدعي تكاتــف اجلهــود وأعلــى درجــات
التعــاون والتكامــل بــن مجيــع الســلطات ،وخاصــة بــن الســلطتني التشـريعية والتنفيذيــة ،حبيــث تكــون العالقــة بينهمــا قائمــة علــى الثقــة
والتعــاون الكامــل؛ وأن يكــون جوهــر هــذه العالقــة ملتزم ـاً باملصلحــة الوطنيــة العليــا».
(خطاب العرش السامي يف افتتاح الدورة العادية الثانية جمللس األمة األردين الرابع عشر)2004 ،

مقتطفات من أقوال
صاحبة السمو امللكي األمرية بسمة بنت طالل املعظمة
يف دعم حقوق املرأة األردنية ومتكينها
الفعالــة والــي أرى أن املـرأة األردنيــة تتمتــع باخلــرة واملعرفــة والنضــج الضــروري ،لتســاهم بالكثــر يف هــذا
«وهنــا تتبــن احلاجــة للمشــاركة ّ
اجملــال .فاملســاواة الــي يطمــح إليهــا كل إنســان ،ترتكــز علــى توفــر مناخــات العدالــة بكافــة أشــكاهلا إذا مــا بنيــت علــى مشــاركة كافــة
مكونــات وأطيــاف اجملتمــع؛ مبــن فيهــم النســاء».
(حفل إطالق التقرير الوطين تقدم املرأة األردنية :حنو العدالة واملشاركة واملساواة)2011 ،
«إن املـرأة الــي حتصــل وزوجهــا علــى حــق تنظيــم أسـرهتما تســتطيع أيضـاً أن حتصــل علــى حقهــا بالتمتــع بصحــة أفضــل ،واحلصــول علــى
تعليــم أفضــل ،وزيــادة دخلهــا ملنفعتهــا ومنفعــة أسـرهتا ،واختــاذ القـرارات املبنيــة علــى املعلومــات الصحيحــة سـواء يف منزهلــا أو يف جمتمعهــا
أو يف وطنهــا».
(حفل إطالق تقرير حالة سكان العامل)2012 ،

«إن أيــة حضــارة تعتمــد علــى مبــادئ التكافــل والتضامــن وتزدهــر بفضــل حكمــة األجــداد وعطــاء اآلبــاء الذيــن تركـوا إرثـاً مــن القيــم الــي
تشــهد علــى حنكتهــم وبراعتهــم .هكــذا تواصلــت شــعلة احلضــارة مــن جيــل إىل جيــل».
(حفل إطالق املبادرة الوطنية «مسنني بال حدود»)2014 ،

مقدمة:
يأتــي إصــدار هــذا التقريــر الوطنــي الثانــي حــول تقــدم المـرأة األردنيــة ضمــن التـزام اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة بإصــدار تقريــر
دوري يرصــد مســيرة الم ـرأة األردنيــة «إنجــازات وتحديــات» ،وقــد ارتــأت اللجنــة الوطنيــة أن يتنــاول هــذا التقريــر مســيرة تقــدم الم ـرأة
األردنيــة للعاميــن ( 2012و )2013فــي مجــاالت الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ وأن يأتــي تحــت عنــوان «نحــو الوقايــة
والحمايــة والتمكيــن» .حيــث يســتعرض هــذا التقريــر أبــرز إنجــازات المـرأة األردنيــة فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
ويوضــح التحديــات والمعيقــات التــي تحــول دون التمتــع الكامــل للم ـرأة فــي مجــاالت هــذه الحقــوق ،ويتطــرق لبعــض المقترحــات
والتوصيــات بغيــة التغلــب عليهــا ،كمــا يــدرج قصــص نجــاح لنســاء أردنيــات تميّــزن وأحدثــن فرق ـاً ملموس ـاً فــي نوعيــة حياتهــن وحيــاة
أســرهن ،وذلــك وفق ـاً لمجــاالت التقريــر المختلفــة.
وبالنظــر إلــى التطــور التاريخــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ نســتنج أن األمــم قــد ناضلــت طويـاً للوصــول إلــى مواثيــق
ـداء مــن ميثــاق األمــم المتحــدة،
دوليــة متفــق عليهــا إلرســاء هــذه الحقــوق واالعت ـراف بهــا لجميــع أف ـراد البش ـرية رجــاالً ونســاء ،ابتـ ً
مــروراً باإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ،ووصــوالً إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والعهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (الملحــق رقــم  )1والتــي تمثــل محــور هــذا التقريــر ،فقــد جــاء هــذا العهــد ليرســخ المبــادئ
الرئيســة لحقــوق البشـرية المتعلقــة بالحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وهــو ينــص علــى أنــه لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا
بنفســها ،وهــي بمقتضــى هــذا الحــق حــرة فــي تقريــر مركزهــا السياســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق نمائهــا االقتصــادي واالجتماعــي
والثقافــي ،كمــا يُركــز علــى المســاواة بيــن الجنســين فــي نــص المــادة الثالثــة« :تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة
الذكــور واإلنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد» ،ومــن هنــا؛
فــإن جميــع مــا ورد مــن حقــوق فــي هــذا العهــد هــي حقــوق للمـرأة كمــا هــي للرجــل ،فمــن حقهــا بالتالــي التمتــع الكامــل بحقوقهــا العماليــة
والتأمينــات االجتماعيــة ،والتمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة ورعايــة األمومــة ،وكذلــك الحــق الكامــل فــي مجــال
التربيــة والتعليــم بكافــة مســتوياته ،باإلضافــة إلــى حــق التمتــع فــي المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة واإلبداعيــة؛ وخاصــة فــي عصرنــا الحالــي
الــذي يتميــز بأنــه عصــر العولمــة السـريعة المتناميــة وعالميــة المعرفــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،وحيــث أن األردن هــو مــن
الــدول المصادقــة علــى هــذا العهــد؛ فينبغــي االلتـزام بمــا ورد فيــه وخاصــة فــي مجــال المســاواة وتكافــؤ الفــرص.
وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور األردنــي نــص علــى المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات ،وأن التش ـريعات المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة تضمنــت العديــد مــن الحقــوق للم ـرأة وأنصفتهــا فــي كثيــر مــن المجــاالت ،إال أنــه ال ت ـزال هنالــك العديــد مــن
الفجــوات النوعيــة ضــد الم ـرأة علــى مســتوى التش ـريعات والممارســات ،والتــي تُفاقــم مــن فجــوات النــوع االجتماعــي .وقــد رصــد هــذا
التقريــر هــذه الفجــوات التــي تعيــق تقــدم المـرأة االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي وحــاول وضــع بعــض التوصيــات بصددهــا فــي مــا يتعلــق
بالحاجــة إلــى تطويــر السياســات والتش ـريعات واإلج ـراءات.
ولقــد واصلــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة منــذ تأسيســها فــي عــام 1992؛ أداء عملهــا بالبنــاء علــى اإلنجــازات التــي حققتهــا
النســاء بالتعــاون والتنســيق مــع الحكومــة والمؤسســات الرســمية واألهليــة المعنيــة بقضايــا الم ـرأة ،للنهــوض بالمهــام الموكلــة إليهــا،
ولتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات الوطنيــة ومعالجــة مــا يعتــرض المســيرة مــن عقبــات ومعيقــات ،ومتابعــة تنفيــذ وتطبيــق االســتراتيجيات
الوطنيــة الخاصــة بالم ـرأة األردنيــة .فقــد حققــت اللجنــة الوطنيــة برئاســة صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة
منــذ تأسيســها إنجــازات عديــدة ،كمــا أحدثــت تغييـراً إيجابيـاً كبيـراً وملموسـاً فــي حيــاة األردنيــات رغــم الظــروف الصعبــة التــي تعيشــها
المنطقــة ،فقــد ســعت جاهــدة النتـزاع حضورهــا وتعزيــز مكانتهــا بكافــة المجــاالت ،وأســهمت فــي إحــداث تطــورات هامــة فــي مســيرتها
وصــوالً إلــى حالــة نــادرة ونمــوذج يحتــذى عربيـاً واقليميـاً ودوليـاً ،فقــد خطــت خطــوات واســعة نحــو األفضــل فــي مجــاالت مختلفــة مــن
أبرزهــا؛ التعليــم والتوعيــة باعتبارهمــا الســاح األهــم لتمكيــن المـرأة .وتواصــل اللجنــة عملهــا مســتندة إلــى رؤيــة وإرادة القيــادة الهاشــمية


كمــا عبــر عنهــا صاحبــا الجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم وجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة ،مــن خــال مبــادرات مل ــكية
مميــزة عديــدة .ومــا زالــت اللجنــة تعمــل بجهــد مؤسســي تشــاركي ،ومثابــرة ال تــكل وال تمــل بهــدف تذليــل كل مــا يعيــق تقدمنــا فــي هــذا
المجــال مــن عقبــات أو صعوبــات.
فقــد أعــدت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة ( )2017 –2013بمنحــى تشــاركي مــع
مختلــف الجهــات والمؤسســات الرســمية واألهليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة ،بهــدف تحقيــق توافــق وطنــي واســع حــول
أولويــات العمــل فــي المرحلــة القادمــة.
وقــد حظــي التش ـريع؛ باهتمــام خــاص ضمــن خطــط اللجنــة وبرامجهــا ،انطالق ـاً مــن أن الدســتور األردنــي واالتفاقيــات الدوليــة التــي
صادقــت عليهــا المملكــة بعــد أن يتــم نشــرها فــي الجريــدة الرســمية تعتبــر مرجعيــة أساســية للتشـريعات الوطنيــة ،وتُمثــل ضمانــة حقيقيــة
إلعمــال الحــق فــي المســاواة وتكافــؤ الفــرص لجميــع األردنييــن ،وألن عمليــة التشـريع تعتبــر األداة الرئيســة إلنجــاز التطويــر واإلصــاح
ولترجمــة التوافقــات الوطنيــة التــي تضمنتهــا مختلــف الوثائــق الوطنيــة خاصــة األوراق النقاشــية األربعــة التــي عرضهــا جاللــة الملــك عبــد
اهلل الثانــي المعظــم ،والتــي تُمثــل رؤيــة جاللتــه لمســيرة اإلصــاح الشــامل فــي األردن علــى مختلــف الصعــد ،والتــي تفتــح بوابــة مــن
الحريــة لمشــاركة أبنــاء الوطــن بنســائه ورجالــه فــي صنــع المســتقبل ،والــذي نجــح األردن فــي استشـرافه فواصــل نهجــه المتمثــل بالســير
ق ــدماً باإلصالحــات التــي تُرجمــت عمليـاً عل ــى أرض الواقــع إلــى سياســات تهــدف إلــى الســير قدمـاً فــي التغييــر واإلصــاح فــي مختلــف
المجــاالت ســواء المتمثلــة بالبنيــة السياســية أو التش ـريعية.
ولألهميــة المترتبــة علــى إلقــاء الضــوء علــى الجانــب التشـريعي وتطويــر المتعلــق منــه بالمـرأة وتأطيــره تشـريعياً ليســهم بتعزيــز حضورهــا،
كانــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة قــد قدمــت مقترحاتهــا للجنــة الملكيــة لتعديــل الدســتور األردنــي لعــام  –1952التــي
أشــادت بتلــك المقترحــات – واشــتملت التعديــات علــى العديــد مــن المــواد ،حيــث تــم األخــذ بمعظمهــا .وفــي عــام  2011صــدر
الدســتور المع ـ ّدل الــذي تضمــن تعديــل ( )42مــادة؛ عــززت الحريــات السياســية والمدنيــة ،ونــص علــى أن كل اعتــداء علــى الحقــوق
والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ،وعــززت التعديــات مبـ ــادئ العدالــة والمس ــاواة واحت ـرام
حقـ ــوق اإلنس ــان ،والتأكيــد علــى أن األســرة هــي أســاس المجتمــع وأن القانــون يحفــظ كيانهــا الشــرعي ويقــوي أواصرهــا وقيمهــا ،وأن
القانــون يحمــي األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ،ويرعــى النــشء وذوي االعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل ،كمــا أكــدت علــى
إلزامية التعليم األساســي ومجانيته ،واســتحداث مجموعـ ـ ــة م ــن المؤسس ــات الدستوري ــة الرقابيـ ــة مثل؛ إنش ــاء المحكمة الدســتورية التي
أنــاط بهــا الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن واألنظمــة وتفســير نصــوص الدســتور ،ممــا يتيــح مجــاالً للطعــن بدســتورية القوانيــن واألنظمــة التــي
تميّــز ضــد المـرأة ،والهيئ ــة المســتقلة لالنتخــاب ،واســتحداث درجتيــن مــن درجــات التقاضــي فــي القضــاء اإلداري .ولكــن؛ يؤخــذ علــى
هــذه التعديــات الدســتورية أنهــا لــم تنــص صراحــة علــى المســاواة علــى أســاس الجنــس ،وقــد صــدر عــن اللجنــة الملكيــة التأكيــد علــى
أن المــادة السادســة تتضمــن المســاواة بيــن األردنييــن رجــاالً ونســاء بالحقــوق والواجبــات ،وكذلــك عــدم النــص علــى مكانــة االتفاقيــات
الدوليــة المصــادق عليهــا.
وتواكــب اللجنــة الوطنيــة المســتجدات المتعلقــة بحقــوق المـرأة فــي مختلــف المجــاالت؛ بالعمــل علــى إعــداد الئحــة بمطالــب الحركــة
النســائية بالسياســات والتش ـريعات لتقــدم ألعضــاء مجلــس األمــة بعــد كل انتخابــات نيابيــة منــذ عــام  2003وكان آخرهــا فــي عــام
 ،2013والتــي أثمــرت عــن صــدور تشـريعات وإجـراء تعديــات علــى العديــد منهــا؛ باتجــاه تحقيــق المزيــد مــن الحمايــة لحقــوق المـرأة
وتعزيزهــا ،مــن أبرزه ــا :قانــون الضمــان االجتماعــي لعــام 2014؛ الــذي اســتحدث تأميــن األمومــة وتأميــن البطالــة ،مــا ســيعمل علــى توفيــر
الحمايــة للمؤمــن عليهــن العامــات ويحفــز ويشــجع أصحــاب العمــل علــى تشــغيل النســاء وعــدم االســتغناء عــن خدماتهــن فــي حــال
زواجهــن أو قــرب اســتحقاقهن إلجــازة األمومــة ،كمــا تــم اســتحداث االنتســاب االختيــاري ممــا يتيــح فرصــة االشــتراك بالضمــان لربــات
المنــازل ،وتوســعة الشــمول بالضمــان ليشــمل العامــات فــي المنشــآت الصغيــرة كمشــاغل الخياطــة وصالونــات التجميــل ومحــات بيــع


األلبســة ..وغيرهــا .وأتــاح لألرملــة الجمــع بيــن نصيبهــا مــن راتــب التقاعــد أو االعتــال الــذي يــؤول إليهــا مــن زوجهــا وبيــن أجرهــا مــن
العمــل ،وكذلــك الجمــع بيــن نصيبهــا مــن رواتــب التقاعــد واالعتــال الــذي يــؤول إليهــا مــن والديهــا أو مــن أبنائهــا .وقانــون البلديــات لســنة
2011؛ الــذي نــص علــى الــدور التنمــوي للبلديــات ورفــع النســبة المخصصــة للنســاء فــي المجالــس البلديــة مــن ( )%20إلــى (.)%25
وفــي عــام 2012؛ صــدرت قوانيــن االنتخــاب لمجلــس النــواب خصصــت للنســاء خمســة عشــر مقعــداً نيابي ـاً باإلضافــة للمقاعــد
التــي تحصــل عليهــا النســاء فــي الدوائــر االنتخابيــة المحليــة؛ ومــن الدائــرة االنتخابيــة العامــة؛ ممــا عــزز المشــاركة السياســية للمـرأة فــي
المجلــس النيابــي .وقانــون الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب الــذي نــص علــى إشـراف الهيئــة علــى العمليــة االنتخابيــة النيابيــة وإدارتهــا فــي كل
مراحلهــا ،كمــا أدارت االنتخابــات النيابيــة لعــام 2013؛ مــا عــزز مــن الثقــة بنزاهــة االنتخابــات وســاهم فــي رفــع نســبة مشــاركة النســاء
فيهــا علــى مســتوى القائمــة الوطنيــة والدوائــر المحليــة ،وشــاركت الهيئــة بــإدارة االنتخابــات البلديــة لعــام  .2013وقانــون األح ـزاب
السياســية الــذي نــص علــى وجــوب أن يؤســس الحــزب علــى أســاس المواطنــة والمســاواة وااللت ـزام بالديمقراطيــة واحت ـرام التعدديــة
السياســية وأنــه ال يجــوز تأسيســه علــى أســاس دينــي  ...أو علــى أســاس التفرقــة بســبب الجنــس ،علــى أن ال تقــل نســبة النســاء عــن
( )%10فــي الهيئــة التأسيســية .وقانــون التنفيــذ الشــرعي لســنة 2013؛ الــذي وســع اختصــاص القضــاء الشــرعي ليتولــى اإلشـراف علــى
معجلــة التنفيــذ والســندات واالتفاقــات المتضمنــة حقـاً؛ الصــادرة أو
تنفيــذ الســندات التنفيذيــة ســواء مــن األحــكام القضائيــة والقـرارات ّ
المصــادق عليهــا مــن المحاكــم الشــرعية ،بمــا فــي ذلــك عقــود الــزواج واألحــكام األجنبيــة ممــا ييســر تحصيــل الحقــوق بســرعة وفاعليــة
ويــؤدي إلــى تجنــب اللجــوء إلقامــة الدعــاوى لتحصيــل هــذه الحقــوق .والقانــون المعـ ّدل لقانــون جــوازات الســفر لســنة 2013؛ الــذي
ألغــى اشــتراط الموافقــة الخطيــة للــزوج أو الولــي علــى منــح جــواز ســفر للزوجــة واألوالد .والقانــون المع ـ ّدل لقانــون العقوبــات األردنــي
لســنة 2011؛ الــذي شــدد العقوبــات علــى جرائــم العنــف البدنــي والجنســي كجرائــم االغتصــاب وجرائــم هتــك العــرض والخطــف
والتحــرش الجنســي ،وعلــى مرتكبــي جرائــم تهريــب األشــخاص عبــر الحــدود ،وبجريمــة نســب طفــل الــى امـرأة لــم تلــده وجرائــم القــوادة
والخطــف ..وغيرهــا مــن الجرائــم ذات الصلــة .ومــن التوصيــات التــي قبلهــا األردن عنــد مناقشــة تقريــره الوطنــي الثانــي آلليــة االســتعراض
الــدوري الشــامل أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ( )2013/10/24تعديــل قانــون العقوبــات لجهــة إلغــاء المــادة ( )308المتعلقــة
بوقــف تنفيــذ العقوبــة أو التحقيــق فيهــا بــزواج المغتصــب بالضحيــة ،وأيــة تش ـريعات تميّــز ضــد الم ـرأة .ونظــام الخدمــة المدنيــة لعــام
2013؛ الــذي منــح إجــازة األبــوة فــي حــال المولــود الجديــد لمــدة يوميــن ،ومنــح الموظفــة ســاعة رضاعــة يوميـاً لمــدة تســعة أشــهر بعــد
إجــازة األمومــة ،وإجــازة األمومــة لحــاالت اإلجهــاض بعــد الشــهر الرابــع ،ورفــع اإلجــازة العرضيــة حــال وفــاة الزوج/الزوجــة إلــى عشــرة
أيــام ،واإلجــازة العرضيــة عنــد وفــاة األصــول .ونظــام التعييــن علــى الوظائــف القياديــة لســنة 2013؛ لضمــان النزاهــة والشــفافية والعدالــة
والمســاواة فــي التعييــن فــي الوظائــف القياديــة ،مــا ســيعزز تواجــد النســاء فيهــا .ونظــام مكاتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري لعــام 2013؛
الــذي نــص علــى إنشــاء «مكتــب اإلصــاح والتوفيــق األســري فــي كل محكمــة شــرعية إلنهــاء النزاعــات األسـرية بالطــرق الوديــة وبالتوعيــة
والتثقي ــف بالحقــوق والواجبــات الزوجيــة وتقديــم اإلرشــاد األســري .ونظــام المركــز الوطنــي للعنايــة بصحــة المـرأة لســنة 2011؛ الــذي
تــم بموجبــه إنشــاء المركــز الوطنــي للعنايــة بصحــة المـرأة ويهــدف إلــى تقديــم الخدمــات المتخصصــة للعنايــة بصحــة المـرأة .وتعليمــات
ترخيــص المهــن مــن داخــل المنــزل لســنة 2011؛ لتمكيــن ربــات المنــازل مــن مزاولــة األعمــال مــن منازلهــم بصفــة قانونيــة فــي عــدد مــن
القطاعــات االقتصاديــة المهنيــة كاالستشــارات اإلداريــة والتســويقية ومجموعــة مــن المهــن والحــرف اليدويــة كالحياكــة والتطريــز والخــزف
وتصنيــع األغذيــة .وتعليمــات ترخيــص الحضانــات المؤسســية للقطاعــات العــام والخــاص والتطوعــي التــي وضعــت شــروطاً ميســرة تتيــح
لصاحــب العمــل توفيــر دور الحضانــة بطريقــة أقــل تعقيــداً مقارنــة بشــروط الحضانــات التجاريــة .ووفــق التعديــل الــذي جــرى علــى قانــون
التقاعــد المدنــي حيــث تمــت المصادقــة عليــه مــن مجلــس األمــة؛ بانتظــار اســتكمال اإلجـراءات الدســتورية لصــدوره؛ مــا ســمح لألرملــة
بالجمــع بيــن مــا يســتحق لهــا مــن تقاعــد زوجهــا وتقاعدهــا .ويجــرى العمــل حاليـاً علــى إعــداد رزمــة مــن مشــاريع القوانيــن منهــا؛ األحــداث،
وحقــوق الطفــل ،وتشــكيل المحاكــم الشــرعية والنيابــة العامــة لديهــا ،وأصــول المحاكمــات الشــرعية ،والحمايــة مــن العنــف األســري،


وحقــوق األشــخاص المعوقيــن ،واالنتخابــات النيابيــة وقانــون معـ ّدل لقانــون البلديــات ..وغيرهــا.
ويتبيــن مــن كل مــا ســبق؛ أن األردن قــد خطــى خطــوات واســعة فــي الســنوات الســابقة تمثلــت فــي العديــد مــن اإلنجــازات علــى مســتوى
السياســات والتشـريعات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ أســهمت فــي تطويــر أوضــاع المـرأة فــي المجــاالت كافــة وبخاصــة
مــا يتعلــق باإلنجــازات التربويــة ببعدهــا الكمــي المتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت التحــاق الفتيــات بمختلــف المراحــل التعليميــة بدرجــة فاقــت
الذكــور فــي معظمهــا ،مثلمــا تمثلــت ببعدهــا النوعــي بتميّــز نتائــج التحصيــل التعلّمــي لطالباتنــا اإلنــاث وتفوقهــن علــى زمالئهــن الذكــور ،أو
مــا يتعلــق بالتقــدم الملمــوس فــي مجــال توفيــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة والمجانيــة لألمومــة والطفولــة؛ ولكبــار وكبيـرات الســن والمصابيــن
والمصابــات بأمـراض مزمنــة ،أو فــي مجــال مراجعــة التشـريعات وتعديلهــا وتطويرهــا وإقـرار تشـريعات جديــدة ،وتبنــى السياســات الكفيلــة
بتلبيــة احتياجــات النســاء وإطــاق طاقاتهــن لخدمــة أســرهن ومجتمعاتهــن المحليــة ووطنهــن ،والكفيلــة بإعمــال واحتـرام وحمايــة حقوقهــن
اإلنســانية ،إضافــة إلــى مــا شــهده األردن مــن إنجــازات فــي مجــال التوســع والتنــوع فــي البرامــج والخدمــات اإلرشــادية والتأهيليــة والعالجية
والبرامــج التدريبيــة الموجهــة للنســاء والتــي تقدمهــا الجهــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مختلــف مناطــق المملكــة.
وعلــى الرغــم مــن كل مــا تحقــق؛ فــا تـزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي يجــب تذليلهــا لنصــل إلــى مســتوى طموحاتنــا فــي مجــال
االرتقــاء بوضــع المـرأة األردنيــة فــي مختلــف المجــاالت االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة .وانطالقـاً مــن ذلــك؛ فإننــا اآلن،
مطالبــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى؛ بتعظيــم نوعيــة وفعاليــة وجديــة مشــاركة المـرأة وتمكينهــا :سياســياً واقتصاديـاً واجتماعيـاً وقانونيـاً،
وتكثيــف جهودنــا مــن خــال تطويــر منظومــة متكاملــة مــن التشـريعات والسياســات والخدمــات المســاندة والبرامــج والخطــط والموازنــات
الهادفــة إلــى التغلــب علــى التحديــات التــي تعيــق مســيرة تقــدم المـرأة نحــو الوقايــة والحمايــة والتمكيــن.

األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
أسمى خضر



«ملخص تنفيذي»
حول أبرز مضامين التقرير ومؤشراته
•اســتناداً إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (الملحــق رقــم  ،)1تتعهــد الــدول األطـراف فــي
هــذا العهــد؛ بضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص
عليهــا فــي هــذا العهــد .كمــا تكفــل هــذه الــدول لجميــع العمــال أجـراً منصفـاً ،ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي
تمييــز ،علــى أن تضمــن للمـرأة خصوصـاً تمتعهــا بشــروط عمــل ال تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل ،وتقاضيهــا أجـراً
يســاوي أجــر الرجــل لــدى تســاوي العمــل.
•فــي إطــار ســعيها للوصــول إلــى ام ـرأة أردنيــة متمكنــة «اجتماعي ـاً وقانوني ـاً وسياســياً واقتصادي ـاً» ،قــادرة علــى االضطــاع بمهامهــا
وأدوارهــا المختلفــة ،تتمتــع بالمســاواة فــي القيمــة والكرامــة والحقــوق وتشــارك بفعاليــة فــي بنــاء كافــة أركان المجتمــع األردنــي،
تناولــت االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة ( )2017-2013مجموعــة مــن المحــاور المتصلــة بتمكيــن المـرأة :هــي :محــور
التمكيــن االجتماعــي للم ـرأة /أي األمــن اإلنســاني والحمايــة االجتماعيــة ،والــذي شــمل مجــاالت عــدة ،هــي :التعليــم ،والصحــة
والصحــة اإلنجابيــة ،والعنــف ضــد الم ـرأة ،والبيئــة والتغيــر المناخــي ،إضافــة إلــى الم ـرأة ذات الحاجــات األساســية والتحديــات
المعوقــة ،والمـرأة كبيــرة الســن .واشــتملت االســتراتيجية
الخاصــة ،والــذي تضمــن :األمــن الغذائــي ،والمــأوى واإلســكان ،والمـرأة ّ
علــى محــور التمكيــن السياســي للمـرأة والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة .أمــا محــور التمكيــن االقتصــادي للمـرأة ،فقــد تنــاول فئــات
مختلفــة :كالمـرأة العاملــة ،والمـرأة ســيدة األعمــال ،والمـرأة العاملــة مــن المنــزل أو فــي العمــل غيــر المنظــم ،والمـرأة الفقيــرة ،والمـرأة
المعيلــة لألســرة .كمــا اشــتملت االســتراتيجية علــى مجموعــة مــن المحــاور المســتعرضة :وهــي :الثقافــة المجتمعيــة الداعمــة لتمكيــن
المـرأة ،واإلعــام وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،ودمــج النــوع االجتماعــي فــي التشـريعات والسياســات والخطــط والبرامــج
والموازنــات الوطنيــة ،والتطويــر المؤسســي للمنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن المـرأة.
•تضمــن التقريــر ســرداً لمجموعــة مــن قصــص النجــاح لفتيــات ونســاء أردنيــات حققــن تميـزاً فــي المجــاالت ذات العالقــة بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،إضافــة إلــى إب ـراز نخبــة مــن األردنيــات المتمي ـزات فــي مجــاالت العلــوم والبحــث العلمــي
وجوانــب اإلبــداع الثقافــي والرياضــي والفنــي المختلفــة .كمــا تضمــن التقريــر رزمــة مــن التوصيــات الهادفــة إلــى االرتقــاء بالم ـرأة
وتمكينهــا فــي المجــاالت كافــة.

أبرز استنتاجات الفصل األول (المرأة والحقوق االقتصادية):

•جــاء فــي األجنــدة الوطنيــة لألعــوام ( )2015-2006فــي محــور التنميــة السياســية والمشــاركة ،وفــي بنــد الحــرص علــى تمكيــن
الم ـرأة؛ بأنــه ال بــد مــن زيــادة مســاهمة الم ـرأة فــي النشــاط االقتصــادي وجعلهــا ش ـريكاً للرجــل فــي التنميــة ،وضمــان مبــدأ تكافــؤ
الفــرص فــي إجـراءات التعييــن والترقيــة والتدريــب فــي المؤسســات العامــة والخاصــة .كمــا تناولــت األجنــدة ضمــن محــور المشــاركة
الشــعبية ومؤسســات المجتمــع المدنــي وفــي بنــد تمكيــن المـرأة توصيــات بخصــوص :تحقيــق المســاواة للمـرأة وإزالــة كافــة أشــكال
التمييــز بحقهــا فــي القوانيــن والتش ـريعات األردنيــة ،وتغييــر الممارســات االجتماعيــة الخاطئــة بحقهــا وتصحيــح الصــورة النمطيــة
الســلبية التــي تنتقــص مــن حقوقهــا ،وضمــان زيــادة مشــاركة المـرأة بنســب مقبولــة فــي مواقــع صنــع القـرار الرســمية...
•علــى الرغــم مــن الخطــط االســتراتيجية والسياســات التــي تــم تصميمهــا وتطبيقهــا خــال العقــود الماضيــة؛ والتــي كانــت تســتهدف
تطــور دور المـرأة ،فــإن واقــع مشــاركة المـرأة االقتصاديــة ومســاهمتها فــي ســوق العمــل مــا زال دون مســتوى الطمــوح.
•معــدل المشــاركة االقتصاديــة المنقــح للمـرأة األردنيــة حتــى نهايــة عــام ( 2012قــوة العمــل منســوبة إلــى عــدد الســكان مــن اإلنــاث
15ســنة فأكثــر) مــا زال منخفضـاً ويبلــغ حوالــي ( )%14،1مقابــل ( )%61،3للذكــور ،وهــذه النســبة تـراوح مكانهــا منــذ ســنوات،



ال بــل تراجعــت عمــا كانــت عليــه فــي عــام  ،2011إذ كانــت تبلــغ ( .)%14،7وتُعــد هــذه النســبة منخفضــة جــداً إذا مــا قورنــت
هــذه المؤش ـرات مــع واقــع الــدول العربيــة ودول العالــم الثالــث الــذي تقــارب فيهــا نســبة مشــاركة الم ـرأة ( ،)%30ومــع معــدل
المشــاركة االقتصاديــة علــى المســتوى العالمــي الــذي بلــغ ( )%50لعــام  .2012كمــا ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن ترتيــب األردن
فــي تقريــر التنافســية العالمــي لعــام  2010فــي مؤشــر مشــاركة المـرأة االقتصاديــة كان األخيــر بيــن ( )139دولــة .وهــذا ممــا يشــير
إلــى عــدم فعاليــة الجهــود التــي تبــذل لزيــادة مشــاركة المـرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة.
•مــن جانــب آخــر؛ فــإن معــدالت البطالــة عنــد النســاء األردنيــات أعلــى منهــا عنــد الرجــال ،إذ بلغــت ( )%19،9مقابــل ()%10،4
عنــد الرجــال فــي نهايــة عــام  ،2012وهــي تزيــد كثيـراً عــن معــدل البطالــة عنــد النســاء علــى المســتوى العالمــي فــي عــام 2012
والتــي بلغــت (.)%6،4
•ترتفــع نســبة البطالــة بيــن حملــة الشــهادة الجامعيــة لتصــل إلــى ( ،)%32وإن ( )275ألفـاً مــن المســجلين/ات فــي ديــوان الخدمــة
المدنيــة هــم مــن أصحــاب التخصصــات الراكــدة .وتبقــى غالبيــة النســاء فــي انتظــار الوظيفــة التــي تناســب مؤهالتهــن الجامعيــة لفتــرة
طويلــة ،ممــا يزيــد الصعوبــات والتحديــات أمــام مشــاركة المـرأة فــي ســوق العمــل.
•ال تأخــذ المـرأة فرصـاً متســاوية فــي تقلــد المناصــب العليــا والترقيــة وفــي الحصــول علــى فــرص التدريــب داخــل البــاد وخارجهــا،
باإلضافــة لتعــرض عــدد غيــر قليــل منهــن النتهــاكات وتجــاوزات تتمثــل فــي عــدم اإلنصــاف فــي األجــور وعــدم توفــر الخدمــات
المســاندة للمـرأة فــي أماكــن العمــل ،ممــا يجعلهــا تحجــم عــن اإلقــدام علــى االلتحــاق بســوق العمــل ويجعلهــا بعيــدة عــن المشــاركة
االقتصاديــة الفاعلــة.
•عندمــا تعمــل المـرأة فإنهــا تحضــر بقــوة فــي األعمــال التــي تهيمــن عليهــا تقليديـاً وفــي المســتويات الدنيــا مــن اإلدارة ،مــع تواجــد
محــدود لهــا فــي مواقــع وهيئــات صنــع القـرار كمجالــس اإلدارة .وبشــكل عــام؛ يمكــن القــول أن النســاء يتمركــزن فــي المهــن اإلداريــة
والمكتبيــة ويبتعــدن عــن المهــن التشــغيلية .كمــا تتقاضــى النســاء عــادة أج ـراً أقــل مــن الرجــل مقابــل نفــس العمــل أو مقابــل عمــل
بقيمــة متســاوية.
•تتركــز الغالبيــة الســاحقة مــن النســاء العامــات فــي األردن فــي ثالثــة قطاعــات اقتصاديــة مــن أصــل ( )13قطاعـاً اقتصاديـاً؛ وهــذه
القطاعــات تتمثــل فــي (التعليــم والصحــة والعمــل االجتماعــي).
•لــم تتجــاوز نســبة اإلنــاث صاحبــات األعمــال أو الالتــي يعملــن لحســابهن الخــاص ( ،)%5رغــم أن العمــل للحســاب الخــاص يالئــم
المـرأة أكثــر مــن الرجــل ألنــه يســمح لهــا بالتوفيــق بيــن العمــل والمســؤوليات العائليــة.
•حوالــي ( )%19مــن المشــتغلين/ات بــدون أجــر ُهــن مــن اإلنــاث ،وهــذا يعنــي عــدم إمكانيــة التصــرف بعوائــد العمــل مباشــرة؛ ممــا
يقلــل مــن فــرص االســتقالل االقتصــادي للمـرأة واإلنفــاق علــى تعليمهــا وصحتهــا.
•هنــاك تبايــن واضــح فــي متوســط األجــر الشــهري بيــن الذكــور واإلنــاث؛ فقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري عــام  2010للرجــل
( )403دينــاراً وللمـرأة ( )359دينــاراً ،وهــذا يــدل علــى أن النســاء يحصلــن علــى أجــر أقــل مــن الرجــال .وتبــدو هــذه الفجــوة أكثــر
وضوحـاً فــي القطــاع الخــاص عمــا هــي عليــه فــي القطــاع العــام ،حيــث بلغــت الفجــوة بيــن الجنســين فــي القطــاع الخــاص (،)%17
بينمــا لــم تتجــاوز هــذه الفجــوة فــي القطــاع العــام ( .)%11وهــذه الفجــوة تجعــل غالبيــة النســاء يلجــأن للقطــاع الخدمــي الــذي غالبـاً
مــا يتوافــر فــي القطــاع العــام.
•قامــت وزارة العمــل بالشـراكة مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة بإطــاق اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة لإلنصــاف فــي األجــور
فــي تمــوز  ،2011التــي ضمــت ممثليــن/ات عــن الشــركاء الثالثــة :الحكومــة وأصحــاب العمــل والعمــال ،كمــا ضمــت ممثليــن عــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي واإلعــام.
•مــن خــال تطبيــق إحــدى مشــاريع االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل لألعــوام ( ،)2020-2011أطلقــت وزارة العمــل الحملــة


الوطنيــة األولــى التــي اســتطاعت مــن خاللهــا تشــغيل ( )15842مــن الذكــور و( )8357مــن اإلنــاث و( )333مــن ذوي اإلعاقــة،
فــي مهــن مختلفــة وفــي محافظــات المملكــة كافــة.
•فيمــا يتعلــق بمشــاركة النســاء فــي العمــل النقابــي ســواء النقابــات العماليــة أم المهنيــة ،فــإن مشــاركتهن فــي الهيئــات العامــة بلغــت
نســبتها ( )%13و( )%33علــى التوالــي ،أمــا فيمــا يتعلــق بدورهــن فــي الهيئــات اإلداريــة فهــو متواضــع جــداً مــن حيــث النســبة
والــدور ،وغالبيــة النقابــات العماليــة ال يوجــد فيهــا قياديــات عماليــات وال يوجــد نقابــة عماليــة ترأســها ســيدة .وفيمــا يخــص النقابــات
المهنيــة؛ فــإن دور المـرأة ومشــاركتها فــي مجالــس اإلدارة متواضــع جــداً -باســتثناء نقابــة الممرضيــن والممرضــات -وال يوجــد دور
يذكــر للنســاء فــي مجالــس هــذه النقابــات.
•إن العالقــة األقــوى بيــن النــوع االجتماعــي والفقــر توجــد فــي األســر التــي ترأســها إنــاث ،وإن رئاســة المـرأة لألســرة بــرزت كمؤشــر
مبكــر لفقــر المـرأة ،ألنهــا العامــل الوحيــد الشــفاف بالنســبة للنــوع االجتماعــي فــي مقاربــات الفقــر المســتندة إلــى األســر .كمــا أن
معــدل المشــاركة فــي النشــاط االقتصــادي للنســاء أربــاب األســر أقــل بكثيــر مــن معــدل المشــاركة للرجــال أربــاب األســر (%7،1
مقابــل .)%73،8
•حســب مــا أشــارت إليــه دائــرة اإلحصــاءات العامــة؛ فقــد دلــت نتائــج الفقــر لعــام ( )2010علــى أن نســبة الفقــر بيــن اإلنــاث بلغــت
( )%7،4مقابــل ( )%6،9بيــن الذكــور .وترتفــع نســب الفقــر بيــن األســر فــي المناطــق الريفيــة بصــورة أكبــر منهــا فــي المناطــق
الحضريــة ،حيــث بلغــت ( )%13،1فــي الريــف و( )%9،9فــي الحضــر ،وتــزداد النســبة بيــن اإلنــاث فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر،
كمــا تــزداد النســبة بيــن األســر التــي ترأســها إنــاث فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر .لذلــك تنبــه المخططــون وصنــاع القـرار إلــى أهميــة
التصــدي لظاهــرة الفقــر ومحاولــة تأســيس البرامــج التــي مــن الممكــن أن تســاهم فــي تخفيــف حــدة الفقــر ،فقامــت رئاســة الــوزراء
بتشــكيل لجنــة لتحديــث االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر برئاســة وزارة التنميــة االجتماعيــة ،ووزارة التخطيــط نائبــا لرئيــس
اللجنــة ،لتحديــث االســتراتيجية بنهــج الشـراكة المؤسســية المعنيــة بمعالجــة أســباب الفقــر والتصــدي آلثــاره بالتوافــق علــى مضمــون
االســتراتيجية.
•يســاهم قطــاع العمــل غيــر المنظــم فــي خلــق فــرص العمــل وتوليــد الدخــل فــي ظــل ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر .إال أن المعوقــات
التــي تواجههــا المـرأة فــي ســوق العمــل المنظــم ليســت مقصــورة علــى هــذا النــوع وحــده مــن قطاعــات العمــل ،بــل هــي مشــكالت
ومعوقــات تمتــد لتعــم قطــاع العمــل غيــر المنظــم أيضـاً وربمــا بشــكل أكثــر جديــة وخطــورة ،وهنــاك أســباب عديــدة وراء صعوبــة معرفــة
المشــكالت التــي تواجههــا المـرأة فــي هــذا القطــاع منهــا؛ مــا يرجــع إلــى عــدم االتفــاق علــى تعريــف مفهــوم هــذا النــوع مــن العمــل مــن
ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى يعــود الســبب إلــى األســاليب المتبعــة فــي قيــاس هــذا النــوع مــن العمــل.
•يتضــح انخفــاض نســبة النســاء مــن مجمــوع مالكــي األراضــي والشــقق؛ ممــا يــدل علــى ضعــف مكانــة الم ـرأة االقتصاديــة مقارنــة
بالرجــل ،وال شــك أن معظــم تملــك النســاء للعقــارات عــن طريــق التوريــث وليــس عــن طريــق التجــارة.
•يُشــكل الحصــول علــى القــروض االئتمانيــة الوســيلة الرئيســة للبــدء بمشــروع أو التوســع بــه ،وهــذا يعنــي أن كثيـراً مــن المســتثمرات
أو صاحبــات األعمــال ســيتجهن إلــى القــروض الميكرويــة باعتبــار ذلــك أفضــل لهــن للمشــاركة االقتصاديــة ،حيــث تحصــل النســاء
علــى حوالــي ثلثــي القــروض الميكرويــة وبنســبة بلغــت ( )%64،2مــن إجمالــي القــروض الممنوحــة ،إال أن قيمــة القــروض اإلجماليــة
لإلنــاث لــم تتجــاوز ( )%41،9مــن إجمالــي القــروض الممنوحــة.
•الميـراث هــو فــي األصــل حــق شــرعي وليــس صدقــة ،وقــد أكدتــه الشـريعة اإلســامية والتشـريعات ،ومــا يجــري مــن حرمــان للمـرأة
مــن الميـراث بعيــد كل البعــد عــن الديــن والتطبيــق القانونــي الســليم ،وهنــاك بعــض الفئــات مــن المجتمــع تتمســك بحرمــان المـرأة مــن
الميـراث لمجــرد اعتقادهــم أن المـرأة ال تحتــاج المــال مــا دامــت فــي كنــف الرجــل ،إلــى جانــب رغبــة بعــض األســر فــي االحتفــاظ
بمــا تمتلكــه مــن الميـراث ضمــن نطاقهــا.


•أبرز استنتاجات الفصل الثاني (المرأة والحقوق االجتماعية):
وحســن المعاشــرة بهــدف التماســك والتفاهــم
•األســرة هــي اللبنــة األولــى واألســاس لتكويــن المجتمــع وتعتمــد علــى الترابــط والتكافــل ُ
والتفاعــل لمــا فيــه الخيــر للجميــع ،وتُعــد األســرة مــن أهــم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة ،وهــي أكثــر الجماعــات تأثيـراً فــي ســلوك
الفــرد واتجاهاتــه وقيمــه ،ولألســرة دور فــي تعزيــز أدوار النــوع االجتماعــي للذكــور واإلنــاث.
•أولــى جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم منــذ توليــه ســلطاته الدســتورية اهتمامــا خاص ـاً لقضايــا األســرة األردنيــة ،وإصــدار
التش ـريعات والسياســات الالزمــة لتحســين مســتوى معيشــتها.
•وفيمــا يتعلــق بالمؤشـرات الخاصــة باألســرة األردنيــة لعــام  ،2012تشــير اإلحصــاءات الحيويــة إلــى وجــود تطــور وتحســن فــي وضــع
األســرة األردنيــة نتيجــة للسياســات والجهــود الوطنيــة التــي ســاهمت فــي المحافظــة علــى وحــدة األســرة واســتقرارها.
•وانســجاماً مــع أهــداف برنامــج حزمــة األمــان االجتماعــي بخصــوص تحســين الظــروف المعيشــية لألســر الفقيــرة التــي تعانــي مــن
ظــروف ســكنية ســيئة ،فقــد تــم تنفيــذ مشــاريع إســكانية ضمــن هــذا البرنامــج اســتهدفت هــذه األســر لغايــات تأميــن الحــد األدنــى
المقبــول لهــم مــن الظــروف الســكنية الصحيــة اآلمنــة.
•إن غالبيــة الشـرائح المنتفعــة مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة هــي مــن األســر التــي تكــون المـرأة هــي رب األســرة فيهــا ،حيــث تُشــكل
النســاء مــا نســبته ( )%60تقريبـاً مــن إجمالــي الحــاالت المنتفعــة مــن الصنــدوق.
•عمــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة خــال العــام  2013مــع مجموعــة مــن األســر الحاضنــة مــن خــال إعــداد دليــل موجــه
لهــم بعنــوان (الحتضــان آمــن وصحــي) ،يتنــاول الجوانــب العلميــة والعمليــة للتعامــل مــع الطفــل المحتضــن واآلثــار اإليجابيــة التــي
تحققهــا األســرة وتنعكــس علــى الطفــل ،واإلجـراءات واآلليــات المناســبة للتعامــل مــع المشــاكل النفســية واالنفعاليــة واالجتماعيــة
التــي تواجــه األطفــال المحتضنيــن.
•هنــاك اهتمــام متزايــد علــى مســتوى القيــادة والحكومــة األردنيــة بزيــادة الوعــي بأخطــار العنــف ضــد المـرأة وآثــاره الســلبية علــى المـرأة
نفســها وعلــى األســرة والمجتمــع ،فعملــت الحكومــة علــى تطويــر السياســات والتشـريعات وإنشــاء المراكــز والمؤسســات للتصــدي
لهــذه الظاهــرة االجتماعيــة والتخفيــف مــن آثارهــا؛ باعتبــار أن العنــف ضــد المـرأة «مســؤولية وطنيــة تشــاركية».
•قامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة فــي عــام  2012بإطــاق شــبكة «شــباب شــمعة» لمناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة؛
بهــدف بنــاء شـراكات مجتمعيــة قويــة لتنســيق الجهــود الوطنيــة ،وتطويــر أفضــل الممارســات للوصــول إلــى :مجتمــع خـ ٍ
ـال مــن العنــف،
ونســاء آمنــات ،متمتعــات بالكرامــة اإلنســانية والعدالــة النوعيــة وتكافــؤ الفــرص.
•باشــرت اللجنــة الوطنيــة فــي عــام  2012أيضـاً بتنفيــذ مشــروع «تقويــة القــدرات المحليــة لحمايــة المـرأة مــن العنــف»؛ بهــدف تعزيــز
الجهــود التشــاركية بيــن المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال العنــف ضــد المـرأة ،إضافــة إلــى إصــدار «الميثــاق األخالقــي لمقدمــي
الخدمــات للنســاء ضحايــا العنــف» ودليــل المنظمــات والجهــات الشـريكة المعنيــة بالعنــف ضــد المـرأة».
•عملــت الحكومــة علــى إعــداد السياســات واالســتراتيجيات والتش ـريعات الالزمــة لالرتقــاء بجــودة الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام
والصحــة اإلنجابيــة بشــكل خــاص ،فهــدف البرنامــج التنفيــذي التنمــوي ( )2013-2011في»قطــاع الرعايــة الصحيــة» إلــى:
تحســين جــودة وخدمــات الرعايــة الصحيــة ،وتحقيــق التمويــل المســتدام لقطــاع الرعايــة الصحيــة مــع تقليــل العــبء عــن التمويــل
العــام ،والحــد مــن معــدالت انتشــار األم ـراض غيــر الســارية.
•قامــت وزارة الصحــة بوضــع سياســة رياديــة شــاملة فــي مجــال تقديــم وتعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة ،وتعمــل الــوزارة علــى االهتمــام
بصحــة الم ـرأة مــن خــال مديريــة صحــة الم ـرأة والطفــل ،التــي تهــدف إلــى تحســين جــودة ونوعيــة الخدمــات المتكاملــة المقدمــة
للمـرأة فــي جميــع مراحلهــا العمريــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات رعايــة األم أثنــاء فتــرة الحمــل ومــا بعدهــا وخدمــات تنظيــم األســرة
والصحــة اإلنجابيــة ورفــع كفــاءة مقدمــي الخدمــات فــي المراكــز الصحيــة.


•انعكــس مســتوى تحســن الرعايــة والخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي األردن علــى تطــور بعــض المؤشـرات الصحيــة منهــا؛ انخفــاض
فــي معــدالت اإلنجــاب ،وانخفــاض فــي معــدالت وفيــات األطفــال ووفيــات األمهــات ،وزيــادة نســبة مــن يســتعملون وســائل تنظيــم
األســرة ،باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد مراكــز األمومــة والطفولــة فــي المملكــة ليصــل عددهــا إلــى ( )444مركـزاً فــي عــام .2012
•بلغــت نســبة النســاء الحوامــل اللواتــي تلقيــن خدمــات رعايــة الحمــل عــام  2012مــن قبــل كادر طبــي مــدرب ( ،)%99وتمــت مــا
نســبته ( )%99,1مــن الــوالدات فــي مرفــق صحــي ،وتلقــت ( )%82مــن الســيدات خدمــات مــا بعــد الــوالدة خــال يوميــن مــن
الــوالدة.
•أولــت وزارة الصحــة االهتمــام للصحــة النفســية؛ حيــت أعــدت االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية لعــام  2011بهــدف تثقيــف
المجتمــع باألم ـراض النفســية وأهميــة معالجتهــا .وتركــز وزارة الصحــة فــي سياســاتها علــى دمــج خدمــات الصحــة النفســية ضمــن
خدمــات مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة ،باإلضافــة إلــى حرصهــا علــى بنــاء قــدرات العامليــن/ات فــي هــذا المجــال.
•وفق ـاً لتقريــر مســح الســكان والصحــة األس ـرية لعــام 2012؛ فقــد تــم الوصــول إلــى معــدل اإلنجــاب الكلــي المســتهدف لعــام
 2012وهــو ( )3.5طفـاً لــكل ســيدة .ولبرامــج الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األســرة دور كبيــر فــي تحقــق الفرصــة الســكانية التــي
ستســاهم فــي تحقيــق الرخــاء االقتصــادي والتحســن فــي الصحــة ونوعيــة الحيــاة للمواطنيــن وتحقيــق األهــداف الوطنيــة التنمويــة.
•مــن أبــرز اإلنجــازات الوطنيــة فــي مجــال الصحــة؛ إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة لألعــوام (-2013
 ،)2017واالســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة اإليــدز لألعــوام ( ،)2016-2012واالســتراتيجية الوطنيــة لالتصــال واالعــام
الصحــي لألعــوام ( ،)2012-2011والخطــة االســتراتيجية لبرنامــج القــرى الصحيــة لألعــوام ( ،)2015-2011إضافــة إلــى
إعــداد اســتراتيجية خاصــة لتضميــن خدمــات تنظيــم األســرة فــي برامــج التأميــن الصحــي لشــركات التأميــن الصحــي الخــاص.
•بلــغ المعــدل العــام للتغطيــة بالتأميــن الصحــي فــي المملكــة حســب إحصــاءات عــام  2012حوالــي ()%70؛ ( )%71لإلنــاث
مقابــل ( )%69للذكــور.
•أشــارت اإلحصــاءات الصــادرة عــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي لعــام  2013إلــى تدنــي نســبة مشــاركة النســاء فــي الضمــان
االجتماعــي ،إذ ال تتجــاوز النســبة حاليـاً ( )%25مــن إجمالــي المشــتركين/ات .كمــا لــم تتجــاوز نســبة النســاء اللواتــي خصــص لهــن
رواتــب تقاعديــة ( )%13مــن العــدد اإلجمالــي لمتقاعــدي/ات الضمــان االجتماعــي .وانضمــت ( )11ألــف ربــة منــزل أردنيــة إلــى
مظلــة الضمــان االجتماعــي عبــر االشــتراك االختيــاري بعــد نفــاذ قانــون الضمــان االجتماعــي المؤقــت فــي .2010/5/1
•ألول مــرة فــي تاريــخ العالــم ،وبحلــول عــام  2050ســيتجاوز عــدد كبــار الســن عــدد الشــباب فــي العالــم .إذ مــن المتوقــع أن تصــل
نســبة المســنين إلــى ( )%21فــي عــام  .2050وتشــكل النســاء النســبة األكبــر مــن إجمالــي األشــخاص المســنين فــي العالــم؛ لــذا
أكــد تقريــر الجمعيــة العالميــة الثانــي للشــيخوخة علــى؛ ضــرورة أن تشــكل حــاالت كبيـرات الســن فــي كل بلــد أولويــة فــي السياســات
العامــة وإجـراءات المســاواة الكاملــة بيــن المـرأة والرجــل وضمــان إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي جميــع السياســات والتشـريعات.
•تشــير اإلحصــاءات الوطنيــة إلــى أن نســبة الســكان فــي األردن عــام  2012ضمــن الفئــة العمريــة ( )65ســنة فمــا فــوق بلغــت
( )%3.37مــن عــدد الســكان اإلنــاث ،و( )%3.25مــن عــدد الســكان الذكــور .ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض معــدل الوفيــات،
وارتفــاع العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة الــذي وصــل إلــى ( )74.4ســنة لإلنــاث ،مقابــل ( )71.6ســنة للذكــور .وهــذا ممــا يُعــد مؤشـراً
علــى تزايــد نســبة كبــار الســن فــي األردن مــن ( )%5.2فــي العــام  2004إلــى مــا نســبته ( )%7.6فــي العــام .2020
•بلــغ عــدد دور المســنين التابعــة للقطاعيــن التطوعــي والخــاص المســجلة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة ( )9دور لغايــة عــام ،2013
بينمــا بلــغ عــدد األنديــة النهاريــة للقطاعيــن التطوعــي والخــاص ( )6أنديــة .كمــا تــم العمــل علــى جعــل المراكــز الصحيــة الشــاملة
وعددهــا ()8؛ مراكــز صحيــة صديقــة للمســنين (مراعيــة الحتياجــات كبــار الســن) المســتفيدين/ات مــن خدمــات هــذه المراكــز
وتوفيــر الخدمــات السـريعة لهــم.


•مــن أبــرز المبــادرات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بكبــار الســن؛ مبــادرة «نــادي الجــدات» لمركــز شــابات البتـراء التابــع للمجلــس األعلــى
للشــباب ،لتأســيس نــاد للجــدات فــي مناطــق وادي موســى والبت ـراء بهــدف الربــط بيــن الماضــي والحاضــر ،وتفعيــل الحــوار بيــن
الجيليــن القديــم والجديــد ،وتجذيــر القيــم والعــادات األصيلــة فــي نفــوس الجيــل الجديــد .ومبــادرة «حكايــة الجــدة أم محمــود»
التــي أطلقتهــا أمانــة عمــان الكبــرى ،حيــث تقــوم ســيدة مســنة بقـراءة القصــص لألطفــال أســبوعياً .وإطــاق المبــادرة الوطنيــة «مســنين
بــا حــدود» فــي عــام  2014التــي نفذتهــا دارات ســمير شــما ،وتهــدف إلــى تغيــر حيــاة المتقاعديــن المســنين عــن طريــق إشــغال
وقتهــم والمحافظــة علــى قدراتهــم العقلية/الذهنيــة والجســدية ،حيــث تركــز المبــادرة علــى تعزيــز برنامــج خدمــة المجتمــع المحلــي.
•النســاء ذوات اإلعاقــة أكثــر فقـراً مــن الرجــال ذوي اإلعاقــة والنســاء مــن غيــر ذوات اإلعاقــة ،ألنهــن أكثــر عرضــة لعــدم التوظيــف
واالســتخدام ،ويحصلــن علــى أجــور أقــل فــي العــادة فــي حــال توظيفهــن.
•تعانــي ذوات اإلعاقــة مــن التمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فهنــاك تمييــز مضاعــف فــي األســرة بينهــن وبيــن أشــقائهن الذكــور
فــي المعاملــة والتعليــم والعمــل ،فــا يســمح لهــن بالخــروج أو العمــل أو الســفر خوفــا عليهــن ،كمــا ال يتــاح لهــن مجــال المشــاركة
فــي القـرارات األسـرية والقـرارات المؤثــرة علــى حياتهــن الشــخصية ،ممــا ينعكــس ســلباً علــى مشــاركتهن وإســهاماتهن فــي العمليــة
التنمويــة.
•لقــد أولــى األردن اهتمامـاً خاصـاً لــذوي اإلعاقــة ســواء مــن ناحيــة إعــداد االســتراتيجيات أو إصــدار التشـريعات أو تقديــم الخدمــات
المختلفــة لدعــم هــذه الفئــة وتمكينهــا وإدماجهــا فــي المجتمــع للمســاهمة فــي عمليــة التطويــر والتنميــة المســتدامة.
•باســتخدام المنهــج المبنــي علــى حقــوق اإلنســان باعتبــار األشــخاص المعاقيــن مواطنيــن متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات ،وبهــدف
الوصــول إلــى مجتمــع يتمتــع ذوو اإلعاقــة فيــه بحيــاة كريمــة مســتدامة تحقــق لهــم مشــاركة فاعلــة قائمــة علــى اإلنصــاف والمســاواة،
تــم التركيــز فــي المرحلــة الثانيــة لالســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي االعاقــة لألعــوام ( )2015-2010علــى؛ ضــرورة إدمــاج
النــوع االجتماعــي فــي كافــة برامــج االســتراتيجية وأنشــطتها ،وخصصــت االســتراتيجية بنــداً يتعلــق «بالجندريــة واإلعاقــة» ،كمــا تــم
إضافــة محــور خــاص بالعنــف واالســتغالل لضمــان الحمايــة والوقايــة مــن كافــة الممارســات التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا األشــخاص
ذوو اإلعاقــة.
•شــهد األردن تقدم ـاً ملموس ـاً فــي مجــال العنايــة بقضايــا الطفولــة ،وللمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة دور بــارز فــي هــذا المجــال
بالتعــاون والتنســيق مــع المؤسســات المعنيــة العامــة كوزارتــي التربيــة والتعليــم والعمــل والمؤسســات الخاصــة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي ،فقــد أصــدر فــي عــام  2012العديــد مــن الدراســات واألدلــة التدريبــة لرفــع الوعــي بقضايــا الطفولــة منهــا «دليــل اإلجـراءات
التطبيقيــة لإلطــار الوطنــي لمكافحــة عمــل األطفــال» ،الــذي ســاهم فــي إعــادة أكثــر مــن ثالثــة آالف طفــل/ة إلــى التعليــم ووقايــة
أكثــر مــن خمســة آالف طفــل/ة مــن االنخـراط فــي العمــل .وإطــاق «حقيبــة عالــم األنترنــت» بهــدف توعيــة األطفــال باالســتخدام
اآلمــن لإلنترنــت وتوعيــة األســر بمخاطــره .كمــا أصــدر دليـاً تدريبيـاً بعنــوان «اإلجـراءات التطبيقيــة لإلطــار الوطنــي لمكافحــة عمــل
األطفــال» بالتعــاون مــع وزارة العمــل ،والــذي يســاعد فــي تحديــد الخطــوات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل الكــوادر المعنيــة بمكافحــة
عمــل األطفــال والحــد مــن هــذه الظاهــرة فــي األردن.
•تــم إنشــاء مركــز الدعــم االجتماعــي مــن قبــل الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البش ـرية؛ كأول مركــز متخصــص فــي األردن
عــام  ،2008تلخــص نطــاق عملــه فــي مناطــق عمــان والزرقــاء لخدمــة األطفــال العامليــن وأســرهم ،وذلــك بموجــب مذكــرة تفاهــم
موقعــة مــا بيــن وزارة العمــل والصنــدوق االردنــي الهاشــمي تجســيداً لمفهــوم الشـراكة مــا بيــن القطاعيــن الرســمي واألهلــي التطوعــي،
وترجمــة عمليــة لالســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،للتعامــل مــع األطفــال العامليــن واألطفــال المتسـربين
وأســرهم ،مــن أجــل ســحبهم مــن ســوق العمــل وتعليمهــم وتدريبهــم وتمكينهــم بمهنــة تســاعدهم علــى بنــاء مســتقبلهم والمســاهمة فــي
بنــاء مســتقبلهم ومســتقبل وطنهــم ،مــن خــال برامــج متخصصــة تعالــج مشــكلة عمــل األطفــال بتكامليــة وتتعامــل معهــا بمكوناتهــا


جميعـاً مــن حيــث األســباب والجــذور والنتائــج ،تلــك المتعلقــة باألطفــال أنفســهم أو بأســرهم وظروفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.

أبرز استنتاجات الفصل الثالث (المرأة والحقوق الثقافية):
•إن نســب التحــاق اإلنــاث فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة جيــدة وثابتــة نســبياً ،وتت ـراوح حــول ( )%49مــن مجمــوع الطلبــة
الملتحقيــن/ات فــي التعليــم عبــر الســنوات العشــر األخيــرة ،كمــا أن أعــداد اإلنــاث الملتحقــات بالتعليــم تتزايــد وتتقــارب مــع نســب
التوزيــع الســكاني ،وتنســجم مــع نســب النمــو الســكاني فــي المملكــة.
•أظهــرت نتائــج الدراســة الدوليــة للرياضيــات والعلــوم ( ،)TIMSSتفــوق اإلنــاث علــى الذكــور فــي العلــوم والرياضيــات فــي دورات
الدراســة جميعهــا ،1999 :و ،2003و ،2007و .2011وبالرغــم مــن تراجــع أداء كل مــن الذكــور واإلنــاث فــي عــام ،2011
إال أن حجــم هــذا التراجــع كان أكبــر عنــد الذكــور ممــا هــو عليــه عنــد اإلنــاث.
•تحقــق اإلنــاث أعلــى نســب نجــاح فــي امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة ،ســواء علــى مســتوى الحاصليــن/ات علــى مراكــز
أوائــل الطلبــة فــي المملكــة فــي فــروع الثانويــة العامــة المختلفــة ،أو علــى مســتوى نســب النجــاح العامــة .فقــد حصــدت اإلنــاث فــي
نتائــج امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة للعاميــن الدراســيين  2013/2012 ،2012/2011علــى التوالــي مــا ينــوف عــن
( )45 -40موقع ـاً بيــن أوائــل المملكــة فــي الفــروع العلمــي واألدبــي واإلدارة المعلوماتيــة والصحــي؛ فض ـاً عــن عــدد آخــر مــن
أوائــل الفــروع األخــرى.
•تلقــى مراكــز تعليــم الكبــار ومحــو األميــة التــي تشــرف عليهــا وزارة التربيــة والتعليــم بهــدف الســير قدم ـاً نحــو تقليــل نســب األميــة
بيــن األردنييــن/ات ،إقبــاالً متزايــداً علــى اإللتحــاق بهــا مــن قبــل النســاء أعلــى مــن الذكــور؛ وبنســبة تصــل إلــى حوالــي ( )%94مــن
إجمالــي الملتحقيــن/ات.
•تمكنــت الفتــاة األردنيــة مــن ترجمــة رغبتهــا لممارســة حقهــا فــي التعليــم ألن تصــل نســبة التحاقهــا فــي التعليــم الجامعــي نســبة تفــوق
نســبة التحــاق الطلبــة الذكــور فــي التعليــم الجامعــي ،ســواء فــي الكليــات العلميــة أو الكليــات النظريــة فــي الجامعــات األردنيــة.
•اســتطاعت الفتــاة األردنيــة مــن خــال جدهــا وتميزهــا ،مــن الســعي نحــو االلتحــاق ببرامــج الدراســات العليــا ،للحصــول علــى مختلــف
الدرجــات العلميــة فــي برامــج (الدبلــوم العالــي ،والماجســتير ،والدكتــوراه) ،وااللتحــاق بتخصصــات علميــة لــم تكــن مألوفــة بالنســبة
لهــا ،وأن تحقــق نمــواً فــي نســب االلتحــاق بالنســبة لمجمــوع الطلبــة المقبوليــن/ات فــي الجامعــات األردنيــة.
•أدى التحــاق المـرأة األردنيــة بالتعليــم العالــي بمختلــف التخصصــات ،والتوجــه إلــى اســتكمال دراســتها العليــا للحصــول علــى شــهادة
الماجســتير والدكتــوراه ســواء داخــل األردن أو خارجــه ،إلــى تمكــن الم ـرأة األردنيــة مــن الدخــول الــى مجــال العمــل األكاديمــي،
وحصولهــا علــى الرتــب األكاديميــة العليــا ،كأســتاذ ،أســتاذ مشــارك ،وأســتاذ مســاعد ،ومحاضــر ،ومســاعد بحــث وتدريــس ،وبنســب
متزايــدة فــي الســنوات األخيــرة .وتشــهد نســبة تمثيــل األكاديميــات فــي الكليــات العلميــة نمــواً أســرع مــن نســبة تمثيــل األكاديميــات
فــي الكليــات النظريــة.
•دخلــت الم ـرأة األردنيــة مجــال العلــم والبحــث العلمــي مــن أوســع أبوابــه ،وقــد تميــز عــدد منهــن فــي هــذا المجــال ممــا مكنهــن
مــن الحصــول علــى جوائــز علميــة وتقديريــة نتيجــة إبداعاتهــن .وقــد تمكنــت ( )28امـرأة باحثــة مــن الحصــول علــى موافقــة لدعــم
مشــاريعهن البحثيــة مــن صنــدوق دعــم البحــث العلمــي ،مــن مختلــف الجامعــات والمؤسســات المختلفــة ،بقيمــة إجماليــة بلغــت
( )1,660,176دينــاراً أردني ـاً خــال الفتــرة الممتــدة مــن ( ،)2012 - 2008فــي مختلــف المجــاالت العلميــة.
•احتلــت الم ـرأة األردنيــة المرتبــة األولــى عربي ـاً فــي اســتخدامات اإلنترنــت ،بنســبة بلغــت ( )%44.9مــن مجمــل مســتخدمي/ات
اإلنترنــت فــي األردن .كمــا جــاءت المـرأة األردنيــة فــي المرتبــة األولــى عربيـاً أيضـاً فــي اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي بنســبة


( )%36.3مــن مجمــل المشــتركين/ات.
•حلــت األردنيــات فــي المركــز األول فــي نســبة قارئــات الصحــف عبــر اإلنترنــت ب ـِ ( )%39.9مــن مجمــل قـراء الصحــف اإللكترونيــة
فــي بالدهــن .كمــا احتلــت األردنيــات المركــز الثانــي عربيـاً فــي نســبه القـراءة؛ حيــث شــكلت القارئــات األردنيــات ( )%54.8مــن
مجمــل القـراء.
•فــي مســابقة إبــداع الطفولــة التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة لعــام  2013للمراحــل العمريــة المختلفــة مــن ( )18-6عام ـاً؛ شــكلت
اإلنــاث مــا نســبته ( )%67مــن أوائــل الفائزيــن/ات علــى مســتوى المملكــة فــي حقــل القصــة القصيــرة ،ومــا نســبته ( )%100مــن
أوائــل الفائزيــن/ات فــي كل مــن حقلــي الرســم والتشــكيل والتمثيــل وتقليــد االصــوات .أمــا فــي مســابقة اإلبــداع الشــبابي للفئــة
العمريــة ( )30 -18عام ـاً فــي مجــال القصــة؛ فقــد حصلــت اإلنــاث علــى المرتبــة األولــى والثانيــة مــن ثــاث مراتــب.
•شــاركت العديــد مــن االفــام األردنيــة التــي أخرجتهــا نســاء أردنيــات فــي مهرجانــات الســينما ،وملتقيــات وأســابيع ســينمائية محليــة
وعربيــة ودوليــة ،وظفــرت بالعديــد مــن الجوائــز ،وحصــدت ثنــاء أقــام النقــاد وإعجــاب الحضــور.
•دخلــت الم ـرأة األردنيــة مجــال الرياضــة ،واســتطاعت أن تثبــت وجودهــا بجــدارة فــي العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة ،وحققــت
إنجــازات رائعــة وحصــدت ميداليــات علــى المســتويين المحلــي والدولــي .كمــا حققــت المـرأة األردنيــة إنجــازات ملموســة فــي مجــال
رياضــات ذوي االحتياجــات الخاصــة.
•تطــور حضــور الم ـرأة األردنيــة فــي اإلعــام المرئــي والمســموع ،الورقــي واإللكترونــي ،صانعــة لإلعــام ومــادة لــه .كمــا كان للم ـرأة
األردنيــة مســاهمات متميــزة فــي الحفــاظ علــى الت ـراث األردنــي.
•حققــت المعلمــات اإلنــاث نتائــج متميــزة فيمــا يتعلــق بجائــزة المعلــم المتميــز وفــي جميــع الفئــات علــى مــدى ســنوات تطبيقهــا،
حيــث شــكلت نســبة المعلمــات الفائـزات بالجائــزة لجميــع الــدورات مــا مقــداره ( )%86مــن مجمــوع الفائزيــن/ات مــن الجنســين؛
األمــر الــذي أســهم فــي تحفيــز المعلميــن الذكــور ليــزداد إقبالهــم علــى المشــاركة فــي الجائــزة .كمــا حققــت المديـرات اإلنــاث نســباً
متميــزة فــي جائــزة المديــر المتميــز بدوراتهــا الثــاث.
•بلــغ عــدد الفائـزات بجائــزة الملــك عبــد اهلل الثانــي لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية /جائــزة الموظــف الحكومــي المتميــز بفئاتهــا
ودوراتهــا الســت لغايــة العــام  )22( 2013/2012موظفــة حكوميــة؛ أي بنســبة تبلــغ حوالــي ( )%32مــن إجمالــي الفائزيــن
والفائ ـزات بهــذه الجائــزة األرفــع مســتوى علــى الصعيــد الوطنــي.
•وأخيـراً ،يُؤمــل أن يكــون هــذا التقريــر الوطنــي الثانــي حــول تقــدم المـرأة األردنيــة «نحــو الوقايــة والحمايــة والتمكيــن» فــي مجــاالت
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للعاميــن ()2013 -2012؛ بمــا تضمنــه مــن توصيــات تــم تصنيفهــا وفقـاً لمجــاالت
الحقــوق المختلفــة التــي تناولهــا التقريــر؛ وهــي الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،منطلق ـاً خصب ـاً وإطــاراً مرجعي ـاً ثري ـاً
يُســهم فــي تطويــر السياســات والخطــط والبرامــج التــي تســتهدف االرتقــاء بواقــع المـرأة األردنيــة ،وبخاصــة فــي مــا يتعلــق بتمتعهــا
بكافــة حقوقهــا؛ االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وتجذيــر مشــاركتها الفاعلــة فــي الحيــاة العامــة بمختلــف مجاالتهــا وأبعادهــا،
وزيــادة مســاهمتها فــي رســم السياســات وصناعــة القـرارات فــي المؤسســات الوطنيــة ،الرســمية واألهليــة ،وإحــداث التغييــر اإليجابــي
فــي تحســين نوعيــة حيــاة المـرأة بمختلــف محاورهــا ،مثلمــا يُتوخــى أن يكــون هــذا التقريــر مرجعـاً ثريـاً للباحثيــن/ات والمخططيــن/ات
والمعنييــن/ات بتمكيــن المـرأة والنهــوض بهــا ودعــم مســاهمتها فــي إحــداث التنميــة المجتمعيــة المســتدامة بقيــادة جاللــة الملــك
عبــداهلل الثانــي المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه.
د .منى مؤتمن



الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من منظور
االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ()2017-2013
جــاء إنشــاء اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة كهيئــة شــبه حكوميــة بتاريــخ ( )1992/3/12بقـرار مــن رئاســة الــوزراء وبرئاســة ســمو
األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة ،تقدي ـراً لــدور الم ـرأة وتعبي ـراً عــن اســتجابة األردن الحتياجــات الم ـرأة والمجتمــع ،وتأكيــداً علــى
جديــة التـزام األردن بتنفيــذ سياســاته وتعهداتــه الوطنيــة والعربيــة والدوليــة ،بمــا فيهــا االلتـزام بإيجــاد آليــة وطنيــة تســعى للنهــوض بالمـرأة
وتعزيــز مشــاركتها االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ،والمحافظــة علــى مكتســباتها ،والدفــاع عــن حقوقهــا فــي ســبيل تحقيــق مســتوى
أعلــى مــن العدالــة االجتماعيــة والمســاواة بيــن الرجــال والنســاء.
وبنــاء علــى ق ـرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ  ،1996/9/21تُعــد اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة المرجــع لــدى جميــع
الجهــات الرســمية فيمــا يتعلــق باألنشــطة النســائية وشــؤون المـرأة ،وعلــى كافــة الجهــات الرســمية االســتئناس برأيهــا قبــل اتخــاذ أي قـرار
أو إجـراء يتعلــق بذلــك ،وتَرفــع اللجنــة توصياتهــا وتقاريرهــا إلــى رئيــس الــوزراء التخــاذ اإلجـراءات المناســبة بشــأنها.
ومــن أبــرز المهــام التــي أنيطــت باللجنــة الوطنيــة اســتناداً إلــى القـرار المشــار إليــه أعــاه؛ إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة،
والعمــل علــى تحديثهــا وتطويرهــا ،ومتابعــة تنفيذهــا وتقويمهــا ،بشــكل دوري ،وذلــك مــن خــال :تقديــم المشــورة والخب ـرات الفنيــة
للمؤسســات الرســمية واألهليــة ذات العالقــة ،ومتابعــة التقاريــر الدوريــة المقدمــة إليهــا وتحليلهــا باســتخدام منظــور النــوع االجتماعــي،
وتقييــم كل مــا أنجــز ومقارنتــه بالمؤشـرات المعتمــدة عنــد إعــداد االســتراتيجية لقيــاس مــدى التقــدم ،ودراســة الصعوبــات والمشــاكل التــي
تواجــه تنفيــذ االســتراتيجية والعمــل علــى إيجــاد الحلــول لهــا بالتعــاون مــع المؤسســات المعنيــة.
ولقــد تمــت قيــادة عمليــات إعــداد وتطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة ( )2017-2013مــن بدايتهــا إلــى نهايتهــا باعتمــاد
منحــى علمــي  -عملــي فــي البحــث والتقييــم والتطويــر ،بمــا فــي ذلــك االطــاع علــى اإلحصــاءات والتقاريــر واالســتراتيجيات والخطــط
والبرامــج الوطنيــة ،وتحليــل نتائــج الدراســات التقويميــة وخالصــة المؤش ـرات التــي عكســتها التقاريــر الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة،
وفــي مقدمتهــا؛ التقريــر التقييمــي لالســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة ( ،)2010 -2006وتقريــر بيجيــن  ،15 +والتقريــر الوطنــي
الخامــس المتعلــق بمتابعــة اتفاقيــة ســيداو ،والتقريــر الوطنــي حــول تقــدم الم ـرأة األردنيــة ،إضافــة إلــى مراجعــة نتائــج الدراســات التــي
هدفــت إلــى تحليــل وتدقيــق عمليــات إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي مختلــف القطاعــات والمؤسســات العامــة والخاصــة.
كمــا تــم اعتمــاد النهــج التشــاركي فــي التعامــل مــع قضايــا المـرأة ،عــن طريــق تعزيــز التشــبيك وبنــاء الشـراكات االســتراتيجية مــع مختلــف
المؤسســات الوطنيــة الرســمية والخاصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطاعيــن األكاديمــي واإلعالمــي والمنظمــات الدوليــة المعنيــة
بقضايــا الم ـرأة ،فقــد تــم تنفيــذ حملــة وطنيــة للحــوار حــول وضــع الم ـرأة وأولوياتهــا فــي محافظــات المملكــة تضمنــت سلســلة مــن
ـاء عُقــدت فــي إطــار المشــاورات واالستشــارات إلعــداد
االجتماعــات واللقــاءات وورش العصــف الذهنــي التــي بلــغ عددهــا ( )25لقـ ً
االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة ( ،)2017-2013والتــي تــم خاللهــا تفعيــل النقــاش والحــوار مــع مختلــف هيئــات المجتمــع
ـاء.
وقطاعاتــه المختلفــة رجــاالً ونسـ ً
وخلُصــت الجهــود التشــاركية بيــن مختلــف القطاعــات المعنيــة إلــى بنــاء اســتراتيجية وطنيــة للم ـرأة فــي األردن ،انبثقــت عنهــا خطــة
اســتراتيجية لتمكيــن المـرأة فــي األردن ،مثلمــا اشــتملت علــى خطــط فرعيــة تنفيذيــة ومشــاريع تجديديــة لــكل محــور ومجــال؛ تــم صياغتهــا
بصــورة تشــاركية مــع مختلــف األطـراف المعنيــة ،كمــا تــم حوســبة جميــع هــذه الفعاليــات واألنشــطة ونتاجــات العمــل منــذ بداياتهــا وفــق
برمجيــة متخصصــة مصممــة لهــذا الغــرض ،أي أن االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة ( )2017-2013تتميــز بأنهــا مبنيــة وفق ـاً
لنظــام بطاقــة التقييــم لــأداء المتــوازن ،Balanced Scorecard Strategy Driven /ممــا سيســهم فــي تســهيل متابعــة


مــدى تحقيــق األهــداف المنشــودة خــال ســنوات الخطــة والتعـ ّـرف علــى محطــات اإلنجــاز والتميّــز فــي األداء لتعظيمهــا ،وتحديــد
الفجــوات لوضــع السياســات والبرامــج الكفيلــة بتالفيهــا؛ فــي مــا يتعلــق بمختلــف المحــاور والمجــاالت المتصلــة بتمكيــن الم ـرأة فــي
األردن.
ويمكــن تلخيــص الرؤيــة التــي تضمنتهــا االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة علــى النحــو التالــي؛ «امـرأة أردنيــة متمكنــة اجتماعيـاً وقانونيـاً
وسياســياً واقتصادي ـاً ،قــادرة علــى االضطــاع بمهامهــا وأدوارهــا المختلفــة ،تتمتــع بالمســاواة فــي القيمــة والكرامــة والحقــوق وتشــارك
بفعاليــة فــي بنــاء كافــة أركان المجتمــع األردنــي ،وقــوة فاعلــة باتجــاه تطويــر األردن وإنمائــه ليكــون دولــة ديمقراطيــة مســتنيرة بتعاليــم
اإلســام الســمحة وملتزمــة بالمواثيــق الدوليــة ،متميــزة علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي».
وتتضمــن االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة ( )2017-2013مجموعــة متكاملــة مــن المحــاور والمجــاالت المتعلقــة بتمكيــن
المـرأة؛ والتــي تتنــاول حقــوق المـرأة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة إضافــة إلــى حقوقهــا السياســية؛ وهــذه المحــاور والمجــاالت ،هــي:
محــور األمــن اإلنســاني والحمايــة االجتماعيــة (أي التمكيــن االجتماعــي) ،الــذي يشــمل عــدة مجــاالت فرعيــة ،هــي :التعليــم ،والصحــة،
والعنــف ضــد المـرأة ،والبيئــة والتغيــر المناخــي ،والمـرأة ذات الحاجــات األساســية والتحديــات الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك األمــن الغذائــي،
المعوقــة ،والمـرأة كبيــرة الســن .إضافــة إلــى محــور التمكيــن السياســي للمـرأة والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة،
والمــأوى واإلســكان ،والمـرأة ّ
ومحــور التمكيــن االقتصــادي للمـرأة؛ باعتبارهمــا مــن أهــم المحــاور التــي ال تـزال مشــاركة المـرأة منخفضــة فيهمــا وبشــكل ملحــوظ .كمــا
تتضمــن االســتراتيجية مجموعــة مــن المحــاور المســتعرضة؛ التــي ينبغــي أن تنــدرج أهدافهــا ضمــن جميــع محــاور االســتراتيجية ومجاالتهــا،
وتشــمل :الثقافــة المجتمعيــة الداعمــة لتمكيــن الم ـرأة ،واإلعــام وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،ودمــج النــوع االجتماعــي؛ فــي
التش ـريعات والسياســات والخطــط والبرامــج والموازنــات الوطنيــة ،والتطويــر المؤسســي للمنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن الم ـرأة.
ونســتعرض تالي ـاً هــذه المحــاور والمجــاالت واألهــداف العامــة والفرعيــة المتوخــاة لــكل منهــا؛ والمتصلــة بحقــوق الم ـرأة االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة إضافــة إلــى حقوقهــا السياســية.
أوالً -محــور األمــن اإلنســاني والحمايــة االجتماعيــة (التمكيــن االجتماعــي)؛ ويتضمــن خمســة مجــاالت رئيســة ،هــي :المـرأة والتعليــم
«مــا قبــل التعليــم العالــي والتعليــم العالــي والتدريــب المهنــي» ،والمـرأة والصحــة ،والعنــف ضــد المـرأة ،والمـرأة والبيئــة والتغيــر المناخــي،
والمـرأة ذات الحاجــات األساســية والتحديــات الخاصــة.
مجــال ( :)1المـرأة والتعليــم (مــا قبــل التعليــم العالــي والتعليــم العالــي والتدريــب المهنــي)؛ ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المجــال بأنــه؛
تفعيــل الجهــود الراميــة إلــى إعــداد المـرأة المتعلمــة ذات الكفــاءة والمهــارات التخصصيــة العاليــة ،والقــادرة علــى مواصلــة التعلــم المســتمر
الفعالــة فــي بنــاء
إلــى أقصــى حــد تســمح بــه ميولهــا وقدراتهــا ورغباتهــا ،واســتثمار طاقاتهــا لتحقيــق النمــو المهنــي المســتدام والمشــاركة ّ
المجتمــع وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

أما األهداف الفرعية لمجال المرأة والتعليم ،فهي:

ومرحبــة بالجميــع ،ســعياً لتحقيــق المســاواة والعدالــة وتكافــؤ
•توفيــر تعليــم مدرســي ذي نوعيــة عاليــة وبيئــات تعليميــة مح ّفــزة للتعلــم ّ
الفــرص فــي الخدمــات التربويــة كمـاً ونوعـاً.
•رفع نسبة التحاق اإلناث ببرامج التعليم العالي وتخصصاته ووظائفه التي تتضح فيها فجوة النوع االجتماعي.
•تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع التعليم والتدريب المهني وفقاً لمتطلبات سوق العمل ومستجداته.
•تحفيز المرأة على التعلم المستمر في جميع مراحلها العمرية لغايات تمكينها واستثمار طاقاتها وقدراتها.


مجال ( :)2المرأة والصحة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المجــال بأنــه؛ ضمــان تمتــع المـرأة بالرعايــة الصحيــة فــي جميــع مراحلهــا العمريــة ،بكفــاءة وجــودة عاليــة؛
وفــق المعاييــر العالميــة؛ وبمختلــف أشــكالها الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة ،واالرتقــاء بالبرامــج والخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــا؛
وضمــان ســهولة الوصــول إليهــا وتجويــد نوعيتهــا.
أما األهداف الفرعية لمجال المرأة والصحة ،فهي:
•تعزيــز صحــة الم ـرأة (فــي جميــع مراحلهــا العمريــة) وتحســين نوعيــة الرعايــة والخدمــات الصحيــة المقدمــة لهــا لتحســين نوعيــة
حياتهــا.
•زيــادة فعاليــة وكفــاءة برامــج الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األســرة وتحســين الخدمــات المقدمــة كم ـاً ونوع ـاً بمــا ينعكــس فــي خفــض
معــدل الخصوبــة /اإلنجــاب الكلــي.
•نشــر المعرفــة المتعلقــة بمفهــوم الفرصــة الســكانية وتأثيراتهــا ،وتطويــر السياســات الســتثمارها وترجمتهــا إلــى خطــط وطنيــة وبرامــج
عمــل واضحــة.
مجال ( :)3العنف ضد المرأة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المجــال بأنــه؛ ضمــان حمايــة الم ـرأة مــن العنــف وبخاصــة القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي وصــوالً
إلــى امـرأة آمنــة ومســتقرة فــي األســرة والعمــل والمجتمــع ،بمســاهمة فاعلــة مــن القطاعــات المعنيــة كافــة ،باعتبــار مناهضــة العنــف ضــد
المـرأة «مســؤولية وطنيــة تشــاركية».
أما األهداف الفرعية لمجال العنف ضد المرأة ،فهي:
• تأمين الحماية لألطفال في األسرة والمدرسة والمجتمع من اإلساءة بمختلف أشكالها.
•حماية الفتاة الشابة والمرأة في األسرة والعمل والمجتمع من العنف وبخاصة القائم على أساس النوع االجتماعي.
•انتهــاج المنحــى التشــاركي متعــدد األبعــاد واالختصاصــات والقائــم علــى حقــوق اإلنســان فــي مناهضــة العنــف ضــد المـرأة باعتبــار
ذلــك «مســؤولية وطنيــة تشــاركية».
مجال ( :)4المرأة والبيئة والتغيّر المناخي؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المجــال بأنــه؛ بنــاء قــدرات الم ـرأة وتنميــة معارفهــا واتجاهاتهــا ومهاراتهــا للحفــاظ علــى صحــة البيئــة
وحمايتهــا ،وتعزيــز دورهــا فــي إدارة النظــام البيئــي ورســم السياســات وصناعــة الق ـرارات المتعلقــة بالبيئــة والتغيّــر المناخــي.
أما األهداف الفرعية لمجال المرأة والبيئة والتغيّر المناخي ،فهي:
•تنمية معارف الفتاة الشابة في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز اتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها.
•تطوير الوعي البيئي لدى المرأة في األسرة والمجتمع لإلسهام في حماية البيئة والحفاظ عليها.
•بناء قدرات المرأة العاملة وتنمية معارفها واتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها.
•رفــع نســبة تمثيــل المـرأة ومشــاركتها الفاعلــة فــي قطــاع البيئــة بمختلــف مســتوياته ومجاالتــه وتخصصاتــه ،وتعزيــز دورهــا فــي إدارة
النظــام البيئــي.


•اعتماد نهج يراعي النوع االجتماعي في وضع السياسات واالستراتيجيات وصناعة القرارات المتصلة بالتغيّر المناخي.
مجال ( :)5المرأة ذات الحاجات األساسية والتحديات الخاصة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المجــال بأنــه؛ تحقيــق فهــم أعمــق إلمكانيــات المـرأة الحقيقيــة وتوفيــر ســبل األمــان واالســتقرار االجتماعــي
واالقتصــادي لهــا علــى اختــاف حاجاتهــا األساســية وتحدياتهــا الخاصــة ،وصــوالً إلــى امـرأة آمنــة ومســتقرة هــي وأسـرتها ،وتعزيــز دورهــا
األســري والمجتمعــي.
أما األهداف الفرعية لمجال المرأة ذات الحاجات األساسية والتحديات الخاصة ،فهي:
•تفعيــل دور المـرأة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي ألسـرتها ومجتمعهــا ،وصــوالً إلــى سياســات تضمــن األمــن الغذائــي وتُعــزز دور المـرأة
فــي تحقيقــه والتمكــن منــه علــى الســواء.
•تطويــر التش ـريعات والسياســات واإلج ـراءات والظــروف التــي تُســهم فــي حصــول الم ـرأة الفقيــرة والمعيلــة لألســرة علــى الســكن
المالئــم حمايــة لهــا وألف ـراد أس ـرتها.
•تأمين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة المعوقة وصوالً إلى حالة االعتماد على الذات.
•تحسين نوعية الحياة للمرأة كبيرة السن لتمكينها من العيش بكرامة في مجتمعها.
ثانياً :محور التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المحــور بأنــه؛ إتاحــة فــرص أفضــل وأكثــر عدالــة لضمــان مشــاركة المـرأة الفاعلــة ووصولهــا بشــكل تدريجــي
مــدروس إلــى نســبة تمثيــل ال تقــل عــن ( )%30كحــد أدنــى فــي جميــع مواقــع رســم السياســات واتخــاذ القـرارات فــي مختلــف الســلطات
والقطاعــات وفــي مختلــف المجالــس والهيئــات المنتخبــة والمعيّنــة.
أما األهداف الفرعية لمحور التمكين السياسي للمرأة ،فهي:
•رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في السلطة التشريعية (مجلسي األعيان والنواب).
•رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في السلطة القضائية والمهن القانونية بمختلف مستوياتها.
•رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناصب القيادية في السلطة التنفيذية.
•رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في رئاسة وعضوية المجالس البلدية.
•رفــع نســبة تمثيــل المـرأة ومشــاركتها الفاعلــة فــي مجالــس اإلدارة والمناصــب القياديــة وكــوادر مؤسســات القطــاع الخــاص وغــرف
التجــارة والصناعــة.
•رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناصب القيادية وفي عضوية منظمات المجتمع المدني.
ثالثاً :محور التمكين االقتصادي للمرأة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المحــور بأنــه؛ ضمــان تكافــؤ الفــرص االقتصاديــة لتحقيــق مشــاركة أكبــر للم ـرأة فــي مختلــف قطاعــات
االقتصــاد الوطنــي وفــي رســم السياســات وصناعــة الق ـرارات االقتصاديــة.

أما األهداف الفرعية لمحور التمكين االقتصادي للمرأة ،فهي:

•تمكين المرأة لكي تُسهم إسهاماً كامالً في الحياة االقتصادية عبر القطاعات كافة وعلى جميع مستويات النشاط االقتصادي.


•رفع نسبة مشاركة المرأة في ريادة األعمال الخاصة وفق أحدث المستجدات وأفضل الممارسات.
•تفعيل طاقات المرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير المنظم بمختلف مجاالته ،وإدماجه في حسابات االقتصاد الوطني.
•تأمين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفقيرة بعامة وللمرأة الفقيرة في الريف والبادية بخاصة.
•تأمين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة المعيلة لألسرة لإلسهام في تخفيض أعبائها.
رابعاً :محور الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المحــور بأنــه؛ نشــر وتجذيــر ثقافــة مجتمعيــة داعمــة إلنصــاف المـرأة وتمكينهــا ،ومناهضــة للتمييــز المبنــي
علــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي مختلــف المجــاالت ،ســعياً لتعزيــز المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين ،وتطويــر الخطــاب التربــوي
والثقافــي لتمكيــن المـرأة مــن أن تكــون فاعلــة فــي عمليــات التغييــر والبنــاء الحضــاري لمجتمعهــا.

أما األهداف الفرعية لمحور الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة ،فهي:

•نشــر الثقافــة القانونيــة للتوعيــة بالتشـريعات الوطنيــة المرجعيــة وبمبــادئ حقــوق اإلنســان بعامــة وحقــوق المـرأة بخاصــة وباالتفاقيــات
الدوليــة (بالصيــغ التــي تمــت المصادقــة عليهــا).
•إحداث التغيير في الثقافة المجتمعية السائدة لحماية استقالل المرأة االقتصادي ومساندة حقوقها في الملكية والميراث.
•نشر الثقافة المجتمعية المساندة لتولي المرأة مراكز صنع القرار ورسم السياسات في مختلف القطاعات.
•نشر الثقافة المجتمعية المساندة لعمل المرأة وإبراز دورها بصفتها شريكا متكافئاً في المجاالت كافة.
•نشر وترسيخ الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف وبخاصة المبني على أساس النوع االجتماعي بمختلف صوره وأشكاله.

خامساً :محور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المحــور بأنــه؛ تحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين فــي قطاعــي اإلعــام وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،ورفــع نســبة مشــاركة الم ـرأة فــي رســم السياســات وصناعــة الق ـرارات المتصلــة بهذيــن القطاعيــن ،وتوظيــف مختلــف
وســائطهما فــي توعيــة المـرأة وأسـرتها ومجتمعهــا بأهميــة دورهــا كشـريك اســتراتيجي فــي إحــداث التنميــة المجتمعيــة المســتدامة بمختلــف
محاورهــا.
أما األهداف الفرعية لمحور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،فهي:
•تغيير الصورة النمطية التي تبثها بعض وسائط اإلعالم عن المرأة بإبراز دورها بصفتها شريكاً متكافئاً في المجاالت كافة.
•تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع اإلعالم بمختلف وسائطه.
•رفع نسبة اإلناث اللواتي يمتلكن المهارات الحاسوبية ويستخدمن وسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
•رفــع نســبة اإلنــاث العامــات فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والمشــاركات فــي رســم السياســات واتخــاذ القـرارات
المتصلــة بهــذا القطــاع.

وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين.
أما األهداف الفرعية لمحور دمج النوع االجتماعي ،فهي:
•مراجعــة التشـريعات لتنقيتهــا ممــا يشــوب ال ــعدالة والمســاواة ،وتحديثهــا بمــا يناســب متطلبــات المجتمــع التشـريعية ويحمــي الحقــوق
الدســتورية ويحقــق تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين.
•ضمــان إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي السياســات الوطنيــة بمراعــاة احتياجــات كل مــن الرجــل والم ـرأة بعدالــة ،وتحديثهــا
باعتمــاد الدراســة العلميــة المعمقــة وبمواكبــة التطــورات والمســتجدات وأفضــل الممارســات.
•ضمــان إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي الخطــط والبرامــج والموازنــات الوطنيــة بمراعــاة احتياجــات كل مــن الرجــل والم ـرأة
بعدالــة ،وبمواكبــة التطــورات والمســتجدات وأفضــل الممارســات.
سابعاً :محور التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المحــور بأنــه؛ مراجعــة وتطويــر منظومــة سياســات ونظــم ومنهجيــات العمــل الهادفــة إلــى ضمــان جــودة
األداء ،وتحقيــق التميّــز فــي جميــع المجــاالت بأســلوب منهجــي موضوعــي قابــل للقيــاس والتقييــم والتطويــر ،وترســيخ قواعــد وضوابــط
الحكــم الرشــيد فــي المنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن المـرأة ،ســعياً لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة والعدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص.
أما األهداف الفرعية لمحور التطوير المؤسسي ،فهي:
•نشــر ثقافــة الجــودة والتميــز فــي األداء لــدى المنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن المـرأة ،وتعزيــز التوجــه نحــو الحكــم الرشــيد مــن
خــال تطويــر معاييــر متقدمــة لضمــان الجــودة والتميــز فــي األداء ســعياً لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة والعدالــة.
•زيــادة وعــي المنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن المـرأة بمفهــوم إدارة المعرفــة وتطبيقاتهــا ،وإيجــاد آليــات فاعلــة لترســيخ مجتمــع
التعلــم الدائــم داخلهــا وإدامتهــا لدعــم تحقيــق أهدافهــا المنشــودة.
•تقييــم الوضــع المؤسســي للمنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن المـرأة ،ودراســة مــدى نجاحهــا فــي تحقيــق أهدافهــا وكيفيــة االرتقــاء
بأدائهــا ضمــن اإلمكانيــات والمــوارد المتاحــة ،وفــي إطــار منهجــي علمــي واقعــي مبنــي علــى توظيــف المعرفــة والبحــث والخبــرة.
•تعزيــز النهــج التشــاركي فــي اســتثمار المــوارد المتاحــة بكفــاءة وفاعليــة :اإلنســانية والمعرفيــة والتقنيــة والماليــة ،والماديــة ،وتوظيفهــا
لالرتقــاء بمســتوى أداء المنظمــات العاملــة فــي إطــار تمكيــن المـرأة وتحســين مســتوى البرامــج والخدمــات المقدمــة فيهــا كمـاً ونوعـاً.

سادساً :محور دمج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية؛
ويتلخــص الهــدف العــام لهــذا المحــور بأنــه؛ مواصلــة مراجعــة منظومــة التشـريعات والسياســات والخطــط والبرامــج والموازنــات الوطنيــة؛
بغــرض تعديلهــا واســتحداث تش ـريعات وسياســات وخطــط وبرامــج وموازنــات مســتجيبة للنــوع االجتماعــي تحقــق العدالــة والمســاواة




ماذا بعد؟
لقــد تــم إق ـرار االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء؛ فــي اجتماعــه الــذي عُقــد يــوم األحــد

الموافــق  2013-1-20بموجــب القـرار رقــم ( .)959حيــث تــم اعتمــاد وثيقــة االســتراتيجية التــي تُمثــل «التوجهــات

والمالمح العامة» فيما يخص مختلف المحاور والمجاالت المتصلة بتمكين المرأة في المملكة «اجتماعياً وسياسياً
واقتصاديـاً وقانونيـاً» ،والموضحــة ألطــر العمــل الوطنــي والمؤسســي فــي مجــال تمكيــن المـرأة فــي المرحلــة المقبلــة ،كمــا
تــم تعميــم االســتراتيجية مــن خــال مجلــس الــوزراء علــى مختلــف الــوزارات والمؤسســات والدوائــر الحكوميــة .وســيتم

تفعيــل العمــل باالســتراتيجية كمــا تــم إقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء لفتــرة الخمــس ســنوات القادمــة ()2017-2013
بــإذن اهلل .وتــم إعــداد الخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة فــي ضــوء ذلــك ،وتنظيــم برنامــج توعــوي متكامــل للتعريــف
باالســتراتيجية بمختلــف محاورهــا ومجاالتهــا فــي مختلــف محافظــات المملكــة .كمــا ســيتم العمــل علــى حشــد التمويــل
للمشــاريع المنبثقــة عــن االســتراتيجية والهادفــة إلــى تمكيــن الم ـرأة فــي مختلــف القطاعــات واألقاليــم ،والتــي ســيتم
تنفيذهــا أيضـاً وفــق منحــى تشــاركي مــع مختلــف الجهــات والقطاعــات المعنيــة بشــؤون المـرأة وقضاياهــا.

الفصل األول :المرأة والحقوق االقتصاديّة
مقدمة:
شــهد األردن اهتمامـاً كبيـراً بالنهــوض بواقــع المـرأة ،وتكريــس قدرتهــا علــى ممارســة حقوقهــا كافــة ،كمــا خطــا خطــوات نوعيّــة
والعامــة.
علــى صعيــد تفعيــل مشــاركتها فــي الحيــاة السياســيّة ّ
تؤمــن للم ـرأة دوراً كام ـاً غيــر
وجــه جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم الحكومــات لسـ ّـن التش ـريعات الضروريّــة التــي ِّ
وقــد ّ
منقــوص فــي الحيــاة االجتماعيّــة واالقتصاديّــة والسياســيّة فــي المملكــة ،وال ســيّما َّ
أن التنميــة المســتدامة ،والنمـ ّـو االقتصــادي،
قمــة أولويّــات جاللــة الملــك عبــداهلل الث ــاني المعظــم ،التــي يلزمهــا منــاخ يكفــل تحقيقهــا
والرعايــة االجتماعيّــة ،تقــع علــى ّ
بمختلــف وجوههــا السياســيّة واالجتماعيّــة واالقتصاديّــة؛ لتزويــد األردنيّيــن بــاألدوات التــي تُ ِّ
مكنهــم مــن المســاهمة فــي تطويــر
بلدهــم.
وكان جاللتــه قــد َّ
أكــد فــي خطــاب العــرش الــذي افتتــح فيــه الــدورة العاديّــة األولــى لمجلــس النـ ّـواب الســادس عشــر ،علــى
اســتمرار الحكومــة بالعمــل علــى تعزيــز دور الم ـرأة فــي مســيرة البنــاء ،واتخــاذ الخطــوات الالزمــة لحمايــة حقوقهــا كاملــة1.
وتنطلــق رؤيــة جاللــة الملــك إلحــداث التنميــة االقتصاديّــة المســتدامة مــن خــال تبنّــي مواطــن القـ ّـوة ،وااللتـزام بالقيــم ،والبنــاء
ـوي ،يعتمــدان علــى المــوارد
علــى اإلنجــازات ،والســعي نحــو الفــرص المتاحــة؛ أل ّن تحقيــق التنميــة الشــاملة ،وبنــاء اقتصــاد قـ ّ
البشـريّة المسـلَّحة بالعلــم والتدريــب ،التــي تُ ِّ
بهمــة وعزيمــة ،والعمــل الجــا ّد المخلــص؛
والمعيقــات ّ
مكــن مــن تجــاوز التحديّــات ُ
لتحقيــق الطموحــات واآلمــال المرجـ ّـوة .
كمــا تتطلّــع جاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة إلــى النهــوض بالمـرأة فــي جوانــب الحيــاة كافــة ،ويتّضــح ذلــك مــن خــال
قصــة نجــاح العالــم
قصــة المـرأة ّ
الكلمــة التــي ألقتهــا فــي يــوم المـرأة العالمــي عــام « 2008أتطلَّــع إلــى اليــوم الــذي نجعــل فيــه ّ
العربــي؛ َّ
ألن المجتمــع الــذي ال يقــوده الرجــال والنســاء معـاً ســيبقى دائمـاً فــي منتصــف الطريــق ،لنســارع خطانــا ونُثبِّــت أقدامنــا؛
َّ
ألن الطريــق أقصــر عندمــا نســيره معـاً2 .
وانطالق ـاً مــن هــذه الرؤيــة ،فقــد تنبّــه المخطّطــون للبرامــج السياســيّة واالقتصاديّــة واالجتماعيّــة فــي المجتمــع األردنــي إلــى
أهميّــة دور الم ـرأة ،ومشــاركتها فــي خطــط البرامــج التنمويّــة فــي المجــاالت المختلفــة وتنفيذهــا ،وأ ّكــدوا فاعليّــة هــذا الــدور
ومهمــة؛ إذ َّ
إن هنــاك مجــاالت مختلفــة تســتطيع
فــي تحقيــق التنميــة وتجويــد مخرجاتهــا ،وع ـ ّدوا مشــاركتها خطــوة ضروريّــة ّ
تتحمــل
ومؤسســاتها المختلفــة أن َّ
المـرأة أن تســهم فيهــا بصــورة فاعلــة ومثمــرة ،وهــي مجــاالت يتعـ َّـذر علــى الحكومــة بأجهزتهــا ّ
عرضــة لإلجهــاض والفشــل علــى يــد مواطنيــن
مســؤوليتها بمفردهــا ،ومهمــا كانــت الجهــود الحكوميّــة المبذولــة ،إالّ أنّهــا تبقــى ُم َّ
المهمــات .
يتحمســون للمشــاركة ،وال يتعاونــون فــي إنجــاح هــذه ّ
ال ّ
الرغــم مــن َّ
أن األردن قــد نجــح فــي تحقيــق تقـ ُّـدم ملمــوس فــي مؤش ـرات التنميــة ،مــن حيــث إش ـراك أف ـراد المجتمــع
فعلــى ّ
جميعهــم ،ذكــوراً وإناث ـاً ،فــي ســوق العمــل ،إالّ َّ
أن نســبة البطالــة ال ت ـزال مرتفعــة وال ســيّما بيــن اإلنــاث .ونظ ـراً لكــون الم ـرأة
تُشـ ِّـكل نصــف المجتمــع ،فقــد كان ال بـ َّـد مــن التركيــز علــى أهميّــة مشــاركتها فــي المجــال االقتصــادي؛ لمــا يعــود عليهــا بالفائــدة
فــي تحقيــق دخــل مســتقل ،ومــن ثــم علــى الوطــن مــن خــال الناتــج القومــي اإلجمالــي.
 1 .1موقع جاللة الملك عبداهلل الثاني اإللكتروني.
 2 .2موقع جاللة الملكة رانيا العبداهلل اإللكتروني.



فتمكيــن المـرأة اقتصاديـاً ،وتحقيــق دخــل مســتقل لهــا ،يعــود باألثــر الكبيــر علــى دعــم الوضــع االجتماعــي للمـرأة داخــل البيــت،
ـل تبعيّــة واعتمــاداً علــى غيرهــا ،وبالتالــي يزيــد مــن مشــاركتها
وفــي المجتمــع؛ ممــا يدعــم مســاهمتها فــي رخــاء األُســرة ،ويجعلهــا أقـ ّ
فــي المجتمــع ،ومــن قدرتهــا علــى صنــع القـرار ،ســواء أكان ذلــك داخــل المنــزل أم خارجــه.
المتابــع لشــؤون الم ـرأة يجــد َّ
َّ
أن هنــاك جهــوداً متعاقبــة لتعزيــز دورهــا ومشــاركتها االقتصاديّــة الفاعلــة ،ســواء بتعديــل
إن ُ
التش ـريعات ،أو توقيــع االتفاقيّــات؛ للقضــاء علــى أشــكال التمييــز ض ـ ّد الم ـرأة ،أو وضــع االســتراتيجيّات والخطــط والبرامــج
المؤسســات
الوطنيّــة ،التــي مــن شــأنها تعزيــز دور المـرأة ورفــع قدراتهــا وتطويرهــا وإدماجهــا فــي ســوق العمــل ،فنــرى العديــد مــن
ّ
خاصـاً للنــوع االجتماعــي؛ لمتابعــة القضايــا التــي تتعلــق بالمـرأة ،إالّ َّ
أن تلــك الجهــود لــم تســتطع خفــض نســبة
أفــردت قســماً ّ
البطالــة بيــن اإلنــاث؛ إذ بلــغ معـ َّـدل البطالــة فــي صفــوف اإلنــاث للعــام  ،)%19,9( 2012فــي الوقــت الــذي بلــغ فيــه للذكــور
(		.)%10,4
وكذلــك األمــر فــي مــا يتعلَّــق بمشــاركتها اقتصاديّـاً؛ إذ َّ
إن معـ َّـدل تلــك المشــاركة لــم يرتفــع كمــا كان مأمــوالً لــه ،فاتّســمت
مشــاركتها بالبــطء؛ إذ َّ
إن معـ َّـدل النشــاط االقتصــادي لهــا لــم يتجــاوز ( )%14.1عــام  ،2012وهــو قريــب مــن َّ
معدلــه عــام
 2000الــذي كان ()%12,3؛ مــا يثيــر التســاؤالت حــول مــدى التقـ ُّـدم الفعلــي الــذي ط ـرأ علــى مســتوى مشــاركة الم ـرأة
اقتصاديّـاً فــي األردن ،بينمــا بلــغ معـ َّـدل النشــاط االقتصــادي للذكــور عــام 3.)%61,3( 2012
َّ
إن هــذا التبايــن فــي النشــاط االقتصــادي بيــن الذكــور واإلنــاث يســتدعي االنتبــاه؛ إذ بلغــت النســبة عنــد اإلنــاث ()%48,1
فقــط ،مــا يُشــير إلــى َّ
أن النســبة لــم تتقلَّــص إالّ بمقــدار ضئيــل جــداً ،ويؤِّكــد وجــود تفــاوت كبيــر بيــن الجنســين فــي مشــاركة
النشــاط االقتصــادي ،وإذا مــا أردنــا التوقُّــف عنــد أســباب تلــك الفجــوة ،فيمكننــا القــول َّ
إن األســباب متع ـ ّددة ،منهــا:
المؤسســات علــى الرغــم مــن وجــود
1 .1عــدم توافــر بيئــة صديقــة للم ـرأة العاملــة ،التــي تـَُعـ ُّـد مــن أهــم األســباب؛ إذ مــا ت ـزال
ّ
ـص علــى أنــه «يلـ َـزم صاحــب العمــل بتهيئــة مــكان آمــن لرعايــة األطفــال فــي مــكان
(المــادة  )72مــن قانــون العمــل التــي تنـ ّ
ـل أعمارهــم عــن أربــع ســنوات» ،إالّ َّ
أن العديــد مــن
العمــل بحــال وجــود عش ـرين ام ـرأة عاملــة لديهــن عشــرة أطفــال تقـ ّ
المؤسســات غيــر ملتزمــة بتطبيقــه.
ّ
2 .2عدم المساواة في األجور؛ ما يجعل المرأة تنسحب من سوق العمل.
والصحة.
3 .3العزل المهني لإلناث؛ إذ يتركز عمل معظم اإلناث في قطاعي التعليم
ّ
4 .4عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ،وضعف المواءمة بينهما.
مؤسساته.
مؤسسات القطاع الخاص عن تعيين المرأة داخل ّ
5 .5إحجام بعض ّ
َّ
إن ضعــف مشــاركة المـرأة االقتصاديّــة يـَُعـ ُّـد مــن أهــم العقبــات التــي يواجههــا األردن فــي إطــار التنميــة االقتصاديّــة ،فمــن خــال
عمــل المـرأة يكــون هنــاك عائــد مفيــد علــى الناتــج القومــي مــن ناحيــة ،وعلــى األُســرة والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى ،كيــف ال وهــي
تُمثِّــل نصــف المجتمــع؛ إذ بمشــاركتها تتحـ َّـول مــن حالــة التبعيّــة واالتكاليّــة إلــى حالــة المســاهمة والمشــاركة والنهــوض التنمــوي،
ال ســيّما َّ
وأن نســبة اإلنــاث مقارن ـةً بالمجمــوع الكلّــي للســكان تبلــغ ( ،)%49.5ونســبة اإلنــاث اللواتــي تزيــد أعمارهـ َّـن عــن
عامــا تبلــغ (4 .)%30.5
(ً )15
فمــن المؤكــد َّ
أن مشــاركة المـرأة فــي ســوق العمــل ،وتمكينهــا اقتصاديّـاً ،يـَُعـ ُّـد مــن أهــم االســتثمارات للطاقــات واإلمكانــات إذا
ـتقرة للم ـرأة نفســها وألسـرتها كذلــك.
مــا أردنــا تحقيــق الرفــاه االجتماعـ ّـي ،والحيــاة اآلمنــة والمسـ ّ
 3 .3الكتاب اإلحصائي السنوي األردني.2012 ،
 4 .4الكتاب اإلحصائي السنوي األردني.2012 ،



قصة نجاح
هنــاك العديــد مــن قصــص النجــاح التــي كشــفت عــن أثــر العمــل فــي حيــاة المـرأة ،فعندمــا تصبــح مســاهمة وفاعلــة ومشــاركة فــي
بيتهــا ،ينعكــس ذلــك إيجابـاً عليهــا ّأوالً ،ومــن ثـ َّـم علــى أُسـرتها.

ومن هذه القصص ما تقوله «حياة»:
مؤسســات القطــاع العــام ،ولــم أكــن أفهــم معنــى
زوجونــي أهلــي وأنــا فــي السادســة عشــرة مــن عمــري لرجــل يعمــل فــي إحــدى ّ
« ّ
الــزواج ،ولــم أعــرف كيــف تزوجــت ،وبعــد خمســة أعــوام وجــدت نفســي أ ُّمـاً لثالثــة أطفــال ،وكانــت مشــكلتي مــع زوجــي أّنــه أكبــر
منّــي بحوالــي ( )15عامـاً ،وكنــت أخــاف منــه دائمـاً ،حيــث كان يضربنــي ،وكنــت أشــعر بأنّــي مســلوبة اإلرادة ،ال حــول لــي وال
قــوة .وفــي يـ ٍ
ـوم مــا ُسـ ِـج َن زوجــي نتيجــة الديــون المتراكمــة والشــيكات التــي عليــه بــدون رصيــد ،فــي بدايــة أمــري ضاقــت الدنيــا
ّ
مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي تهتـ ّـم بالحــاالت المماثلــة لحالتــي ،فتوجهــت إليهــا،
فــي وجهــي ،إلــى أن ســمعت عــن إحــدى ّ
المؤسســة ،وال أحد يعلم
المؤسســة بتدريبي على مهنة بســيطة تناســب مهاراتي .وبعد ثالثة أشــهر تَ َّم تعييني في ه ـ ــذه
فقامت
ّ
ّ
األول ،أصبحــت أشــعر بإنســانيّتي ،وأشــعر بأنّنــي امـرأة فعالــة فــي المجتمــع.
مــدى فرحتــي وبهجتــي عندمــا اســتلمت الراتــب ّ
وبعــد ( )3ســنوات خــرج زوجــي مــن الســجن ،فــإذا بــه يتفاجــأ بمــا أنجــزت بغيابــه مــن رعايــة بيتــي وتربيــة أبنائــي ،بعــد ذلــك تغيَّــر
زوجــي ،فلــم يعــد يضربنــي ،وأصبــح يحترمنــي ،...فعلــى كل ســيّدة أن تبحــث عــن عمــل يناســبها ،وأن ال تستســلم وتكــون ضعيفــة
ومســلوبة اإلرادة ،ألنّــي شــعرت َّ
أن العمــل هــو الحيــاة».
وســنعرض فــي هــذا التقريــر أبــرز المبــادرات الوطنيّــة فــي مجــال مشــاركة الم ـرأة اقتصادي ـاً ،ومــن ثـ َّـم الواقــع والتح ّديــات التــي
الملكيّــة والمي ـراث والتصـ ُّـرف ،رئاســة
تُواجههــا الم ـرأة فــي النواحــي اآلتيــة( :العمــل ،النقابــات العُ ّماليّــة والمهنيّــة ،الفقـ ـ ـ ــرُ ،
المنظَّــم ،وعمــل األطفــال) ،ومــن ثَـ َّـم التوصيّــات.
األ َ
ُســر ،األعمــال والمشــاريع الصغيــرة ،العمــل غيــر ُ
ّأوالً :المبادرات اإلصالحيّة الوطنيّة ،والسياسات والتشريعات في مجال مشاركة المرأة اقتصاديّاً

 .1اإلرادة السياسيّة العُليا:
يُؤِّكــد جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم علــى أهميّــة قطــاع العمــل والعُ ّمــال فــي األردن ،وضــرورة أن يتـ ّـم التعامــل مــع هــذا
المؤسســات المعنيّــة؛ حفاظـاً علــى مكانــة األردن المميــزة ،فقــد جــاء فــي األجنــدة
األمــر بفاعليّــة ،ودرجــة عاليــة مــن التنســيق مــع
ّ
الوطنيّــة لألعــوام ( )2015-2006فــي محــور التنميــة السياســيّة ،وفــي بنــد الحــرص علــى تمكيــن المـرأة :أنّــه ال بُـ َّـد مــن زيــادة
مســاهمة الم ـرأة فــي النشــاط االقتصــادي ،وجعلهــا ش ـريكاً للرجــل فــي التنميــة ،وضمــان مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي إج ـراءات
والخاصــة .كمــا تُحــدِّد األجنــدة برنامج ـاً فاع ـاً يُــؤ ّدي إلــى إزالــة أشــكال
العامــة
التعييــن والترقيــة والتدريــب فــي
ّ
المؤسســات ّ
ّ
العامــة ،وذلــك بحلــول العــام . 2015
التمييــز ضـ ّد المـرأة كافّــة ،فــي القوانيــن والتشـريعات ّ
ومؤسسات المجتمع المدني/بند تمكين المرأة التوصيات اآلتية:
وتناولت تلك األجندة ضمن محور المشاركة الشعبيّةّ ،



أ .تحقيق المساواة للمرأة ،وإزالة كافّة أشكال التمييز بح ّقها ،في القوانين والتشريعات األردنيّة.
ب .تغيير الممارسات االجتماعيّة الخاطئة بحقها وتصحيح الصورة النمطيّة السلبيّة التي تنتقص من حقوقها.
ج .زيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي ،وجعلها شريكة للرجل في التنمية.
د .ضمان زيادة مشاركة المرأة بنسب مقبولة في مواقع صنع القرار الرسميّة.
والخاصة.
العامة
هـ .ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في إجراءات التعيين والترقية والتدريب في
ّ
المؤسسات ّ
ّ
ّأما محور دعم التشغيل والتدريب المهني ،فقد جاء فيه ضرورة زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة5 .
وفــي وثيقــة األرد ّن ّأوالً ،نقـرأ ضــرورة مراجعــة التشـريعات المتعلّقــة بحقــوق اإلنســان ،وبمكانــة المـرأة والطفــل واألُســرة؛ لتتوافــق
مــع االتفاقيّــات الدوليّــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة6 .
وقــد أطلــق جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم مبــادرة كلّنــا األردن عــام  2006بهــدف الوصــول إلــى رؤى مشــتركة
وتضمنــت تلــك المبــادرة برنامــج األمان االجتماعي.
وتحديــد األولويّــات الوطنيّــة ،والتح ّديــات التــي تواجــه المملكــةَّ ،
ففــي مجــال محاربــة الفقــر ،أ ّكــدت تلــك المبــادرة ضــرورة زيــادة انتشــار خدمــات تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي المجتمعــات
مؤسســات اال ّدخــار
الفقيــرة ،والتركيــز علــى عمليّــات التســويق لمثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع ،وبخاصــة مش ـ ــاريع المـرأة ،وتعزيــز ّ
واإلقـراض؛ لتســهيل إجـراءات اإلقـراض ،وتشــجيع انتشــارها لتمويــل المشــاريع الرياديّــة التنمويّــة ،مــع االهتمــام بالمـرأة وح ّقهــا
ســرة ،وتأكيــد زيــادة مشــاركتها فــي العمــل واإلنتــاج ،مــن خــال التدريــب والتأهيــل،
فــي الوصــول إلــى هــذه الخدمــات بشــروط ُميَ َّ
وتذليــل العقبــات التــي تعترضهــا7 .
كما جاء في الميثاق الوطني األردني في الفصل الخامس (المجال االجتماعي) البند رقم :4
َّ
«إن األمومــة الصالحــة أســاس الطفولــة الســويّة ،وح ـ ّق طبيعــي مــن حقــوق الطفــل ،وعلــى الدولــة األردنيّــة والمجتمــع توفيــر
الصحيّــة
الرعايــة
ّ
الخاصــة للطفــل واألم ،وتأكيــد حـ ّق األ ُّم العاملــة فــي إجــازة األمومــة ورعايــة األطفــال ،بمــا فــي ذلــك الضمانــات ّ
واالجتماعيّــة ،وتوفيــر ظــروف العمــل المناســبة والخدمــات المســاندة األخــرى لهــا».
وجــاء فــي البنــد رقــم  6فــي الفصــل نفســهَّ ،
«أن المـرأة شـريكة الرجــل فــي تنميــة المجتمــع وتطويــره ،مــا يقتضــي تأكيــد ح ّقهــا
الدســتوري والقانونــي فــي المســاواة والتعليــم والتثقيــف والتوجيــه والتدريــب والعمــل ،وتمكينهــا مــن أخــذ دورهــا الصحيــح فــي
المجتمــع وتق ّدمــه»8 .

.5
.6
.7
.8

 5األجندة الوطنية لألعوام (.)2015-2006
 6وثيقة األردن أوالً.
 7مبادرة كلنا األردن عام 2006
 8الميثاق الوطني األردني



 .2الدستور األردني:

 .5قانون األحوال الشخصيّة رقم ( )36لسنة :2010

يؤِّكــد الدســتور األردنــي فــي معظــم بنــوده علــى حقــوق المـرأة ،وأدَّت التشـريعات األردنيّــة المتطـ ّـورة ،والوعــي بأهميّــة دور المـرأة،
إلــى تحقيــق إنجــازات كبيــرة فــي الصعــد المختلفــة.
فقــد جــاء فــي الدســتور األردنــي« :تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم ضمــن حــدود إمكاناتهــا ،وتكفــل الطمأنينــة وتكافــؤ الفــرص
نصــت المــادة  23مــن الدســتور األردنــي علــى
لألردنيّيــن جميعهــم» ،وعـ َّـدت الدولــة توفيــر العمــل واحــداً مــن واجباتهــا؛ فقــد ّ
َّ
أن «العمــل َحـ ّق للمواطنيــن جميعهــم ،وعلــى الدولــة أن توفّــر لألردنيّيــن توجيــه االقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه».
نصت الما ّدة ( )23الفقرة ( ،)2على «إعطاء كل العاملين أُجوراً تتناسب مع نوعيّة العمل المنجز وكميّته»9 .
كما َّ

َّ
نصــت المــادة ( )320مــن القانــون علــى َّ
أن «لــكل
الذمــة الماليّــة للمـرأة ،إذ َّ
أكــد قانــون األحــوال الشــخصيّة علــى اســتقالل ّ
ـح القانــون
واحــد مــن الزوجيــن ّ
ذمــة ماليّــة مســتقلّة عــن اآلخــر ،فيبقــى كل منهمــا مالــكاً أموالــه باالســتقالل عــن اآلخــر»َ ،
ومنَـ َ
أي شــرط فــي العقــد مــا لــم يكــن مخالف ـاً ألحــكام الش ـريعة ،فــإذا اشــترطت
الم ـرأة عنــد إب ـرام عقــد الــزواج الح ـ ّق فــي إضافــة ّ
الزوجــة علــى زوجهــا أن ال يمنعهــا مــن العمــل خــارج البيــت ،أو فــي عمــل معيَّــن ،أو إدارة أمالكهــا والتصـ ُّـرف بهــا ،كان الشــرط
صحيحـاً ،فــإن لــم يـ ِ
ـف بــه الــزوج ،فُ ِسـ َخ العقـ ُد بطلــب الزوجــة ،ولهــا الحـ ّق بمطالبتــه بســائر حقوقهــا الزوجيّــة.
َ

 .3التزام األردن بتحقيق اإلنصاف في األجر:
إذ كان ذلــك حيــن صــادق علــى اتفاقيّــة المســاواة فــي األجــور لعــام ( ،)1966واتفاقيّــة التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة رقــم
( )111لعــام ( ،)1985واتفاقيّــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّد المـرأة عــام ()1992؛ التــي تُشــدِّد علــى الحـ ّق
بالحصــول علــى أجـ ٍر متســا ٍو ،مقابــل العمــل ذي القيمــة المتســاوية.

 .4القانون المدني ( )43لسنة  1976وتعديالته:
تصرفًــا ُمطل ًقــا»ّ .أمــا
الملكيّــة فــي المــادة ( )1018بأنّــه« :ســلطة المالــك فــي أن يتصـ َّـرف بملكــه ُّ
َعـ َّـرف القانــون المدنــي حـ ّق ُ
قرهــا القانــون ،مــا لــم
ـص علــى أنــه « :للمالــك أن يتصـ َّـرف كافّــة
ُّ
المــادة ( )1012مــن القانــون نفســه فتنـ ّ
التصرفــات التــي يُ ّ
ـص علــى «عــدم نفــاذ
ماس ـاً أو ُمخالف ـاً للقوانيــن المتعلقــة بالمصلحــة العامــة أو
الخاصــة « .كمــا نـ َّ
يكــن ُّ
ّ
تصرفُــه ُمضـ ِّـراً إض ـراراً ّ
التصرفــات القانونيّــة التــي أُبرمــت فــي حــال إكـراه المـرأة مــن قِبَــل شـ ٍ
ـخص للتنــازل أو التخــارج عــن نصيبهــا مــن التَّ ِرَكــة ،أو أن
ُّ
ـص« :الــزوج ذو شــوكة علــى زوجتــه ،فــإذا أكرههــا بالضــرب ،أو منعهــا عــن أهلهــا مثـاً لتتنــازل
تهــب مــاالً ٍّ
ألي كان بداللــة النـ ّ
تصرفــه غيــر نافــذ» ،وال تحتــاج المـرأة الحصــول علــى موافقــة زوجهــا أو ولـ ّـي أمرهــا الكتســاب
عــن حـ ّق ،أو تهــب لــه مــاالً ،كان ُّ
ُملكيّتهــا أو التصـ ُّـرف بهــا.
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 .6نظام الخدمة المدنيّة وتعديالته رقم ( )30لسنة :2007
ســاهم نظــام الخدمــة المدنيّــة بالدفــع باتجــاه مشــاركة المـرأة فــي ســوق العمــل ،الــذي هــو أحــد أهــم مصــادر الدخــل ،وحصــول
ـص علــى مــا يأتــي« :ترتكــز الخدمــة المدنيّــة علــى مبــادئ وقيــم تكافــؤ الفــرص ،مــن خــال
المـرأة علــى المــورد المالــي ،فقــد نـ َّ
عــدم التمييــز علــى أســاس الجنــس أو ِ
العــرق أو ِّ
الديــن أو الحالــة االجتماعيّــة ،والعدالــة ،وتكافــؤ الفــرص فــي معاملــة الموظفيــن
فــي مــا يتعلَّــق بحقوقهــم وواجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيّــة».
كمــا ســاوى النظــام بيــن الموظــف والموظفــة فــي اســتحقاق عــاوة غــاء المعيشــة ،والعــاوات الفنيّــة ،وبــدل الحوافــز،
ـزوج عــاوة عائليّــة
والمكافــآت ،والعمــل اإلضافــي ،فــي مــا عــدا العــاوة العائليّــة ،فقــد نـ َّ
ـص علــى اســتحقاق الموظــف المتـ ِّ
شــهريّة ،فــي حيــن ال تســتح ّق الموظفــة مثــل هــذه العــاوة كزميلهــا الموظــف ،ولكنّهــا تُمنَــح إذا كان زوجهــا متوفيّـاً ،أو ُمقعـ َداً،
أو كانــت ُمعيلــة ألبنائهــا .

 .7قانون العمل رقم ( )8لسنة  1996وتعديالته:
َّ
أكــد قانــون العمــل علــى حقــوق المـرأة العاملــة ،وضمــان تلــك الحقــوق وحمايتهــا ،بتوفيــر الحمايــة لهــا فــي بيئــة العمــل ،علــى
أســاس المســاواة بيــن الرجــل والم ـرأة فــي جميــع الحقــوق والواجبــات ،وتعزيــز مشــاركتها فــي ســوق العمــل مــن خــال توفيــر
ـص علــى منحهــا حقوقـاً عـ ّدة؛ منهــا :حـ ّق المـرأة العاملــة بالحصــول علــى إجــازة دون راتــب؛ للتفـ ُّـرغ
بيئــة عمــل مناســبة .فقــد نـ َّ
ـل عــن عش ـرين عاملــة،
لتربيــة أطفالهــا أو لمرافقــة زوجهــا ،وســاعة للرضاعــة ،وعلــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مــا ال يقـ ّ
تهيئــة مــكان مناســب؛ ليكــون فــي عهــده مربيــة مؤهلــة لرعايــة أطفــال العامــات الذيــن تقــل أعمارهــم عــن أربــع ســنوات ،علــى
ـداء مــن الشــهر الســادس مــن حملهــا أو فــي أثنــاء إجــازة
ـل عددهــم عــن عشــرة أطفــال ،ومنــع فصــل المـرأة الحامــل ابتـ ً
أن ال يقـ ّ
األمومــة ،إضافــة إلــى منحهــا إجــازة أمومــة بأجــر كامــل قبــل الوضــع وبعــده ،بمــا يصــل إلــى عشــرة أســابيع ،مــع خطــر تشــغيلها
ِ
ـب العمـ ِـل فــي حــال اســتخدام أيّــة عاملــة بصــورة جبريّــة ،أو تحــت التهديــد ،أو
قبــل انقضــاء تلــك المـ ّدة ،ويُعاقــب القانــون صاحـ َ
ِ
ب العمــل ،باإلضافــة
باالحتيــال ،أو اإلكـراه ،بمــا فــي ذلــك حجــز وثيقــة الســفر .وشـ َّـدد علــى عقوبــة التحـ ُّـرش الجنســي مــن قبَــل َر ّ
الــى العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون العقوبــات علــى التحـ ُّـرش الجنســي الصــادر فــي مــكان العمــل .


متخصصة للنوع االجتماعي في الوزارات؛
 .8إنشاء أقسام
ّ
العامــة ،ومديريّــة
كقســم النــوع االجتماعــي فــي وزارة التخطيــط ،وقســم إحصــاءات النــوع االجتماعــي فــي دائــرة اإلحصــاءات ّ
عمــل المـرأة فــي وزارة العمــل.

العامة للضمان االجتماعي بتطبيق تأمين األمومة؛
 .9بدء
المؤسسة ّ
ّ

 .11االستراتيجيّة الوطنيّة للتشغيل لألعوام (:)2020-2011

ـداء
لحمايــة الم ـرأة ،وتعزيــز مشــاركتها االقتصاديّــة منــذ شــهر أيلــول للعــام  ،2011وبــدء اســتحقاق بــدل إجــازة األمومــة ابتـ ً
المؤمــن عليهـ ّـن فتــرة شــمول فــي هــذا التأميــن ،مقدارهــا تســعة أشــهر ســابقة علــى
مــن شــهر أيّــار لعــام  2012بعــد اســتكمال َّ
للمؤمــن عليهــا عنــد بــدء إجــازة األمومــة بــدالً يُعــادل
اسـ
ـتحقاقهن إجــازة األمومــة ،وف ًقــا لقانــون الضمــان االجتماعــي ،إذ يُصـ َـرف َّ
ّ
أجرهــا وف ًقــا آلخــر أجــر ،خاضــع للضمــان االجتماعــي ،عنــد بــدء إجــازة األمومــة ،وذلــك عــن فتــرة هــذه اإلجــازة كاملـةً ،وف ًقــا
يصــرف هــذا البــدل دفعـةً واحــدةً بعــد تمــام
للمـ ّدة المحــد ّدة فــي قانــون العمــل األردنــي النافــذ (وهــي حاليّـاً عشــرة أســابيع)ُ ،و َ
الــوالدة ،واســتكمال الوثائــق المطلوبــة كلهــا ،علــى أن يســبق كل حالــة والدة فتــرة اشــتراك بتأميــن األمومــة لمــدة ال تقــل عــن
تســعة أشــهر متصلــة قبــل حــدوث الــوالدة .وقــد أفــاد مــن هــذا التأميــن منــذ تطبيقــه وحتــى نهايــة أيلــول  )5100( 2013ســيّدة،
بمبلــغ إجمالــي قــدره ( 5مليــون و 813ألــف دينــار)10 .

تـ َّـم إطــاق هــذه االســتراتيجيّة مــن قِبَــل وزارة العمــل؛ لتعطــي الشــباب أهميّــة كبيــرة ،وتُم ّكنهــم مــن بنــاء مســتقبلهم ،وإيجــاد
خريجــي المــدارس
فــرص العمــل المالئمــة لهــم .وهــي تُرِّكــز علــى حديثــي التخـ ُّـرج مــن الجامعــات األردنيّــة ،انطالقـاً مــن كــون ثلثــا ّ
يلتحقــون بالجامعــات ،التــي تضـ ّـم نحــو ربــع مليــون طالــب وطالبــة ،يتخـ َّـرج منهــم ســنويّاً مــا مجموعــه ( 50ألفـاً) وســط ارتفــاع
نســبة البطالــة لهــذه الفئــة مــن الشــباب ،والتــي تـَُعـ ُّـد نســبة اإلنــاث فيهــا هــي األكبــر.
المؤهليــن للدخــول لســوق العمــل ،مــن خــال تطويــر برامــج تأهيــل
كمــا رَّكــزت االســتراتيجيّة علــى حاملــي الشــهادات الجامعيّــة ّ
الخريجيــن ،باإلضافــة إلــى العمــل مــع القطــاع
الطلبــة الجامعيّيــن نحــو ســوق العمــل ،وتحفيــز تطويــر نظــام الزمالــة الوظيفــي للطلبــة ّ
المنتِجــة
ـاص؛ إليجــاد الحوافــز والبرامــج وصــوالً إلــى تشــجيع االبتــكار والبحــث َّ
الخـ ّ
الموجــه نحــو ســوق العمــل ،فــي القطاعــات ُ
ِ
ممــا تُق ّدمــه الجامعــات مــن إمكانــات ،وربطهــا بالقطاعــات االقتصاديّــة لرفــع إنتاجيّتهــا  .كمــا تعمــل
والمنافســة ،واإلفــادة ّ
ُ
للخريجيــن؛ للقيــام بالمشــروعات الرياديّــة اإلنتاجيّــة
االســتراتيجيّة علــى تشــجيع البرامــج التــي تســتهدف توفيــر التمويــل الــازم ّ
فــي مختلــف مناطــق المملكــة ،وتأســيس المشــاريع المبتدئــة12 .

 .10اللجنة الوطنيّة األردنية لشؤون المرأة:
ـمو األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة؛ لتكــون مظلّــة عليــا لرســم السياســات
جــاء تشــكيل هــذه اللجنــة التــي ترأســتها سـ ّ
ـأن مســيرة المـرأة األردنيّــة هــي مســيرة الخيــر والنجــاح للوطــنَّ ،
ـمو األميــرة« :إنّنــي علــى ثقــة بـ َّ
وأن
المتعلّقــة بالمـرأة ،إذ تقــول سـ ّ
مســتقبلها هــو مســتقبل الوطــن ،وهــذا مــا يدفعنــا للدعــوة بــأن يبقــى التركيــز دائم ـاً علــى القواعــد النســائيّة ،التــي هــي الهــدف
األول لــكل الجهــود المبذولــة مــن أجــل تمكيــن المـرأة فــي األردن ،وألنّهــا هــي أصــل المشــاركة السياســيّة ،وهــي األســاس فــي
ّ
عمليّــة التحـ ّـول االقتصــادي واالجتماعــي التــي يشــهدها بلدنــا».
وتـَُعـ ُّـد اللجنــة الوطنيّــة األردنيّــة لشــؤون المـرأة المرجــع لــدى جميــع الجهــات الرســميّة فــي مــا يتعلَّــق باألنشــطة النســائيّة وشــؤون
َّ
كي ،وهــي تســعى لضمــان حقــوق الم ـرأة،
الم ـرأة ،وتتلخــص الرؤيــة المســتقبليّة للجنــة باعتبارهــا لجنــة فاعلــة ذات نهــج تشــار ّ
وتشـ ِّـكل مرجعيّــة للمعنيّيــن بقضاياهــا ،وتعمــل كمرصــد وطنــي لمتابعــة أوضــاع المـرأة األردنيّــة وتقييمهــا ،و ِّ
كمحفــز إلنتــاج المعرفــة
ونشــرها ،كمــا تـَُعـ ُّـد المرجــع لتطويــر االســتراتيجيات والخطــط والبرامــج الوطنيّــة ،ســعياً لالرتقــاء بالمـرأة ،والوصــول إلــى مجتمــع
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تســوده العدالــة النوعيّــة ،وتكافــؤ الفــرص ،والشـراكة فــي التنميــة.
ومــن هــذا المنطلــق ،تـ َّـم إعــداد االســتراتيجيّة الوطنيّــة للم ـرأة األردنيــة لألعــوام ( )2017-2013بمنحــى علمــي – عملــي
خاصـاً لتمكينهــا اقتصاديّــا ،بتذليًــل الصعوبــات التــي
تشــاركي ،ونظـراً ألهميّــة المشــاركة االقتصاديّــة للمـرأة ،فقــد أفــردت محــوراً ّ
ُســر ،أو األعمــال،
تواجههــا فــي المشــاركة االقتصاديّــة ،ســواء كان ذلــك فــي ســوق العمــل ،أو علــى صعيــد الفقــر ،أو رئاســة األ َ
أو علــى صعيــد قطــاع العمــل غيــر المنظــم ،أو المشــاريع الصغيــرة .وقــد انبثــق عــن محــور التمكيــن االقتصــادي للمـرأة ضمــن
االســتراتيجيّة الوطنيّــة للمـرأة األردنيــة لألعــوام ( )2017-2013أربعــة مشــاريع تجديديّــة ،تســاهم فــي زيــادة نســبة مشــاركة
خاصــة بهــا11 .
المـرأة فــي ســوق العمــل ،وتوعيتهــا بحقوقهــا ،وتأهيلهــا علــى إدارة مشــاريع ّ

 .12االستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفقر لألعوام (:)2020-2013
تحديث ـاً لالســتراتيجيّة الوطنيّــة لمكافحــة الفقــر التــي أُطلقــت للعمــل عــام ( ،)2002وامتــداداً لألجنــدة الوطنيّــة للســنوات
( ،)2015-2006والبرنامــج التنفيــذي لألعــوام ( ،)2013-2011ومواصل ـةً لجهــود األرد ّن فــي تحقيــق األهــداف
اإلنمائيّــة األلفيّــة ،قامــت رئاســة الــوزراء بتشــكيل لجنــة إلعــداد االســتراتيجيّة الوطنيّــة لمكافحــة الفقــر برئاســة وزارة التنميــة
المؤسســيّة المعنيّــة بمعالجــة أســباب الفقــر ،والتصـ ّدي
االجتماعيّــة ،ووزارة التخطيــط نائبـاً لرئيــس اللجنــة ،وذلــك بنهــج الشـراكة ّ
آلثــاره فــي التوافــق علــى مضمــون االســتراتيجيّة.
الرفــاه االجتماعــي ،وتوفيــر
فرؤيــة االســتراتيجيّة هــي خفــض الفقــر ،ومــا يرافــق عمليّــة هبــوط معدلّــه ،مــن تحســين لحالــة ّ
للخدمــات األساســيّة النوعيّــة ،وارتفــاع لمســتوى المعيشــة ،وتوفيــر العمــل الالئــق ،والســعي للمســاواة والتمكيــن.
 1111االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لألعوام (.)2017-2013
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وجــه جاللــة الملــك عــام  2013الحكومــة إلعــداد خطّــة عمــل شــاملة لتنميــة
 .13صنــدوق تنميــة المحافظــاتَّ :
ـاص ،خــال الثــاث
المحافظــات ،وتوفيــر فــرص عمــل للمواطنيــن ،بالشـراكة مــع ّ
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والقطــاع الخـ ّ
ســنوات المقبلــة ،إذ َّ
أي مواطــن أردنــي ،أو مجموعــة مــن األشــخاص لديهــم فكــرة إبداعيّــة إلقامــة
إن الصنــدوق يســتهدف َّ
بالتوســع أو إقامــة مشــاريع جديــدة فــي المحافظــات،
مؤسســات قائمــة ،ترغــب
ُّ
مشــروع إنتاجــي ،باإلضافــة إلــى شــركات أو ّ
ســن دون فائــدة ،ولمـ ّدة ثمانــي ســنوات ،مــع فتــرة ســماح لمـ ّدة عاميــن ،وبنســبة تتـراوح بيــن
إذ يتـ ّـم تقديــم التمويــل كقــرض َح َ
( )%70-%45مــن قيمــة المشــروع ودون ضمانــات عقاريّــة.

ثانياً :الواقع والتح ّديات
سنتناول في هذا الفصل واقع المرأة األردنيّة ،والتح ّديات في المجاالت اآلتية:
الملكيّــة والمي ـراث والتصـ ُّـرف ،رئاســة األُســر ،األعمــال والمشــاريع الصغيــرة،
(العمــل ،النقابــات المهنيّــة والعُ ّماليّــة ،الفقــرُ ،
العمــل غيــر المنظَّــم ،عمــل األطفــال).

إ ّن هــذه النســبة منخفضــة جـ ّداً إذا مــا قورنــت هــذه المؤشـرات مــع واقــع الــدول العربيــة ،ودول العالــم الثالــث الــذي تقــارب فيهــا
نســبة مشــاركة المـرأة ( ،)%30وفــي معــدل المشــاركة االقتصاديّــة علــى المســتوى العالمــي الــذي بلــغ ( )%50عــام ،2012
األمــر الــذي يشــير إلــى عــدم فعاليــة الجهــود التــي تُب ـ َذل لزيــادة مشــاركة الم ـرأة فــي الحيــاة االقتصاديّــة ،وال بُـ َّـد مــن اإلشــارة
هنــا إلــى َّ
أن ترتيــب األردن فــي تقريــر التنافســيّة العالمــي لعــام  2010فــي مؤشــر مشــاركة المـرأة االقتصــادي كان األخيــر بيــن
( )139دولــة.
وتترّكــز الغالبيّــة الســاحقة مــن النســاء العامــات فــي األردن فــي ثالثــة قطاعــات اقتصاديّــة مــن أصــل ( )13قطاعـاً اقتصاديـاً،
والصحــة ،والعمــل االجتماعــي)14 .
وهــذه القطاعــات تتمثــل فــي (التعليــم،
ّ
العامــة إلــى َّ
أن مع ـ ّدالت البطالــة عنــد النســاء األردنيّــات أعلــى منهــا عنــد الرجــال؛ إذ بلغــت
وأشــارت دائــرة اإلحصــاءات ّ
( )%19.9مقابــل ( )%10.4عنــد الرجــال فــي نهايــة عــام  ،2012وهــذه النســبة تزيــد كثيـراً عــن معـ ّدل البطالــة عنــد النســاء
علــى المســتوى العالمــي لعــام  2012والتــي تبلــغ (.)%6.4
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( )1المرأة والعمل:
علــى الرغــم مــن الخطــط االســتراتيجيّة والسياســات التــي تـ ّـم تصميمهــا وتطبيقهــا خــال العقــود الماضيــة ،والتــي كانــت تســتهدف
تطـ ّـور دور الم ـرأة اقتصاديّـاً واجتماعيّـاً ،إالّ َّ
أن واقــع مشــاركة الم ـرأة االقتصاديّــة ومســاهمتها فــي ســوق العمــل مــا ي ـزال دون
مســتوى الطمــوح.
فعندمــا تعمــل المـرأة ،يكــون لهــا حضــور بقـ ّـوة فــي األعمــال التــي تهيمــن عليهــا تقليديّـاً ،وكذلــك األمــر فــي المســتويات الدنيــا
مــن اإلدارة ،مــع تواجــد محــدود فــي مواقــع صنــع القـرار كمجالــس اإلدارة .وتتقاضــى عــادة أجـراً أقــل مــن الرجــل مقابــل العمــل
نفســه ،أو مقابــل عمــل بقيمــة متســاوية.
العامــة ،إلــى َّ
أن معـ َّـدل المشــاركة االقتصاديّــة المنقــح للمـرأة األردنيّــة
وتشــير األرقــام الرســميّة الصــادرة مــن دائــرة اإلحصــاءات ّ
حتــى نهايــة عــام ( 2012قـ ّـوة العمــل منســوبة إلــى عــدد الســكان مــن اإلنــاث  15ســنة فأكثــر) مــا ي ـزال منخفض ـاً ،ويبلــغ
عمــا كانــت عليــه عــام
حوالــي ( )%14.1مقابــل ( )%61.3للذكــور ،وهــذه النســبة تـراوح مكانهــا منــذ ســنوات ،بــل تراجعــت ّ
 ،2011إذ كانــت تبلــغ (13. )%14.7
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ّأمــا فــي مــا يتعلّــق بالحالــة العمليّــة ،فقــد أظهــرت البيانــات فــي دائــرة اإلحصــاءات العامــة عــام َّ 2012
أن اإلنــاث المشــتغالت
ْن ُخمــس المشــتغلين فــي هــذا القطــاع ،وبنســبة بلغــت ( )%21.1عــام  ،2011فــي حيــن
بأجــر فــي القطــاع الحكومــي شـ َّـكل َ
تنخفــض نســبة اإلنــاث المشــتغالت فــي القطــاع الخــاص إلــى حوالــي ( )%17مــن مجمــوع المشــتغلين فــي القطــاع الخــاص.
ومــن جهــة أخــرى ،أظهــرت البيانــات َّ
ـابهن الخــاص،
أن نســبة اإلنــاث المشــتغالت صاحبــات األعمــال ،أو اللواتــي يعملــن لحسـ َّ
لــم تتجــاوز ( )%5علــى الرغــم مــن َّ
أن العمــل للحســاب الخــاص يالئــم المـرأة أكثــر مــن الرجــل؛ ألنّــه يســمح لهــا بالتوفيــق بيــن
العمــل والمســؤوليات العائليّــة ،ومــع ذلــك فـ َّ
ـإن نســبة الرجــال الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص تفــوق عــدد النســاء ،ويعــود
ـأن أصحــاب األعمــال يجــب أن يكونــوا مــن الرجــالَّ ،
ذلــك لالعتقــاد الخاطــئ بـ َّ
وأن الرجــال هــم األقــدر للوصــول إلــى المــوارد
فســر ســبب تركــز النســاء فــي القطــاع الحكومــي.
االقتصاديّــة مــن النســاء اللواتــي يواجهـ َـن عوائــق فــي هــذا الشــأن ،مــا يُ ِّ
كمــا تظهــر البيانــات َّ
أن حوالــي ( )%19مــن المشــتغلين دون أجــر هــن مــن اإلنــاث ،مــا يعنــي عــدم إمكانيــة التصــرف بعائــد
وصحتهــا .ومــن ناحيــة أخــرى؛ فـ َّ
ـإن
العمــل مباشــرة ،وبالتالــي قلّــة فــرص االســتقالل االقتصــادي للمـرأة واإلنفــاق علــى تعليمهــا ّ
العمــل فــي مشــاريع أو مـزارع أُسـريّة ،غالبـاً مــا يكــون علــى درجــة متدنيــة مــن التنظيــم ،ودرجــة عاليــة مــن الموســميّة ،وال يســاهم
بشــكل حقيقــي فــي رفــع كفــاءة العامليــن/ات وتدريبهــم.
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َّ
إن هذه الفجوة تجعل غالبية النساء يلجأن للقطاع الخدمي ،والذي غالباً ما يكون متوافراً في القطاع العام16 .

َّ
إن هــذه المؤش ـرات كافّــة ،تشــير إلــى أنّــه لــم يحــدث تقـ ُّـدم ملمــوس فــي دور الم ـرأة اقتصاديّـاً ،وبالتالــي زيــادة مشــاركتها فــي
جهــود التنميــة ،والــذي يعــود إلــى عــدم توفــر ظــروف العمــل المناســبة للمـرأة ،فضعــف مشــاركة المـرأة فــي الحيــاة االقتصاديــة
خاصــة َّ
وأن الفتيــات الحاصــات علــى شــهادة
يـَُعـ ُّـد أحــد المشــكالت األساســية التــي يواجههــا االقتصــاد الوطنــي األردنــيّ ،
البكالوريــوس فــي األردن يشــكلن ( )%51مــن نســبة الطلبــة15 .
ّأمــا مــن حيــث التركيــب المهنــي ،فبيَّنــت اإلحصــاءات َّ
أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن النســاء يعملــن فــي مهــن تش ـريعية أو قياديــة
( ،%55.2للذكــور و  %44.8لإلنــاث)  ،يليهــا مهــن االختصــاص؛ إذ بلغــت ( )%38.3مــن مجمــوع المشــتغلين فــي هــذه
المهــن ،والتــي تشــمل المهــن التعليميــة والصحيــة والخدميــة المتصلــة بالعمــل المجتمعــي ،فــي حيــن احتلّــت المهــن الفنـّيّــة
والمهــن المســاعدة لالختصاصيّيــن الم ـ ـرتبة الثالثــة ،وفــي المقابــل هيمــن المشــتغلون الذكــور علــى المهــن الفنيــة التشــغيلية،
الم َهــرة فــي الزراعــة ،ومهــن الحرفيّيــن ،ومهــن البيــع
وعمــال التجميــع ،ومهــن ّ
التــي تشــمل مشــغلي المصانــع واآلالتّ ،
العمــال َ
والخدمــات ،وبشــكل عــام ،يمكــن القــول َّ
إن النســاء يتمركــز َن فــي المهــن اإلداريـ ــة والمكتبيـ ــة ،ويبتعـ ــدن عــن المهــن التشــغيلية.
وفــي مــا يتعلَّــق بفجــوة األجــور ،فعلــى الرغــم مــن َّ
أن األردن صــادق علــى اتفاقيّتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( )100و
ـص
( ، )111المتعلّقــة بتســاوي أجــور العمــال والعامــات عنــد تســاوي العمــل ،إالّ أنّــه ال يوجــد فــي قانــون العمــل األردنــي مــا ينـ ّ
صراحــة علــى وجــوب المســاواة فــي األجــور للذكــور واإلنــاث ،فهنــاك تبايــن واضــح فــي متوســط األجــر الشــهري بيــن الذكــور
واإلنــاث ،فقــد بلــغ متوســط األجــر الشــهري عــام  2010للرجــل ( )403دنانيــر أُردنيّــة ،فــي حيــن بلــغ للمـرأة ( )359دينــاراً،
ـل مــن الرجــال .كمــا تشــير البيانــات إلــى َّ
ـدل علــى َّ
وضوحــا
أن هــذه الفجــوة تبــدو أكثــر
وهــذا يـ ّ
ً
أن النســاء يحصلــن علــى أجــر أقـ ّ
ممــا هــي عليــه فــي القطــاع العــام ،إذ بلغــت الفجــوة بيــن الجنســين فــي القطــاع الخــاص ( ،)%17بينمــا لــم
فــي القطــاع الخــاص ّ
تتجــاوز هــذه الفجــوة فــي القطــاع العــام (. )%11
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المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي تقريرهــا عــام 2013؛ إلــى َّ
أن نســبة النســاء المشــتركات فــي الضمــان
وأشــارت
ّ
االجتماعــي تقــارب ( ،)%25إذ يبلــغ عددهـ َّـن ( )258ألــف مشــتركة فقــط ،بينمــا بلــغ عــدد المشــتركين اإلجمالــي (مليون ـاً
صــص لهـ َّـن رواتــب تقاعديــة ال تتجــاوز ( )%14مــن العــدد اإلجمالــي
و 22ألــف مشــترك)  ،كمــا أ ّن نســبة النســاء اللواتــي ُخ ِّ
لمتقاعــدي الضمــان االجتماعــي البالــغ ( )151ألــف متقاعــد .
أن عــدد ربّــات البيــوت اللواتــي اشــتركن اختياريّـاً بالضمــان بلــغ ( )12ألــف ربّــة بيــتَّ ،
وأشــار التقريــر إلــى َّ
وأن هــذا االشــتراك
ـن ( )3614ســيّدة أردنيّــة مــن الحصــول علــى الراتــب التقاعــدي17 .
َم َّكـ َ
وتشــير الدراســات واإلحصــاءات فــي األردن إلــى َّ
أن نســبة البطالــة ترتفــع بيــن حملــة الشــهادة الجامعيــة (األفـراد الحاصليــن علــى
بكالوريــوس فأعلــى) ،فهنــاك تقريــر صــادر مــن وزارة العمــل يشــير إلــى ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن الجامعيّيــن لتصــل إلــى (،)%32
َّ
التخصصــات الراكــدة 18 .فالكثيــر
ـجلين/ات فــي ديــوان الخدمــة المدنيّــة هــم مــن أصحــاب
ّ
وأن ( )275ألف ـاً مــن المسـ ّ
يبقيـ َـن ينتظــر َن الوظيفــة التــي تناســب مؤهلهـ َّـن الجامعــي ،وتبقــى فتــرة االنتظــار طويلــة؛ مــا يزيــد مــن الصعوبــات
مــن النســاء ْ
كتهن فــي ســوق العمــل.
والتح ّديــات لمشــار َّ
فعدد العاملين/ات في القطاع العام من الذكور بلغ ( )200581بينما من اإلناث ( ،)113420وتشير دائرة اإلحصاءات
العامــة َّ
ممــن
ممــن هــم فــي مســتوى األ ُّمــي مــن الذكــور ( )7662بينمــا مــن اإلنــاث ( ،)671وبلــغ عــدد العامليــن َّ
أن العامليــن َّ
ّ
ـدل
هــم مــن حملــة البكالوريــوس مــن الذكــور ( )56969بينمــا فــاق عــدد اإلنــاث هــذا المســتوى ليكــون ( ، )57112مــا يـ ّ
علــى َّ
ـبهن19 .
يبقيـ َـن ينتظــر َن الوظيفــة التــي تناسـ َّ
أن اإلنــاث ْ
والم ـرأة ال تحظــى بفــرص متســاوية فــي تقلُّــد المناصــب العليــا ،والترقيــة ،وفــي الحصــول علــى فــرص التدريــب داخــل البــاد

1616
1717
1818
1919

دائرة اإلحصاءات العامة ،المرأة والرجل في األردن.2012 ،
تقرير صادر عن الضمان االجتماعي بعنوان اإلشتراك االختياري في الضمان االجتماعي لعام .2013
تقرير صادر من وزارة العمل.
دائرة اإلحصاءات العامة.2012 ،


ـاكات وتجــاوز ٍ
وخارجهــا ،باإلضافــة إلــى تعـ ُّـرض جانــب غيــر قليــل منهــن النتهـ ٍ
ات تســاهم فــي إحجــام المـرأة عــن االلتحــاق بســوق
ّ
العمــل ،وكمــا ذكرنــا فــي المق ّدمــةَّ ،
المعوقــات التــي تواجههــا المـرأة مــن عــدم اإلنصــاف فــي األجــور ،وعــدم توافــر الخدمــات
إن ّ
المســاندة للمـرأة فــي أماكــن العمــل ،يجعلهــا تحجــم عــن اإلقــدام علــى العمــل ،ويجعلهــا بعيــدة عــن المشــاركة االقتصاديــة.

المؤسسات المعنيّة بدعم المرأة في سوق العمل:
المبادرات واإلنجازات الوطنية التي حققتها
ّ

قامــت وزارة العمــل بالش ـراكة مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة ،بإطــاق اللجنــة التوجيهيــة الوطنيــة لإلنصــاف فــي
ضمــت ممثليــن
ضمــت ممثليــن عــن الشــركاء الثــاث :الحكومــة وأصحــاب العمــل والعمــال ،كمــا َّ
األجــور فــي تمــوز  ،2011إذ َّ
مؤسســات المجتمــع المدنــي واإلعــام ،وتقــوم منظمــة العمــل الدوليــة بتقديــم الدعــم المالــي والفنــي لهــذه اللجنــة ،وتـ َّـم
عــن ّ
تحقيــق اإلنجــازات اآلتيــة ضمــن هــذا اإلطــار:

1 .1إصــدار ق ـرار رســمي مــن وزيــر العمــل فــي أيــار  ،2013باعتمــاد اللجنــة األردنيــة لإلنصــاف فــي األجــور ،كلجنــة دائمــة
مشــتركة بيــن وزارة العمــل ،واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة.
ـمو األميــرة بســمة بنــت طــال فــي أيــار عــام 2013؛ لعــرض إنجــازات المبــادرة ،شــارك
2 .2عقــد مؤتمــر وطنــي تحــت رعايــة سـ ّ
ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،ومنظمــات دوليــة ،واإلعــام،
والعمــال ،وأصحــاب العمــلّ ،
فيــه ممثلــون/ات عــن الحكومــةّ ،
وعــدد مــن النـ ّـواب ،ووزيــرة العمــل الفلســطينية ،ووزيــرة المـرأة الفلســطينية.
3 .3إعداد ُكتيِّب أسئلة و أجوية متكررة عن اإلنصاف في األجور.
4 .4عمل موقع إلكتروني للمبادرة.
5 .5أُجريــت دراســة تحليليــة للتش ـريعات الوطنيــة وتطبيقاتهــا ،المتعلقــة باإلنصــاف فــي األجــر لــدى تســاوي قيمــة العمــل،
خاصــة اتفاقيــة رقــم ( )100ورقــم
واســتعرضت معاييــر العمــل الدوليــة ذات العالقــة (اتفاقيّــات منظمــات العمــل الدوليــة) ّ
وتطرقــت الدراســة للنصــوص الدســتورية ،وقوانيــن العمــل ،والقوانيــن ذات العالقــة؛ لمالحظــة أثرهــا علــى مســألة
(َّ .)111
الحــق فــي العمــل ،والحــق فــي األجــر المتســاوي عــن العمــل المتســاوي القيمــة ،وعــن المعيقــات العمليــة أمــام تطبيــق تدابيــر
شــاملة لضمــان اإلنصــاف فــي األجــر فــي مــا يتعلَّــق بالنســاء .وخرجــت الدراســة بأنّــه ال يوجــد نصــوص صريحــة فــي قانــون
العمــل تحظــر التمييــز فــي االســتخدام والمهنــة ،وتوجــب المســاواة فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء عــن العمــل ذي القيمــة
المتســاوية .وفــي مجــال تعزيــز حمايــة األجــور ،أشــارت الدراســة إلــى وجــود مخالفــات متكـ ّـررة فــي بعــض قطاعــات العمــل
وخاصــة اإلنــاث منهــم ،بالتوقيــع علــى إيصــاالت تفيــد باســتالم
(وخاصــة التعليــم الخــاص) متمثلــة بإل ـزام العامليــن فيهــا،
ّ
أجورهــم بالكامــل ،بينمــا هــم فــي الواقــع يتقاضونهــا منقوصــة ومجتـزأة ،ويكــون ذلــك أحيانـاً باإلكـراه ،وأحيانـاً باالســتغالل،
وأحيانـاً بالتهديــد بالفصــل ،وأحيانـاً بارتفــاع نســبة المخالفــات المتعلقــة بأجــور العمــل اإلضافــي والعمــل فــي العطــل ،وأكثــر
مــا يكــون ذلــك عندمــا يتعلَّــق األمــر بالنســاء العامــات .ومــن المخالفــات كذلــك حرمــان الكثيــر مــن العامــات مــن العطــل.
أمــا فــي مجــال حمايــة األمومــة والعمــال ذوي المســؤوليات العائليــة ،فقــد تبيَّــن َّ
أن فتــرة إجــازة األمومــة فــي قانــون العمــل
ـل مــن إجــازة األمومــة وفــق أحــكام نظــام الخدمــة المدنيــة ،وعلــى النحــو المطلــوب مــن قبــل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة
أقـ ّ
لحمايــة األمومــة ،كمــا ال يلتــزم أصحــاب العمــل بمــا يفرضــه عليهــم القانــون بتوفيــر حضانــات.



ـكل مــا تقـ َّـدم ،قامــت وزارة العمــل بعمــل ملحــق يشــمل كافــة المــواد التــي تتعلــق بحقــوق المـرأة كاملــة ،وعرضهــا علــى مجلــس
ولـ ّ
النــواب؛ لتعديــل النصــوص والتشـريعات ،وإضافــة بعــض النصــوص لحمايــة حقــوق المـرأة كاملــة.
وفــي مــا يتعلــق بتوفيــر دور للحضانــة ،قامــت وزارة العمــل بإطــاق حملــة إعالميــة بخصــوص تطبيــق المــادة ( )72فــي القطــاع
الخــاص لعــام  ،2013وقــد تــم إحصــاء عــدد الشــركات التــي يوجــد فيهــا ( 20عاملــة) فأكثــر ،وتــم مخاطبــة مــا يقــرب مــن
علمــا بــأ ّن هــذه المــا ّدة
( )1000شــركة منهــا ،وكان عــدد مــن تلــك الشــركات قــد أبــدى اســتعداده لتطبيــق المــادة (ً ،)72
ِح تعديلهــا لتصبــح علــى النحــو اآلتــي« :علــى صاحــب العمــل الــذي يســتخدم مــا ال يقــل عــن ثالثيــن عامـاً ،تهيئــة مــكان
اقتُـر َ
مناســب؛ ليكــون فــي عهــدة مربيــة مؤهلــة لرعايــة أطفــال العامليــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن أربــع ســنوات ،علــى أن ال يقــل عــدد
األطفــال عــن عشــرة .وقــد أخــذت هــذه المــادة جانبـاً مــن النقــاش ،واتُِّفـ َـق عليهــا بهــذه الصــورة ،إذ ال ينبغــي افتـراض َّ
أن واجــب
المـرأة أن تحمــل العــبء الكامــل لمســؤوليات األســرة ،ويجــب أالّ نجعــل مــن توظيــف المـرأة عبئـاً علــى أصحــاب العمــل مــن
حيــث التكلفــة المرتفعــة20 .
وال بُـ َّـد مــن اإلشــارة أيض ـاً ،إلــى أنّــه مــن خــال تطبيــق إحــدى مشــاريع االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل لألعــوام (-2011
)2020؛ فقــد أطلقــت وزارة العمــل الحملــة الوطنيــة األولــى ،التــي أ ّكــدت اســتطاعتها تشــغيل ( )15842مــن الذكــور،
و( )8357مــن اإلنــاث ،و( )333مــن ذوي اإلعاقــة ،فــي مهــن مختلفــة ،وفــي محافظــات المملكــة كافّــة21 .

( )2المرأة في النقابات العمالية والمهنية:
يـَُعـ ُّـد ضعــف مشــاركة المـرأة فــي ســوق العمــل ،مــن أبــرز التح ّديــات التــي يواجههــا االقتصــاد األردنــي ،وقــد انعكــس ذلــك علــى
مشــاركتها فــي النقابــات العماليــة والمهنيــة ،إذ بلغــت مشــاركتها االقتصاديــة ( )%14.1فقــط ،فــي حيــن بلغــت فــي الــدول
الناميــة ( ،)%30وعلــى المســتوى العالمــي ( ،)%50فهنــاك العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة التــي تناولــت قضايــا حــق التنظيــم
النقابــي لــكال الجنســين ،ومــن ذلــك االتفاقيــة رقــم  98لعــام  1949المتعلّقــة بمبــادئ حــق التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة،
التــي أ ّكــدت علــى حــق التنظيــم النقابــي لجميــع العامليــن ،إلــى جانــب حــق المفاوضــة الجماعيــة مــع أصحــاب العمــل ،وكان
األردن قــد صــادق علــى هــذه االتفاقيــة عــام  ،1963وهــي واحــدة مــن بنــود إعــان المبــادئ األساســية للعمــل.
وقـ َّـدرت دراســة «المجتمــع األردنــي فــي األردن :بنيتــه وتوزيعــه اإلقليمــي والقطاعــي «المنشــورة عــام  ،2011عــدد أعضــاء
ـاء علــى بيانــات النقابــات نفســها ،وعــدد األعضــاء مــن اإلنــاث
النقابــات والجمعيــات المهنيــة ب ـ ( )177256عضــواً ،بنـ ً
( ،)48973مــا يعــادل ( )%27.6مــن إجمالــي عــدد األعضــاء.
 2020دراسة صادرة عن وزارة العمل  ،نحو المساواة في األجور مراجعة قانونية للتشريعات األردنية الوطنية .2013 ،
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الحصــة األكبــر لإلنــاث المهنيّــات فــي نقابــة المهندســين  -كبــرى النقابــات المهنيــة مــن حيــث حجــم العضويــة  -إذ
وتتركــز
ّ
يصــل عددهـ ّـن إلــى ( ،)15580علــى الرغــم مــن َّ
أن المنتســبات لنقابــة المهندســين ال تزيــد نســبتهن عــن ( )%18مــن عضويــة
النقابــة اإلجماليــة ،إالّ أنهـ ّـن يُمثلـ َـن ( )%31.8مــن إجمالــي اإلنــاث فــي النقابــات المهنيــة مجتمعــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى َّ
ـبتهن تصــل
أن المهنيّــات يُمثلـ َـن نســبة كبيــرة مــن الجمعيــات العموميــة لبعــض النقابــات المهنيّــة ،فنسـ َّ
إلــى ( )%56مــن إجمالــي عضويــة نقابــة الممرضيــن والممرضــات ،و( )%38.8مــن عضويــة نقابــة المهندســين الزراعييــن،
و( )%37.7مــن عضويــة أطبــاء األســنان ،و( )%20مــن عضويــة نقابــة المحاميــن ،و( )%16مــن عضويــة نقابــة األطبــاء.
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع هــذه النســبة لمشــاركة اإلنــاث فــي عضويــة النقابــات المهنيــة ،إالّ َّ
أن ذلــك لــم ينعكــس علــى تركيبــة
مجالــس النقابــات ،إذ لــم تـَتـََعـ َّـدى ( )%4.8عــام  2008و( )%3عــام  ،2009مــا يوضــح التقـ ُّـدم البطــيء فــي هــذا المجــال،
ويســتدعي االنتبــاه ومعالجــة فجــوة النــوع االجتماعــي علــى صعيــد المســتويات القياديــة للنقابــات المهنيــة22 .
َّ
العامــة
إن ضعــف التمثيــل النســائي فــي مجالــس النقابــات المهنيــة ،قــد يعــود إلــى الخلفيــة السياســية التــي تشــكل القاعــدة ّ
ألعضــاء النقابــات المهنيــة للذكــور ،وإلــى َّ
أن معظــم النســاء مــن أعضــاء النقابــات ليــس لديهـ َّـن اهتمامــات حزبيــة ،باإلضافــة إلــى
النمــط الســائد فــي مجتمعنــا َّ
أن أعضــاء النقابــات المهنيــة مــن الذكــور إجمــاالً.
وقــد صــدر تقريــر عــن المرصــد العُ ّمالــي ،ينتقــد غيــاب المـرأة عــن المراكــز القياديــة فــي النقابــات العامــة لعــام  ،2013إذ أشــار
إلــى َّ
أن مشــاركة النســاء فــي الهيئــات العامــة بلغــت نســبتها ( )%13و( )%33علــى التوالــي ،أمــا فــي مــا يتعلَّــق بدورهــا فــي
الهيئــات اإلداريــة ،فهــي متواضعــة مــن حيــث النســبة والــدور فــي النقابــات العماليــة ،وغالبيــة النقابــات العماليــة ال يوجــد فيهــا
قياديّــات ،وال يوجــد نقابــة عماليــة ترأســها ســيّدة.
ـص النقابــات المهنيــة ،فـ َّ
ـإن دورهــا ومشــاركتها فــي مجالــس اإلدارة متواضــع ج ـ ّداً -باســتثناء نقابــة الممرضيــن
وفــي مــا يخـ ّ
والممرضــات -فــا يوجــد دور يذكــر للنســاء فــي مجالــس هــذه النقابــات 23 .إالّ أنّــه فــي عــام  2013فــازت طبيبــات األســنان
بعضويــة ثالثــة مقاعــد لمجلــس النقابــة ،وجــاء هــذا الفــوز بعــد غيــاب الم ـرأة عــن التمثيــل لعضويــة مجلــس النقابــة ألكثــر مــن
ـك بـ َّ
عش ـرين عام ـاً ،منــذ عــام  .1992وال شـ َّ
ـأن هــذا الفــوز سيســهم فــي تغييــر الصــورة التقليديــة النمطيــة ألدوار الم ـرأة فــي
المجتمــع ،وســيعزز مشــاركتها فــي العمــل النقابــي ،ويســهم فــي تذليــل الصعوبــات أمــام النســاء النقابيــات؛ للتميُّــز ،واالســتمرار
فــي عملهــن المهنــي.
وقــد ســعت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة منــذ تأسيســها عــام  1992إلــى تمكيــن النســاء فــي مختلــف المجــاالت،
ودعــم وصولهـ ّـن إلــى مواقــع صنــع القـرار المختلفــة ،ســواء فــي الحيــاة السياســية أو النقابيــة أو الحزبيــة ،مــن خــال تغييــر الصــورة
النمطيــة الســلبية للمـرأة التــي تبقيهــا فــي الصفــوف الخلفيــة ،وزيــادة الوعــي بأهميــة مشــاركتها ،كأســاس وشــرط مســبق لتحقيــق
تقـ ُّـدم المجتمــع واألســرة وإحــداث التغييــر اإليجابــي.
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وعلــى الصعيــد النقابــي ،تؤمــن اللجنــة بأنّــه ال بُـ َّـد مــن تواجــد النســاء فــي مجالــس النقابــات المهنيــة والعماليــة ،كمــا تؤمــن بأهميــة
أي عقبــات أمامهـ َّـن ،وتمكينهـ َّـن مــن مواجهــة التح ّديــات ،واإلســهام فــي العمــل النقابــي لمــا فيــه خدمــة
مشــار َّ
كتهن فــي تذليــل ّ
مجتمعهـ َّـنَّ .
وإن أحــد أهــداف االســتراتيجيّة الوطنيــة لشــؤون المـرأة لألعــوام ( )2017-2013يتمثــل فــي زيــادة نســبة النســاء
فــي مختلــف الهيئــات والمواقــع القياديــة لتصــل إلــى (24 .)%20

( )3المرأة والفقر ورئاسة األُسرة:
تطورهــا أو تخلّفهــا االقتصــادي واالجتماعــي،
تشــكل ظاهــرة الفقــر تح ّديـاً أمــام مختلــف دول العالــم ،بغــض النظــر عــن مســتوى ّ
إالّ أنّهــا تنتشــر بدرجــات متفاوتــة ،وتختلــف طــرق مكافحتهــا والحـ ّد مــن انتشــارها ،باســتخدام اآلليــات والبرامــج والسياســات.
ويشــير المفهــوم العــام لهــذه الظاهــرة إلــى غيــاب أو عــدم ملكيّــة األصــول أو حيــازة المــوارد أو الثــروة الماديــة منهــا وغيــر المادية.
والفقــر ثالثــة أشــكال ،فــإذا كان هنــاك نقــص لــدى الشــخص مــن إشــباع الحاجــات البيولوجيــة (المــأكل والملبــس والمســكن)
فهــو فقــر مطلــقّ ،أمــا إذا كان هنــاك تدنــي مســتوى اإلشــباع للحاجــات األساســية ،وتدنــي فــي مســتوى المعيشــة ،ونوعيــة الحيــاة،
وخصائــص األفـراد والجماعــات وقدراتهــم داخــل المجتمــع فهــو فقــر نســبيّ ،أمــا فــي حالــة عــدم اســتطاعة الفــرد مــن التصــرف
بدخلــه للوصــول الــى إشــباع الحاجــة الغذائيــة المتمثلــة بعــدد معيَّــن مــن الســعرات الحراريــة التــي تُ ِّ
مكنــه مــن مواصلــة حياتــه عنــد
حــدود معينــة فهــو الفقــر المدقــع.
وفــي األردن ،تـَُعـ ُّـد مشــكلة الفقــر ،والعدالــة فــي توزيــع الدخــل ،مــن المشــكالت االقتصاديــة واالجتماعيــة الرئيســة التــي تعانــي
منهــا المملكــة ،شــأنها فــي ذلــك شــأن الكثيــر مــن الــدول الناميــة ،وال ســيّما مناطــق الريــف والباديــة .وتعنــي مشــكلة الفقــر فــي
جانبهــا االقتصــادي العجــز عــن تلبيــة االحتياجــات األساســية وف ًقــا لمقاييــس ومعاييــر يمكــن بلورتهــا فــي ضــوء معاييــر ماديــة أو
فســيولوجية أو اجتماعيــة ،وكثيـراً مــا ينصــرف االهتمــام نحــو القيــاس المــادي للفقــر ،وال ســيّما فــي إطــار مســتوى الدخــل ونمطــه
وتوزيعــه .ومــن منظــور الدخــل ،فــإ ّن الفقــر ال يعنــي قلــة الدخــل فــي حـ ّد ذاتــه ،ولكــن عــدم وفــاء الدخــل بالنشــاطات والتوظيفــات
التــي تتولــد عنهــا القــدرة اإلنســانية المناســبة للشــخص25 .
وعمومـاً ،ارتبــط مفهــوم الفقــر بالتنميــة ومــدى نجاحهــا أو إخفاقهــا فــي تحقيــق أهدافهــا ،إذ ترتبــط التنميــة االقتصاديــة ارتباطـاً
وثيقـاً فــي مــدى إســهامها بتخفيــض نســبة الفقــر وآليّــة البرامــج التــي توضــع للحـ ّد مــن هــذه الظاهــرة.
ُســر التــي ترأســها إنــاث ،إذ َّ
َّ
إن رئاســة الم ـرأة لألســرة بــرزت
إن العالقــة األقــوى بيــن النــوع االجتماعــي والفقــر تكثــر فــي األ َ
كمؤشــر مبكــر لفقــر المـرأة؛ ألنّهــا العامــل الوحيــد الشــفاف فــي مــا يتعلَّــق بالنــوع االجتماعــي فــي مقاربــات الفقــر المســتندة إلــى
األســر26 .

 2424االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية (.)2017-2013
 2525برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مكافحة وإزالة الفقر ،الجزء الثاني  ،1997،ص.13
 2626تعريفات األمم المتحدة .1995


وجــاء مصطلــح تأنيــث الفقــر مــن منطلــق َّ
أن هنــاك صعوبــات كبيــرة تقــف أمــام النســاء للحصــول علــى المــوارد الالزمــة لتســيير
حياتهـ ّـن االقتصاديــة مقارنــة بالذكــور ،ضمــن الفئــات االجتماعيــة ذاتهــا ،مــا يــؤدي إلــى هشاشــة وضــع األنثــى االقتصــادي.
ـإن نتائــج الفقــر لعــام  2010تشــير إلــى َّ
 ووفــق مــا أشــارت إليــه دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،فـ َّأن نســبة الفقــر بيــن اإلنــاث
ُســر
بلغــت ( )%7.4مقابــل ( )%6.9بيــن الذكــور ،وبالنظــر إلــى نســبة الفقــر حســب جنــس ّ
رب األســرة ،فقــد بلغــت بيــن األ َ
ُســر الفقيــرة علــى المســتوى الوطنــي
التــي أربابهــا ذكــور ( )%9.5مقابــل ( )%0.9التــي أربابهــا إنــاث ،فــي حيــن بلغــت نســبة األ َ
(.)%10.4
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فــي االقتصــاد الوطنــي ألسـ ٍ
ـباب ع ـ ّدة؛ منهــا :العــادات والتقاليــد االجتماعيــة التــي تح ـ ّد مــن مســاهمة اإلنــاث فــي األنشــطة
االقتصاديــة غيــر التقليديــة ،وتدنّــي المســتوى التعليمــي بيــن اإلنــاث ضمــن هــذه الفئــة مقارنــة بالذكــور ،والــزواج ِّ
المبكــر الــذي
يعيــق المـرأة ويحــول دون دخولهــا إلــى ســوق العمــل ،ومحدوديــة حصــول اإلنــاث علــى فــرص التأهيــل والتدريــب ،إضافــة إلــى
ـن27 .
محدوديــة المهــن المتاحــة التــي تناســب مهاراتهـ ّ
لذلــك ،تنبّــه المخطّطــون وصانعــو القـرار إلــى أهميــة التحـ ّدي لظاهــرة الفقــر ،ومحاولــة تأســيس البرامــج التــي مــن الممكــن أن
تســاهم فــي تخفيــف ح ّدتــه.
وتحديث ـاً لالســتراتيجيّة الوطنيــة لمكافحــة الفقــر التــي أطلقــت للعمــل عــام  ،2002وامتــداداً لألجنــدة الوطنيــة للســنوات
( ،)2015-2006والبرنامــج التنفيــذي لألعــوام ( ،)2013-2011ومواصل ـةً لجهــود األردن فــي تحقيــق األهــداف
اإلنمائيــة األلفيــة ،قامــت رئاســة الــوزراء بتشــكيل لجنــة إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر ،برئاســة وزارة التنميــة
االجتماعيــة ،ووزارة التخطيــط نائبـاً لرئيــس اللجنــة؛ إلعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر ،بنهــج الشـراكة المؤسســية
المعنيــة بمعالجــة أســباب الفقــر والتص ـ ّدي آلثــاره فــي التوافــق علــى مضمــون االســتراتيجية.
فرؤيــة االســتراتيجية هــي خفــض الفقــر ،ومــا يرافــق عمليــة هبــوط مع ّدلــه ،مــن تحســي ٍن لحالــة الرفــاه االجتماعــي ،وتوفي ـ ٍر
ـاع لمســتوى المعيشــة ،وتوفيــر العمــل الالئــق ،والســعي للمســاواة والتمكيــن.
للخدمــات األساســية النوعيــة ،وارتفـ ٍ

ُســر فــي المناطــق الريفيــة بصــورة أكبــر منهــا فــي المناطــق الحضريــة ،إذ بلغــت ( )%13.1فــي
 ترتفــع نســب الفقــر بيــن األ َُســر
الريــف و( )%9.9فــي الحضــر ،كذلــك تــزداد النســبة بيــن اإلنــاث فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر ،كمــا تــزداد النســبة بيــن األ َ
التــي ترأســها إنــاث فــي الريــف عنهــا فــي الحضــر ،ويعــود الســبب إلــى كبــر حجــم األســرة الريفيــة عــن األســرة فــي الحضــر؛ مــا
ُســر
ُســر ،وعــدم إمكانيــة الحصــول علــى فــرص العمــل فــي الســوق المحلــي أمــام األ َ
يــؤدي إلــى زيــادة احتم ــال الفقــر بيــن تلــك األ َ
الريفيــة والموجــودة فــي المناطــق الحضريــة ،وكذلــك محدوديــة الخدمــات االجتماعيــة واألساســية ،وارتفــاع نســبة األ ُّميّــة بيــن
ُســر اإلنــاث مقارنــة بأربــاب األســر الذكــور.
أربــاب األ َ
ُســر التــي ترأســها اإلنــاث،
ُســر الفقيــرة التــي يرأســها الذكــور ،مقارنــة باأل َ
 كمــا ارتفــع متوســط اإلنفــاق االســتهالكي الســنوي لأل َبمقــدار ( )815دينــاراً ،وبنســبة بلغــت (. )%16.7
ُســر التــي يرأســها الذكــور بمقــدار ()583
ُســر الفقيــرة التــي ترأســها اإلنــاث ،مقارنــة باأل َ
 انخفــض مســتوى الدخــل الســنوي لأل َدينــاراً .
 بلــغ معــدل البطالــة لألفـراد الفقـراء الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن ( )15ســنة مــن اإلنــاث ( )%56.5مقاب ــل ( )%25،1للذكــور،وتشــير النتائــج إلــى َّ
أن المـرأة الفقيــرة تعانــي مــن انخفــاض معــدل مشــاركتها االقتصاديــة ،فقــد وصلــت نســبة مشــاركة اإلنــاث
الالتــي أعمارهـ ّـن ( )15ســنة فأكثــر إلــى ( )%9.7مقابــل ( )%67.7للذكــور ،وهــذا مؤشــر يــدل علــى ضعــف مشــاركة المـرأة


وستسعى هذه االستراتيجية ضمن برامجها إلى تحقيق ما يأتي:
•تنسيق برامج مكافحة الفقر.
بعامة ،وللشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة بخاصة.
•توفير فرص عمل الئقة لألردنيين ّ
•توفير مشاريع القروض الميكروية والصغيرة للذكور واإلناث.
•القضاء على ظاهرة عمل األطفال.
ُســر
•توفيــر الخدمــات الصحيــة األساســية ،مــع ســهولة الوصــول إلــى أماكــن تقديمهــا لــكل مــن الذكــور واإلنــاث مــن األ َ
والمســنّين ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
الفقيــرة،
َّ
والمعرضــة للفقــرُ ،
•توفيــر خدمــات التعليــم األساســي والتدريــب المهنــي ،مــع ســهولة الوصــول إلــى أماكــن تقديمهــا لــكل مــن الذكــور واإلنــاث
والمســنّين ،واألشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ُســر الفقيــرة،
َّ
فــي األ َ
والمعرضــة للفقــرُ ،
وقــد جــاء فــي محــور التشــغيل وريــادة األعمــال مــن منظــور داعــم للفقـراء أهميــة «االســتثمار فــي التعليــم والمهــارات وذلــك مــن
أجــل اســتحداث فــرص العمــل بأعــداد كافيــة» ،إذ ينصــب هــذا المحــور علــى تفعيــل سياســات التعامــل مــع الفق ـراء العامليــن
والعاطليــن عــن العمــل ،والدعــم للشــركات الصغيــرة والميكرويــة عــن طريــق تقديــم اإلرشــاد واالستشــارات28 .
 2727دائرة اإلحصاءات العامة ،المرأة والرجل في األردن «صورة إحصائية».2012 ،
 2828االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر (,)2020-2011



علمـاً بأنــه ال توجــد دراســات وبيانــات محـ َّـددة تتعلَّــق بفقــر المـرأة علــى الخصــوص ،فمعظــم الدراســات والبيانــات المعمــول بهــا
ُســر ،أكثــر منهــا للمـرأة الفقيــرة.
تتنــاول الفقــر بشــكل عــام ،وكثيـراً مــا تكــون هــذه الدراســات أو البيانــات َّ
موجهــة لأل َ

( )4المرأة في قطاع العمل غير المنظم:

كمــا َّ
المؤسســات تقــدِّم البرامــج والخدمــات والقــروض للم ـرأة الفقيــرة ،إالّ أنّــه ال يوجــد قاعــدة بيانــات
أن هنــاك العديــد مــن
ّ
موحــدة ِّ
توضــح أعــداد النســاء الفقيـرات ،اللواتــي تُقـ َّـدم لهـ ّـن هــذه الخدمــات أو البرامــج ،وأثــر هــذه البرامــج والخدمــات عليهـ ّـن.
َّ

ينتشــر االقتصــاد غيــر المنظــم فــي ســياق يســوده ارتفــاع البطالــة ،والبطالــة الجزئيــة ،والفقــر ،وانعــدام المســاواة بيــن الجنســين،
وهشاشــة العمــل ،مــا يضطـ ّـر المـرأة -فــي ظــل هــذه الظــروف -إلــى العمــل غيــر المنظــم للحصــول علــى دخـ ٍـل مقبــول نســبيّاً،
والــذي ال يتطلَّــب الكثيــر مــن التعليــم والمهــارات والتكنولوجيــا ورأس المــال.

وال بُ َّد من اإلشــارة إلى َّ
أن غياب المرأة بوجه عام ،والمرأة الفقيرة بوجه خاص ،عن ســوق العمل ،ســيُبقي وضعها االقتصادي
واالجتماعي في حالة عدم توازن؛ وهذا ما ســيؤثر عليها وعلى أُسـرتها ،فهي األم والمربّية التي تُعنى بأبنائها بشــكل دائم.
ُســر ،فالدراســات فــي هــذا المجــال قليلــة ج ـ ّداً ،ومــن ذلــك دراســة قامــت بهــا اللجنــة
ّأمــا فــي مــا يتعلَّــق بالنســاء رئيســات األ َ
الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة عــام 2010؛ التــي تشــير إلــى َّ
ـرهن ارتفعــت مــن ()%8.8
أن نســبة النســاء الالتــي يرأســن أ َ
ُسـ ّ
عــام  1979إلــى ( )%11.8عــام  ،2008وقــد عــزت الدراســة هــذا إلــى تفـ ّكك رابطــة الــزواج بســبب الطــاق أو الترمــل أو
المكونــة مــن فــرد واحــد والتــي ترأســها امـرأة .كمــا أشــارت الدراســة إلــى َّ
أن
ُســر
َّ
الهجــر ،وإلــى االرتفــاع الطفيــف فــي نســبة األ َ
ـرهن؛ ألسـ ٍ
أهمهــا:
لن النســبة األعلــى بيــن النســاء الالتــي يرأســن أ َ
ـباب عـ ّدة ّ
ُسـ ّ
النســاء الالتــي تزيــد أعمارهـ ّـن عــن ( )60عامـاً شـ َّـك َ
وفــاة الــزوج قبــل الزوجــة ،وارتفــاع توقــع الحيــاة للنســاء أكثــر منهــا للرجــال ،وتزايــد نســبة المطلَّقــات واألرامــل مــع تقــدم العمــر،
باإلضافــة إلــى تدنّــي فــرص زواج األرامــل والمطلَّقــات المتق ّدمــات فــي العمــر مقارنــة مــع الرجــال ألســباب اجتماعيــة.
كما أشــارت الدراســة إلى َّ
أقل بكثير من معدالت المشــاركة
أن معدل المشــاركة في النشــاط االقتصادي للنســاء أرباب األ َ
ُســر ّ
ُســر ( %7.1مقابــل  ) %73.8عــام  ،2008مــا أ ّدى إلــى انخفــاض مســتوى الدخــل مــن االســتخدام،
للرجــال أربــاب األ َ
ـابهن الخــاص -لــدى هــذه الفئــة مــن النســاء -بحيــث لــم يتجــاوز ( )%40مــن مجمــوع متوســط
والدخــل مــن العامــات لحسـ ّ
ُســر الرجــال.
ُســر التــي ترأســها امـرأة ،فــي حيــن بلغــت هــذه النســبة ( )%65لــدى أربــاب األ َ
دخــل األ َ
ويبــدو َّ
ُســر النســاء يزيــد بمقــدار ثالثــة أضعــاف المعـ ّدل بيــن الرجــال؛ إذ بلــغ المعــدل ( )%23مقابــل
أن معـ ّدل بطالــة أربــاب األ َ
ُســر إلــى َّ
ـن ُمدبّـرات منــازل29 .
( )%7.1للرجــال ،ويعــود ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن النســاء أربــاب األ َ
أن الغالبيــة العظمــى منهـ ّ
َّ
إن هــذه المؤش ـرات تســتدعي االنتبــاه مــن قبــل العامليــن/ات فــي المؤسســات االجتماعيــة بشــكل عــام ،والمخطّطيــن لهــذه
ـرهن،
ُسـ َّ
البرامــج بشــكل خــاص ،بضــرورة تحديــث البيانــات التــي تشــير إلــى عــدد النســاء الفقي ـرات ،والنســاء الالتــي يرأســن أ َ
ُســر؛ لمعرفــة أثــر هــذه البرامــج علــى
باإلضافــة إلــى توحيــد الجهــود والبرامــج التــي تُقـ َّـدم للنســاء الفقي ـرات أو المعيــات لأل َ
حياتهـ ّـن ،ومــدى الفائــدة التــي حققتهــا لهـ ّـن هــذه البرامــج.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف دقيــق أو مقبــول عالميّـاً لمصطلــح االقتصــاد غيــر المنظــم ،إالّ َّ
الســائد لــه بأنّــه
أن الفهــم ّ
ممــن لهــم خصائــص يمكــن تبنّيهــا ،ويعانــون مــن عوائــق
تنوع ـاً كبي ـراً فــي العمــل ،والمنشــآت ،ومنظمــي المشــاريع َّ
يســتوعب ّ
ـاء عليــه ،ال بُـ َّـد مــن أن يراعــي واضعــو
ومشــاكل محـ َّـددة تختلــف ح ّدتهــا عبــر الســياقات الوطنيــة والريفيــة والحضريــة ،وبنـ ً
والمشـ ِّـرعون الصعوبــات المفاهيميــة المتأتيــة عــن هــذا التنــوع الكبيــر فــي األوضــاع والمواصفــات فــي االقتصــاد غيــر
السياســات ُ
المنظــم30 .
ويســاهم القطــاع غيــر المنظــم فــي إيجــاد فــرص العمــل ،وتوليــد الدخــل ،فــي ظــل ارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر .ويُعـ َّـرف العامــل
فــي قانــون العمــل «هــو كل مــن يمــارس عملــه فــي موقــع العمــل ولصالــح صاحــب العمــل» ،وبالتالــي فـ َّ
ـإن شــرط التبعيّــة موجــود؛
الســماح بتأســيس نقابــة تضـ ّـم العامــل غيــر المعـ َّـرف فــي قانــون العمــل.
مــا يترتــب عليــه عــدم ّ
وال بُـ َّـد مــن اإلشــارة هنــا ،إلــى َّ
المعوقــات التــي تواجههــا المـرأة فــي ســوق العمــل المنظــم ،ليســت مقصــورة علــى هــذا النــوع
أن ّ
ومعوقــات تمتــد لتعـ ّـم قطــاع العمــل غيــر المنظــم أيض ـاً ،وربّمــا بشــكل أكثــر
وحــده مــن قطاعــات العمــل ،بــل هــي مشــكالت ّ
ج ّديّــة وخطــورة ،فهنــاك أســباب عـ ّدة وراء صعوبــة المشــكالت التــي تواجههــا المـرأة فــي هــذا القطــاع ومعرفتهــا؛ منهــا مــا يرجــع
إلــى عــدم االتفــاق علــى تعريــف مفهــوم هــذا النــوع مــن العمــل مــن ناحيــة ،ومنهــا مــا يرجــع إلــى األســاليب المتَّبعــة فــي قيــاس هــذا
النــوع مــن العمــل مــن ناحيــة أخــرى.
ولكــن ،يمكــن أن نُشــير إلــى أهـ ّـم المشــكالت التــي تواجههــا الم ـرأة فــي هــذا القطــاع؛ فمــن ذلــك :عملهــا لســاعات طويلــة،
صحــي وضمــان اجتماعــي فــي حــاالت الــوالدة والمــرض والعجــز والشــيخوخة،
وعــدم انتظــام هــذا العمــل ،وعــدم وجــود تأميــن ّ
وعــدم الحصــول علــى المــوارد الــذي يـَُعـ ُّـد مــن أهـ ّـم المشــكالت التــي تعانــي منهــا النســاء ،وكذلــك عــدم توافــر فــرص عمــل
تناســب مؤهالتهـ ّـن وتخصصاتهـ ّـن.

(4
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وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى دراســة قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة عــام 2008؛ والتــي تـَُعـ ُّـد الدراســة
األولــى مــن هــذا النــوع ،فقــد ســعت إلــى معرفــة كل مــا يتعلَّــق بالعمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم فــي مناطــق أمانــة عمــان الكبــرى،
عرفــت الدراســة-
وبخاصــة عمــل المـرأة فــي هــذا القطــاع ،ومــا يعتريــه مــن مشــاكل اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة ،إذ َّ
ّ
ولألغـراض اإلحصائيــة -العمــل غيــر المنظــم علــى أنّــه :العاملــون/ات لحســابهم الخــاص ،والعاملــون لــدى األســرة دون أجــر،
وصاحبــو األعمــال ،والعاملــون فــي أنشــطة اقتصاديــة مســجلة أو غيــر مســجلة ،حيــث يكــون مســتوى األجــور عــادةً فــي هــذا
القطــاع متدنيـاً ،ودون متوســط األجــر المعــروف ،أو دون مســتوى األجــور فــي قطــاع العمــل المنظــم ،كمــا َّ
أن العامليــن/ات فــي
هــذه األنشــطة غيــر مشــمولين فــي الضمــان االجتماعــي ومــا شــابهه مــن أنظمــة ،ناهيــك عــن افتقــار قطــاع العمــل غيــر المنظــم
إلــى الحـ ّد األدنــى مــن المع ــايير المتصلــة بظ ــروف العمــل واألجــور31 .
ونظ ـراً ألهميــة هــذا الموضــوع ،فقــد تناولتــه االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة لألعــوام ( )2017-2013ضمــن محــور
التمكيــن االقتصــادي ،وأوصــت بتشــكيل لجــان لدراســة تطويــر التش ـريعات والسياســات فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم،
وإمكانيــة دمــج العامــات فــي االقتصــاد الرســمي .إالّ َّ
أن هنــاك نقصـاً فــي المعلومــات حــول نســبة مشــاركة النســاء فــي القطــاع
غيــر المنظــم؛ مــا يؤثــر بشــكل كبيــر علــى عــدم معرفــة عــدد المشــاركين/ات فيــه ،وأثــره علــى االقتصــاد الوطنــي.
وهنــاك تقريــر صــادر عــن وزارة العمــل للعــام 2013؛ يشــير إلــى َّ
أن ( )%45مــن العامليــن/ات األردنييــن يعملــون فــي قطاعــات
وأن معــدل عملهــم اليومــي ( )16ســاعة عمــل يوميّـاًَّ ،
االقتصــاد غيــر المنظــمَّ ،
وأن ( )%26منهــم يعملــون فــي القطــاع الخــاص،
و( )%17يعملــون لحســابهم الخــاص ،وأضــاف التقريــر أن ( )%57مــن العامليــن/ات فــي القطــاع غيــر المنظــم يعملــون فــي
محافظــات الوســط ،فــي حيــن تتــوزع ( )%25فــي محافظــات الشــمال ،و( )%18فــي محافظــات الجنــوب ،إذ َّ
إن هــذا القطــاع
واســع ومتشـ ِّـعب وغيــر مرئــي32 .

آثار العمل غير المنظم:
انخفاض أسعار منتجاته وتنافسها غير المشروع في القطاع الرسمي.
عــدم معرفــة العامليــن/ات فيــه لحقوقهــم ،وعــدم إمكانيــة المطالبــة فــي حــال معرفتهــم بهــا؛ لكونــه قطاعـاً غيــر رســمي؛
مــا يــؤ ّدي إلــى انتهــاك حقوقهــم ،إضافـةً إلــى كونهــم غيــر خاضعيــن أليّــة نقابــة ،ومــن الصعــب التمثيــل النقابــي ألنّــه قطــاع غيــر
رســمي.

والتصرف:
( )5الملكيّة والميراث
ُّ
علــى الرغــم مــن التغيّـرات االجتماعيــة التــي حظــي بهــا األردن ،إالّ َّ
أن المـرأة مــا تـزال عرضــة للحرمــان مــن التملُّــك نســبيّاً مقارنــة
مــع الرجــل ،فالبيانــات تشــير -كمــا أشــارت دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي كتابهــا الم ـرأة والرجــل فــي األردن لعــام 2012؛
وفــق مــا ورد مــن بيانــات مــن دائــرة األراضــي والمســاحة -إلــى َّ
أن حوالــي ( )%8.2مــن مالكــي األراضــي هـ َّـن مــن النســاء فــي
ـدل
عــام  ،2011فــي حيــن بلغــت نســبة النســاء مالــكات الشــقق ( )%18،8مــن مجمــوع مالكــي الشــقق للعــام نفســه ،مــا يـ ّ
علــى َّ
أن حوالــي ُخمــس مالكــي الشــقق مــن النســاء ،فــي حيــن كانــت الملكيــة المشــتركة لألراضــي أعلــى مــن الملكيــة المشــتركة
للشــقق بمــا قيمتــه ( )3.8نقطــة مئويــة ،إذ بلغــت الملكيــة المشــتركة لألراضــي والشــقق ( 10.5و )% 6.7علــى التوالــي34 .
الشكل رقم ( ) 6

ّأمــا فــي مــا يتعلَّــق بأثــر القطــاع غيــر المنظــم علــى االقتصــاد الوطنــي ،فقــد حــرم هــذا القطــاع خزينــة الدولــة مــن جــزء مهـ ّـم مــن
المــوارد الماليــة؛ جـ ّـراء عــدم خضــوع أنشــطة هــذا القطــاع إلــى االقتطــاع الضريبــي ،باإلضافــة إلــى عــدم تضميــن أنشــطة القطــاع
غيــر المنظــم فــي حســابات الناتــج اإلجمالــي.
وهنــاك بيانــات صــادرة مــن منظمــة العمــل الدوليــة ،قـ َّـدرت َّ
أن القطــاع غيــر الرســمي فــي بعــض االقتصــادات يشــكل ( )%10مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي ،فــي حيــن يصــل إلــى ( )%70مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي دول أخــرى33 .
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 3232تقرير صادر من وزارة العمل للعام () 2013
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ـدل علــى ضعــف مكانــة
الســابق انخفــاض نســبة النســاء مــن مجمــوع مالكــي األراضــي والشــقق؛ مــا يـ ّ
يتّضــح مــن الرســم البيانــي ّ
الم ـرأة االقتصاديــة مقارنــة بالرجــل ،وحتّــى تملُّــك النســاء للعقــارات غالب ـاً مــا يكــون عــن طريــق التوريــث ،وليــس عــن طريــق
التجــارة.
ّأمــا فــي مــا يتعلَّــق بالمي ـراث ،فقــد أقـ َّـرت الش ـرائع الســماوية ح ـ ّق الم ـرأة فــي المي ـراث ،وأيّدتــه االتفاقيّــات الدوليــة والمواثيــق
ممــا تــرك
ممــا تــرك الوالــدان واألقربــون ،وللنس ــاء نصيــب ّ
اإلنســانية؛ إذ يقــول اهلل تعالــى فــي محكــم التنزيــل «للرج ــال نصيــب ّ
ـل أو َكثُــر نصي ــبًا مفـ ــروضاً « (النســاء.)7 :
ممــا قـ َّ
الوال ــدان واألقرب ــون ّ
 3434دائرة اإلحصاءات العامة /مرجع سابق.



فالواضــح َّ
ـل
أن الشـريعة اإلســاميّة أنصفــت حـ ّق المـرأة فــي الميـراث؛ لحمايــة حقوقهــا مــن االعتــداء عليهــا ،تأكيــداً منــه عـ َّـز وجـ َّ
علــى أهميّــة هــذا األمــر ووجــوب االلتـزام بتنفيــذه ،إذ ال يجــوز ألحــد مــن البشــر أن يغيِّــر أو يبــدِّل أو يحـ ِّـرف فــي هــذا الحــق،
ـات ّ ٍ
ـات محكمـ ٍ
فهــو مفــروض بآيـ ٍ
ومــن يُ ِطــع اهلل
مفصــات مــن لــدن الحكيــم الخبيــر ،حيــث يقــول ّ
رب العـ ّـزة« :تلــك حــدود اهللَ ،
ورســوله ي ِ
دخ ْلــهُ جنّـ ٍ
ـات تجــري مــن تحتهــا األنهــار خالديــن فيهــا وذلــك الفــوز العظيــم» (النســاء .)13 :وعقوبــة مــن يتعـ ّدى علــى
ُ
«ومــن
حــدود اهلل بحرمــان الم ـرأة مــن ح ّقهــا فــي المي ـراث أو التبديــل والتغييــر فــي األنصبــة الشــرعية التــي أوجبهــا اهلل تعالــىَ :
ـص اهلل ورســولَه ويـتـعـ َّـد حــدوده ي ِ
دخ ْلــهُ نــاراً خالــداً فيهــا ولــه عــذاب مهيــن» (النســاء.)14 :
َ ََ
يـَْعـ ِ َ
َ ُ
ٍ
ـل لقريــب
ـل لــه أن يحــرم أوالد زوجــة غيــر محظيــة عنــده ،كمــا ال يحـ ّ
ـل لوالــد أن يحــرم بعــض أوالده مــن الميـراث ،وال يحـ ّ
فــا يحـ ّ
أن يحــرم قريبــه المســتح ّق مــن الميـراث بحيلــة يصطنعهــا ،فـ َّ
ـإن الميـراث نظــام قـ َّـرره اهلل ســبحانه وتعالــى بعلمــه وعدلــه وحكمتــه،
وأعطــى بــه كل ذي حــق ح ّقــه ،وأمــر النــاس أن يقفــوا فيــه عنــد مــا حـ َّـدده وشـ َّـرعه.

فالمي ـراث هــو فــي األصــل حــق شــرعي وليــس صدقــة ،وقــد َّ
أكدتــه الش ـريعة اإلســامية ،ومــا يجــري مــن حرمــان للم ـرأة مــن
الميـراث بعيــد كل البعــد عــن ِّ
الديــن والتطبيــق القانونــي الســليم ،فهنــاك بعــض الفئــات مــن المجتمــع تتمســك بحرمــان المـرأة
مــن المي ـراث لمجــرد اعتقادهــا بـ َّ
ُســر
ـأن الم ـرأة ال تحتــاج إلــى المــال مــا دامــت فــي كنــف الرجــل ،إلــى جانــب رغبــة بعــض األ َ
باالحتفــاظ بمــا تمتلكــه مــن المي ـراث ضمــن نطاقهــا ،فهــؤالء يــرو َن َّ
أن توريــث الم ـرأة -وال ســيّما إذا كان المي ـراث لــه عالقــة
باألراضــي -ســيمنح الح ـ ّق ألف ـراد عائلــة أخــرى لمشــاركتهم فــي المي ـراث ،خاصــة إذا كان الــزوج ينتمــي لعائلــة أخــرى.

َّ
إن حرمــان اإلنــاث مــن نصيبهـ َّـن مــن الميـراث يُثيــر الحقــد والضغينــة بيــن األخــوة ،ويــؤ ّدي إلــى التفــكك العائلــي ،ويُبعــد المجتمــع
عــن قضيــة التكافــل االجتماعــي التــي تـَُعـ ُّـد مــن أهـ ّـم مبــادئ ديننــا الحنيــف ..فكيــف ســتنظر األخــت إلــى أخيهــا وهــو يتمتَّــع بمــال
والدهــا ؟! فهــي وال شـ َّ
ـك نظــرة الحســرة والحرمــان علــى نفســها.

وهنــاك دراســة قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة عــام 2012؛ بعنــوان « المـرأة وحــق الميـراث» أشــارت مــن
خــال المقابــات التــي تـ َّـم إجراؤهــا إلــى أنّــه يتـ ّـم حرمــان األنثــى مــن حقهــا بالميـراث فــي كثيــر مــن الح ــاالت ،وإجبارهــا علــى
أهمهــا:
التنــازل عــن ميراثهــا ،مــن خــال عــدد مــن الممارســاتّ ،

أن االتفاقيّــات الدوليّــة ،اإلنســانيّة منهــا واالجتماعيّــة والقانونيّــةَّ ،
كمــا َّ
أكــدت علــى ضــرورة المحافظــة علــى حقــوق الم ـرأة،
ووضــع األُطــر القانونيــة والضوابــط التش ـريعية لحمايــة تلــك الحقــوق ،التــي تؤِّكــد فــي معظمهــا علــى المســاواة والعدالــة فــي
ـص اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان
الحقــوق والواجبــات بيــن الرجــل والم ـرأة ،ونبــذ جميــع مظاهــر التمييــز بينهمــا .فقــد نـ َّ
المل ّكيــة  ،فطالــب فــي المــادة ()17
الصــادر عــام 1948؛ علــى العديــد مــن الحقــوق االقتصاديــة كمبــادئ عامــة ،منهــا :حـ ّق ُ
بالمســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــل والم ـرأة « :لــكل شــخص ح ـ ّق التملُّــك بمفــرده أو باالشــتراك ،وال يجــوز حرمانــه مــن
ـص علــى مــا يأتــي« :أ ْن تتعهــد الــدول
ـاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،فقــد نـ َّ
تعســفاً»ّ .أمــا العهــد الدولــي الخـ ّ
ملكــه ّ
األطـراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث فــي حـ ّق التمتُّــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد».

•قيــام بعــض اآلبــاء بالتنــازل ألبنائهــم الذكــور أو ألبنــاء إحــدى زوجاتهــم عــن كل أمالكهــم أو بعضهــا بالبيــع الصــوري ،أو
بالهبــة ،أو الوصيّــة؛ بهــدف حرمــان اإلنــاث ،أو حرمــان الزوجــات وأبنائهـ ّـن.
•قيــام بعــض الورثــة بالتــودُّد أو التحايــل ،ومحاولــة اســترضاء المـرأة؛ للتنــازل عــن حقوقهــا ،مقابــل إعطائهــا جــزءاً مــن المــال،
أي شــيء مــن ذلــك.
ـل مــن نصيبهــا الحقيقــي مــن اإلرث ،وأحيانًــا أخــرى ال يتـ ّـم إعطاؤهــا َّ
أو قطعــة أرضّ ،
ممــا هــو أقـ ّ
نصيبهن من التركة.
•ممارسة مختلف الضغوطات والتهديدات بإلحاق األذى بالنساء؛ للتنازل عن
َّ
أهم األسباب التي تمنع المرأة من المطالبة بحقوقها في الميراث ،وهي:
كما أشارت الدراسة إلى ّ
•الخوف من قيام األش ّقاء الذكور أو بقيّة الورثة بإيذائها ،أو الخوف من مقاطعة األُسرة لها.
•عدم معرفة المرأة بحقوقها من الميراث.
•الجهل بالقوانين واإلجراءات المتعلقة بتقسيم اإلرث.
•الخجل من المطالبة بالميراث ،ونظرة المجتمع السلبية في بعض األحيان للمرأة التي تطالب بميراثها.
•تجنُّب إحراج الزوج.

وكانــت اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّد المـرأة «ســيداو» ،قــد َّ
أكــدت كذلــك فــي المــادة الثالثــة عشــرة منهــا
علــى مســاواة الرجــل والم ـرأة« :أن تتخــذ الــدول األط ـراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ض ـ ّد الم ـرأة فــي
المجــاالت األخــرى للحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ لكــي تكفــل لهــا علــى أســاس تســاوي الرجــل والمـرأة» .وكذلــك المــادة
نصــت علــى أنّــه« :يكــون للزوجــة نفــس حقــوق الــزوج فيمــا يتعلــق بملكيــة وحيــازة الممتلــكات
(/16ح) مــن االتف ـ ــاقية ذاتـ ــها َّ
واإلش ـراف عليهــا وإدارتهــا والتمتُّــع بهــا».
ّأمــا علــى المســتوى الوطنــي ،فقــد كفــل الدســتور األردنــي الصــادر عــام 1952؛ حقــوق األفـراد وواجباتهــمَّ ،
وأكــد فــي المــادة
الســابعة منــه علــى َّ
أن« :الحريــة الشــخصية مصونــة» ،كمــا نصــت المــادة الحاديــة عشــرة منــه علــى أنّــه« :ال يســتملك ملــك
أحــد إالّ للمنفعــة العامــة ،وفــي مقابــل تعويــض عــادل حســبما يُعيَّــن فــي القانــون».



وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه التشـريعات األردنيــة واالتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن المحليــة ،إالّ َّ
أن الممارســات الفعليــة تحــول
دون تمتُّــع الم ـرأة بحقهــا فــي المي ـراث فــي األردن؛ بســبب عــدم المســاواة المســتمرة فــي الحقــوق االقتصاديــة مــن ناحيــة،
والمــوروث االجتماعــي الســائد بـ َّ
ـأن الرجــل هــو المســؤول عــن تكاليــف المعيشــة ،وبالتالــي يُبـ ِّـرر لنفســه حرمــان األنثــى مــن
المي ـراث مــن ناحيــة أخــرى.

ّأما أسباب حرمان المرأة من الميراث ،فقد تمثلت بما يأتي:
•جهل فئة من المجتمع بالقضايا الدينية والقانونية واالجتماعية.
•عدم تطبيق التعاليم الدينية واألحكام القانونية وتنفيذها.
•اتّباع العادات والتقاليد االجتماعية الموروثة المخالفة للتعاليم الدينية.
•عدم اعتراف فئة من المجتمع بحقوق المرأة.



•عدم الرغبة بتفتيت ملكية األراضي ،وإدخال أشخاص من خارج العائلة في ملكيتها35 .

(هنــاك العديــد مــن المشــاهدات اليوميــة التــي تشــير إلــى حرمــان النســاء مــن المي ـراث ،ومعاناتهـ َّـن مــن قبولهـ ّـن للتنــازل عــن
ـدي ثالثــة أبنــاء ،لجــأ إخوتــي
حقوقهــن ،فتقــول إحــدى الســيدات :توفــي والــدي وأنــا متزوجــة ،وأبلــغ مــن العمــر أربعيــن عامـاً ،ولـ ّ
إلــى تخجيلــي ألقــوم بالتنــازل عــن نصيبــي مــن الميـراث ،الــذي كان عبــارة عــن العديــد مــن األراضــي مقابــل إعطائــي عشــرة آالف
دينــار .ونظـ ًـرا لضيــق حالــي ووضعــي المــادي الســيء ،فرحــت وقبلــت بالمبلــغ ،إالّ أنّنــي لــم أكــن أعــرف عــن عــدد األراضــي
التــي ســوف تكــون مــن نصيبــي ،وكــم تســاوي مــن األمــوال ،ولكــن بعــد فتــرة ،علمــت َّ
أن نصيبــي كان يتجــاوز المئتـ ْـي ألــف دينــار،
ـت ألــوم نفســي ليـاً ونهــاراً علــى قبولــي ،وكــم تمنّيــت لــو أنّنــي كنــت علــى علــم ومعرفــة بالقوانيــن،
فتألَّمــت وبكيــت كثيـراً ،وأصبحـ ُ
لمــا كنــت بهــذا الحــال).

( )6المرأة في ريادة المشاريع الصغيرة:
مهمـاً فــي تخفيــف
تـَُعـ ُّـد المشــاريع الصغيــرة والميكرويــة مــن أساســيات التنميــة االقتصاديــة فــي الــدول الناميــة ،فهــي تلعــب دوراً ّ
ِ
ســب البطالــة ،مــن خــال قدرتهــا علــى توفيــر فــرص عمــل جديــدة ،وتوفيــر دخــل معتــدل للمســاعدة فــي
وطــأة الفقــر ،ون َ
تحســين المســتوى المعيشــي للعامليــن/ات لحســابهم الخــاص ،وأصحــاب المشــاريع ،وإبعادهــم عــن خــط الفقــر .كمــا تـَُعـ ُّـد
تلــك المشــاريع المســاهم األكبــر فــي توفيــر فــرص العمــل؛ مــا دعــا إلــى توجيــه السياســات العامــة ،ووضــع الخطــط والبرامــج
ـث المـرأة لتأســيس مشــاريع خاصــة بهــا ،إالّ أنّــه مــن المالحــظ عــزوف النســاء عــن ذلــك؛ خوفًــا مــن الخســارة
الهادفــة نحــو حـ ّ
إن االعتقــاد الســائد َّ
مــن ناحيــة ،ولألنمــاط الســائدة فــي المجتمــع األردنــي مــن ناحيــة أخــرى ،إذ َّ
أن أصحــاب المشــاريع مقتصــرة
علــى الذكــور.

 تعريف المشاريع الصغيرة الميكروية:تُعـ َّـرف المشــاريع الميكرويــة (المتناهيــة الصغــر) بأنهــا «المشــاريع التــي تُشـغِّل أربعــة عمــال فأقــلّ ،أمــا المشــاريع الصغيــرة فتُعـ َّـرف
بأنّهــا التــي تُشـغِّل ( )19-5عامـاً» ،إذ بلغــت نســبة المشــاريع الميكرويــة والصغيــرة فــي األردن عــام 2009؛ حوالــي ()%98
مــن مجمــل المشــاريع ،ويعمــل فيهــا مــا نســبته ( )%38.4مــن مجمــل العامليــن/ات األردنييــن37 .

مول وتُدار ذاتياً ،وأن رأسمال هذه المشاريع يكون قليالً.
عرف على أنّها المشاريع التي تُ َّ
وتُ َّ

 التمويل َّالمقدم للمرأة واإلقراض الميكروي:
أولــت الحكومــات المتعاقبــة جهــوداً كبيــرة لتشــجيع اإلق ـراض الميكــروي ،ســواء الحكوميــة أو غيــر الحكوميــة ،فســاهمت
العديــد مــن المؤسســات علــى تشــجيع المـرأة علــى العمــل الريــادي ،وتطويــر المشــاريع الصغيــرة والميكرويــة ،والتــي مــن شــأنها
أن تســاهم فــي خفــض نســبة البطالــة بيــن النســاء .فقــد ســاهم صنــدوق إقـراض المـرأة مســاهمة فاعلــة فــي دعــم النســاء ،مــن
خــال توفيــر التمويــل للذيــن ال يســتطيعون الحصــول علــى قــروض بنكيــة؛ نظـراً الفتقارهــم إلــى الضمانــات ،بحيــث تســتخدم
هــذه القــروض بتمويــل إقامــة مشــاريع صغيــرة وميكرويــة جديــدة ،أو توســعة إقامــة مشــاريع قائمــة ،إذ قــام الصنــدوق ومنــذ تأسيســه
عــام 1999؛ ومــن خــال فروعــه الثالثيــن المنتشــرة فــي أنحــاء المملكــة كافــة ،بمنــح ( )418ألــف قرض ـاً إلــى ( )65ألــف
عميــل ،تشـ ِّـكل النســاء منهــم ( ،)%97إذ بلغــت القيمــة اإلجماليــة لمجمــوع القــروض ( )143مليــون دينــار ،وبنســبة ســداد
بلغــت (38 .)%99

ـح الفــرص فــي ســوق العمــل،
ـل ُشـ ّ
ـل هــذا الموضــوع أهميّــة كبيــرة علــى المســتويين الرســمي وغيــر الرســمي ،ففــي ظـ ّ
وقــد احتـ ّ
ـابهن
وعــدم قدرتــه علــى اســتيعاب األعــداد المتزايــدة مــن الباحثيــن/ات عــن عمــل ،أصبــح تشــجيع النســاء علــى العمــل لحسـ ّ
الخــاص ،وإقامــة المشــاريع اإلنتاجيــة ،البديــل الرئيــس لتشــغيل الم ـرأة فــي األردن ،وتمكينهــا ،ورفــع المســتوى المعيشــي
ألسـرتها ،وهــو يـَُعـ ُّـد مــن أنجــح الوســائل التــي مــن الممكــن أن تنتهجهــا الدولــة لزيــادة مشــاركة المـرأة فــي ســوق العمــل ،والحـ ّد
مــن تفاقــم مشــكلتي الفقــر والبطالــة لــدى النســاء.
ـروع مــا أو التوســع بــه ،وهــذا يعنــي َّ
أن كثي ـراً مــن
ويشـ ِّـكل الحصــول علــى القــروض االئتمانيــة الوســيلة الرئيســة للبــدء بمشـ ٍ
ِ
َّجهن إلــى القــروض الميكرويــة ،باعتبــار ذلــك أفضــل لهـ َّـن للمشــاركة االقتصاديــة ،إذ
ُ
المســتثمرات أو صاحبــات األعمــال ســيت َ
إن النســاء يحصلــن علــى حوالــي ثلثــي القــروض الميكرويــة ،وبنســبة بلغــت ( )%64.2مــن إجمالــي القــروض الممنوحــة ،إالّ َّ
َّ
أن
قيمــة القــروض اإلجماليــة لإلنــاث لــم تتجــاوز ( )%41.9مــن إجمالــي القــروض الممنوحــة36 .

 3535اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،دراسة بعنوان «المرأة وحق الميراث «.2012 ،
 3636دائرة اإلحصاءات العامة  /مرجع سابق



 3737دائرة الدراسات والسياسات في المجلس االقتصادي واالجتماعي ،دراسة بعنوان التمويل الميكروي والصغير في األردن.2011 ،
 3838الموقع اإللكتروني لصندوق إقراض المرأة.



قصة نجاح
ـجل صنــدوق إقـراض المـرأة العديــد مــن قصــص النجــاح ،إذ تقــول إحــدى المقترضــات بأنهــا كانــت فــي البدايــة تقــوم بشـراء
سـ َّ
المالبــس وتبيعهــا مــن المنــزل برأســمال قــدره ( 150دينــاراً) لتســاعد زوجهــا فــي تكاليــف الحيــاة ،إلــى أن ســمعت عــن صنــدوق
إقـراض المـرأة ،فأخــذت قرضـاً قيمتــه ( 1000دينــار) فاســتأجرت محـاًّ بســيطاً بقيمــة مئتــي دينــار شــهريّاً ،ومــن المبلــغ المتبقــي
تتوســع تدريجيّـاً مــن نســبة األربــاح البســيطة التــي كانــت تجنيهــا ،وتقــول« :اآلن وبحمــد اهلل أصبــح
اشــترت بضاعــة ،وأصبحــت َّ
ـل ينفــق علــى المنــزل بشــكل كامــل؛ ألن راتــب زوجــي غــدا مخصصـاً لتعليــم األبنــاء فــي المــدارس والجامعــات».
هــذا المحـ ّ
وقــد ســاهم صنــدوق التنميــة والتشــغيل مســاهمة فاعلــة فــي تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة للفقـراء والعاطليــن/ات عــن
العمــل لــكال الجنســين؛ لتكــون المؤسســة أقــدر علــى تحقيــق أعلــى نســبة مشــاركة فــي الحــد مــن ظاهرتــي الفقــر والبطالــة ،وتعزيــز
التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي ،واالســتمرار فــي تقديــم الخدمــات بتميّــز لهــذه الفئــات.
ـص بالنســاء مــن خــال برنامــج تمكيــن الم ـرأة الريفيــة،
كمــا يســاهم الصنــدوق فــي تمويــل العديــد مــن البرامــج ،منهــا مــا يختـ ّ
وتمكيــن س ـ ّكان مناطــق جيــوب الفقــر مــن خــال إنشــاء مشــاريع إنتاجيــة جديــدة ،والمشــاريع المنزليــة للســيدات.
ووفــق تقريــر صنــدوق التنميــة والتشــغيل للعــام  ،2013فقــد كانــت نســبة نجــاح النســاء فــي المشــاريع اللواتــي تـ َّـم إقراضهـ ّـن
مــن الصنــدوق ( ،)%100مــا جعــل الصنــدوق يُراجــع الشــروط التفضيليــة للمقترضيــن ،ويقــوم بزيــادة ســقف القــروض للنســاء؛
لدعمهـ َّـن بشــكل أكبــر كبرنامــج تمكيــن ســكان جيــوب الفقــر ،فـزاد قيمــة القــرض مــن ( )2000دينــار ليصبــح ( )10000
دينــار.
ّأمــا عــن نســبة توزيــع حجــم التمويــل وفــق الجنــس للعــام  ،2013فقــد كانــت نســبة اإلنــاث ( ،)%52بينمــا بلغــت نســبة الذكــور
(ّ ،)%48أمــا عــن فــرص العمــل التــي اســتطاع الصنــدوق توفيرهــا مــن خــال المشــاريع فقــد بلغــت لإلنــاث ( )%57بينمــا للذكــور
(.)%43
ويقــدِّم الصنــدوق التدريــب للجمعيــات الخيريــة؛ لرفــع قــدرات هــذه الجمعيــات ،إذ يقــوم بتدريــب الجمعيــات علــى موضوعــات
متنوعــة ومختلفــة وفــق حاجــة الجمعيّــات ،فبلــغ عــدد المتدربيــن/ات للعــام 2012؛ مــن اإلنــاث ( )331متدربــة ،بينمــا بلــغ
متدربـاً .وفــي عــام 2013؛ بلــغ عــدد المتدربيــن/ات مــن اإلن ــاث ( ، )195بينمــا بلــغ مــن الذكــور ()61
مــن الذكــور (ّ )62
متدربـاً39 .
ّ

قصة نجاح
ـجل صندوق التنمية والتشــغيل العديد من قصص النجاح للمقترضات من الصندوق ،فتقول هبة وهي إحدى المقترضات:
سـ ّ
ـت وأنــا فــي العش ـرين مــن عمــري ،وكان زوجــي راتبــه محــدود جــداً ،وكنــا نعانــي دائم ـاً مــن الديــون المتراكمــة ،فكانــت
«تزوجـ ُ
ـت أحمــل شــهادة فــي التجميــل /تخصــص العنايــة
تضيــق األمــور بنــا لدرجــة نتعثــر بهــا لش ـراء لقمــة العيــش الكافيــة ،وقــد كنـ ُ
ـت فــي بدايــة حياتــي فــي المستشــفيات ،ومــن ثــم فــي صالونــات
ـت زوجــي بأنــه ال بــد مــن العمــل ومســاعدته ،فعملـ ُ
بالبشــرة ،وأقنعـ ُ
التجميــل ،إالّ َّ
أن راتبــي كان ضئي ـاً جــداً ال يــكاد يكفــي للمواصــات أو أيــة التزامــات ،وكان خوفــي دائم ـاً أن يشــعر زوجــي

بـ َّ
ـأن هــذا الراتــب غيــر مجــدي ألخــرج مــن منزلــي وأتــرك أطفالــي ،وكان حلمــي دائمـاً أن يكــون لــدي صالــون للتجميــل ،وصدفــة
ـت إليهــم طالبــة قرض ـاً ،وكتبــت لهــم عــن مشــروع أحالمــي ،واقتنعــوا بــه ،وتـ َّـم
ســمعت عــن صنــدوق التنميــة والتشــغيل ،فتقدمـ ُ
ـدأت بالعمــل لحســابي الخــاص فــي الصالــون ،...فقــد أكرمنــي اهلل عــز وجــل فأصبح عملي
إقراضــي مبلــغ ( )15000دينــار ،وبـ ُ
ـتطعت مــن األربــاح التــي كنــت أجنيهــا مــن الصالــون
متميـزاً ،وأصبحــت معروفــة فــي المنطقــة التــي أعمــل فيهــا ،وبعــد ســنتين ،اسـ ُ
ـتطعت أن أفتــح فرصـاً للعمــل
فتــح أكاديميــة للتجميــل؛ ِّ
ـكل فخــر أقــول «إنّنــي اسـ ُ
ألدرب اإلنــاث وبشــهادات معتمــدة ،واآلن وبـ ّ
لإلنــاث ،فهنــاك أربــع عشــرة فتــاة يعملــن فــي الصالــون واألكاديميــة ،وبحمــد اهلل ،فــي كل دورة أعقدهــا فــي األكاديميــة يتـراوح
عــدد المتدربــات مــا بيــن ( )35-30فتــاة ،مــع العلــم َّ
أن هنــاك نســبة مــن الفتيــات يحملــن مؤهــل البكالوريــوس .واآلن أفتخــر
بنفســي ،وأشــعر بســعادة كبيــرة ،وأقــول لــكل فتــاة :التحــدي والجهــد وراء كل نجــاح».
خاصــة فــي مناطــق الريــف والباديــة ،وتحفيــز
كمــا تقــوم مؤسســة اإلق ـراض الزراعــي بلعــب دور بــارز فــي تنشــيط دور الم ـرأةّ ،
دورهــا االقتصــادي بمنحهــا القــروض التــي تســاهم فــي تفعيــل دور المـرأة وتنشــيطها ،فتقــوم المؤسســة بإقـراض المـرأة ودعمهــا
بمــا تقــوم بــه مــن أعمــال زراعيــة فــي الريــف والباديــة األردنيــة .وقــد بلــغ إجمالــي القــروض التــي منحتهــا المؤسســة للعــام 2013
( )29181002دينــار ،وبعــدد ( )5571مقترضـاً ،بينمــا بلــغ إجمالــي القــروض المقدمــة للســيدات ( )6871153دينــاراً،
وبعــدد ( )1820مقترضــة ،إذ بلغــت نســبة اإلقـراض للنســاء ( )%33مــن إجمالــي المقترضيــن/ات.

وفي ما يأتي نبذه عن أبرز البرامج اإلقراضية المخصصة التي تنفذها المؤسسة:
الصحيّة بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام 2002؛
 .1مشروع القرى
ّ
األوليّــة بيــن ســكان القــرى ،وتنميــة المــوارد االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي تلــك القــرى،
بهــدف تعزيــز مبــدأ الرعايــة
ّ
الصحيّــة ّ
ـدرة للدخــل .وقــد بلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة
والمســاهمة فــي حــل مشــكلتي الفقــر والبطالــة ،مــن خــال تمويــل مشــاريع ُمـ ّ
مــن بدايــة المشــروع حتــى نهايــة  )539827.5( 2013دنانيــر ،أفــاد منهــا ( )461مقترضـاً ،بينمــا بلغــت القــروض الممنوحــة
للنســاء ( ، )222182.5أفــادت منهــا ( )211مقترضــة ،وبنســبة ( )%46مــن عــدد المقترضيــن/ات.
 .2مشروع إدارة المصادر الزراعية لمحافظات الكرك والطفيلة ومعان (المرحلة الثانية) منذ عام 2005؛
إذ بلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة منــذ بدايــة المشــروع ولنهايــة  )1190450( ،2013دينــاراً ،انتفــع منهــا ()377
مقترضـاً ،وبلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة للنســاء ( )929450دينــاراً ،أفــادت منهــا ( )311مقترضــة ،وبنســبة ( )%83مــن
إجمالــي عــدد القــروض.
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 .3مشروع القروض الصغيرة للح ّد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف والبادية األردنية منذ عام 2004؛
إذ بــدأ المشــروع كبرنامــج وطنــي ،يهــدف إلــى رفــع دخــل األســر الريفيــة الفقيــرة وتحســينه ،وقــد بلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة
منــذ بدايــة المشــروع وحتــى عــام  )44203370( 2013دينــاراً ،انتفــع منهــا ( )16357مقترضـاً ،وبلغــت قيمــة القــروض
الممنوحــة للنســاء ( )24632446دينــاراً ،أفــادت منهــا ( )9115مقترضــة ،وبنســبة ( )%56مــن إجمالــي عــدد القــروض.

 .4مشروع التسميد بالري ،الذي بدأ منذ عام 2011
ولمــدة أربــع ســنوات ،بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي للبحــث واإلرشــاد الزراعــي؛ لتأهيــل المزارعيــن وتدريبهــم فــي مجــال
االســتخدام األمثــل لميــاه الــري واألســمدة علــى مســتوى الزراعــة .فبلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج منــذ تأسيســه وحتــى
نهايــة  )275( 2013مقترضـاً ،تـ َّـم منحهــم ( )2545700دينــار ،إذ بلغــت قيمــة القــروض الممنوحــة للنســاء ()234500
دينــار ،أفــادت منهــا ( )25مقترضــة بنســبة ( )%9مــن إجمالــي عــدد القــروض40 .
الشكل رقم ( ) 7

فهــي تـَُعـ ُّـد الحاضنــة للنســاء اللواتــي تنقصهـ َّـن المهــارة والخبــرة ،وتعمــل علــى تمكيــن المـرأة مــن النواحــي القانونيــة ،مــن خــال
برامــج متخصصــة ،كمــا أنّهــا تقــوم بعمليــة تحويــل النســاء للجهــات المختصــة وفــق حاجتهـ ّـن.
ومــن أبــرز المشــاريع التــي عمــل فيهــا الملتقــى للعــام 2013؛ مشــروع (أفايــم) الــذي اســتهدف طلبــة الجامعــات مــن أنحــاء
المملكــة كافــة؛ بهــدف تشــجيع روح المبــادرة بإقامــة مشــاريع خاصــة.

( )8عمل األطفال:
«ســنعمل كل مــا مــن شــأنه تعزيــز القيــم اإليجابيــة والبنّــاءة فــي نفــوس األجيــال القادمــة ،وســنحارب معكــم عوامــل اليــأس
ـص عليهــا المواثيــق الدوليــة ،وســنعمل
واإلحبــاط ومظاهــر عمــل األطفــال ،واســتغاللهم بطريقــة ال تتناســب مــع حقوقهــم التــي تنـ ّ
علــى توفيــر البيئــة المناســبة للم ـرأة العاملــة ،وإدماجهــا فــي المجتمــع ،بشــكل يوفــر كامــل االمتيــازات والحقــوق».

(خطاب جاللة الملك عبداهلل الثاني بمناسبة عيد العمال العالمي)2002 ،
وعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي األردن للحـ ّد مــن ظاهــرة عمــل األطفــال ،إالّ َّ
أن هــذه الظاهــرة فــي تزايــد مســتمر ،إذ
َّ
إن ازديــاد أعــداد األطفــال الملتحقيــن بســوق العمــل ،وظــروف العمــل الصعبــة التــي يواجهونهــا ويعانــون منهــا ،تثيــر القلــق لــدى
جميــع الجهــات الرســمية وغيــر الرســمية ذات العالقــة.
واألطفــال وفــق التعريــف الــذي َّ
قدمتــه األمــم المتحــدة فــي اتفاقيّــة حقــوق الطفــل عــام ( « )1989هــم جميــع األشــخاص الذيــن
المكونــات
لــم تتجــاوز أعمارهــم ( )18عامـاً» وقــد َعـ َّـدت منظمــة العمــل الدوليــة القضــاء الفعلــي علــى عمــل األطفــال هــو أحــد
ّ
األساســية األربعــة إلعــان المبــادئ والحقــوق األساســية فــي العمــل الــذي أعلنتــه عــام .1998

هــذا باإلضافــة إلــى مؤسســات أخــرى تســاهم فــي منــح القــروض الميكرويــة للمـرأة؛ كاالتّحــاد النســائي ،والبنــك الوطنــي لتمويــل
المشــاريع الصغيــرة ،وصنــدوق المعونــة الوطنيــة ،والمؤسســة األردنيــة لتطويــر المشــاريع (جيدكــو) ،واألردنيــة لتمويــل المشــاريع
(تمويلكم).

( )7صاحبات األعمال والمهن:
يتلخــص الهــدف الرئيــس لملتقــى صاحبــات األعمــال والمهــن بالعمــل علــى رفــع مســتوى المـرأة األردنيــة فــي مختلــف المهــن
تحمــل مســؤولياتها فــي المجتمــع ،بمــا يدعــم مســيرة التنميــة االقتصاديــة
واألعمــال التــي تتوالهــا ،وتشــجيع الم ـرأة علــى ُّ
واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة ،وإيجــاد فــرص متكافئــة فــي هــذه المجــاالت ،والســعي لرفــع مكانــة الم ـرأة األردنيــة ،مــن
خــال توثيــق أواصــر التعــاون بيــن الهيئــات التطوعيــة والنســائية فــي األردن ،والهيئــات الدوليــة المماثلــة ،وتأســيس مشــاريع
تحقــق األهــداف المذكــورة.

هذا إضافة إلى العديد من االتفاقيات الدولية ذات العالقة بإلغاء عمل األطفال والحد منه ،منها:
اتفاقيــة الحـ ّد األدنــى للسـ ّـن رقــم ( ،)138واتفاقيــة أســوأ إشــكال عمــل األطفــال رقــم ( ،)182واتفاقيــة العمــل الجبــري رقــم
(.)29
وعلــى المســتوى الوطنــي ،فــإن قانــون العمــل األردنــي رقــم ( )8لســنة  1996والتعديــات التــي أُجريــت عليــه ،يحظــر تشــغيل
نصــت المــادة ( )73علــى منــع تشــغيل األحــداث األطفــال الذيــن لــم يكملــوا السادســة عشــرة مــن
األطفــال واألحــداث ،فقــد َّ
ـأي صــورة مــن الصــور ،وذلــك انســجاماً مــع مضاميــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( )138لعــام ، 1973
عمرهــم بـ ّ
المتعلقــة بالحـ ّد األدنــى لسـ ّـن االســتخدام التــي صــادق األردن عليهــا عــام .2000
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قصة نجاح

واقع عمل األطفال في األردن:
صــدرت دراســة عــن المركــز العمالــي األردني/مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة عــام 2008؛ أشــارت إلــى
مــا يأتــي:
• َّ
إن عــدد األطفــال العامليــن فــي األردن بلــغ ( )33ألــف طفــل ،وهــذا يعكــس واقــع االنتشــار الكبيــر لألطفــال العامليــن فــي
مختلــف مواقــع ســوق العمــل.
•تتــوزع ظاهــرة عمــل األطفــال الذيــن غالبيتهــم مــن الذكــور فــي قطاعــات الميكانيــك والزراعــة والبنــاء والفنــادق والمطاعــم،
باإلضافــة إلــى األطفــال العامليــن كبائعيــن فــي الشــوارع ،وعلــى اإلشــارات الضوئيــة ،وفــي مشــاغل النجــارة والحــدادة
وأعمــال الدهــان.
•تركز معظم عمل األطفال في العاصمة ،تليها الزرقاء ،ومن ثم إربد.
•أشــارت الدراســة إلــى َّ
أن غالبيــة األطفــال يعملــون لســاعات عمــل طويلــة ،تتـراوح مــا بيــن ( )12-10ســاعة ،ويتقاضــون
أجــوراً متدنيــة جـ ّداً ،متوســطها مــا بيــن ( )80-50دينــاراً شــهريّاً.
•
كمــا أشــارت الدراســات إلــى َّ
أن عمــل األطفــال فــي المهــن الصعبــة يتــرك أثــاراً ســلبية علــى كافــة المســتويات؛ ســواء الجســدية
أو النفســية أو االجتماعيــة41 .
ـل مــن أهــم أســباب هــذه الظاهــرة وفــق الدراســة التــي قامــت بهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة 2009؛ تدنّــي مســتوى المعيشــة
ولعـ َّ
ُســر التــي تدفــع أطفالهــا للعمــل ،إذ تبيَّــن َّ
ُســر تعيــش تحــت خــط الفقــر،
أن ( )%70مــن األطفــال العامليــن ينحــدرون مــن أ َ
لأل َ
كمــا َّ
أن تسـ ُّـرب األطفــال مــن المــدارس ،وتركهــم لمقاعــد الدراســة ،وانخراطهــم فــي ســوق العمــل ،تـَُعـ ُّـد أســباباً رئيســة فــي ازديــاد
أعــداد األطفــال العامليــن42 .
وقــد قامــت وزارة العمــل األردنيــة بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة (فــي تمــوز  )2013بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة
عمــل األطفــال ،بتوقيــع اتفاقيتيــن مهمتيــن؛ األولــى تتعلَّــق بالعمــل علــى الحـ ّد مــن عمــل األطفــال ،والثانيــة تتعلَّــق بالعمــل علــى
تحديــد الحــد األدنــى لسـ ّـن العمــل فــي األردن ،وفــق المعاييــر الدوليــة ،فالمتعــارف عليــه َّ
أن الحــد األدنــى لسـ ّـن العمــل هــو ســتة
عشــر عامـاً ،بينمــا َمــن هــم بيــن السادســة عشــرة والثامنــة عشــرة فتكــون األعمــال المناســبة لهــم محـ َّـددة وفــق معاييــر مدروســة؛
للتأكــد مــن َّ
أن طبيعتهــا وعــدد ســاعاتها ال تشـ ِّـكل خطـراً علــى صحتهــم وســامتهم ،كمــا أنّــه ســيتم تفعيــل الخــط الســاخن بــوزارة
العمــل ،الــذي ســيتم عــن طريقــه تل ّقــي التبليغــات والشــكاوى بخصــوص تشــغيل َمــن هــم دون السـ ّـن القانونــي ،إذ ســيكون الخــط
مفتوح ـاً علــى مــدار الســاعة لتل ّقــي االتصــاالت مــن المواطنيــن 43 .كمــا أكــدت وزارة العمــل َّ
أن آخــر إحصائيــة قامــت بهــا
دائــرة اإلحصــاءات العامــة لألطفــال العامليــن فــي األردن كانــت عــام .2008

4141مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واالجتماعية  ،واقع عمالة األطفال في األردن .2008
 4242وزارة التنمية االجتماعية  /دراسة اسباب عمالة األطفال .2007
4343تقرير صادر عن وزارة العمل


مركــز الدعــم االجتماعي/الصنــدوق األردنــي الهاشــمي للتنميــة البشـرية :أنشــئ مركــز الدعــم االجتماعــي كأول مركــز متخصــص
فــي األردن عــام  ،2008ونطــاق عملــه مناطــق عمــان والزرقــاء لخدمــة األطفــال العامليــن وأســرهم ،وذلــك بموجــب مذكــرة
تفاهــم موقعــة مــا بيــن وزارة العمــل والصنــدوق االردنــي الهاشــمي تجســيداً لمفهــوم الشـراكة مــا بيــن القطاعيــن الرســمي واألهلــي
التطوعــي ،وترجمــة عمليــة لالســتراتيجية الوطنيــة للحــد مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،للتعامــل مــع األطفــال العامليــن
واألطفــال المتسـربين وأســرهم ،مــن أجــل ســحبهم مــن ســوق العمــل وتعليمهــم وتدريبهــم وتمكينهــم بمهنــة تســاعدهم عــل بنــاء
مســتقبلهم والمســاهمة فــي بنــاء مســتقبلهم ومســتقبل وطنهــم ،مــن خــال برامــج متخصصــة تعالــج مشــكلة عمــل األطفــال
بتكامليــة وتتعامــل معهــا بمكوناتهــا جميعـاً مــن حيــث األســباب والجــذور والنتائــج ،تلــك المتعلقــة باألطفــال أنفســهم أو بأســرهم
وظروفهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة.

أهداف المركز:
•توفيــر فرصــة الحصــول علــى التعليــم غيــر النظامــي؛ مدتهــا ســنتان؛ مــن خــال برنامــج تعزيــز الثقافــة للمتسـربين ،ممــا يخــول
الناجحيــن فيهــا الحصــول علــى مــا يعــادل الصــف العاشــر.
•التدريب المهني للذكور من عمر (  )18-16سنة من خالل مؤسسة التدريب المهني ولإلناث داخل المركز.
•حماية وتوعية األطفال العاملين وإخوتهم ممن هم عرضة لالنخراط المبكر في سوق العمل.
•رفع مستوى وعي األسر حول المواضيع المتعلقة بعمل األطفال واالضرار المترتبة على ذلك.
مدرة للدخل.
•إيجاد بدائل مادية ألسر األطفال من خالل ربطهم بصندوق المعونة الوطنية أو مشاريع صغيرة ّ
•تأهيل األطفال المستهدفين نفسياً واجتماعياً وتقديم الدعم النفسي المتخصص لهم.
•تطوير قدرات وإمكانيات األطفال الملتحقين وتنمية مهاراتهم الحياتية وتنمية مواهبهم.
•كسب التأييد للوصول الى سياسات داعمة ومساندة تؤدي للتقليل من عمل األطفال.
•

وتشمل برامج المركز:

برنامــج المســح الميدانــي ،والبرنامــج التعليمــي ،وبرنامــج اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي ،وبرنامــج الخدمــات المتكامــل،
وبرنامــج األنشــطة الالمنهجيــة ،وبرنامــج التدريــب المهنــي.

أبرز انجازات مركز الدعم االجتماعي؛ من تاريخ تأسيسه عام :2008
•استفاد أكثر من ( )2000مستفيد/ة من خدمات المركز من الطلبة واألهالي.
•تمت إعادة ( )873طالبا/ة من المتسربين من المدارس الى مدارسهم بعد توجيههم وإعادة تأهيلهم.
•استفادت ( )26عائلة من مشاريع حملة البر واإلحسان.



•تم مساعدة ( )113عائلة بالحصول على مساعدات مادية من صندوق المعونة الوطنية.
•تمت مساعدة ( )85عائلة بإيجاد فرص عمل لألب او األخ األكبر.
•تمت مساعدة أهالي الطلبة بالحصول على تأمين صحي.
•فــي مــا يتعلــق بالجــزء الوقائــي تــم إعــادة ( )400طفـ ٍـل عامـ ٍـل الــى المقاعــد الدراســية ،وفتــح صفــوف تقويــه تمكنهــم مــن
اللحــاق بزمالئهــم فــي الصفــوف المدرســية.
•تمثل نسبة الفتيات ( )%45 - %40من النسبة الكلية للمنتفعين/ات من برامج المركز.
•برامــج األهــل تســمى (برامــج الخدمــات المتكاملــة) ،وقــد تــم الحصــول علــى معونــة وطنيــة ألكثــر مــن ( )380أســرة حتــى
تتمكــن األســر مــن االســتغناء عــن عمــل األطفــال ،كمــا تــم توفيــر أكثــر مــن ( )70فرصــة عمــل لــأب أو األم او األخ
األكبــر للعمــل بــدل الطفــل الصغيــر.
•يوجد في المركز حالياً ( )650طالباً وطالبة.
•تــم رصــد أكثــر مــن ( )7000حالــة مــن األطفــال العامليــن فــي مناطــق عمــان الشــرقية ،يتــم العمــل علــى دراســة أوضاعهــم
لوضــع األليــات الســتيعابهم وســحبهم مــن ســوق العمــل ،واألمــر بحاجــة إلــى بنــى تحتيــة وموازنــه تقــدر ب ( )700ألــف
دينــار تقريبـاً ،ونظـراً لقلــة التمويــل يتعــذر ســحبهم كليـاً مــن ســوق العمــل ،وهــذه مــن أكبــر التحديــات التــي يواجههــا المركــز.

ثالثاً :التوصيات
أ -مجال المرأة والعمل:
1 .1العمــل علــى تعديــل التش ـريعات لس ـ ّد الثغ ـرات المجحفــة بحــق الم ـرأة فــي بعــض القوانيــن؛ كقانــون األحــوال الشــخصية
ـص ضــروري فــي قانــون العمــل بمــا يتعلــق
بمــا يتعلَّــق بنظــام العــاوات ،وإضافــة بعــض النصــوص إلــى التشـريعات؛ كإضافــة نـ ّ
باإلنصــاف فــي األجــور.
2 .2تأســيس وحــدة متخصصــة فــي وزارة العمــل؛ بهــدف متابعــة القوانيــن الموضوعــة ،ومــدى تطبيقهــا فــي القطاعيــن العــام
والخــاص ،وفــرض الغرامــات الماليــة وعقوبــات أخــرى للمخالفيــن ،وتقــوم هــذه الوحــدة بكتابــة التقاريــر عــن الجهــات
المخالفــة ،ونشــرها إعالميّ ـاً؛ لتكــون وســيلة لنشــر الوعــي بيــن المؤسســات األخــرى كافــة ،وإلزامهــا بالتقيّــد ضمنيّ ـاً.
3 .3مراجعــة دوريــة لمختلــف االســتراتيجيات والبرامــج الهادفــة ،التــي تســعى إلــى تعزيــز دور الم ـرأة فــي ســوق العمــل ،وبيــان
أثــر هــذه البرامــج عليهـ ّـن.
متخصــص إلعــادة تأهيــل الفتيــات العاطــات عــن العمــل ،والمتقدمــات لديــوان الخدمــة المدنيــة ،وال ســيّما
4 .4تأســيس مركــز
ّ
التخصصــات الراكــدة ،وتأهيلهـ ّـن لســوق العمــل.
َمــن يحملــن درجــة البكالوريــوس فــي
ّ
5 .5عمــل حمــات توعويــة فــي عُمــر ِّ
ـهن لمرحلــة التوجيهــي ،وبيــان أهميــة التخصصــات التطبيقيــة،
مبكــر لإلنــاث فــي مدارسـ ّ
وحاجــة ســوق العمــل لهــا.
التخصصــات ،بالتعــاون والتنســيق مــا بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،
ضــح فيــه حاجــة ســوق العمــل مــن
6 .6عمــل كتيِّــب يو ّ
ّ
ونشــر هــذا الكتيِّــب علــى المــدارس ،وتخصيــص موقــع الكترونــي لــه ،واإلعــان عنــه فــي وســائل اإلعــام كافــة.
7 .7ضــرورة المتابعــة لكافــة القطاعــات العامــة والخاصــة حــول تطبيــق المــادة ( )72مــن قانــون العمــل وفــرض العقوبــات
للمخالفيــن.



ب  -مجال المرأة في النقابات المهنية والعمالية:
1 .1أن تتولــى الجهــات الرســمية (الحكوميــة) وضــع إليّــة؛ لرصــد التشـريعات والمــواد التمييزيــة ومتابعتهــا ضـ ّد المـرأة وتصويبهــا،
وتعديــل قانونــي األح ـزاب السياســية واالنتخابــات النيابيــة ،وتعديــل األنظمــة الداخليــة للنقابــات المهنيــة ،بحيــث تعتمــد
نظــام التمثيــل النســبي والقوائــم االنتخابيــة؛ مــن أجــل رفــع مشــاركة المـرأة فــي العمــل النقابــي المنظــم.
2 .2تعزيز وعي المرأة العاملة بحقها في التنظيم النقابي ،والقوانين الناظمة لعالقات العمل والحماية االجتماعية.
3 .3ضرورة منح النساء كوتا في الهيئات اإلدارية للمجالس النقابية والعمالية.
وتشجيعهن على ممارسة العمل النقابي.
4 .4عقد دورات تدريبية؛ لتمكين النساء من المهارات والقدرات النقابية،
َّ
5 .5

ج  -مجال المرأة في قطاع العمل غير المنظم:

1 .1تمكين المرأة في قطاع العمل غير المنظم ،وإمكانية دمجها في االقتصاد الوطني.
2 .2دراسة التشريعات والسياسات في هذا القطاع وتطويرها.
وتوجيههن بالطريقة الصحيحة.
3 .3فتح مكاتب استشارية للعامالت في هذا القطاع،
ّ
4 .4عمــل حمــات إعالميــة مكثفــة تبيِّــن أهميــة خضــوع اإلنــاث للضمــان االجتماعــي ،ســواء العامــات فــي القطــاع غيــر
المنظــم ،أو ربّــات البيــوت.
5 .5

د -مجال الملكية والميراث:

1 .1توفيــر خدمــات اإلرشــاد واالستشــارة القانونيــة المجانيــة عبــر كافــة وســائل االتصــال المختلفــة ،إذ َّ
إن غالبيــة النســاء يجهلــن
المعرفــة القانونيــة بمــا يتعلــق فــي حقوقهـ َّـن بشــكل متكامــل ،ثـ َّـم َّ
إن غيــاب الوعــي والمعرفــة هــي التــي تجعــل غالبيــة النســاء
يتورطــن فــي تقديــم التنــازالت عــن حقوقهـ َّـن؛ مــا يجعلهـ َّـن يعشــن فــي حالــة مــن النــدم والحرمــان.
وحقوقهن.
2 .2نشر برامج التوعية القانونية المختلفة ،وعمل موقع إلكتروني خاص بالنساء
ّ
3 .3توعيــة النســاء بالخدمــات التــي تقدمهــا مراكــز اإلرشــاد والمســاعدة القانونيــة ،فهــذه المراكــز تقــدم الدعــم القانونــي للمـرأة،
كمــا َّ
ـص حقــوق المـرأة.
أن هــذه المراكــز تقــود جهــود اإلصــاح القانونــي فيمــا يخـ ّ

هـ  -مجال المرأة الفقيرة ورئاسة األُ َسر:
1 .1تفعيل السياسات والبرامج االقتصادية في مجال مكافحة الفقر.
2 .2تحفيــز الجهــود الوطنيــة والبحثيــة لتحقيــق المزيــد مــن الدراســات ،التــي تتعلَّــق بالم ـرأة الفقيــرة والمعيلــة؛ لتحقيــق المزيــد
مــن الفهــم والتحليــل العلمــي للمؤش ـرات المتصلــة بهـ ّـن.
3 .3تنظيــم شــبكة اتصــاالت بيــن مختلــف المؤسســات التــي تســاهم فــي تعزيــز البرامــج االقتصاديــة واالجتماعيــة للمـرأة الفقيــرة؛
لالطــاع علــى مــا تـ َّـم تنفيــذه مــن برامــج ،وأثــر هــذه البرامــج علــى المـرأة الفقيــرة أو المعيلــة.



4 .4تدريــب الم ـرأة الفقيــرة الراغبــة فــي فتــح أي مشــروع خــاص وتأهيلهــا قبــل أن تبــدأ بالمشــروع؛ تالشــياً مــن تبعثــر الجهــود
التــي تقـ َّـدم للنســاء فــي هــذا المجــال.

و -مجال المرأة في ريادة المشاريع وصاحبات األعمال:
1 .1عمــل حمــات توعيــة عبــر وســائل اإلعــام المختلفــة عــن الجهــات التــي تقــدم تمويــل للمشــاريع ،مــع تســليط الضــوء علــى
قصــص نجــاح عبــر الحمــات.
2 .2توعيــة النســاء فــي عُمــر ِّ
مبكــر بأهميــة ريــادة المشــاريع الخاصــة ،ودورهــا فــي محاربــة الفقــر والبطالــة بــدءاً مــن مرحلتــي
الثانويــة العامــة والجامعــة.
3 .3غالبيــة النســاء تتعثــر فــي مشــاريعها اإلنتاجيــة الخاصــة؛ بســبب مشــكلة التســويق لهــذه المنتجــات ،لــذا تلــزم الحكومــة كافــة
المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية بــأن تخصــص مــن مشــترياتها نســبة ( )%5دعمـاً مــن هــذه المؤسســات لهــذه الفئــات،
ومســاهمة لتســويق منتجاتهــا.

ز -مجال عمل األطفال:
1 .1توعية المجتمع حول مخاطر عمل األطفال وأهمية التعليم عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن حيــث تكثيــف البرامــج التوعويــة حــول مخاطــر عمــل األطفــال ،وتقديــم
2 .2تفعيــل دور ّ
الخدمــات النفســية واالجتماعيــة لألطفــال وأســرهم.
3 .3المتابعــة الحثيثــة مــن قِبَــل وزارة العمــل للمؤسســات وأصحــاب العمــل ،الذيــن يقومــون بتشــغيل األطفــال واســتغاللهم،
وفــرض العقوبــات والغرامــات عليهــم.
4 .4عقد برامج إعالمية متخصصة تبيِّن مخاطر عمل األطفال بشكل مسرحي تمثيلي ،وعرضها باستمرار.
ُسر حول خيارات التعليم والتدريب المهني ،وإحالتهم إلى تلك الخدمات وفق األصول.
5 .5تقديم معلومات لأل َ
6 .6انشــاء شــبكة اتصــاالت بيــن كافــة المؤسســات التــي تعمــل للحـ ّد مــن هــذه الظاهــرة؛ للتنســيق ،وإيجــاد الحلــول والعقوبــات
الرادعــة لهــذه الظاهــرة.



الفصل الثاني :المرأة والحقوق االجتماعية
مقدمة:

تدخــل حقــوق المـرأة بعامــة ضمــن حقــوق اإلنســان ،التــي تعتبــر التمييــز ضــد المـرأة انتهــاكاً لمبــدأ المســاواة وعقبــة أمــام مشــاركة المـرأة
فــي العمليــة التنمويــة .وقــد أصــدرت األمــم المتحــدة العديــد مــن االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة لحمايــة اإلنســان وحقوقــه ،وقــد أخــذت
الم ـرأة حي ـزاً هام ـاً فيهــا ،ومــن أبرزهــا :اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان  ،1948واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد المـرأة (ســيداو)  ،1979واإلعــان العالمــي بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة  ،1993ومؤتمــر بيجيــن (المؤتمــر
العالمــي الرابــع المعنــي بالم ـرأة) .1995
فاإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد علــى مبــدأ «عــدم جــواز التمييــز ويعلــن أن جميــع النــاس يولــدون أحـراراً متســاوين فــي الكرامــة
والحقــوق ،وأن لــكل إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان دون أي تمييــز ،بمــا فــي ذلــك التمييــز
القائــم علــى الجنــس»44 .
وتهــدف الخطــة االســتراتيجية لبرنامــج األمــم المتحــدة للمـرأة ( )2013-2011إلــى« :زيــادة الــدور القيــادي للمـرأة والمشــاركة فــي
جميــع المجــاالت التــي تؤثــر علــى حياتهــن ،وزيــادة فــرص وصــول المـرأة إلــى التمكيــن االقتصــادي ،ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات
وزيــادة اســتجابة الخطــط والميزانيــات لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وعلــى جميــع المســتويات»45 .
كمــا ونصــت المــادة ( )5مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة (ســيداو) «بضــرورة اتخــاذ الــدول التدابيــر
المناســبة للقضــاء علــى األدوار النمطيــة للجنســين ،وعلــى الممارســات النابعــة مــن مفهــوم الدونيــة أو مفهــوم التفــوق لــدى الجنــس
اآلخــر» .وركــز الهــدف الثالــث لألهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة علــى «تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن الم ـرأة»46 .
إن اآلليــات الوطنيــة للنهــوض بالمـرأة تســعى إلــى تحقيــق المســاواة بيــن المـرأة والرجــل؛ مــن خــال تحقيــق تكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين
باإلضافــة إلــى تمكيــن المـرأة مــن الحصــول الفعلــي علــى المــوارد والخدمــات والحقــوق؛ واالســتجابة الحتياجــات المـرأة وقضاياهــا ضمــن
نطــاق دورهــا األســري47 .
يعمــل األردن علــى تعزيــز دور الم ـرأة األردنيــة وتقدمهــا فــي مختلــف المجــاالت مــن خــال الوقايــة والحمايــة والتمكيــن؛ حيــث عمــل
علــى إدمــاج مفهــوم النــوع االجتماعــي فــي رســم السياســات والتخطيــط االســتراتيجي .كمــا ويعمــل وعلــى دعــم وتمكيــن مشــاركة المـرأة
فــي مختلــف مجــاالت التنميــة الشــاملة لتحقيــق العدالــة والمشــاركة والمســاواة ،باعتبارهــا شـريكاًكفــؤاً للرجــل وأن حقوقهــا جــزء ال يتجـزأ
مــن حقــوق اإلنســان ،فقــد جــاء فــي جميــع كتــب التكليــف الســامي للحكومــات المتعاقبــة ضــرورة تعزيــز كافــة الجهــود لتمكيــن المـرأة
وتفعيــل دورهــا فــي القطاعــات المختلفــة.
وقــد أوصــت األجنــدة الوطنيــة بضــرورة تحقيــق المســاواة للم ـرأة وإزالــة كافــة أشــكال التمييــز بحقهــا فــي التش ـريعات األردنيــة ،وتغييــر
الممارســات االجتماعيــة الخاطئــة بحقهــا وتصحيــح الصــورة النمطيــة الســلبية التــي تنتقــص مــن حقوقهــا48 .
وركــزت االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة ( )2017-2013علــى أهميــة الحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
للمـرأة األردنيــة ،مــع ضــرورة نشــر وتعزيــز ثقافــة مجتمعيــة داعمــة لتمكيــن المـرأة وبنــاء اتجاهــات ومواقــف مســاندة تســهم فــي تكويــن
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صــورة إيجابيــة عــن المـرأة وأدوارهــا المجتمعيــة المتنوعــة لتعزيــز المســاواة وتكافــؤ الفــرص بيــن الجنســين.
وســيتناول هــذا الفصــل «المـرأة والحقــوق االجتماعيــة» التقــدم الــذي حققتــه المـرأة األردنيــة مــن خــال تنــاول المواضيــع التاليــة :األســرة،
العنــف ضــد الم ـرأة ،والصحــة والصحــة اإلنجابيــة والنفســية والفرصــة الســكانية ،والتأمينــات االجتماعيــة ،وكبي ـرات الســن ،وذوات
اإلعاقــة ،والطفــات واليافعــات.

أوالً :األسرة
«حماية وأمان كل فرد من أفراد األسرة من أهم أولوياتي».
( كلمة جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة في مقابلة مع قناة  MBCالعربية .)2007

وحســن المعاشــرة بهــدف التماســك والتفاهــم
األســرة هــي اللبنــة األولــى واألســاس لتكويــن المجتمــع وتعتمــد علــى الترابــط والتكافــل ُ
والتفاعــل لمــا فيــه الخيــر للجميــع ،وتُعــد األســرة مــن أهــم مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة وهــي أكثــر الجماعــات تأثيـراً فــي ســلوك الفــرد
واتجاهاتــه وقيمــه ،ولألســرة دور فــي تعزيــز أدوار النــوع االجتماعــي للذكــور واإلنــاث .إن االهتمــام باألســرة ضــرورة لبنــاء جيــل قــوي
قــادر علــى العطــاء فــي زمــن بــات فيــه اإلنســان هــدف التنميــة وغايتهــا الرئيســة مثلمــا هــو وســيلة تحقيقهــا .ولألســرة وظائــف عــدة منهــا:
توفيــر الرعايــة الصحيــة ،والغــذاء والكســاء ،والراحــة والحــب والحنــان .وتســاهم المـرأة مســاهمة كبيــرة فــي تحقيــق الرفــاه لألســرة وفــي
تنميــة المجتمــع .كمــا ينبغــي التأكيــد علــى األهميــة االجتماعيــة للــوالدة واألمومــة ولــدور الوالديــن فــي األســرة وفــي تنشــئة األطفــال ،مــع
التركيــز علــى المـرأة التــي تـرأس األســرة وتعيلهــا والتــي يقــع علــى عاتقهــا مســؤوليات كبيــرة للحفــاظ علــى األســرة وتماســكها ،وبالتالــي؛
ال بــد مــن المحافظــة علــى وحــدة األســرة وتماســكها وتحســين نوعيــة حيــاة أفرادهــا ليعيشــوا بهــدوء وســام دون خــوف أو قلــق متمتعيــن
بحقوقهــم كافــة.
ويعـ ّـرف اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان األســرة بأنهــا «الوحــدة الطبيعيــة األساســية للمجتمــع ،ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع
والدولــة» .وهنــاك اهتمــام عالمــي باألســرة ودورهــا المحــوري فــي إعــداد النــشء وتنميــة المجتمعــات ،وقــد تغيّــرت األســر علــى مــدى
الخمســين ســنة الماضيــة بدرجــة كبيــرة ،نتيجــة للتغيّ ـرات فــي هيكلهــا  -حيــث أصبحــت األســر أصغــر حجم ـاً ،وتأخــر ســن الــزواج
واإلنجــاب ،وارتفعــت معــدالت الطــاق وتزايــد عــدد األســر ذات المعيــل الواحــد  -وأيضـاً نتيجــة لالتجاهــات العالميــة مثــل؛ الهجــرة،
وظاهــرة الشــيخوخة الديموغرافيــة ،واألم ـراض وتأثي ـرات العولمــة49 .
وتدعــم بعــض هيئــات األمــم المتحــدة قضايــا األســرة بشــكل مباشــر وبعضهــا بشــكل غيــر مباشــر ،وهنــاك العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة
التــي تضمنــت نصوصـاً خاصــة باألســرة أو نصوصـاً خاصــة باألطفــال ،والشــباب ،والمـرأة ،وكبــار الســن؛ منهــا :اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان ( ،)1989واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـرأة ( ،)1979واتفاقيــة حقــوق الطفــل ( ،)1989والســنة
الدوليــة لألســرة ( .)1994كمــا حــددت األمــم المتحــدة اليــوم العالمــي لألســرة فــي  15أيــار مــن كل عــام بهــدف زيــادة الوعــي بقضايــا
األســرة50 .
وقــد هدفــت االســتراتيجية الوطنيــة لألســرة العربيــة  2004إلــى «بنــاء أســرة ســليمة ســوية آمنــة ومســتقرة تلتــزم بالشــروط الصحيــة الوقائيــة
والعالجيــة منــذ تأسيســها لضمــان ســامة أبنائهــا ،وتعمــل علــى تمتــع أفرادهــا بكامــل حقوقهــم ،وأن تســود عالقاتهــم األلفــة والمحبــة
واالحتـرام» 51 .
 4949األسرة  ،القضايا العالمية لألمم المتحدة ،األمم المتحدة.
 5050المرجع السابق.
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 .1السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
أولــى جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم منــذ توليــه ســلطاته الدســتورية وجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة اهتمامـاً خاصـاً بقضايــا
األســرة األردنيــة ،وإصــدار التشـريعات الالزمــة لتحســين مســتوى معيشــتها.
فقــد ورد فــي الدســتور األردنــي فــي المــادة ( )6علــى أن «األســرة أساســها المجتمــع قوامهــا الديــن واألخــاق ،ويحفــظ القانــون كيانهــا
الشــرعي ويقــوي أواصرهــا وقيمهــا»52 .
ونصــت المــادة ( )3فــي الفصــل الخامــس مــن الميثــاق الوطنــي األردنــي علــى أن «األســرة هــي اللبنــة األساســية فــي بنيــة المجتمــع
األردنــي ،وهــي البيئــة الطبيعيــة لتنشــئة الفــرد وتربيتــه وتثقيفــه وبنــاء شــخصيته ،وعلــى الدولــة بمؤسســاتها الرســمية والشــعبية أن توفــر
لألســرة أســباب تكوينهــا وتماســكها وعيشــها الكريــم ،وأن تســاعدها علــى القيــام بمســؤولياتها فــي تربيــة األجيــال وتنشــئتهم تنشــئة
صالحــة»53 .
وأكــد البرنامــج التنفيــذي التنمــوي ( )2013-2011فــي «محــور الرفــاه االجتماعــي» علــى ضــرورة توفيــر نظــام آمــن اجتماعــي شــامل
وفعــال للفقـراء ،وتوفيــر خدمــات رعايــة اجتماعيــة تتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة ،عــن طريــق تنفيــذ برامــج تهــدف إلــى تحســين
ّ
آليــة االســتهداف للمســتفيدين مــن برامــج مكافحــة الفقــر والرعايــة االجتماعيــة وتمكيــن الفقـراء54 .
ويعتبــر المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ووزارة التنميــة االجتماعيــة وزارة الصحــة والمجلــس األعلــى للســكان؛ مــن أبــرز المؤسســات
المعنيــة برســم السياســات وإعــداد الخطــط التنمويــة والصحيــة لتحســين حيــاة األســرة األردنيــة وتمكينهــا ،حيــث يعمــل المجلــس الوطنــي
لشــؤون األســرة والمجلــس األعلــى للســكان علــى تحســين نوعيــة حيــاة األســرة األردنيــة بأبعادهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة،
والمســاهمة فــي وضــع السياســات واالســتراتيجيات والخطــط التنمويــة ذات العالقــة باألســرة وأفرادهــا ومتابعــة تنفيذهــا.
بينمــا تقــوم وزارة التنميــة االجتماعيــة برعايــة األســر الفقيــرة للوصــول إلــى «مجتمــع آمــن عمــاده األســرة ،ويتمتــع بخدمــات اجتماعيــة
ذات نوعيــة وقيــم مجتمعيــة تســاهم فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي ومجتمــع العدالــة» 55 ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ مشــاريع إنتاجيــة
ـدرة للدخــل تعــود بالنفــع علــى النســاء
تنمويــة لألســر الفقيــرة القــادرة علــى العمــل ،ودعــم الجمعيــات النســائية بمشــاريع إنتاجيــة مـ ّ
وأســرهن ،بينمــا تعمــل وزارة الصحــة علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة المتكاملــة.
كمــا أولــت الحكومــة االهتمــام لقضايــا العنــف األســري بهــدف المحافظــة علــى األســرة وقيمهــا األصيلــة ،مــن خــال التعــاون والتنســيق
بيــن إدارة حمايــة األســرة ووزارة التنميــة االجتماعيــة ووزارة الصحــة ،وإصــدار قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري عــام  2008الــذي
يُعــد أول قانــون مــن نوعــه علــى المســتوى العربــي .كمــا قامــت وزارة التنميــة االجتماعيــة بتوفيــر مراكــز لخدمــة النســاء المعنفــات ومــن
هــن بحاجــه للحمايــة والرعايــة منهــا دار الوفــاق األســري؛ وهــو مركــز خدمــات متكامــل يتيــح لضحايــا العنــف األســري وأســرهم االلتقــاء
بفريــق مؤهــل متعــدد التخصصــات مــن الجهــات مقدمــة الخدمــات ذات العالقــة ،لمســاعدة المعنَفيــن ومرتكبــي العنــف فــي آن واحــد
علــى كســر حلقــة العنــف األســري وبنــاء عالقــات أسـرية ســليمة لتحقيــق الترابــط واألمــن االجتماعــي.
كمــا شــكلت وزارة الصحــة عــام  2008لجــان «حمايــة األســرة» فــي ( )11موقعـاً فــي المراكــز الصحيــة الشــاملة والمستشــفيات ،حيــث
يتــم التبليــغ عــن حــاالت العنــف األســري المؤكــدة أو المشــتبه بهــا وتحويلهــا إلــى إدارة حمايــة األســرة.
كما تقوم الوزارة بإعداد دورات تدريبية لكوادر وزارة الصحة حول الكشف المبكر وإجراءات التعامل مع العنف األسري.
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الدستور األردني ،بموجب التعديل المنشور في العدد  5117تاريخ  2011/10/1من الجريدة الرسمية.
الميثاق الوطني األردني .1990
البرنامج التنفيذي التنموي  ،2013-2011وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ص (.)107
وزارة التنمية االجتماعية ،الرؤية والرسالة.

وللمحافظــة علــى اســتقرار األســرة األردنيــة ولتوفيــر بيئــة داعمــة وآمنــة لهــا فقــد تــم إعــداد االســتراتيجيات والخطــط والتشـريعات الوطنيــة
التاليــة والمتعلقــة بقضايا األســرة:
جدول رقم ( ) 1

االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية ()2005
استراتيجية المجلس الوطني لشؤون األسرة ()2012-2009
االستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن ()2009
الخطة االستراتيجية لصندوق المعونة الوطنية ()2013-2011
قانون الحماية من العنف األسري لسنة ()2008
االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ()2017-2013
وانســجاماً مــع أهــداف برنامــج حزمــة األمــان االجتماعــي بخصــوص تحســين الظــروف المعيشــية لألســر الفقيــرة التــي تعانــي مــن ظــروف
ســكنية ســيئة ،فقــد تــم تنفيــذ مشــاريع إســكانية ضمــن برنامــج حزمــة األمــان االجتماعــي تســتهدف هــذه األســر بهــدف تأميــن الحــد األدنــى
المقبــول مــن الظــروف الســكنية الصحيــة اآلمنــة56 .

 .2اإلحصاءات الوطنية:
يُمثــل الجــدول رقــم ( )1المؤش ـرات الخاصــة باألســرة األردنيــة لعــام  57، 2012وتشــير اإلحصــاءات إلــى وجــود تطــور وتحســن
فــي وضــع األســرة األردنيــة نتيجــة للسياســات والجهــود الوطنيــة التــي ســاهمت فــي تحســين وضــع األســرة والمحافظــة علــى وحدتهــا
واســتقرارها.

جدول رقم ( )2إحصاءات حيوية لألسرة األردنية لعام 2012
عدد األسر باأللف

1173.2

متوسط حجم األسرة

5.4

معدل المواليد الخام (لكل ألف من السكان)

28.1

معدل الوفاه الخام (لكل ألف من السكان)

7.0

متوسط عدد المواليد األحياء في اليوم

 488.2مولوداً
 105.2ذكراً لكل  100أنثى

نسبة الجنس وقت الميالد
 5656البرامج االنتاجية االقتصادية واالجتماعية ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
 5757الكتاب اإلحصائي السنوي األردني ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة.



 .3اإلنجازات الوطنية:

معدل الزواج الخام (لكل ألف من السكان)

11.1

معدل الطالق الخام (لكل ألف من السكان)

2.8

معدل اإلنجاب الكلي لكل أنثى من األعمار -15
 49سنة

 3.5طفالً

نسبة اإلعالة

68.2

متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب الجنس
بالدينار األردني
المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة 2012

(  )9098.2للذكور ( )7105.9لإلناث

وتشير إحصاءات عام  2012إلى أن نسبة اإلناث اللواتي يترأسن األسر بلغت ( )%13.7مقابل ( )%86.3للذكور58.

ولتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة لألســر فقــد بلــغ عــدد المنتفعيــن عــام  2013مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة ( )88167بمــا قيمتــه
( )7056442دينــاراً شــهرياً .ويالحــظ بــأن غالبيــة الشـرائح المنتفعــة مــن صنــدوق المعونــة الوطنيــة هــي مــن األســر التــي تكــون المـرأة
هــي رب األســرة فيهــا ،حيــث تشــكل النســاء مــا نســبته ( )%60تقريب ـاً مــن إجمالــي الحــاالت المنتفعــة مــن الصنــدوق59 .

جدول رقم ( )3عدد األسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية
السنة

عدد المنتفعين

عدد األفراد

مبلغ المعونة الشهري

2012

87341

218404

6943527

2013

88167

259341

7056442

كمــا تــم توســعة دار الوفــاق األســري التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ،لتســتقبل فــي عــام  )864( 2013حالــة يرافقهــا ( )165طفـاً،
وبغــض النظــر عــن جنســية المنتفعــة ،حيــث اثبتــت آخــر إحصائيــة للمنتفعــات أن نســبة األردنيــات بلغــت ( )%82.20والجنســيات
العربيــة ( )%15.43أمــا الجنســيات األخــرى (60 .)%2.36
وبلــغ عــدد المشــاريع اإلنتاجيــة الصغيــرة التــي تــم تأهيلهــا مــن قبــل الــوزارة خــال األعــوام ( )2013-2004والتــي ترأســها ام ـرأة
( )441مشــروعاً.
مدرة
كمــا قدمــت الــوزارة دعمـاً للجمعيــات النســائية عــام  2012بهــدف تحســين نوعيــة الحيــاة للنســاء مــن أجــل البــدء بمشــاريع إنتاجية ّ
للدخــل تعــود بالنفــع عليهــن وعلــى أســرهن ومجتمعهــن ،حيــث اســتفادت منهــا ( )50جمعيــة نســائية بمبلــغ إجمالــي قــدرة ()170900
دينار أردني .كما اســتفادت ( )59جمعية نســائية من برنامج مشــاريع الجمعيات الخيرية خالل األعوام (.)2013-2008
 5858المؤشرات االجتماعية ،2012 ،دائرة االحصاءات العامة.
 5959صندوق المعونة الوطنية.
 6060وزارة التنمية االجتماعية.



•حقــق األردن تقدمــاًملموسـاً فــي إطــار ســعيه لبنــاء أســرة ســليمة ســوية آمنــة ومســتقرة ،حيــث قــام المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
فــي عــام  2012بتطويــر «نظــام اج ـراءات إلكترونــي للتعامــل مــع حــاالت العنــف األســري» ليتــم اســتخدامه مــن قبــل جميــع
المؤسســات مقدمــة الخدمــة لحــاالت العنــف لغايــات متابعــة اإلج ـراءات المتعلقــة بتقديــم الخدمــات الالزمــة لحــاالت العنــف
األســري بشــكل عــام وللعنــف ضــد األطفــال بشــكل خــاص .حيــث تــم تدريــب مــا يقــارب ( )150ضابــط ارتبــاط مــن هــذه الجهــات
علــى النظــام وآليــة عملــه .كمــا أصــدر المجلــس دليــل «األســر الحاضنــة ،الحتضــان آمــن وصحــي» بالتعــاون مــع وزارة التنميــة
االجتماعيــة ،يتنــاول الجوانــب العلميــة والعمليــة للتعامــل مــع الطفــل المحتضــن واآلثــار االيجابيــة التــي تحققهــا األســرة والطفــل مــن
االحتضــان ،باإلضافــة إلــى اإلج ـراءات واآلليــات المناســبة للتعامــل مــع المشــاكل النفســية واالنفعاليــة واالجتماعيــة التــي تواجــه
األطفــال المحتضنيــن61 .
•قــام المجلــس فــي عــام  2013بافتتــاح مركــز لإلرشــاد األســري فــي معــان؛ بهــدف تقديــم خدمــات إرشــادية لألســر فــي المحافظــة،
حيــث اســتقبل المركــز حتــى نهايــة العــام  )100( 2013حالــة ،معظمهــا مــن الســيدات لطلــب االستشــارات األسـرية فــي التعامــل
مــع األطفــال والمراهقيــن ،وبعــض حــاالت العنــف األســري.
•عمــل المجلــس خــال عامــي  2012و 2013بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة بقضايــا األســرة علــى إعــداد مشــروع قانــون الحمايــة
مــن العنــف األســري المعـ ّدل مــن قبــل فريــق تــم تشــكيله مــن عــدد مــن القضــاة ،باإلضافــة إلــى ممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي،
وقــد تــم االنتهــاء مــن إعــداد مســودة أوليــة للقانــون المعـ ّدل.
•حصلــت دار الوفــاق األســري التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة فــي عــام  2013علــى جائــزة الخدمــة العامــة التــي تمنحهــا األمــم
المتحــدة فــي مجــال الخدمــة العامــة علــى مســتوى حمايــة الم ـرأة .وتشــتمل خدمــات الــدار علــى :خدمــة االســتضافة ،الخدمــات
االجتماعية ،خدمات اإلرشــاد النفســي ،الخدمات الطبية العالجية ،الخدمات القانونية ،الخدمات الشــرطية ،الخدمات التوعوية،
والخدمــات المتكاملــة .وقــد تــم توســعة الــدار لتســتقبل فــي عــام  )864( 2013حالــة يرافقهــا ( )165طفـاً.
•بلــغ عــدد المشــاريع اإلنتاجيــة الصغيــرة التــي تــم تأهيلهــا مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة خــال األعــوام ()2013-2004
والتــي ترأســها ام ـرأة ( )441مشــروعاً ,وقدمــت الــوزارة دعم ـاً للجمعيــات النســائية عــام  2012اســتفادت منــه ( )50جمعيــة
نســائية .كمــا اســتفادت ( )59جمعيــة نســائية مــن برنامــج مشــاريع الجمعيــات الخيريــة خــال األعــوام (.)2013-2008
•تــم عقــد ( )20دورة تدريبيــة خــال عــام  2013لكــوادر وزارة الصحــة حــول الكشــف المبكــر وإج ـراءات التعامــل مــع العنــف
األســري ،وتــم إعــداد بروشــورات ونشـرات توعويــة وتربويــة عــن العنــف األســري وّزعــت علــى المراكــز الصحيــة والمستشــفيات التابعــة
للــوزارة ،باإلضافــة إلــى إعــداد أدلــة تدريبيــة وإرشــادية للكــوادر الصحيــة حــول العنــف ضــد المـرأة والطفــل وكيفيــة التعامــل معــه.

 .4التحديات والتوصيات:
على الرغم من اإلنجازات المتحققة ،إال أنه ما زالت هناك بعض التحديات التي يتوجب التصدي لها؛ ومن أبرزها:
ال ت ـزال العــادات والتقاليــد والثقافــة المجتمعيــة تلعــب دوراً فــي عــدم اإلفصــاح عــن العنــف األســري مــن قبــل أف ـراد األســرة الذيــن
يتعرضــون للعنــف وخاصــة اإلنــاث ،فــا بــد مــن زيــادة وتكثيــف الحمــات التوعويــة بهــذا الخصــوص ونشــر الوعــي بــأن اإلفصــاح عــن
 ، 6161دليل األسر الحاضنة الحتضان آمن وصحي ،2013 ،المجلس الوطني لشؤون األسرة



العنــف األســري يعامــل بسـرية تامــة ،وأنــه ال يترتــب علــى ذلــك أي خــوف حيــث تتوفــر الحمايــة للمعنف/للمعنفــة ،والهــدف مــن اإلفصــاح
توفيــر الحمايــة والوقايــة للوصــول إلــى أســرة آمنــة ومســتقرة يســودها المحبــة واألمــان.
مــن التحديــات التــي تواجــه المجلــس األعلــى للســكان ،إقنــاع أصحــاب الق ـرار بضــرورة إنشــاء وحــدة متخصصــة باألســرة فــي مديريــة
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي مجلــس النــواب مــن أجــل التواصــل مــع البرلمانييــن بخصــوص التشـريعات القانونيــة وقضايــا الحمايــة
مــن العنــف األســري والتــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي الحفــاظ علــى األســرة وتماســكها.

قصص نجاح
* دليل « األسر الحاضنة ،الحتضان آمن وصحي»:
عمــل المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة خــال العــام  2013مــع مجموعــة مــن األســر الحاضنــة مــن خــال إعــداد دليــل موجــه لهــم
بعنــوان (الحتضــان آمــن وصحــي) ،يتنــاول الجوانــب العلميــة والعمليــة للتعامــل مــع الطفــل المحتضــن واآلثــار اإليجابيــة التــي تحققهــا
األســرة والطفــل مــن االحتضــان واإلج ـراءات واآلليــات المناســبة للتعامــل مــع المشــاكل النفســية واالنفعاليــة واالجتماعيــة التــي تواجــه
األطفــال المحتضنيــن .وتــم تنفيــذ برنامــج تدريبــي لهــذه األســر بحيــث تــم االســتماع إلــى مطالبهــم واحتياجــات أطفالهــم المحتضنيــن ،وتــم
أخــذ مالحظاتهــم علــى الدليــل وتضمينهــا واخراجــه بصورتــه النهائيــة .كمــا تــم تنظيــم احتفــال لألســر الحاضنــة وأطفالهــم ضــم ()100
أســرة وتــم توزيــع الدليــل عليهــم.
* أم أحمد:
أم احمــد والــدة لثالثــة أطفــال تعيــش فــي منطقــة عرجــان ،أقامــت هــي وزوجهــا مشــروعاً تنموي ـاً ،كان مصــدر الدخــل الوحيــد للعائلــة،
وهــو عبــارة عــن تحويــل بيتهــم الريفــي البســيط إلــى مــكان الســتقبال واســتضافة الســائحين األردنييــن واألجانــب فــي منطقــة جاذبــة للســياح
وتتمتــع بمناظــر طبيعيــة خالبــة .توفــي زوجهــا فأبــت إال أن تعتمــد علــى نفســها وتســتمر فــي المشــروع لتتمكــن مــن إعالــة أطفالهــا ،حيــث
تقــوم بتجهيــز الفطــور والغــذاء الشــعبي األردنــي التقليــدي للســائحين ،والــذي نــال اعجــاب كل مــن زار المــكان .أم أحمــد اســتطاعت
أن تغيّــر النظــرة النمطيــة عــن الم ـرأة وأن تســاهم فــي النشــاط االقتصــادي مــن خــال مشــروعها التنمــوي البســيط الجــاذب للســياح،
واســتطاعت بهــذه الفكــرة البســيطة أن تعيــل أس ـرتها وأن تســوق التقاليــد والعــادات األردنيــة والطعــام األردنــي الشــعبي بطريقــة بســيطة
وبــكل فخــر واعتـزاز.

ثانياً :العنف ضد المرأة
مــن أبــرز المشــاكل االجتماعيــة التــي تواجــه المـرأة هــي ظاهــرة العنــف القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي بكافــة أشــكاله ،والــذي يعتبــر
الفعالــة والكاملــة فــي
انتهــاكاً لحقــوق وكرامــة اإلنســان ،وعائقـاً أمــام تحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين ويمنــع المـرأة مــن المشــاركة ّ
الحـراك المجتمعــي .والعنــف ضــد المـرأة ال يؤثــر فقــط علــى المـرأة وحدهــا بــل يمتــد تأثيــره علــى العائلــة والمجتمــع والدولــة.
وعلــى الرغــم مــن زيــادة الوعــي المجتمعــي لهــذه المشــكلة إال أنهــا ال ت ـزال ظاهــرة اجتماعيــة مقبولــة لــدى الكثيريــن فترتيــب أدوار
الجنســين فــي المجتمــع هــو ترتيــب ســلطوي؛ حيــث يمــارس الرجــل الســلطة والقــوة علــى الم ـرأة .فجــاء فــي المــادة ( )5مــن اتفاقيــة
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة (ســيداو) «بضــرورة اتخــاذ الــدول التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى األدوار النمطيــة


للجنســين ،وعلــى الممارســات النابعــة مــن مفهــوم الدونيــة أو مفهــوم التفــوق لــدى الجنــس اآلخــر».
وينــص اإلعــان العالمــي بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المـرأة علــى «أن العنــف ضــد المـرأة مظهــر لعالقــات قــوى غيــر متكافئــة بيــن
الرجــل والم ـرأة عبــر التاريــخ ،أدت إلــى هيمنــة الرجــل علــى الم ـرأة وممارســته التمييــز ضدهــا ،والحيلولــة دون نهوضهــا الكامــل ،وأن
العنــف ضــد المـرأة هــو مــن اآلليــات االجتماعيــة الحاســمة التــي تفــرض علــى المـرأة وضعيــة التبعيــة للرجــل» . 62وتشــير اإلحصــاءات
إلــى أن ( )7مــن كل ( )10نســاء يواجهــن شــكالً مــن أشــكال العنــف فــي حياتهــن63 .
كمــا أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  1999يــوم  25تش ـرين الثانــي اليــوم الدولــي للقضــاء علــى العنــف ضــد الم ـرأة،
ودعــت الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى إيجــاد حلــول إلنهــاء هــذه االنتهــاكات لحقــوق اإلنســان64.
وتهــدف الخطــة االســتراتيجية لبرنامــج األمــم المتحــدة للمـرأة ( )2013-2011إلــى »:زيــادة الــدور القيــادي للمـرأة والمشــاركة فــي
جميــع المجــاالت التــي تؤثــر علــى حياتهــن ،وزيــادة فــرص وصــول المـرأة إلــى التمكيــن االقتصــادي ،ومنــع العنــف ضــد النســاء والفتيــات،
وزيــادة اســتجابة الخطــط والميزانيــات لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وعلــى جميــع المســتويات»65 .
وحســب إحصــاءات األمــم المتحــدة لعــام 2013؛ فــإن واحــدة مــن كل ثــاث نســاء يتعرضــن للعنــف فــي حياتهــن .وواحــدة مــن أصــل
ثــاث فتيــات تتــزوج قبــل ســن الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا ،ومالييــن مــن النســاء والفتيــات فــي العالــم يتعرضــن لالتجــار بهــن66 .
وعلــى الصعيــد العربــي؛ تــم العمــل علــى وضــع االســتراتيجيات والبرامــج الهادفــة إلــى حمايــة المـرأة والقضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف
ضدهــا .حيــث هدفــت االســتراتيجية العربيــة لمناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة لألعــوام ( )2020-2011الصــادرة عــن منظمــة الم ـرأة
العربيــة إلــى 67 :
.1تعزيز الوعي على مستوى السياسات في قضايا النوع االجتماعي.
.2القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.
.3ترسيخ برامج لحماية النساء والفتيات ضحايا العنف.
.4اتباع نهج شامل للتصدي للعنف ضد المرأة.
.5تنسيق وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة.
.6تبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في مجال
مناهضة العنف ضد المرأة.
.7نشر ثقافة حقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها.
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وأشــار تقريــر «مكافحــة العنــف ضـ ّد المـرأة فــي المنطقــة العربيــة :جهــود متعـ ّددة القطاعــات» الصادر عــن اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغــرب آســيا (اإلســكوا) فــي عــام  2013إلــى وجــود خدمــات حكوميــة متنوعــة للناجيــات مــن العنــف ،خاصــة فــي مجالــي الخدمــات
الصحيــة والمســاعدة القانونيــة ،وإلــى الــدور النشــط للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تقديــم خدمــات المشــورة واالســتماع والخطــوط
الســاخنة ومراكــز اإليــواء .أمــا أبــرز النواقــص فهــي؛ عــدم توافــر معظــم هــذه الخدمــات فــي المناطــق الريفيــة والنائيــة ،وعــدم شــمولها
جميــع النســاء وخاصــة العامــات فــي الخدمــة المنزليــة والالجئــات ،وعــدم وجــود نظــام إحالــة متكامــل ،وضعــف معرفــة الــدول بالمعاييــر
الدوليــة الخاصــة بالخدمــات المقدمــة للناجيــات مــن العنــف ضــد الم ـرأة .وركــز التقريــر علــى ضــرورة توفيــر بيئــة قانونيــة مناســبة لســن
التشـريعات التــي تــردع العنــف ضــد النســاء وخصوصـاً العنــف األســري ،وتأميــن حمايــة قانونيــة للناجيــات منــه ،وتطويــر النظــام القضائــي،
ووضــع آليــات للتطبيــق الســليم للعقوبــات والعمــل علــى إصــدار كتيبــات لتدريــب المدربيــن/ات .ممــا يســهل علــى النســاء الناجيــات
مــن العنــف اعتمــاد الســبل القانونيــة لنيــل حقوقهــن ،كمــا يســاعد علــى ســد الفجــوة بيــن االتفاقيــات الدوليــة والتشـريعات المحليــة68 .

 .1السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية:
هنــاك اهتمــام متزايــد علــى مســتوى القيــادة والحكومــة األردنيــة بزيــادة الوعــي بأخطــار العنــف ضــد الم ـرأة وآثــاره الســلبية علــى الم ـرأة
نفســها وعلــى األســرة والمجتمــع ،فعملــت الحكومــة علــى تطويــر السياســات والتشـريعات وإنشــاء المراكــز والمؤسســات للتصــدي لهــذه
الظاهــرة االجتماعيــة والتخفيــف مــن آثارهــا؛ باعتبــار أن العنــف ضــد المـرأة «مســؤولية وطنيــة تشــاركية».
فقــد عُنيــت مؤسســات وطنيــة عديــدة بقضايــا العنــف ضــد النســاء وتقديــم خدمــات الحمايــة وإعــادة التأهيــل وبرامــج الوقايــة ،وتلقــي
الشــكاوى ومتابعتهــا والعمــل علــى الحــد مــن العنــف مثــل؛ إدارة حمايــة األســرة/مديرية األمــن العــام ،ووزارة الصحــة ،ووزارة العمــل ،ووزارة
التنميــة االجتماعيــة ،والمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،والمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة ،باإلضافــة إلــى العديــد مــن منظمــات
المجتمــع المدنــي المعنيــة بقضايــا العنــف بأشــكاله المختلفــة ،كمــا صــدر قانــون الحمايــة مــن العنــف األســري عــام  ،2008وقانــون منــع
االتجــار بالبشــر عــام .2009
وقامــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة بتأســيس «مكتــب شــكاوى الم ـرأة» عــام 2009؛ بهــدف توفيــر خدمــات إرشــادية
متكاملــة للنســاء ضحايــا العنــف والتمييــز ،وتوفيــر قاعــدة بيانــات للتعـ ّـرف علــى واقــع العنــف بشــكل دقيــق والتنبــؤ بالمســتقبل بحيــث
يمكــن االعتمــاد علــى هــذه البيانــات فــي تصميــم السياســات وإعــداد الخطــط والبرامــج للحــد مــن العنــف ضــد النســاء فــي األردن .كمــا
أسســت اللجنــة الوطنيــة شــبكة مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة «شــمعة» عــام  2008بهــدف التشــبيك والتنســيق بيــن الجهــات المعنيــة
بموضــوع العنــف ضــد النســاء فــي األردن وفــق نهــج مجتمعــي تشــاركي تكاملــي69 .
وتضمنــت االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة لألعــوام ( )2017-2013ضمــن محــور األمــن اإلنســاني والحمايــة االجتماعيــة
(التمكيــن االجتماعــي) مجــاالت عــدة مــن أبرزهــا؛ مجــال «العنــف ضــد المـرأة» الــذي يهــدف إلــى «ضمــان حمايــة المـرأة مــن العنــف
وبخاصــة القائــم علــى أســاس النــوع االجتماعــي وصــوالً إلــى امـرأة آمنــة ومســتقرة فــي األســرة والعمــل والمجتمــع ،بمســاهمة فاعلــة مــن
القطاعــات المعنيــة كافــة ،باعتبــار مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة «مســؤولية وطنيــة تشــاركية» 70 .وأكــد محــور «الثقافــة المجتمعيــة
الداعمــة لتمكيــن الم ـرأة علــى «نشــر وترســيخ الثقافــة المجتمعيــة الرافضــة للعنــف وبخاصــة المبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي
بمختلــف صــوره وأشــكاله»71 .
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مكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية :جهود متعددة القطاعات» ،2013 ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا).
التقرير التحليلي لقاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة  ،2012-2009اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،ص (.)6
االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لألعوام  ،2017-2013اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،ص (.)20
المرجع السابق ص (.)25

 .2اإلحصاءات الوطنية:
وعلــى الرغــم مــن زيــادة الوعــي المجتمعــي بهــذه المشــكلة وإعــداد المبــادرات والمشــاريع والجهــود الحكوميــة والشــعبية للحــد مــن هــذه
الظاهــرة؛ إال أنهــا ال زالــت موجــودة فــي المجتمــع األردنــي ،إذ تشــير إحصــاءات المركــز الوطنــي للطــب الشــرعي لعــام  2010إلــى أن
عــدد الحــاالت التــي راجعــت عيــادة الطــب الشــرعي المتعلقــة بالعنــف األســري والعنــف الجنســي ( )2137حالــة )%36( ،منهــا كانــت
لنســاء تعرضــن للعنــف الجســدي مــن قبــل أزواجهــن أو أشــقائهن أو أبنائهــن و( )%57كانــت ألطفــال تعرضــوا للعنــف الجســدي أو
للعنــف الجنســي أو لإلهمــال ،و( )%6مــن مجمــل الحــاالت كانــت لنســاء تعرضــن للعنــف الجنســي؛ ســواء كان مــن داخــل األســرة أو
خارجهــا  72.أمــا بخصــوص إحصــاءات إدارة حمايــة األســرة لعــام 2010؛ فقــد بلغــت مجمــوع الحــاالت التــي تــم التعامــل معهــا فــي
مجــال العنــف ( )1307حــاالت؛ منهــا ( )232قضيــة عنــف جنســي و( )1075قضيــة عنــف جســدي73 .
وقــد اســتقبل مكتــب «شــكاوي الم ـرأة» التابــع للجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة نحــو  2000ســيدة منــذ إنشــائه؛ حيــث تــم
مســاعدة ( )%80منهــن ،و( )%20مــا ت ـزال قضاياهــن قيــد المتابعــة .كمــا شــكلت شــكاوى العنــف الشــخصي المقدمــة إلــى مكتــب
شــكاوى الم ـرأة التابــع للجنــة الوطنيــة ثالثــة أربــاع الشــكاوى المقدمــة خــال الثمانيــة أشــهر األولــى مــن عــام 74 .2012
ويوضــح الجــدوالن (1و )2أنــواع القضايــا التــي اســتقبلها مكتــب شــكاوى المـرأة خــال عــام  2013والوســائل المســتخدمة فــي التبليــغ
عــن الحاالت.

جدول رقم ( )4أنواع القضايا التي استقبلها مكتب شكاوى المرأة خالل عام 2013
أنواع القضايا

العدد

النسبة

قضايا عنف

95

%66

قضايا عمالية

3

%2.1

قضايا قانونية

21

%14.6

طلب مساعدات اجتماعية ومادية

24

%16.7

أخرى

1

%0.7

144

%100

المجموع
المصدر :اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

 7272المركز الوطني للطب الشرعي ،وزارة الصحة.
 7373إدارة حماية األسرة ،مديرية األمن العام.
 7474التقرير التحليلي لقاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة  ،2012-2009اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.



جدول رقم ( )5وسائل التبليغ عن حاالت العنف خالل عام 2013
العدد

المقابلة

59

بــدأت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة عــام  2012بتنفيــذ مشــروع «تقويــة القــدرات المحليــة لحمايــة الم ـرأة مــن العنــف»؛
بهــدف تعزيــز الجهــود التشــاركية بيــن المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال العنــف ضــد الم ـرأة ،نظ ـراً ألهميــة تنســيق الجهــود الوطنيــة
والعمــل علــى تكامــل البرامــج التــي تطلقهــا المؤسســات العاملــة فــي مجــال مناهضــة العنــف ضــد الم ـرأة.

البريد اإللكتروني

0

• إصــدار» دليــل المنظمــات والجهــات الش ـريكة المعنيــة بالعنــف ضــد الم ـرأة» عــام 2012؛ بهــدف توفيــر
المعلومــات حــول الجهــات التــي تنهــض بمســؤوليات وخدمــات ذات صلــة بموضــوع العنــف ضــد الفتيــات والنســاء ،تســهيالً علــى
الشــركاء وعلــى المسترشــدات أو المحتاجــات لهــذه الخدمــات.

وسائل التبليغ
الهاتف

85

الفاكس
المصدر :اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

0

شكل رقم ( )1التوزيع النسبي ألنواع القضايا التي استقبلها مكتب شكاوى المرأة خالل عام 2013
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 .3اإلنجازات والمبادرات الوطنية:
تــم إجـراء العديــد مــن اإلنجــازات والمبــادرات الوطنيــة بهــدف زيــادة الوعــي بأخطــار العنــف ضــد المـرأة وانعكاســاته الســلبية علــى المـرأة
واألســرة والمجتمــع ،ومــن اإلنجــازات التــي قامــت بهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة خــال عــام 75 :2012

• تأسيس شبكة «شباب شمعة» التابعة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة:

إيمان ـاً مــن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة بأهميــة دور الشــباب المحــوري فــي تغييــر الثقافــة المجتمعيــة التــي تدعــم العنــف
ضــد المـرأة ،فقــد قامــت اللجنــة الوطنيــة فــي عــام  2012بإطــاق شــبكة «شــباب شــمعة» لمناهضــة العنــف ضــد المـرأة؛ فــي الجامعــة
األردنيــة بهــدف بنــاء شـراكات مجتمعيــة قويــة لتنســيق الجهــود الوطنيــة ،وتطويــر أفضــل الممارســات للوصــول إلــى :مجتمــع خـ ٍ
ـال مــن
العنــف ،ونســاء آمنــات ،متمتعــات بالكرامــة اإلنســانية والعدالــة النوعيــة وتكافــؤ الفــرص.
 7575اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.



• مشروع «تقوية القدرات المحلية لحماية المرأة من العنف»:

• إصــدار «الميثــاق األخالقــي لمقدمــي الخدمــات للنســاء ضحايــا العنــف» عــام 2012؛ بهــدف االرتقــاء بالخدمــات
اإلرشــادية المقدمــة للنســاء ســواء كــن ضحايــا للعنــف أو التمييــز أو كــن راغبــات فــي التعـ ّـرف علــى حقوقهــن والدفــاع عنهــا76 .
وبهــدف تطويــر وتعزيــز كفــاءة العامليــن/ات بقضايــا العنــف قامــت إدارة حمايــة األســرة فــي عــام  2013بعقــد دورات تدريبيــة للعامليــن
والعامــات فــي اإلدارة علــى كيفيــة التحقيــق فــي حــاالت العنــف األســري واالعتــداءات الجنســية ،إضافــة إلــى عقــد دورات فــي اإلرشــاد
األســري والوقايــة مــن العنــف77 .

 .4التحديات والتوصيات:
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات والمبــادرات التــي تحققــت للحــد مــن العنــف ضــد النســاء ،ولكــن مــا زالــت هنــاك بعــض التحديــات التــي
تواجــه قضايــا العنــف ضــد النســاء فــي األردن طرحتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة منهــا78 :
• قصــور الخدمــات والحمايــة القانونيــة فــي الوصــول إلــى كل النســاء والفتيــات المحتاجــات لإلنصــاف والخدمــات المؤسســية الالزمــة
للتعامــل مــع العنــف بأشــكاله المختلفــة.
• معظم النساء والفتيات والرجال أيضاً ال يعلمون بوجود الخدمات الخاصة بالعنف وال بكيفية الوصول إليها وال بإجراءاتها.
• تعدد الجهات التي تقدم الخدمة وتفاوت مستوى الخدمة بين المؤسسات والقائمين/ات على تقديمها.
• ضعــف التنســيق بيــن مؤسســات تقديــم الخدمــة ســاهم فــي إحجــام النســاء عــن مراجعــة هــذه الجهــات أو االســتفادة مــن خدماتهــا
بصــورة متكاملــة.
• الثقافة المجتمعية التي تمنع اإلناث من اإلبالغ عن حاالت العنف التي يتعرضن لها أما خوفاً أو خجالً.

 7676الميثاق األخالقي لمقدمي الخدمات للنساء ضحايا العنف ،2012 ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
 7777إدارة حماية األسرة ،مديرية األمن العام.
 7878التقرير التحليلي لقاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة  ،2012-2009اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،ص (.)5-4


التوصيات:

• تعزيــز الثقافــة المجتمعيــة المناهضــة للعنــف ضــد المـرأة مــن خــال تفعيــل الجهــود التشــاركية فــي مجــال تغييــر االتجاهــات الســلبية
المعــززة للعنــف بعامــة وللعنــف ضــد الم ـرأة بخاصــة ،وتثقيــف الم ـرأة لتمكينهــا مــن نيــل حقوقهــا وحمايــة نفســها مــن العنــف الموجــه
ضدهــا.
• نشــر الثقافــة المجتمعيــة المناهضــة للعنــف بيــن فئــة الذكــور بخاصــة؛ وتوظيــف وســائط اإلعــام المختلفــة لنشــر الثقافــة المجتمعيــة
بيــن شـرائح المجتمــع كافــة للتوعيــة بمفهــوم اإلســاءة للنســاء والممارســات المرتبطــة بــه وآثــاره المتنوعــة علــى المـرأة واألســرة والمجتمــع.
• توجيــه المناهــج الدراســية لترســيخ الثقافــة المجتمعيــة المضــادة للعنــف بمختلــف صــوره وأشــكاله لــدى الشــباب والطلبــة ،والعمــل
علــى نشــر القيــم المســتمدة مــن مبــادئ الشـريعة اإلســامية الســمحة التــي تعــزز مفاهيــم المشــاركة والتكافــؤ فــي األســرة.
• توظيــف وســائط تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  -وخاصــة المواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي (الفيــس
بــوك ،التويتــر - )...لتثقيــف المجتمــع وتغييــر الصــورة النمطيــة الســلبية عــن المـرأة.
• توفيــر الخدمــات النفســية والقانونيــة وخدمــة التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للنســاء المعنفــات ،حيــث بينــت دراســة حديثــة عــام
 2013بعنــوان «دور وحــدة األســرة اآلمنــة فــي مؤسســة نهــر األردن فــي تمكيــن النســاء المعنفــات :دراســة تقييميــة»  ،أن توفيــر مثــل
هــذه الخدمــات كان لهــا دور كبيــر فــي تمكيــن المـرأة المعنفــة فــي الجوانــب المختلفــة؛ حيــث ســاعدتهن الجلســات فــي أخــذ الخيــارات
الصحيحــة فــي حياتهــن وفــي التعامــل مــع أطفالهــن وأســرهن بشــكل عــام ،وأصبحــت حياتهــن أكثــر اســتقاللية عمــا كانــت عليــه مــن
قبــل79.

ثالثاً :الصحة والصحة اإلنجابية والنفسية والفرصة السكانية
«إن الم ـرأة التــي تحصــل وزوجهــا علــى حــق تنظيــم أس ـرتهما تســتطيع أيض ـاً أن تحصــل علــى حقهــا بالتمتــع بصحــة
أفضــل ،والحصــول علــى تعليــم أفضــل ،وزيــادة دخلهــا لمنفعتهــا ومنفعــة أس ـرتها ،واتخــاذ الق ـرارات المبنيــة علــى
المعلومــات الصحيحــة ســواء فــي منزلهــا أو فــي مجتمعهــا أو فــي وطنهــا».
( كلمة سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة خالل إطالق تقرير حالة سكان العالم )2012

إن توفيــر الصحــة البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة والعاطفيــة للمـرأة أمــر أساســي لحيــاة آمنــة ومســتقرة ،فمــن حقهــا اجتماعيـاً أن تعيــش
فــي بيئــة نظيفــة ســليمة معافــاة تتحقــق فيهــا كل شــروط الســامة العامــة واألمــان واالســتقرار باعتبــاره حقـاً مــن حقوقهــا كإنســان.
تــرى منظمــة الصحــة العالميــة بــأن أكثــر األمــور إثــارة للقلــق هــي صحــة النســاء والفتيــات ،ذلــك أنّهــن يعانيــن فــي كثيــر مــن المجتمعــات،
مــن الحرمــان جـ ّـراء التمييــز الجنســي الــذي يواجهنــه بســب بعــض العوامــل االجتماعيــة الثقافيــة التــي تحــول دون اســتفادتهن من الخدمات
الصحيــة الجيــدة ،باإلضافــة إلــى الفقــر الــذي يؤثــر بشــكل كبيــر علــى صحــة النســاء والفتيــات ،ومــن هــذه العوامــل االجتماعيــة80 :
•عدم تساوي عالقات القوة بين الرجل والمرأة.
 7979الصالح ،ميس« ،2013 ،دور وحدة األسرة اآلمنة في مؤسسة نهر األردن في تمكين النساء المعنفات :دراسة تقييمية» رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة األردنية.
 8080صحة المرأة ،منظمة الصحة العالمية.


•القواعد االجتماعية التي تح ّد من فرص التعليم واالستفادة من العمل المدفوع األجر.
•التركيز بشكل حصري على األدوار اإلنجابية التي تؤديها المرأة.
التعرض المحتمل أو الفعلي للعنف الجسدي أو الجنسي أو االنفعالي.
• ّ
وتتمثــل رؤيــة منظمــة الصحــة العالميــة «بلــوغ جميــع شــعوب العالــم أعلــى مســتوى ممكــن مــن التمتــع بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،وهــي
تســعى جاهــدة إلــى إقامــة عالــم تُعـ ّـزز وتُحمــى فيــه جميــع حقــوق الم ـرأة والرجــل فــي التمتــع بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،وتُتــاح فيــه
المعلومــات والخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة للنســاء والرجــال كافــة ،بمــن فيهــم المراهقيــن والفئــات التــي تعانــي مــن
المهمشــة»81 .
نقــص الخدمــات أو الفئــات ّ
وجــاء فــي تقريــر التنميــة البشـرية لعــام « 2013أن النمــو االقتصــادي وحــدة ال يحقــق تقدمـاً تلقائيـاً فــي التنميــة البشـرية .فالسياســات
المناصــرة للفق ـراء واالســتثمارات فــي إمكانــات األف ـراد ،بالتركيــز علــى التعليــم والتغذيــة والصحــة والتشــغيل هــي التــي تتيــح للجميــع
إمكانــات الحصــول علــى العمــل الالئــق وتحقيــق التقــدم الثابــت»82 .
وأظهــرت الدراســات بــأن النســاء اللواتــي يســتخدمن وســائل تنظيــم األســرة يكــن أوفــر صحــة ،وأفضــل تعليمـاً ،وأكثــر قــدرة داخــل أســرهن
ومجتمعاتهــن المحليــة وأفضــل إنتاجيــة مــن الناحيــة االقتصاديــة83 .
وعقــدت األمــم المتحــدة العديــد مــن االتفاقيــات والمعاهــدات والمؤتم ـرات التــي لهــا عالقــة بالصحــة اإلنجابيــة مثــل :اتفاقيــة القضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة عــام  ،1979المؤتمــر الدولــي للســكان والتنميــة عــام  ،1994األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة
عــام  ،2001مؤتمــر القمــة العالمــي  2005وغيرهــا .كمــا وركــز الهــدف ( )5مــن األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة علــى الصحــة النفاســية
مــن خــال تحقيــق الغايــات التاليــة84 :
•تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثالثة أرباع خالل الفترة من (.)2015- 1990
•تعميم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية بحلول عام .2015

 .1السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
اســتطاع األردن أن يحقــق تقدمـاً ملموسـاً فــي العنايــة بصحــة المـرأة بكفــاءة وجــودة عاليــة وفــي جميــع مراحــل حياتهــا ،باإلضافــة إلــى زيــادة
الوعــي بالقضايــا الســكانية والصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة ،وبمــا يتناســب مــع الش ـريعة اإلســامية وينســجم مــع العــادات والتقاليــد
ويحافــظ علــى تماســك األســرة ،وتحســين مســتواها مــن أجــل الوصــول إلــى التــوازن بيــن الســكان والمــوارد االقتصاديــة واالجتماعيــة
والبيئيــة ،لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســاواة والعدالــة بيــن الجنســين ،حيــث عملــت الحكومــة علــى إعــداد السياســات واالســتراتيجيات
والتش ـريعات لالرتقــاء بجــودة الرعايــة الصحيــة بشــكل عــام وبالصحــة اإلنجابيــة بشــكل خــاص .فهــدف البرنامــج التنفيــذي التنمــوي
( )2013-2011في»قطــاع الرعايــة الصحيــة» إلــى85 :

 8181الصحة الجنسية واإلنجابية ،منظمة الصحة العالمية.
 8282تقرير التنمية البشرية لعام  ،2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 8383حالة سكان العالم  ،2012صندوق األمم المتحدة للسكان.
.United Nations ,2015 Millennium Development Goals and Beyond 8484
 8585قطاع الرعاية الصحية ،البرنامج التنفيذي التنموي ( ،)2013-2011وزارة التخطيط والتعاون الدولي /ص (.)108


•تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية.
•تحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية مع تقليل العبء عن التمويل العام.
•الحد من معدالت انتشار األمراض غير السارية.
ويمثل الجدول التالي االستراتيجيات والخطط الوطنية التي لها عالقة بالصحة والصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة والفرصة السكانية.

الجدول ( )6االستراتيجيات والخطط الوطنية التي لها عالقة بالصحة والصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة والفرصة السكانية
الخطة االستراتيجية لتنظيم األسرة ()2017-2013
االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة لألعوام ()2017-2013
الخطة االستراتيجية لبرنامج القرى الصحية ()2015-2011
استراتيجية وزارة الصحة ()2012-2008
الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز ()2016-2012
االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية2011 ،
االستراتيجية الوطنية للسكان ()2020-2000
االستراتيجية الوطنية لالتصال واإلعالم الصحي ()2012-2011
االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ()2017-2013
قامــت وزارة الصحــة بوضــع سياســة رياديــة شــاملة فــي مجــال تقديــم وتعزيــز خدمــات الرعايــة الصحيــة ،كمــا تعمــل الــوزارة علــى االهتمــام
بصحــة المـرأة مــن خــال مديريــة صحــة المـرأة والطفــل؛ حيــث عملــت علــى تحســين جــودة ونوعيــة الخدمــات المتكاملــة المقدمــة للمـرأة
فــي جميــع مراحلهــا العمريــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات رعايــة األم أثنــاء فتــرة الحمــل ومــا بعــد ،وخدمــات تنظيــم األســرة والصحــة
اإلنجابيــة ،ورفــع كفــاءة مقدمــي الخدمــات فــي المراكــز الصحيــة .وتعمــل الــوزارة علــى زيــادة التغطيــة لخدمــات رعايــة المـرأة والطفــل مــن
خــال شــبكة واســعة لمراكــز األمومــة والطفولــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،حيــث ارتفــع عــدد مراكــز األمومــة والطفولــة مــن
( )419مركـزاً فــي عــام  2008ليصــل إلــى ( )444مركـزاً فــي عــام 86 .2012
كمــا تولــي وزارة الصحــة االهتمــام للصحــة النفســية؛ حيــث أعــدت الــوزارة االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة النفســية لعــام  2011بهــدف
تثقيــف المجتمــع باألمـراض النفســية وأهميــة معالجتهــا ،إذ تلعــب الثقافــة المجتمعيــة دوراًكبيـراً فــي االمتنــاع عــن العــاج النفســي والتــردد
عــن الذهــاب إلــى عيــادات األم ـراض النفســية خج ـاً وخوف ـاً وال تعتبرهــا أمراض ـاً تســتدعي العــاج ،وتعتبــر أم ـراض القلــق واالكتئــاب
مــن أكثــر األم ـراض النفســية شــيوعاً خاصــة بيــن اإلنــاث .وتركــز وزارة الصحــة فــي سياســتها علــى الصحــة النفســية حيــث تعمــل علــى
دمــج خدمــات الصحــة النفســية مــن خــال مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة باإلضافــة إلــى بنــاء قــدرات العامليــن/ات فــي هــذا
المجــال87.
 8686وزارة الصحة .
 8787وزارة الصحة.



وفــي إطــار اهتمــام المجلــس األعلــى للشــباب بالصحــة والصحــة اإلنجابيــة للشــباب والشــابات لتحقيــق بيئــة آمنــة وداعمــة للشــباب ،فقــد
قــام المجلــس وبالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان بتطويــر «حقيبــة معســكرات أنمــاط الحيــاة الصحيــة» ،وهــي عبــارة عــن
رزمــة متكاملــة مــن المعاييــر واألفــكار واألنشــطة التــي تتنــاول القضايــا المعنيــة بأنمــاط الحيــاة الصحيــة للشــباب والشــابات منهــا؛ قضايــا
الصحــة اإلنجابيــة ،بحيــث ال يتــم التعامــل مــع الصحــة اإلنجابيــة بمعــزل عــن أنمــاط الحيــاة الصحيــة مثــل؛ التغذيــة واللياقــة والتدخيــن
والمخــدرات وغيرهــا88 .
ويولــي المجلــس األعلــى للســكان اهتمامـاً واضحـاً بالتحديــات الســكانية التــي تواجــه األردن ،حيــث بيــن المجلــس أن األردن يقــف علــى
أعتــاب تحــول ديموغرافــي فــي التركيــب العمــري للســكان ،وهــو مــا يعــرف بالفرصــة الســكانية ،وذلــك عندمــا يكــون «نمــو الفئــة الســكانية
فــي أعمــار القــوى البشـرية (األفـراد فــي األعمــار  64-15ســنة) متفوقـاً بشــكل كبيــر علــى نمــو فئــة المعاليــن/ات فــي األعمــار دون ســن
الخامســة عشــر وفــوق العمــر  64ســنة» 89.إذ يتوقــع أن تصــل نســبة الســكان فــي ســن العمــل إلــى ( )%69بحلــول العــام .2030
ووفقـاً لتقريــر مســح الســكان والصحــة األسـرية لعــام 2012؛ فقــد تــم الوصــول إلــى معــدل اإلنجــاب الكلــي المســتهدف لعــام 2012
وهــو  3.5طفـاً لــكل ســيدة 90.ولبرامــج الصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة دور كبيــر فــي تحقــق الفرصــة الســكانية ،والتــي ستســاهم
فــي تحقيــق الرخــاء االقتصــادي والتحســن فــي الصحــة ونوعيــة الحيــاة للمواطنيــن وتحقيــق األهــداف الوطنيــة التنمويــة.
وتلعــب الم ـرأة دورا مهم ـاً فــي تحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية مــن خــال المشــاركة الفاعلــة فــي ســوق العمــل ،وتوفيــر خدمــات
الصحــة اإلنجابيــة لهــن ،وزيــادة التوعيــة بقضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة .كمــا أن تعليــم الم ـرأة يســاهم بشــكل كبيــر فــي
االســتفادة مــن العائــد الديموغرافــي ،فالم ـرأة المتعلمــة تنجــب عــدداً أقــل مــن األطفــال ،وأطفالهــا يحظــون بالرعايــة الصحيــة الجيــدة
وبالتحصيــل العلمــي91 .

8888
8989
9090
9191

حقيبة معسرات أنماط الحياة الصحية  ،2010 ،المجلس األعلى للشباب وصندوق األمم المتحدة للسكان.
برنامج الصحة االنجابية /تنظيم األسرة ،المجلس األعلى للسكان
االستراتيجية الوطنية للصحة االنجابية /تنظيم األسرة ( ،)2017-2013المجلس األعلى للسكان.
تقرير التنمية البشرية لعام  2013ص(.)7


النســاء فــي األردن .ويمثــل الشــكل رقــم ( )3الســرطانات األكثــر شــيوعاً بيــن النســاء ،بينمــا يســتعرض الجــدول رقــم ( )3البرامــج
المتعلقــة بالســرطانات.

 .2اإلحصاءات الوطنية:
انعكــس مســتوى تحســن الرعايــة والخدمــات الصحيــة المقدمــة فــي األردن علــى تطــور بعــض المؤشـرات الصحيــة منهــا؛ انخفــاض فــي
معــدالت اإلنجــاب ،وانخفــاض فــي معــدالت وفيــات األطفــال ،وانخفــاض فــي معــدل وفيــات األمهــات ،وزيــادة نســبة مــن يســتعملون
وســائل تنظيــم األســرة ،باإلضافــة إلــى زيــادة عــدد مراكــز األمومــة والطفولــة فــي المملكــة .والجــدول رقــم ( )1يمثــل مؤشـرات التقــدم
الصحــي لعــام .2012

الشكل رقم ( )3أنواع السرطانات األكثر شيوعاً بين النساء في األردن
2013

(9
2013

الجدول رقم ( )7مؤشرات التقدم الصحي لألعوام لعام 2012
المؤشر

2012

معدل الخصوبة الكلي

3.5

عدد الوحدات الصحية

675

نسبة المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة
(من 49-15سنة)

%61

عدد المراكز الصحية الشاملة (صحة)

92

عدد المراكز الصحية األولية (صحة)

372

عدد المراكز الصحية الفرعية

211

عدد مراكز األمومة والطفولة

444

نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة في فترة النفاس

%24

الوالدات التي تخضع لإلشراف الطبي

%99.1

حاالت تلقي الرعاية صحية أثناء الحمل من قبل
كادر طبي

43913

الوالدات التي تمت بمؤسسات طبية

%99

أعداد الحاصالت على رعاية ما بعد الوالدة
المصدر :وزارة الصحة

32479
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المصدر :وزارة الصحة 2010

الجدول رقم ( )8إحصاءات البرامج المتعلقة بالسرطانات
نوع البرامج

2012

2013

عدد السيدات اللواتي أجرين الفحص
السريري للثدي

57756

25116

عدد السيدات اللواتي تم تدريبهن على
الفحص الذاتي للثدي

59957

26081

عدد الندوات التثقيفية
المصدر :وزارة الصحة 2010
.

6435

2422

وتُعانــي النســاء فــي األردن مــن اإلصابــة باألم ـراض المختلفــة كالســكري والضغــط وأم ـراض الحمــل والــوالدة ..وغيرهــا ،ولكــن مــرض
الســرطان بأنواعــه المختلفــة يعتبــر مــن أكثــر األمـراض التــي تســبب الخــوف والقلــق لــدى النســاء ،وحســب اإلحصــاءات الرســمية فــإن
ســرطان الثــدي مــن أكثــر الســرطانات شــيوعاً بيــن النســاء فــي وقتنــا الحاضــر ،وتقــوم بعــض النســاء بإجـراء الفحوصــات بشــكل متكــرر،
ومنهــن مــن تبقــى بيــن الشـ ٍ
ـك والحيــرة والخــوف .وبالتالــي؛ فــإن توعيــة النســاء حــول ماهيــة هــذا المــرض وكيفيــة اكتشــافه مبكـراً يلعــب
دوراً أساســياً فــي الحــد مــن انتشــاره والمســاعدة فــي عالجــه .ويمــارس البرنامــج األردنــي لســرطان الثــدي دوراً هامــا فــي التقليــل مــن
انتشــار هــذا المــرض ،وهــو عبــارة عــن مبــادرة وطنيــة شــاملة تهــدف إلــى تقديــم خدمــات الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي لجميــع




ـدرب ( ،)%99وتمــت ()%99,1
كمــا بلغــت نســبة الحوامــل اللواتــي تلقيــن خدمــات رعايــة الحمــل عــام  2012مــن قبــل كادر طبــي مـ ّ
مــن الــوالدات فــي مرفــق صحــي ،وتلقــت ( )%82مــن الســيدات خدمــات مــا بعــد الــوالدة خــال يوميــن مــن الــوالدة92 .
وتســاهم برامــج تنظيــم األســرة فــي تحســين صحــة األمهــات واألطفــال وترشــيد النمــو الســكاني ،كمــا إن توفيــر خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
بمــا فيهــا تنظيــم األســرة هــو أحــد األهــداف اإلنمائيــة األلفيــة لعــام  .2015وتشــير إحصــاءات المجلــس األعلــى للســكان إلــى تراجــع
معــدل النمــو الســكاني فــي األردن تراجعـاً واضحـاً ،فمــن نســبة نمــو ( )%4.0قبــل عــام  1994إلــى ( )%2.2عــام  ،2010حيــث لــم
يتجــاوز عــدد ســكان المملكــة ( )2.1مليــون نســمة فــي عــام  ،1979ولكنــه تضاعــف فــي عــام  1994ليصــل إلــى ( )4.2مالييــن،
واســتمر النمو حتى أصبح حجم الســكان ( )6.418ماليين نســمة في العام  93 .2013وباســتمرار معدل النمو الســكاني الحالي
البالــغ ( )%2.2ســنوياً ،فإنــه مــن المتوقــع أن يصــل العــدد الكلــي للســكان إلــى الضعــف أي ( )13مليــون نســمة بحلــول عــام ،2040
ممــا يؤثــر علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وعلــى البنيــة التحتيــة وعلــى المــوارد الغذائيــة والمائيــة والبيئيــة94 .

الشكل رقم ( )2ازدياد عدد السكان في األردن خالل الفترة من ()2040-1979
(2040- 1979
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•	
تطويــر حقيبــة تدريبيــة لإلعالمييــن فــي مجــال الفرصــة الســكانية عــام 2013؛ إيمانـاً بأهميــة دور اإلعــام واالتصــال
فــي تحقيــق سياســات الفرصــة السـ َّـكانية واســتثمارها ،فقــد طــور المجلــس حقيبــة تدريبيــة شــاملة فــي مجــال الفرصــة السـ َّـكانية (تتضمــن
دلي ـاً تدريبي ـاً إعالمي ـاً للمتدربيــن/ات وآخــر للمدربيــن/ات) ،لتكــون معين ـاً لإلعالمييــن فــي عملهــم للمســاهمة فــي إدمــاج السياســات
المتعلقــة بالفرصــة السـ َّـكانية ،بالمــواد اإلعالميــة التــي تقــدم عبــر وســائل اإلعــام المختلفــة.
إطــاق الحملــة الوطنيــة «صحتنــا وراحتنــا بتنظيــم أس ـرتنا» حملــة «اســتخدمي اللولــب وريحــي بالــك» عــام
•	
2013؛ وقــد تمكنــت الحملــة مــن التواصــل المباشــر مــع عشـرات اآلالف مــن الســيدات عبــر تنفيــذ العديــد مــن العــروض التوعويــة

10

0

•	
الملتقــى الوطنــي للفرصــة الســكانية تحــت شــعار «الشــباب ..فرصتنــا ومســتقبلنا» عــام 2013؛ نظ ـراً ألهميــة
دور الشــباب ذكــوراً وإناثـاً فــي اســتثمار وتحقيــق الفرصــة الســكانية ،فقــد تــم تنظيــم الملتقــى بهــدف تعريــف الشــباب بمفهــوم الفرصــة
الســكانية وأفضــل الطــرق الســتثمارها والتعـ ّـرف علــى اإلنجــازات والتحديــات وأولويــات العمــل للمرحلــة المقبلــة.

5

1979

المصدر :المجلس األعلى للسكان2013 ،

 .3االنجازات والمبادرات الوطنية:
اهتــم األردن بالقضايــا الســكانية والصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة لمــا لهــا مــن فوائــد اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة علــى الفــرد واألســرة
والمجتمــع .وقــد حقــق األردن العديــد مــن اإلنجــازات فــي هــذا المجــال ،وتعتبــر وزارة الصحــة والمجلــس األعلــى للســكان مــن أهــم
المؤسســات العاملــة فــي هــذا القطــاع .ومــن أبــرز اإلنجــازات والمبــادرات للمجلــس األعلــى للســكان لعامــي (:)2013-2012

 9292وزارة الصحة.
 9393المجلس األعلى للسكان.
 9494االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية /تنظيم األسرة ( ،)2017-2013المجلس األعلى للسكان  ،ص (.)11


•	
إطــاق قاعــدة األبحــاث الســكانية اإللكترونيــة « »PROMISEعــام 2012؛ بهــدف توفيــر مرجعيــة شــاملة
لمعظــم الدراســات واألبحــاث المتعلقــة بالسياســات والبرامــج والخدمــات ذات الصلــة بقضايــا الســكان والتنميــة بمــا فيهــا الصحــة
اإلنجابية/تنظيــم األســرة منــذ عــام  2000وحتــى اآلن.

المباشــرة والمســابقات فــي المراكــز التجاريــة والحدائــق العامــة ،حيــث أســهمت الحملــة فــي رفــع وعــي العديــد مــن األزواج والزوجــات
حــول مفهــوم تنظيــم األســرة وفوائــد وســائل تنظيــم األســرة ،وســاعدت علــى تصحيــح عــدد مــن المفاهيــم الخاطئــة المتعلقــة باســتخدام
حبــوب تنظيــم األســرة.

6.4
4.2

إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة لألعــوام ()2017-2013؛ بالتعــاون مــع كافــة
•	
الجهــات المعنيــة لتســاهم فــي تحقيــق الفرصــة الســكانية بحلــول عــام  .2030وتُعــد هــذه االســتراتيجية وثيقــة سياســات وطنيــة قائمــة
علــى المكتســبات واإلنجــازات الوطنيــة والــدروس المســتفادة مــن كافــة القطاعــات المقدمــة لخدمــات ومعلومــات تنظيــم األســرة فــي
األردن.

البرنامــج التدريبــي التأهيلــي فــي وزارة األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســامية فــي مجــال الدعــوة لصحــة

•	
األســرة؛ نظـراً ألهميــة علمــاء الديــن فــي إحــداث التغيــر االيجابــي نحــو برامــج الصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة ،فقــد هــدف البرنامــج
إلــى تدريــب الوعــاظ والواعظــات وبنــاء قدراتهــم فــي مجــال الدعــوة لصحــة األســرة ،مــن خــال تعزيــز أنمــاط الســلوك الصحــي الســليم
وموقــف الش ـريعة اإلســامية مــن قضايــا الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة والعدالــة واإلنصــاف بيــن الجنســين.

•	
عقــد ( )27لقــاءاً حواريـاً توعويـاً للمجتمعــات المحليــة فــي المحافظــات عــام 2013؛ بالتعــاون مــع وزارة الصحــة
حــول مفهــوم الفرصــة الســكانية وقضايــا الصحــة اإلنجابيــة /تنظيــم األســرة مــن منظــور البعــد الســكاني.
ومن أبرز االنجازات والمبادرات التي قامت بها وزارة الصحة:
إعداد االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز (.)2016-2012
•	



•توســيع نطــاق الخدمــات المقدمــة للمـرأة والطفــل فــي المراكــز الصحيــة الشــاملة واألوليــة والفرعيــة؛ حيــث اشــتملت
هــذه الخدمــات علــى خدمــات صحــة المـرأة المتكاملــة فــي جميــع مراحلهــا العمريــة ،باإلضافــة إلــى خدمــات رعايــة األم أثنــاء فتــرة
الحمــل ومــا بعــد الــوالدة ورعايــة الطفولــة المتكاملــة حتــى عمــر ( )6ســنوات ،وخدمــات تنظيــم األســرة والصحــة اإلنجابيــة.
•رفــع كفــاءة مقدمــي الخدمــات فــي المراكــز الصحيــة فــي مجــال تقديــم خدمــات صحــة الم ـرأة والطفــل؛ حيــث تــم
إعــداد المعاييــر واألدلــة اإلرشــادية والتدريبيــة وإعــداد مدربيــن/ات معتمديــن فــي جميــع المحافظــات وتدريــب الكــوادر الصحيــة
عليهــا.

•زيــادة التغطيــة لخدمــات رعايــة الم ـرأة والطفــل مــن خــال شــبكة واســعة مــن المراكــز المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء
المملكــة؛ حيــث ارتفــع عــدد مراكــز األمومــة والطفولــة مــن ( )230مرك ـزاً فــي عــام  ،1991و( )413مرك ـزاً فــي نهايــة عــام

•قــام المجلــس األعلــى للشــباب بتأهيــل ( )60مشــرفة للتدريــب وتثقيــف اليافعــات فــي مجــال الصحــة العامــة
والصحــة اإلنجابيــة خــال عامــي  2012و2013؛ بمشــاركة حوالــي ( )1500فتــاة مــن المراكــز الشــبابية فــي المملكــة،

وذلــك مــن خــال مشــروع «شــباك صحتنــا» (معســكرات أنمــاط الحيــاة الصحيــة) بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.

 .4التحديات والتوصيات:
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال الصحــة والصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة والفرصــة الســكانية ،إال أنــه مــا زالــت
هنــاك بعــض التحديــات مــن أبرزهــا:

 2007ليصــل إلــى ( )444مرك ـزاً فــي عــام .2012

•تحســين كفــاءة اســتخدام معلومــات صحــة المـرأة والطفــل وتنظيــم األســرة؛ مــن خــال تطويــر وحوســبة نظــام المعلومــات
والمؤشـرات الخاصــة بخدمــات صحــة المـرأة والطفــل.
•إعــداد اســتراتيجية الحمــل اآلمــن للتعامــل مــع القضايــا ذات األولويــة؛ لتُشــكل مرجعيــة لوضــع الخطــط التنفيذيــة لخدمــات
الحمــل األمــن علــى جميــع مســتويات الرعايــة الصحيــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة.
•إدخــال برنامــج صحــة المـرأة فــي ( )17مركـزاً صحيـاً شــامالً كمرحلــة أولــى؛ وتضمينــه صحــة المراهقــات ،ومــن أهدافــه
زيــادة الوعــي لخطــورة الــزواج المبكــر والحمــل المبكــر علــى صحــة المـرأة.
•شمول السيدات الحوامل بمظلة التأمين الصحي؛ وتوفير مجانية الرعاية للحوامل ما قبل الوالدة وبعدها.
•عقــد ( )59دورة تدريبيــة وتأهيليــة خــال عــام  2013فــي مجــال الصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة؛ للكــوادر الصحيــة
العاملــة فــي هــذا المجــال وفــي المراكــز الصحيــة والمستشــفيات.
•دمــج خدمــات الصحــة النفســية مــن خــال الرعايــة الصحيــة األوليــة والثانويــة؛ حيــث عملــت وزارة الصحــة خــال عــام
 2012علــى تجهيــز وحــدة إدخــال للصحــة النفســية فــي مستشــفى معــان الحكومــي لتقديــم الخدمــة للذكــور واإلنــاث.

التحديات:
•خفض معدل اإلنجاب الكلي إلى أقل من ( )2.5مولود لكل امرأة عام .2020
•تحقيق واستثمار الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام :2030
مــن التحديــات التــي أشــار إليهــا «التقريــر األول لرصــد ومتابعــة مــدى التقــدم فــي تحقيــق واســتثمار سياســات الفــرص الســكانية لألعــوام
( »)2011-2007الصــادر عــن المجلــس األعلــى للســكان عــام 95 :2013
 التحديات الثقافية واالجتماعية للمفاهيم السائدة حول تنظيم األسرة والسلوكيات الصحية. ضعف ثقافة التمكين االقتصادي للمرأة. استمرار النقص في الكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة خاصة من اإلناث. عدم توفر نظام معلومات وطني شامل حول خدمات تنظيم األسرة.•أشــارت األجنــدة الوطنيــة ( )2015 -2006إلــى وجــود تباينــات فــي حجــم ونوعيــة الخدمــات الحكوميــة العامــة مثــل؛ التعليــم
والرعايــة الصحيــة والبنيــة التحتيــة ،كمــا أن اإلنفــاق العــام علــى الرعايــة الصحيــة يتركــز فــي المناطــق الحضريــة وال يســتهدف مختلــف
فئــات الســكان بصــورة صحيحــة96.
•تدني التركيز على الصحة النفسية للمرأة.
•عــدم توفــر إحصــاءات وطنيــة حساســة للنــوع االجتماعــي عــن األم ـراض النفســية ،بســب الثقافــة المجتمعيــة الســلبية عــن هــذه
األم ـراض والتــي تعتبــر عيب ـاً وبالتالــي ال يتــم اإلفصــاح عنهــا.

•بنــاء قــدرات ( )15شــخصاً مــن الكــوادر العاملــة فــي المراكــز الصحيــة الشــاملة فــي مجــال الصحــة النفســية؛ حيــث
تــم تزويــد هــذه المراكــز باألدويــة النفســية ،وتعمــل الــوزارة علــى مراقبــة ومتابعــة المراكــز التــي تقــدم خدمــة العــاج النفســي.
•إعــداد مطويــات ونشـرات توعويــة إرشــادية؛ وقــد تــم ذلــك بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة ،وحــول األمـراض النفســية
وضــرورة مراجعــة األطبــاء لتلقــي العــاج.
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التوصيات :
•االســتعانة بعلمــاء الديــن ودور العبــادة ووســائط اإلعــام ،لمــا لهمــا مــن تأثيــر قــوي فــي إحــداث التغيــر اإليجابــي نحــو برامــج الصحــة
اإلنجابيــة وتنظيم األســرة.
•تحسين بيئة السياسات الداعمة للصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة97 .
•تحسين توفير وجودة خدمات الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة.
•التركيز على البعد اإلرشادي والتوعوي بوسائل اإلعالم المختلفة حول أهمية تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.
•توسيع انتشار خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة خاصة في المناطق الفقيرة والنائية.
•تعزيز السلوكيات الصحية السليمة لدى جميع الفئات مع التركيز على فئة الشباب لتبني أنماط حياة صحية.
•تعليم وتدريب اإلناث وتمكينهن فيما يتعلق بقضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.
•تعزيــز ثقافــة التمكيــن االقتصــادي للمـرأة؛ مــن خــال البرامــج التوعويــة ،والــذي يســاهم بتخفيــف معــدل البطالــة لإلنــاث وبالتالــي
تخفيــف معــدالت الفقــر ،ممــا سيســاهم فــي خفــض معــدل اإلنجــاب الكلــي.
•إنشاء قواعد بيانات ومعلومات ودراسات تخدم قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.
•تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية لكافة فئات المجتمع وفي كافة المناطق.
•التركيز على برامج الصحة النفسية للمرأة لما لها من تأثير على صحة المرأة الجسدية والعاطفية.
•توعية المجتمع بأهمية العالج النفسي من خالل إعداد البرامج التثقيفية واإلرشادية ،وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

قصص نجاح
* تنفيذ مبادرات لتضمين خدمات تنظيم األسرة ضمن برامج التامين الصحي في القطاع الخاص:

ـاء علــى نتائــج الدراســة التــي أعدهــا المجلــس األعلــى للســكان خــال ســنة  2011تحــت عنــوان «دراســة الجــدوى االقتصاديــة
بنـ ً
مــن شــمول وســائل تنظيــم األســرة ضمــن برامــج التأميــن الصحــي فــي مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص» ،قــام مشــروع تعزيــز تنظيــم
األســرة  USAID/بهــدف االســتفادة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة ،بتبنــي تطبيــق المبــادرة وعمــل علــى إعــداد اســتراتيجية
لتضميــن خدمــات تنظيــم األســرة فــي برامــج التأميــن الصحــي لشــركات التأميــن الصحــي الخــاص ،وقــد تضمنــت االســتراتيجية خطــة
تنفيذيــة لتشــجيع اعتمــاد واســع النطــاق لتغطيــة وســائل تنظيــم األســرة فــي خطــط التأميــن الصحــي الخــاص ،وتســعى االســتراتيجية إلــى
مســاهمة شــركات التأميــن الصحــي فــي التســويق لتضميــن خدمــات تنظيــم األســرة ضمــن برامجهــا ،لمــا فيــه مــن فوائــد فــي انخفــاض
التكاليــف الطبيــة وزيــادة اإلنتاجيــة .وتمــت الموافقــة مــن قبــل شــركتي تاميــن علــى الدخــول بالمبــادرة وتــم التعاقــد مــع إحــدى الشــركات
لتحليــل ودراســة األثــر المنبثــق عــن تطبيــق المبــادرة.

* استحداث لجنة «العمل والتنمية االجتماعية والسكان» في مجلس النواب:

نتيجــة لجهــود كســب التأييــد التــي بذلهــا المجلــس األعلــى للســكان ،فقــد أضــاف مجلــس النــواب خــال تعديــل نظامــه الداخلــي
مكــون «الســكان» إلــى لجنــة «العمــل والتنميــة االجتماعيــة» لتصبــح «لجنــة العمــل والتنميــة االجتماعيــة والســكان» كواحــدة مــن
اللجــان الدائمــة فــي المجلــس ،حيــث أســندت للجنــة مهمــة دراســة القوانيــن واألمــور المتعلقــة بالســكان والتنميــة والفرصــة الســكانية
واإلحصــاءات العامــة ومــا فــي حكمهــا.

* استحداث إدارة اإلنتاج واالتصال السكاني في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون:

نتيجــة لجهــود كســب التأييــد التــي بذلهــا المجلــس وبهــدف إدمــاج البعــد الســكاني علــى المســتوى الوطنــي والمحافظــات فــي مختلــف
أشــكال اإلنتــاج اإلذاعــي والتلفزيونــي مــن خــال برامــج إعالميــة جــادة ومدروســة ،وإيمان ـاً بأهميــة اإلعــام فــي الوصــول إلــى نتائــج
إيجابيــة لتحقيــق واســتثمار الفرصــة الســكانية ،قامــت مؤسســة اإلذاعــة والتلفزيــون باســتحداث إدارة اإلنتــاج واالتصــال الســكاني ضمــن
الهيــكل التنظيمــي الخــاص بالمؤسســة ،حيــث ســيصار بعــد ذلــك إلــى رفدهــا بالمــوارد البشـرية مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص واألجهــزة
والمعــدات الالزمــة.
* إطــاق قاعــدة األبحــاث الســكانية اإللكترونيــة « »PROMISEالتــي تُعــد أول موقــع متخصــص باألبحــاث الســكانية
علــى المســتوى الوطنــي بهــدف توفيــر مرجعيــة شــاملة لمعظــم الدراســات واألبحــاث المتعلقــة بالسياســات والبرامــج والخدمــات ذات
الصلــة بقضايــا الســكان والتنميــة بمــا فيهــا الصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة منــذ عــام  2000وحتــى اآلن.
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رابعاً :التأمينات االجتماعية
اإلنســان بطبيعتــه بحاجــة إلــى األمــن واألمــان الذيــن يشــعرانه باالســتقرار ومــن ثــم زيــادة اإلنتاجيــة والتفاعليــة ضمــن محيطــة االجتماعــي،
وتتمثــل التأمينــات االجتماعيــة للم ـرأة بشــمولها بمظلــة الضمــان االجتماعــي والتقاعــد المدنــي والتأميــن الصحــي ،وبحقوقهــا الوظيفيــة
المســاوية للرجــل باإلضافــة إلــى حقوقهــا فــي توفيــر أوقــات كافيــة للرضاعــة واإلنجــاب ورعايــة الطفــل ،وبمنحهــا اإلجــازات الكافيــة
لتحقيــق أفضــل صــور الرعايــة واالهتمــام باألطفــال الذيــن هــم بنــاة الغــد وصنــاع الحاضــر والمســتقبل.
إن تطبيــق القوانيــن الخاصــة بالعمــل والعمــال وإنفاذهــا علــى الم ـرأة وشــمولها بكافــة التش ـريعات واالتفاقيــات التــي ضمنــت حقهــا
كأم وعاملــة بمــا فيهــا التقاعــد والمكافــآت الخاصــة بالشــيخوخة والعجــز والوفــاة وإصابــات العمــل والتعطيــل وغيرهــا مــن التأمينــات
االجتماعيــة ،كل ذلــك مــن شــأنه أن يســاهم فــي اســتقرارها وشــعورها باألمــان علــى نفســها وعلــى أس ـرتها ويزيــد مــن تفاعلهــا اإليجابــي
مجتمعي ـاً ويحفزهــا لمزيــد مــن النشــاط والتعــاون واإلنجــاز لتحقيــق التنميــة االجتماعيــة المنشــودة.

 .1السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
عمــل األردن علــى االهتمــام بالمـرأة األردنيــة وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــا مــن خــال إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي رســم السياســات
والتخطيــط االســتراتيجي وفــي التشـريعات ومراعــاة احتياجــات المـرأة والرجــل بعدالــة لتحقيــق العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص .فقــد
عمــل علــى توفيــر الحمايــة االجتماعيــة للمـرأة األردنيــة فــي التشـريعات والقوانيــن التــي لهــا عالقــة بالتأمينــات االجتماعيــة كقانــون الضمــان
االجتماعــي وقانــون التقاعــد المدنــي .كمــا جــاء فــي العديــد مــن االســتراتيجيات الوطنيــة التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر الحمايــة االجتماعيــة
للمـرأة منهــا؛ االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر للســنوات ( ،)2020-2013واألجنــدة الوطنيــة ( ،)2015 -2006والبرنامــج
التنفيــذي التنمــوي ( ،)2013-2011واالســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة (.)2017-2013
ومــن أهــم التشـريعات الفاعلــة لتمكيــن المـرأة والتــي توفــر لهــا الحمايــة االجتماعيــة وتعتبــر نقلــة نوعيــة فــي مجــال التأمينــات والحمايــة
االجتماعيــة التــي يقدمهــا التشـريع األردنــي ،قانــون الضمــان االجتماعــي رقــم ( )7لســنة  2010وتعديالتــه؛ وقــد عـ ّـرف قانــون الضمــان
االجتماعــي المؤمــن عليــه فــي المــادة (/2أ) «الشــخص الطبيعــي الــذي تســري عليــة أحــكام هــذا القانــون ذكــر كان أم أنثــى» .ويشــمل
القانــون تأميــن إصابــات العمــل ،تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة ،تأميــن األمومــة ،تأميــن التعطــل عــن العمــل والتأميــن الصحــي .ولــم
يميــز قانــون الضمــان االجتماعــي بيــن الرجــل والمـرأة وســاوى بينهمــا فــي الحقــوق والواجبــات ســواء مــا يتعلــق بالرواتــب التقاعديــة بشــتى
أشــكالها (راتــب التقاعــد المبكــر أو راتــب الشــيخوخة أو راتــب تقاعــد الشــيخوخة الوجوبــي أو راتــب التقاعــد للوفــاة الطبيعيــة أو راتــب
التقاعــد للوفــاة الناشــئة عــن إصابــة العمــل) أو مــا يتعلــق بخدمــات تأميــن إصابــات العمــل أو االنتفــاع باالشــتراك االختيــاري وإضافــة
ســنوات الخدمــة الســابقة أو خدمــات تأميــن التعطــل عــن العمــل.

 .2اإلنجازات والمبادرات الوطنية:
حقــق األردن نقلــة نوعيــة فــي مجــال تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة للم ـرأة األردنيــة ،وذلــك مــن خــال إلغــاء وتعديــل بعــض النصــوص
التشـريعية المجحفــة بحــق المـرأة ،ولتعزيــز مبــدأ العدالــة االجتماعيــة والمســاواة التــي نــص عليهــا الدســتور األردنــي .ومــن أهــم االنجــازات



التــي ســاهمت فــي تقــدم المـرأة هــي تعديــل قانــون الضمــان االجتماعــي وقانــون التقاعــد المدنــي.

أ -قانون الضمان االجتماعي رقم ( )7لسنة 2010

وتعديالته98:

عمــل القانــون الجديــد للضمــان االجتماعــي علــى توســيع نطــاق المشــمولين بالضمــان مــن النســاء ومــن مختلــف القطاعــات ،وباشــرت
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بتطبيــق القانــون الجديــد الــذي سيســاهم بتمكيــن المـرأة وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
لهــا ،وذلــك مــن خــال المجــاالت التاليــة:
تأميــن األمومــة :باشــرت المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي بتطبيــق تأميــن األمومــة كأحــد التأمينــات الجديــدة التــي اشــتمل عليهــا
قانــون الضمــان االجتماعــي ،لتوفيــر الحمايــة واألمــان للمؤمــن عليهــن العامــات وخصوصـاً فــي القطــاع الخــاص ،والــذي سيســاهم فــي
تشــجيع القطــاع الخــاص علــى تشــغيل اإلنــاث وعــم االســتغناء عــن خدماتهــن بســبب إجــازة األمومــة وبالتالــي زيــادة المشــاركة االقتصاديــة
للمـرأة.

التوسع في مجاالت الحماية للمرأة العاملة:
وفّــر القانــون الجديــد الفرصــة لربــات المنــازل والعامــات لحســابهن الخــاص وصاحبــات المهــن واألعمــال لالشــتراك بالضمــان ،ممــا
يســاهم فــي توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــن وتأمينهــن برواتــب تقاعديــة مســتقبالً ممــا سيســاهم فــي شــعورهن باالســتقرار واألمــان ،األمــر
الــذي ســينعكس إيجابـاً علــى المـرأة نفســها وعلــى أسـرتها.

األرامل:

إذ منــح القانــون الجديــد لألرامــل الحــق فــي الجمــع بيــن أجرهــا مــن العمــل وكامــل حصتهــا التــي تــؤول إليهــا مــن راتــب زوجهــا المتوفــى
دون أن يكــون لدخلهــا مــن العمــل أي تأثيــر علــى اســتحقاقها لهــذه الحصــة مراعــاة لظروفهــا المعيشــية واألس ـرية .كمــا أتــاح القانــون
لألرملــة الجمــع بيــن نصيبهــا مــن راتــب التقاعــد أو االعتــال الــذي يــؤول إليهــا مــن زوجهــا وبيــن نصيبهــا مــن رواتــب التقاعــد واالعتــال
التــي تــؤول إليهــا مــن والديهــا وأبنائهــا.

المرأة العاملة المتوفاة:

يــورث راتــب المـرأة المتوفــاة كامـاًكمــا يــورث راتــب الرجــل ســواء توفيــت وهــي صاحبــة راتــب تقاعــدي أو حصلــت الوفــاة وهــي مشــتركة
علــى رأس عملهــا كالرجــل ،وبالتالــي فــإن كافــة المســتحقين/ات الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط االســتحقاق يمكــن توريثهــم بمــن فيهــم
زوجهــا فــي حــال عجــزه وعــدم عملــه ،وهــذا يعنــي أن األبنــاء والبنــات واألخــوات والوالديــن يســتفيدون مــن راتــب تقاعــد الوفــاة للمـرأة
بنفــس الشــروط التــي يســتفيدون منهــا إذا كان المتوفــى هــو الرجــل ،كمــا أن الراتــب التقاعــدي للمؤمــن عليهــا المتوفــاة يــؤول كامـاً إلــى
أبنائهــا ووالديهــا فــي حــال عــدم اســتحقاق الــزوج لنصيــب منــه كونــه يعمــل أو لعــدم ثبــوت عجــزه.
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حق االبنة والوالدة:

يحــق لالبنــة التــي تتقاضــى راتب ـاً تقاعدي ـاً أو راتــب اعتــال الجمــع بيــن هــذا الراتــب ونصيبهــا مــن رواتــب التقاعــد أو االعتــال التــي
ـض النظــر عــن عمرهــا،
تــؤول إليهــا مــن والديهــا ،كمــا يســتمر صــرف الحصــة المترتبــة لألنثــى بصفتهــا مســتحقة فــي حــال عــدم عملهــا وبغـ ِّ
باإلضافــة إلــى منــح الوالــدة نصيبهــا مــن ولدهــا المتوفــى ودون أي شــروط.

األموال المستحقة من الضمان االجتماعي:

أعطــى قانــون الضمــان االجتماعــي حصانــة لألمــوال المســتحقة مــن الضمــان االجتماعــي ســواء كانــت رواتــب تقاعديــة أو تعويضــات دفعــة
وديْــن المؤسســة ،وبمــا ال يتعــدى ربــع الراتــب،
واحــدة ،فــا يجــوز الحجــز علــى تلــك األمــوال إال لنوعيــن مــن الديــن وهمــا ديــن النفقــة َ
وهــذا يــدل علــى حــرص القانــون علــى حقــوق المـرأة وبأحقيتهــا بالحجــز علــى جــزء مــن الراتــب التقاعــدي لطليقهــا كبديــل نفقــة.
كمــا وفــر قانــون الضمــان االجتماعــي الحمايــة االجتماعيــة للمـرأة مــن خــال خدمــات تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة علــى أســاس
المســاواة بيــن الرجــل والمـرأة ،ووفــر قانــون العمــل الحمايــة القانونيــة فــي حالــة اإلصابــة .كمــا وســع النظــام المعــدل لنظــام التأميــن الصحــي
نطــاق المشــمولين/ات بال ــتأمين الصحــي للمؤمــن عليــه/ا ليشــمل العازبــات العامــات ،البنــات األرامــل ،والمطلقــات اللواتــي ليــس لديهــن
أبنــاء أو لهــن أبنــاء لــم تتجــاوز أعمارهــم الخامســة والعشـرين ســنة ،األخــوات لحيــن إكمالهــن الثامنــة عشــرة مــن العمــر ،األخــوات مــن
العاجزيــن/ات صحيـاً عــن إعالــة أنفســهن ،واألخــوات العازبــات غيــر العامــات ممــن يتولــى المشــترك إعالتهــن شــرعاً.

ب -مشروع القانون المع ّدل لقانون التقاعد المدني رقم ( )34لعام (:)1959
بنــاءاً علــى توجيهــات جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم إلعــداد دراســة شــاملة حــول التقاعــد المدنــي بكافــة أبعــاده وتوخــي العدالــة
والشــفافية والموضوعيــة ،تــم إعــداد مشــروع القانــون المعـ ّدل لقانــون التقاعــد المدنــي ،حيــث ستســاهم التعديــات التــي أجريــت علــى
إنصــاف الم ـرأة األردنيــة وتعزيــز المســاواة وتكافــؤ الفــرص .لقــد ســاهمت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة بجهــد تشــاركي
وبالتعــاون والتنســيق مــع المنظمــات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وخاصــة النســائية منهــا ،فــي إلغــاء وتعديــل بعــض النصــوص
فــي هــذا القانــون والمجحفــة بحــق الم ـرأة مــن خــال رفــع توصياتهــا إلــى الحكومــة للعمــل بهــا ،والتــي مــن شــأنها أن توفــر الحمايــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة للم ـرأة األردنيــة وبالتالــي تعزيــز المســاواة وتكافــؤ الفــرص.

المــادة ( :)34ال يقطــع راتــب التقاعــد عــن الموظفــة التــي اكتســبت راتبـاً تقاعديـاً عــن خدماتهــا فــي حالــة زواجهــا ،وإذا توفيــت انتقــل
راتبهــا إلــى مســتحقيه وفاقـاً ألحــكام هــذا القانــون إذا ثبــت احتياجهــم ،وثبــت أيضـاً أن الموظفــة كانــت مســؤولة مباشــرة عــن إعالتهــم.
كما تم تعديل المواد ( )31،15،2المبينة في الجدول رقم (:)1

جدول رقم ( )9التعديالت التي أجريت على قانون التقاعد المدني رقم ( )34لعام ()1959
رقم المادة
المادة ()2

النص قبل التعديل
«وتعني كلمة (الموظف) :الموظف
األردني المصنف الذي يتقاضى راتبه
من الميزانية العامة أو أي موظف أو
مستخدم آخر نصت القوانين واألنظمة
األخرى انه تابع للتقاعد على حساب
الخزانة العامة».

النص بعد التعديل

أسباب التعديل

«تعني كلمة (الموظف) :الموظف األردني /تم إضافة كلمة «موظفة»
الموظفة األردنية المصنف/المصنفة الذي إلى النص األصلي
يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي
مراعاة للنوع االجتماعي
موظف/موظفة أو مستخدم /مستخدمة
وأسوة ببعض القوانين
آخر نصت القوانين واألنظمة األخرى أنه األردنية.
تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة».

المادة (« )15يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة أي
«يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر
موظف على التقاعد إذا أكمل عشرين إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل
سنة والموظفة إذا أكملت خمس عشرة عشرين سنة».
سنة خدمة مقبولة للتقاعد».

ساوى النص الجديد
بين الموظف والموظفة
في عدد سنوات الخدمة
القابلة للتقاعد ،مما
يساهم في زيادة مشاركة
المرأة في النشاط
االقتصادي ،ولضمان
االستفادة من العائدات
التقاعدية في حال كانت
خدمتها أطول.

وقد شملت التعديالت الجديدة إلغاء المواد ( )34،33،24والتي تنص على ما يلي:
المــادة (« :)24الموظفــة التابعــة للتقاعــد والتــي تتقاضــى راتب ـاً موروث ـاً ،إذا خصــص لهــا راتــب تقاعــد عــن خدمتهــا تُعطــى الراتــب
األكثــر ويُوقــف اآلخــر».
المــادة (« :)33يقطــع راتــب التقاعــد عــن الزوجــات والبنــات واألمهــات عنــد تزوجهــن ،علــى أن يعــاد إليهــن اســتحقاقهن إذا
أصبحــن أرامــل أو مطلقــات ،وعنــد زواجهــن مــرة ثانيــة يقطــع الراتــب نهائي ـاً ،أمــا البنــات واألمهــات اللواتــي كــن متزوجــات عنــد وفــاة
أبيهــن أو ولدهــن ولــم يســتفدن وقتئــذ مــن راتــب مورثهــن ثــم أصبحــن أرامــل أو مطلقــات فينلــن نصيبهــن مــن تاريــخ الترمــل أو الطــاق
وفاق ـاً ألحــكام هــذا القانــون».




المادة (« )31يعتبر األشخاص اآلتي ذكرهم أفراد
عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفى
الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو
المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام
هذا القانون:
أ -الزوجة أو الزوجات.
ب -البنون الذين لم يكملوا السابعة
عشرة من عمرهم.
ت -البنات العازبات أو األرامل أو
المطلقات.
ث -األم األرملة أو المطلقة.
ج -األب شريطة أن يكون المتوفى أعزباً
والمعيل الوحيد لوالده».

«يُعتبر األشخاص اآلتي ذكرهم أفراد
تم إضافة «الموظفة»
عائلة الموظف أو الموظفة أو المتقاعد أو إلى النص بهدف إلغاء
المتقاعدة المتوفى الذين لهم الحق في
التمييز بين الموظف
راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات والموظفة في توزيع
بموجب أحكام هذا القانون:
الحقوق التقاعدية على
أ -الزوج.
الورثة.
ب -البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة
من عمرهم.
ت -البنات العازبات أو األرامل أو
المطلقات.
الوالدان».
ث-

		
ج .وفــر قانــون العمــل الحمايــة القانونيــة فــي حالــة اإلصابــة ،ووســع النظــام المع ـ ّدل لنظــام التأميــن الصحــي نطــاق المشــمولين/ات
بال ــتأمين الصحــي للمؤمــن عليــه ليشــمل العازبــات العامــات ،البنــات األرامــل والمطلقــات اللواتــي ليــس لديهــن أبنــاء أو لهــن أبنــاء لــم
تتجــاوز أعمارهــم الخامســة والعش ـرين ســنة ،األخــوات لحيــن إكمالهــن الثامنــة عشــرة مــن العمــر ،األخــوات مــن العاجزيــن صحي ـاً عــن
إعالــة أنفســهن واألخــوات العازبــات غيــر العامــات ممــن يتولــى المشــترك إعالتهــن شــرعاً.
د .نصــت المــادة ( )3مــن قانــون التقاعــد العســكري علــى حــق األفـراد (ذكــوراً وإناثـاً) بالتقاعــد والحصــول علــى الراتــب التقاعــدي بعــد
مضــي ســت عشــرة ســنة مــن الخدمــة99.

 .3اإلحصاءات الوطنية:
تُشــير اإلحصــاءات الصــادرة عــن مؤسســة الضمــان االجتماعــي لعــام  2013والمتعلقــة باشــتراكات النســاء فــي الضمــان االجتماعــي
إلــى مــا يلــي100 :
 تدنــي نســبة مشــاركة النســاء فــي الضمــان االجتماعــي؛ حيــث بلــغ عــدد المؤمــن عليهــن المشــتركات بالضمــان حاليـاً ( )252ألــففعــال ،إذ ال تتجــاوز النســبة ( )%25مــن إجمالــي المشــتركين/ات.
مشــتركة مــن أصــل مليــون مشــترك ّ
 تــم تخصيــص ( )18ألــف راتــب تقاعــدي للمؤمــن عليهــن مــن النســاء مــن بيــن ( )143ألــف راتــب تقاعــدي خصصهــا الضمــانقانون التقاعد العسكري لسنة 1959
9999
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االجتماعــي وبنســبة ( )%13مــن إجمالــي المتقاعديــن.
 وصل عدد المستفيدات من تأمين األُمومة إلى ( )2600مؤمن عليها ،وبمبلغ إِجمالي ( )3مليون دينار.انضمــت ( )11ألــف ربــة منــزل أردنيــة إلــى مظلــة الضمــان االجتماعــي عبــر االشــتراك االختيــاري ،بعــد نفــاذ قانــون الضمــان
االجتماعــي المؤقــت فــي (.)2010/5/1

جدول رقم ( )10المشتركات في الضمان االجتماعي
عدد المشتركات في الضمان االجتماعي

( )252ألف مشتركة

عدد ربات المنازل المشتركات

ما يزيد على ( )11ألف ربة منزل

عدد المستفيدات من تأمين األمومة

( )2600مؤمن عليها

عدد رواتب التقاعد للمؤمن عليهن
المصدر :مؤسسة الضمان االجتماعي

(  )18ألف راتب تقاعدي

بلــغ المعــدل العــام للتغطيــة بالتأميــن الصحــي فــي المملكــة حســب احصــاءات عــام  2012حوالــي ( %70حوالــي  %71لإلنــاث
مقابــل %69للذكــور).

 .4التحديات والتوصيات:
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي حققهــا قانــون الضمــان االجتماعــي المؤقــت مــن خــال توســيع مجــاالت الحمايــة للم ـرأة العاملــة،
وإتاحــة الفرصــة لربــات المنــازل والعامــات لحســابهن الخــاص وصاحبــات المهــن واألعمــال لالشــتراك بالضمــان االجتماعــي ،إال أن
هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه زيــادة نســبة النســاء المشــتركات فــي الضمــان ،ومــن أبرزهــا101 :

تدنــي نســبة مشــاركة النســاء؛ حيــث بلــغ عــدد المؤمــن عليهــن المشــتركات بالضمــان حاليـاً ( )252ألــف مشــتركة مــن أصــل
•	
فعــال ،إذ ال تتجــاوز النســبة ( )%25مــن إجمالــي المشــتركين/ات ،ممــا يتطلــب التعــاون والتنســيق بيــن كافــة الجهــات
مليــون مشــترك ّ
إليجــاد الحلــول المناســبة لزيــادة نســبة مشــاركة الم ـرأة فــي ســوق العمــل وفــي الضمــان االجتماعــي.
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• توجــه المـرأة إلــى خيــار صــرف تعويــض الدفعــة الواحــدة الــذي أتاحتــه المؤسســة للمـرأة فــي حــال زواجهــا أو طالقهــا أو ترملهــا ورغبتهــا
التفــرغ لشــؤون األســرة ،وبالتالــي ال بــد مــن تشــجيع المـرأة علــى االســتمرار فــي االشــتراك بالضمــان بإتاحــة فرصــة االشــتراك االختيــاري
لهــا فــي حــال تركهــا العمــل أو العــودة لســوق العمــل مــن جديــد ،أو التمديــد لمــا بعــد الســن القانونيــة لحيــن اســتكمال المــدة الموجبــة
الســتحقاق الراتــب التقاعــدي.
• لجــوء قطــاع مــن النســاء لصــرف تعويــض الدفعــة الواحــدة ممــا يحرمهــن أو يحــد مــن إمكانيــة حصولهــن مســتقبالً علــى راتــب تقاعــدي.
ولمعالجــة هــذه الظاهــرة قامــت مؤسســة الضمــان االجتماعــي بإطــاق حملــة إعالميــة واســعة وتنظيــم جلســات حواريــة لممثــات الهيئــات
النســائية فــي كافــة محافظــات المملكــة ،لتشــجيع النســاء علــى االســتمرار فــي االشــتراك بالضمــان وعــدم اإلقــدام علــى صــرف تعويــض
الدفعــة الواحــدة وخلــق وعــي تأمينــي لديهــن للوصــول إلــى مرحــة اســتحقاق الرواتــب التقاعديــة.
ولضمــان تشــجيع النســاء علــى االشــتراك بالضمــان االجتماعــي لتوفيــر الحمايــة لهــن وألســرهن ،فــا بــد مــن عقــد برامــج توعويــة لجميــع
النســاء وبكافــة القطاعــات بالتعــاون والتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة وخصوصـاً اإلعــام بأشــكاله كافــة.

خامساً  :كبيرات السن
«إن أيــة حضــارة تعتمــد علــى مبــادئ التكافــل والتضامــن وتزدهــر بفضــل حكمــة األجــداد وعطــاء اآلبــاء الذيــن تركــوا إرثـاً مــن القيــم التــي
تشــهد علــى حنكتهــم وبراعتهــم .هكــذا تواصلــت شــعلة الحضــارة مــن جيــل إلــى جيــل»102 .

(كلمة سمو األميرة بسمة بنت طالل المعظمة في حفل إطالق المبادرة الوطنية «مسنين بال حدود»)2014 ،
شــيخوخة الســكان ظاهــرة عالميــة تؤثــر علــى الرجــال والنســاء مع ـاً ،حيــث يواجــه كبــار الســن ( 60ســنة فأكثــر) الكثيــر مــن التغي ـرات
الجســمية والنفســية واالجتماعيــة ،ولهــذا تأثيــر كبيــر علــى الــدول مــن الناحيــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،ومــن المالحــظ ازديــاد
عــدد كبــار الســن فــي العالــم بســبب التحســن فــي الرعايــة الصحيــة وانخفــاض معــدالت الخصوبــة والوفيــات.
وألول مــرة فــي تاريــخ العالــم ،وبحلــول عــام  2050ســيتجاوز عــدد كبــار الســن فــي العالــم عــدد الشــباب .فخــال القــرن العشـرين اســتمر
عــدد المســنين فــي االرتفــاع ،ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا االرتفــاع فــي القــرن الحــادي والعشـرين .حيــث كانــت نســبة المســنين فــي عــام
 )%8( 1950ووصلــت فــي عــام  2000إلــى ( ،)%10ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى ( )%21فــي عــام 103 .2050
الشكل رقم ( )11ارتفاع نسبة المسنين في العالم
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ومــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد األشــخاص فــي العالــم الذيــن تبلــغ أعمارهــم ( )60عامـاً أو أكثــر ،خــال الســنوات ال ـ ( )45المقبلــة،
ثــاث م ـرات تقريب ـاً ليرتفــع بذلــك عــدد المســنين مــن ( )672مليــون فــي عــام  2005إلــى مــا يقــرب مــن ( )1,9مليــار بحلــول عــام
 .2050كمــا ســيكون هنــاك ازديــاد ملحــوظ فــي إعــداد «الطاعنيــن فــي العمــر ( 80عامـاً فأكثــر)» ،ليرتفــع عددهــم مــن ( )86مليــون
فــي عــام  2005إلــى ( )394مليــون فــي عــام  .2050وبحلــول عــام  ،2050مــن المتوقــع أن يتمركــز معظــم المتقدميــن فــي العمــر
فــي البلــدان الناميــة104 .
وتقديـراً لكبــار الســن فقــد حــددت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  ،1990األول مــن تشـرين األول يومـاً دوليـاً للمســنين ،كمــا
أن الهــدف العــام «لخطــة عمــل مدريــد الدوليــة للشــيخوخة وتقييمهــا لعــام  »2002هــو ”ضمــان أن يتمكــن األشــخاص فــي كل مــكان
مــن التقــدم فــي الســن بأمــن وكرامــة ،وأن يواصلــوا المشــاركة فــي مجتمعاتهــم كمواطنيــن لهــم حقــوق كاملــة « ، 105كمــا أكــدت الخطــة
علــى ضــرورة توفيــر الخدمــات الصحيــة والرفــاه فــي ســن الشــيخوخة وكفالــة بيئيــة تمكينيــة وداعمــة لكبــار الســن.
وتُشــكل النســاء النســبة األكبــر مــن إجمالــي األشــخاص المســنين فــي العالــم؛ حيــث ســيزداد عــدد النســاء ضمــن الفئــة العمريــة (60
فأكثــر) مــن حوالــي ( )336مليــون فــي عــام  2000إلــى أكثــر مــن ( )1بليــون فــي عــام  106 .2050حيــث أكــد تقريــر الجمعيــة
العالميــة الثانيــة للشــيخوخة علــى ضــرورة أن تُشــكل حــاالت كبيـرات الســن فــي كل بلــد أولويــة فــي إجـراءات السياســة العامــة والمســاواة
الكاملــة بيــن المـرأة والرجــل وضمــان إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي جميــع السياســات والتشـريعات 107.وأكــد تقريــر التنميــة البشـرية
لعــام  2013بــأن مواجهــة التحديــات الديموغرافيــة تتطلــب زيــادة المشــاركة فــي القــوى العاملــة وخاصــة مشــاركة النســاء والمســنين.
فمــن حــق كبيـرات الســن أن يشــعرن باألمــن واألمــان وأنهــن موقــع االحتـرام والتقديــر ،مــن خــال توفيــر الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة
والحيــاة الكريمــة لهــن ،والعمــل علــى توعيــة المجتمــع بقضايــا كبــار الســن وتكريــس النظــرة اإليجابيــة نحوهــن ،باإلضافــة إلــى دعمهــن
وتمكينهــن وتوفيــر بيئــة آمنــة وداعمــة لهــن مــن قبــل األســرة والمجتمــع والدولــة.

 .1السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
انطالقـاً مــن اهتمــام وتوجيهــات جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم وجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة بكبــار الســن ،والحــرص
علــى توفيــر أفضــل رعايــة صحيــة واجتماعيــة واالرتقــاء بالخدمــات التــي تقــدم لهــم/ن ،فقــد أعــد المجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة
بمنهجيــة تشــاركية «االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن عــام  »2008بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة
والمجلــس التمريضــي األردنــي ومنظمــة الصحــة العالميــة وذوي االختصــاص فــي الجامعــات األردنيــة والمؤسســات غيــر حكوميــة ،بحيــث
تســاهم هــذه االســتراتيجية فــي رســم السياســات الخاصــة بكبــار الســن .كمــا عمــل األردن علــى تقديــم خدمــات اجتماعيــة وصحيــة لكبــار
الســن منهــا؛ التأميــن الصحــي المدنــي لفئــة كبــار الســن ،واســتحقاق راتــب تقاعــد الشــيخوخة للمؤمــن عليــه ممــن أكمــل الســتين مــن عمــره
للذكــر والخامســة والخمســين لألنثــى وذلــك بموجــب قانــون الضمــان االجتماعــي.
وخصصــت وزارة التنميــة االجتماعيــة قســماً خاصـاً لكبــار الســن؛ وهــي الجهــة الرســمية المســؤولة عــن ترخيــص دور المســنين واألنديــة
النهاريــة ،واإلش ـراف علــى الخدمــات المقدمــة للمســنين فيهــا ،باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى كرامــة كبــار الســن مــن األشــخاص
المحتاجيــن للخدمــات االجتماعيــة اإليوائيــة .بينمــا تقــوم وزارة الصحــة بتقديــم الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة والرقابيــة والتأهيليــة لــدور
رعايــة المســنين.
10104
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صندوق األمم المتحدة للسكان ،شيخوخة السكان
تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ،2002 ،األمم المتحدة ،الفقرة (.)10
WHO and UNFPA, P ,2007 ,Women, Aging and Health: A Framework for Action
تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ،2002 ،األمم المتحدة ص (.)7



كمــا تــم إنشــاء قســم مختــص فــي أمانــة عمــان الكبــرى يُعنــى بفئــة كبــار الســن؛ حيــث يقــدم خدماتــه مــن خــال إنشــاء ركــن خــاص لكبــار
الســن فــي المراكــز االجتماعيــة التابعــة ألمانــة عمــان ،حيــث يتــم عقــد العديــد مــن األنشــطة والبرامــج التدريبيــة والتأهيليــة والترفيهيــة
والرياضيــة التــي تناســب حاجــات هــذه الفئــة العمريــة وتطلعاتهــا ،باإلضافــة إلــى الفحوصــات الطبيــة المجانيــة.
وتناولــت العديــد مــن االســتراتيجيات والتش ـريعات الوطنيــة قضايــا كبــار الســن بشــكل مباشــر ،حيــث يوضــح الجــدول رقــم ( )1أهــم
االســتراتيجيات والتش ـريعات المعنيــة بكبــار الســن فــي األردن:

جدول رقم ( )11االستراتيجيات والتشريعات الوطنية المعنية بقضايا كبار السن
االستراتيجيات والتشريعات
تعديل الدستور األردني لسنة 2011

المؤسسة



االســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
( )2017 -2013

محــور ( :)1األمــن اإلنســاني والحمايــة
االجتماعيــة (التمكيــن االجتماعــي)،
مجــال الم ـرأة ذات الحاجــات األساســية
والتحديــات الخاصــة :ويتضمــن الفئــات
التاليــة :الم ـرأة واألمــن الغذائــي ،والم ـرأة
المعوقــة
والمــأوى واإلســكان ،والم ـرأة
ّ
والم ـرأة كبيــرة الســن.

االســتراتيجية الصحيــة الوطنيــة ( -2008المجلس الصحي العالي
)2012

محــور العمليــات بنــد «كبــار الســن»
يهــدف إلــى توجيــه الدعــم للفئــات األكثــر
عرضــة للخطــر وخصوص ـاً الفق ـراء وكبــار
الســن.

المادة /المحور /الهدف

مجلس األمة (األعيان ،والنواب) مجلس المادة( )6الفقرة (:)5
يحمي القانون األمومة والطفولة
الوزراء
والشيخوخة ،ويرعى النشء وذوي
اإلعاقات ويحميهم من اإلساءة
واالستغالل.

االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة لكبــار الســن المجلس الوطني لشؤون األسرة
لعــام 2008

الخطــة االســتراتيجية لــوزارة الصحــة وزارة الصحة
( )2 0 1 2 -2 0 0 8

يشــتمل برنامــج تعزيــز الصحــة علــى
خدمــات صحــة المس ـنٌين.

أهداف االستراتيجية:
.1إعطــاء قضايــا كبــار الســن األهميــة التــي
تســتحقها ضمــن سياســات وخطــط الدولــة
األردنيــة إلدراجهــا علــى ســلم األولويــات
الوطنيــة.
.2تحســين نوعيــة الحيــاة لكبــار الســن
وتمكينهــم مــن حيــاة كريمــة فــي المجتمــع.
.3تعزيــز ثقــة كبــار الســن بأنفســهم
وبقدرتهم على مواصلة العطاء وإسهاماتهم
ومشــاركاتهم.
.4العمــل علــى توعيــة المجتمــع بقضايــا
كبــار الســن وتكريــس النظــرة اإليجابيــة
نحوهــم.
.5دعــم الروابــط األس ـرية وتمتيــن أواصــر
التواصــل والحــوار بيــن األجيــال.

قانون الصحة العامة 2008

وزارة الصحة

المادة ( )4فرع (ز):
تنفيــذ البرامــج المتعلقــة باألنشــطة الصحيــة
الخاصــة برعايــة المســنين واإلش ـراف
الصحــي علــى المراكــز والمؤسســات
الخاصــة بهــم.



نظام التامين الصحي المدني رقم ()83
لسنة .2004

وزارة الصحة

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ  - 2006/5/23باالستناد
إلحكام المادة ( )29من نظام التأمين
الصحي المدني رقم ( )83لسنة 2004
– «الموافقة على شمول الفئة العمرية من
سن ستين عاماً فأكثر من غير المؤمنين
صحياً القادرين وغير القادرين منهم
بمظلة التأمين الصحي في مستشفيات
ومراكز وزارة الصحة ،مع إمكانية
شمولهم بخدمات التأمين الصحي من
قبل الخدمات الطبية الملكية في حال
عدم توفر إمكانية المعالجة لهم في
مستشفيات ومراكز وزارة الصحة عمالً
بأحكام المادة ( )33من نظام التأمين
الصحي المدني المشار إليه أعاله ،لقاء
استيفاء مبلغ وقدره ( )6دنانير شهرياً من
كل مواطن/ة ضمن هذه الفئة».

الخطة االستراتيجية لصندوق المعونة
الوطنية ()2013-2011

صندوق المعونة الوطنية

معونات التأهيل الجسماني:
تقديم المساعدات المالية الالزمة لشراء
األجهزة واللوازم الطبية لتحسين وتطوير
قدرات ومهارات المسنين لتمكينهم من
أداء وظائفهم الحياتية واإلنتاجية بطريقة
أكثر كفاءة وفعالية.

القانون المؤقت للضمان االجتماعي رقم مؤسسة الضمان االجتماعي
( )7لسنة 2010

الفصل السابع :تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة.

قانون التقاعد المدني وتعديالته رقم
( )34لسنة 1959

قانون التقاعد العسكري لسنة 1959

قانون العمل وتعديالته رقم ( )8لسنة
1996

ديوان الخدمة المدنية

القوات المسلحة

وزارة العمل

قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل :وزارة التنمية االجتماعية
قانون رقم ( )14لسنة ()1956
وتعديالته

المادة (:)12
حق الموظف أو الموظفة بالتقاعد
والحصول على الراتب التقاعدي بعد
إتمام الستين من عمرهم ،أو إكمال
أربعين سنة خدمة قابلة للتقاعد.
المادة (:)3
نص قانون التقاعد العسكري على حق
األفراد (ذكوراً وإناثاً) بالتقاعد والحصول
على الراتب التقاعدي بعد مضي ست
عشرة سنة من الخدمة.
المادتان ( 32و:)33
منح العمال والعامالت غير الخاضعين
للضمان االجتماعي الحق في مكافأة
نهاية الخدمة ،ومنح قانون العمل الحق
للعامل أو العاملة الخاضعين ألنظمة
خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق
بصناديق اإلدخار أو التوفير أو التقاعد أو
أي صندوق آخر مماثل؛ الحصول على
جميع االستحقاقات الممنوحة له بموجب
هذه األنظمة في حالة انتهاء الخدمة.
من أهداف الوزارة؛ تنسيق الخدمات
االجتماعية لجميع المواطنين في جميع
مراحل العمر ،وإنشاء وتمويل وإدارة دور
العجزة.

		

														





 .2اإلحصاءات الوطنية:

 .3اإلنجازات والمبادرات الوطنية:

تشــير اإلحصــاءات الوطنيــة إلــى أن عــدد الســكان فــي األردن عــام  2012ضمــن الفئــة العمريــة مــن عمــر ( )65ســنة فمــا فــوق بلــغ
( )211300نســمة أي بنســبة ( )%3.3مــن عــدد الســكان اإلجمالــي البالــغ ( .)6388000وبلــغ عــدد اإلنــاث مــن عمــر ()65
ســنة فمــا فــوق ( )104255بنســبة ( )%3.37مــن عــدد الســكان اإلنــاث ،بينمــا بلــغ عــدد الذكــور مــن عمــر ( )65ســنة فمــا فــوق
( )107045بنســبة ( )%3.25مــن عــدد الســكان الذكــور108 .
وأشــارت اإلحصــاءات إلــى انخفــاض معــدل الوفيــات ،وارتفــاع العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة ،الــذي وصــل إلــى ( )71.6ســنة للذكــور
مقابــل ( )74.4ســنة لإلنــاث ،حيــث يُعــد مؤش ـراً علــى زيــادة نســبة كبــار الســن فــي األردن مــن ( )%5.2فــي العــام  2004إلــى مــا
نســبته ( )%7.6فــي العــام 109 .2020

• تعتبــر وزاره الصحــة مــن أهــم المؤسســات الرســمية التــي تقــدم خدمــات لكبــار الســن بالتعــاون والتنســيق مــع وزارة التنميــة االجتماعيــة،
مــن خــال تقديــم الخدمــات الوقائيــة والعالجيــة والرقابيــة لــدور الرعايــة والبالــغ عددهــا ( .)9ومــن أهــم إنجــازات الــوزارة خــال عامــي
:2012،2013
 العمــل علــى جعــل المراكــز الصحيــة الشــاملة وعددهــا ( )8مراكــز صحيــة صديقــة للمســنين(مراعية للســن)؛ بحيــث تراعــي حاجــاتالمســنين المســتفيدين مــن خدمــات هــذه المراكــز وتوفيــر الخدمــات السـريعة لهــم ،وتعمــل الــوزارة حاليـاً علــى تقييــم ومتابعــة عمــل هــذه
المراكز.
 زيــادة نســبة الوعــي المجتمعــي بقضايــا المســنين مــن خــال لجــان «تعزيــز الصحــة فــي المحافظــات» والبالــغ عددهــا ( )60لجنــةفاعلــة.
 عقــد ( )10ورشــات تدريبيــة للكــوادر الصحيــة العاملــة مــع المســنين بهــدف تطويرهــم وإكســابهم المهــارات الالزمــة للتعامــل مــعهــذه الفئــة.
 العمــل علــى تطويــر «دليــل الرعايــة الصحيــة للمســنين» الــذي تــم إعــداده فــي عــام  ،2009وهــو عبــارة عــن مرجــع تدريبــي لكيفيــةالتعامــل مــع كبــار الســن.
 إعــداد نشـرات وبوســترات توعويــة ،تثقيفيــة وتعليميــة حــول الرعايــة الصحيــة لكبــار الســن تــم توزيعهــا علــى المراكــز الصحيــة المنتشــرةفــي كافــة المحافظــات ،تتضمــن مواضيــع مختلفــة منهــا :تغذيــة الكبــار ،هشاشــة العظــام ،الشــيخوخة والرعايــة المنزليــة لكبــار الســن.
 -التركيز على العنف الموجه ضد كبار السن بأنواعه المختلفة وخاصة العنف االقتصادي والنفسي.
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بلــغ عــدد دور المســنين التابعــة للقطاعيــن التطوعــي والخــاص والمســجلة فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة ( )9دور لغايــة عــام ،2013
بينمــا بلــغ عــدد األنديــة النهاريــة للقطاعيــن التطوعــي والخــاص ( )6أنديــة 110.كمــا تــم إيــواء ( )62أنثــى و( )88ذكـراً مــن فئــة كبــار
الســن علــى نفقــة وزارة التنميــة االجتماعيــة؛ ممــن ال دخــل لهــم وبحاجــة إلــى رعايــة إيوائيــة أو ال تســتطيع أســرهم تقديــم الرعايــة لهــم
لســوء أوضاعهــم االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو الصحيــة.

 10108الكتاب اإلحصائي السنوي  ،2012دائرة اإلحصاءات العامة.
 10109المرجع السابق.
 11110وزارة التنمية االجتماعية.



• مبــادرة «نــادي الجــدات» لمركــز شــابات البت ـراء؛ أطلــق مركــز شــابات البت ـراء التابــع للمجلــس األعلــى
للشــباب مبــادرة إنســانية اجتماعيــة لتأســيس نــاد للجــدات فــي مناطــق وادي موســى والبت ـراء بهــدف الربــط بيــن الماضــي والحاضــر،
وتجذيــر القيــم والعــادات األصيلــة فــي نفــوس الجيــل الجديــد ،وتأتــي هــذه المبــادرة بهــدف تفعيــل الحــوار بيــن الجيــل القديــم والجديــد،
وإتاحــة الفرصــة لشــابات المنطقــة للتعـ ّـرف علــى القيــم والعــادات القديمــة واالســتفادة مــن تجــارب الجــدات وكبيـرات الســن ،وإلــى تفعيــل
الــدور االجتماعــي للجــدات فــي المنطقــة ،وإشــعارهن بأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن يقمــن بــه فــي توجيــه وإرشــاد الجيــل الجديــد وبنــاء
المجتمــع.
• مبــادرة «حكايــة الجــدة أم محمــود»؛ التــي أطلقتهــا أمانــة عمــان الكبــرى ،حيــث تقــوم ســيدة مســنة بقـراءة القصــص
لألطفــال أســبوعياً ،كمــا عقــدت األمانــة العديــد مــن األنشــطة والبرامــج التدريبيــة والتأهيليــة والترفيهيــة والرياضيــة والتــي تناســب حاجــات
وتطلعــات هــذه الفئــة العمريــة فــي الركــن الخــاص بكبــار الســن ،والــذي تــم إنشــاؤه فــي المراكــز االجتماعيــة التابعــة لألمانــة باإلضافــة إلــى
تقديــم الخدمــات الطبيــة مجانـاً.
• إطــاق المبــادرة الوطنيــة «مســنين بــا حــدود» فــي عــام 2014؛ التــي نفذتهــا دارات ســمير شــما،
والتــي تهــدف إلــى تغييــر حيــاة المتقاعديــن المســنين عــن طريــق إشــغال وقتهــم للتخلــص مــن أوقــات الفـراغ ،والمحافظــة علــى قدراتهــم
العقليــة والذهنيــة والجســدية ،حيــث تركــز المبــادرة علــى تعزيــز برنامــج خدمــة المجتمــع المحلــي ،حيــث يقــوم المتقاعــدون المســنون،



كل حســب اختصاصــه ،بأعمــال تطوعيــة فــي المؤسســات ،المــدارس ،الجامعــات ،المستشــفيات ،والمراكــز الصحيــة وتقديــم الخدمــات
المنزليــة لكبــار الســن غيــر القادريــن.

 .4التحديات والتوصيات:
علــى الرغــم مــن اهتمــام الحكومــة لتحســين وضــع كبــار الســن بشــكل عــام وكبي ـرات الســن بشــكل خــاص ،إال أنهــن مــا زلــن يواجهــن
عــدداً مــن التحديــات ،منهــا:

•نظرة األسرة والمجتمع السلبية لكبيرات السن:

تُعانــي كبي ـرات الســن مــن نظــرة المجتمــع الســلبية نحوهــن حيــث يُعتبــرن عالــة علــى األســرة والمجتمــع ،ممــا يؤثــر عليهــن نفســياً
واجتماعيـاً ،وبالتالــي ال بــد مــن تغييــر الثقافــة المجتمعيــة الســلبية عــن كبيـرات الســن ومســاعدتهن علــى المشــاركة فــي الحيــاة االجتماعيــة
واالقتصاديــة والسياســية ،والمشــاركة فــي األعمــال التطوعيــة المختلفــة مثــل؛ التطريــز ،التعليــم ،وق ـراءة القصــص لألطفــال ..وغيرهــا.

•عدم توفر بيئة داعمة وآمنة:

تحتــاج كبيـرات الســن إلــى الشــعور باألمــان واالهتمــام واالســتقرار وليــس فقــط التغذيــة والصحــة والتأمينــات االجتماعيــة ،فمــن الضــروري
عقــد برامــج توعويــة لألســرة والمجتمــع بأهميــة واحتياجــات وكيفيــة التعامــل مــع كبيـرات الســن .باإلضافــة إلــى ضــرورة توفيــر الخدمــات
العامــة المراعيــة لهــذه الفئــة العمريــة.

•ندرة الدراسات واألبحاث المتعلقة بقضايا كبيرات السن:

مــن المالحــظ نــدرة الدراســات واألبحــاث العلميــة المتعلقــة بقضايــا كبي ـرات الســن ســواء علــى المســتوى الدولــي أو اإلقليمــي أو
المحلــي ،فــا بــد مــن تشــجيع المؤسســات البحثيــة وطلبــة الدراســات العليــا علــى إجـراء الدراســات الكميــة والنوعيــة لهــذه الفئــة ،خاصــة
المراكــز والمؤسســات المتخصصــة بقضايــا المـرأة مثــل؛ مركــز دراســات المـرأة فــي الجامعــة األردنيــة ،ومركــز األميــرة بســمة لدراســات
الم ـرأة األردنيــة فــي جامعــة اليرمــوك ،واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون الم ـرأة ،بحيــث تصبــح هــذه الدراســات واألبحــاث مرجع ـاً ثري ـاً
لصنــاع الق ـرار فــي إعــداد السياســات واالســتراتيجيات والتش ـريعات الخاصــة بكبي ـرات الســن.

•عدم مشاركة كبيرات السن في إعداد التشريعات والسياسات والخطط الوطنية:

ال بــد مــن مشــاركة كبيـرات الســن فــي وضــع السياســات والتشـريعات الخاصــة بهــذه الفئــة العمريــة كونهــن األقــدر علــى طــرح مشــاكلهن
واحتياجاتهــن وإيجــاد الحلــول المناســبة ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز ثقتهــن بأنفســهن وبأنهــم شــركاء فــي صنــع القـرارات الخاصــة بهــن وفــي
تنميــة مجتمعاتهــن.

•عدم توفير قاعدة بيانات وطنية مصنفة حسب الجنس لكبيرات السن:

ضــرورة توفيــر بيانــات إحصائيــة وطنيــة موحــدة حســب الجنــس ،ممــا يســاعد فــي رســم السياســات وإعــداد البرامــج لكبيـرات الســن فــي
األردن.

•قلة الخدمات الصحية واالجتماعية والرياضية المقدمة في دور رعاية المسنين:

تُعانــي بعــض دور الرعايــة مــن عــدم توفــر الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة الالزمــة واألشــخاص المؤهليــن والمدربيــن للتعامــل مــع
هــذه الفئــة العمريــة ،وبالتالــي ال بــد مــن تحســين دور الرعايــة وتأهيــل العامليــن/ات فيهــا مــن خــال عقــد الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة
المختلفــة لكيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــة العمريــة.

•قلة الخدمات الترفيهية خاصة في المناطق الريفية:

تُعانــي كبيـرات الســن مــن اليــأس واإلحبــاط والملــل لعــدم توفــر خدمــات ترفيهيــة تســاعدهن علــى تمضيــة الوقــت والتعـ ّـرف علــى أصدقــاء
جــدد ،فمــن الضــروري إعــداد برامــج ترفيهيــة وتأســيس أنديــة خاصــة لكبيـرات الســن ،ويُمكــن االســتفادة مــن الشــباب والشــابات للقيــام
بأعمــال تطوعيــة خاصــة فــي العطــل الصيفيــة.

•عدم توفر المهارات المختلفة لدى كبيرات السن:

ال تتوفــر لــدى كبي ـرات الســن المهــارات المختلفــة للقيــام باألنشــطة التــي قــد تســاعدهن فــي حياتهــن وفــي إيجــاد عمــل يتناســب مــع
قدراتهــن ،وبالتالــي ال بــد مــن العمــل علــى تمكيــن كبي ـرات الســن وتدريبهــن حســب ميولهــن وقدراتهــن ومســتواهن التعليمــي ،خاصــة
التدريــب علــى مهــارات الحاســوب الــذي قــد يســاهم بشــكل كبيــر فــي ربــط كبي ـرات الســن بالمجتمــع وبالعالــم ،ويمكنّهــن مــن قضــاء
وفعــال ،وكذلــك التوســع فــي فتــح مــدارس محــو األميــة خاصــة فــي المناطــق الريفيــة.
وقتهــن بشــكل إيجابــي ّ



قصص نجاح
* مبادرة «نادي الجدات»/مركز شابات البتراء  -المجلس األعلى للشباب:

بهــدف الربــط بيــن الماضــي والحاضــر ،وتجذيــر القيــم والعــادات األصيلــة فــي نفــوس الجيــل الجديــد ،أطلــق مركــز شــابات البتـراء التابــع
للمجلــس األعلــى للشــباب مبــادرة إنســانية اجتماعيــة لتأســيس نــاد للجــدات فــي مناطــق وادي موســى والبت ـراء .وتأتــي هــذه المبــادرة
بهــدف تفعيــل الحــوار بيــن الجيــل القديــم والجديــد ،وإتاحــة الفرصــة لشــابات المنطقــة للتعـ ّـرف علــى القيــم والعــادات القديمــة واالســتفادة
مــن تجــارب الجــدات وكبي ـرات الســن وإلــى تفعيــل الــدور االجتماعــي للجــدات فــي المنطقــة ،وإشــعارهن بأهميــة الــدور الــذي يمكــن
أن يقمــن بــه فــي توجيــه وإرشــاد الجيــل الجديــد وبنــاء المجتمــع ،حيــث تقــوم الجــدات باالجتمــاع دوريـاً مــع األعضــاء المشــاركات فــي
المركــز مــرة كل أســبوع ،لتبــادل الحــوار والمعــارف والخب ـرات ،والتفريــق بيــن ثقافــة المجتمــع فــي الماضــي والحاضــر ،لتجذيــر القيــم
األصيلــة وتأســيس جيــل يســعى للحفــاظ علــى هويتــه .كمــا ويركــزن فــي العديــد مــن اللقــاءات علــى النشــاطات التــي تُعنــى بالحفــاظ علــى
القيــم األصيلــة والحــرف المحليــة للمنطقــة ،وتنميــة مواهــب األعضــاء فــي مجــاالت الفــن التقليــدي الشــعبي المرتبــط بالخصوصيــة التراثيــة
لمنطقــة البتـراء ،إضافــة لتعليــم الشــابات كيفيــة إعــداد وطهــي أصنــاف عربيــة وتراثيــة .ويذكــر أن هــذه المبــادرة القــت استحســاناً كبيـراً
مــن قبــل الشــابات والمجتمــع المحلــي ،وتتجــه النيــة لنشــرها فــي باقــي المحافظــات.


* المبادرة الوطنية «مسنين بال حدود»/دارات سمير شما:

إطــاق المبــادرة الوطنيــة «مســنين بــا حــدود» التــي نفذتهــا دارات ســمير شــما ،والتــي تهــدف إلــى تغييــر حيــاة المتقاعديــن المســنين
عــن طــرق إشــغال وقتهــم للتخلــص مــن أوقــات الفـراغ والمحافظــة علــى القــدرات العقليــة والذهنيــة والمحافظــة علــى قدراتهــم الجســدية،
حيــث تُركــز المبــادرة علــى تعزيــز برنامــج خدمــة المجتمــع المحلــي ،حيــث يقــوم المتقاعــدون المســنون ،كل حســب اختصاصــه ،بأعمــال
تطوعيــة فــي المؤسســات ،المــدارس ،الجامعــات ،المستشــفيات ،المراكــز الصحيــة ،وتقديــم الخدمــات المنزليــة لكبــار الســن غيــر
القادريــن.

سادساً :ذوات اإلعاقة
«إن مراعــاة حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي كل مناحــي الحيــاة مؤشــر وعــي إنســاني وأخالقــي ينعكــس علــى طاقــات المعوقيــن
ويطلــق إبداعاتهــم كفئــة مجتمعيــة قــادرة علــى العطــاء واإلنجــاز».
(سمو األمير رعد بن زيد /رئيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين)
الحملة الوطنية لكسب التأييد لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة2014 ،

يُعانــي الكثيــر مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن عــدم المســاواة فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة ،التعليــم ،فــرص العمــل والخدمــات
المختلفــة ،باإلضافــة إلــى اإلقصــاء والتهميــش والتمييــز فــي المجــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة .وإن مســؤولية
إدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي األســرة والمجتمــع ال تقــع علــى عاتــق مؤسســة معينــة بــل هــي مســؤولية اجتماعيــة يســاهم فيهــا
مختلــف األفـراد والمؤسســات .وتعانــي المـرأة ذات اإلعاقــة مــن التمييــز والتهميــش أكثــر مــن الرجــل ذو اإلعاقــة نظـراً للثقافــة والعــادات
والتقاليــد الموروثــة التــي تؤثــر عليهــا أكثــر مــن الرجــل ،ممــا يزيــد مــن عزلتهــا وتهميشــها وزيــادة التحديــات التــي تواجههــا ســواء فــي األســرة
أو المجتمــع .كمــا أن ذوات اإلعاقــة يعانيــن مــن تمييــز مــزدوج أوالً كونهــن إنــاث وثانيـاً كونهــن ذوات إعاقــة .إن إهمــال ذوات اإلعاقــة
وعــدم دمجهــن فــي الحـراك المجتمعــي وعــدم تمكينهــن يحــرم المجتمــع مــن عطائهــن وإبداعــات البعــض منهــن ،ممــا يؤثــر فــي عمليــة
تنميــة المجتمــع ونمــاء أبنائــه ،باعتبارهــن منتجــات ومشــاركات فــي المجتمــع.
وحســب منظمــة العمــل الدوليــة ،فــإن واحــد مــن كل ســتة أشــخاص يعانــون مــن شــكل مــن أشــكال اإلعاقــة أي أكثــر مــن مليــار شــخص،
حوالــي ( )850ألــف منهــم فــي ســن العمــل ،كمــا يعيــش أربعــة أخمــاس األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي البلــدان الناميــة ،وحوالــي ()%82
يعيشــون تحــت خــط الفقــر 111 .وبحســب منظمــة اليونســكو فــإن ( )%98مــن األطفــال المعاقيــن فــي الــدول الناميــة ال يذهبــون إلــى
المدرسة.
وتشــير إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام  2011بأن حوالي ( )785مليون شــخص أي ( )%15،6ممن تبلغ أعمارهم ()15
عامـاً أو أكثــر يعيشــون مــع شــكل مــن أشــكال اإلعاقــة ،و( )110مليــون شــخص أي ( )%2،2يعانــون مــن صعوبــات بالغــة الشــدة ،بينمــا
( )190مليــون شــخص أي ( )%3،8يعانــون مــن إعاقــة شــديدة .كمــا تنتشــر اإلعاقــة أكثــر فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض وفــي
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البلــدان األشــد فقـراً وبيــن النســاء والمســنين .وتــزداد مخاطــر التعــرض لإلعاقــة بيــن أصحــاب الدخــل المنخفــض والعاطليــن عــن العمــل
وذوي المؤهــات التعليميــة المنخفضــة112 .
وقــد أصــدرت األمــم المتحــدة االتفاقيــة الدوليــة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام  2006بهــدف «تعزيــز وحمايــة وكفالــة تمتــع
األشــخاص ذوي اإلعاقــة تمتعـاً كامـاً علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،وتعزيــز احتـرام
كرامتهــم المتأصلــة» 113.كمــا ركــزت االتفاقيــة علــى النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة فــي المــادة ( )6مــن االتفاقيــة والتــي نصــت علــى
أنــه «تقــر الــدول األطـراف بــأن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة يتعرضــن ألشــكال متعــددة مــن التمييــز ،وأنهــا ســتتخذ فــي هــذا الصــدد
التدابيــر الالزمــة لضمــان تمتـ ــعهن تمتعـاً كامـاً وعلــى قــدم المســاواة بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية».
كمــا ذكــرت منظمــة اليونيســيف بــأن األطفــال ذوي اإلعاقــة يواجهــون أشــكاالً مختلفــة مــن اإلقصــاء ،فالفتيــات والشــابات ذوات اإلعاقــة
يعانيــن مــن إعاقــات مزدوجــة ،فــأدوار النــوع االجتماعــي والحواجــز التقليديــة تقيدهــن ،وإن احتماليــة حصولهــن علــى التعليــم والتدريــب
المهنــي أو فــرص العمــل تقــل مقارنــة بالذكــور أو الفتيــات والشــابات مــن غيــر ذوي اإلعاقــات 114.
وتقديـراً مــن المجتمــع الدولــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فقــد تــم تحديــد الثالــث مــن شــهر كانــون األول مــن كل عــام يومـاً عالميـاً لــذوي
اإلعاقــة ..كمــا شــكلت المـرأة ذات اإلعاقــة أحــد محــاور العقــد العربــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة ( )2013-2004الصــادر عــن
جامعــة الــدول العربيــة115 .

 .1السياسات واالستراتجيات والتشريعات الوطنية:
أولــى األردن اهتمامـاً خاصـاً بــذوي اإلعاقــة ،ســواء مــن ناحيــة إعــداد االســتراتيجيات وإصــدار التشـريعات والقوانيــن وتقديــم الخدمــات
المختلفــة لدعــم هــذه الفئــة وتمكينهــا وإدماجهــا فــي المجتمــع للمســاهمة فــي عمليــة التطويــر والتنميــة .فنصــت المــادة ( )8مــن
الدســتور األردنــي علــى أنــه «يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة
واالســتغالل» 116.وجــاء فــي الفصــل الخامــس مــن الميثــاق الوطنــي «للمعوقيــن مــن أف ـراد المجتمــع األردنــي الحــق فــي الرعايــة
الخاصــة والتعليــم والتدريــب والتأهيــل والعمــل ،بمــا يضمــن لهــم التغلــب علــى مصاعبهــم ،ويمكنهــم مــن ممارســة حياتهــم علــى أنهــم جــزء
مشــارك منتــج فــي المجتمــع» 117 .
ومــن األولويــات الرئيســة» للبرنامــج التنفيــذي التنمــوي ( )2013-2011فــي قطــاع« :الفقــر والتنميــة االجتماعيــة هــو« :االســتهداف
الفعــال للفئــات األكثــر ضعفـاً وتزويدهــم بمســاعدات وطنيــة وأدوات تمكيــن»118 .
وجــاء فــي رد الحكومــة علــى كتــاب التكليــف الســامي عــام  2012بــأن «الحكومــة ســتولي أهميــة خاصــة لرعايــة ذوي االحتياجــات
الخاصــة والفئــات االجتماعيــة الضعيفــة األخــرى ،وســنرتكز إلــى توصيــات ومخرجــات لجنــة التحقيــق بالتجــاوزات فــي مراكــز إيــواء ذوي
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التقرير العالمي عن اإلعاقة ،2011 ،منظمة الصحة العالمية ص (.)8
األمم المتحدة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
أوضاع األطفال في العالم :2013األطفال ذوو اإلعاقات ،منظمة اليونيسيف ص(.)1
المنظمة العربية للمعوقين.
الدستور األردني ،بموجب التعديل المنشور في العدد  5117تاريخ  2011/10/1من الجريدة الرسمية.
الميثاق الوطني األردني .1990
البرنامج التنفيذي التنموي  ،2013-2011وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


االحتياجــات الخاصــة بجميــع أبعادهــا .وإننــا نعتبــر موقــف جاللتكــم الحــازم فيمــا يخــص قضايــا وخدمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة
درسـاً وطنيـاً ،وقيمــة أخالقيــة نسترشــد بهــا .فهــذه الفئــة أمانــة فــي عنــق جميــع األردنييــن األوفيــاء لمبادئهــم األصيلــة فــي نصــرة الضعيــف
والمظلــوم»119 .
وقــد وقــع األردن علــى االتفاقيــة الدوليــة لألمــم المتحــدة حــول حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام  .2007كمــا وأصــدر قانــون حقــوق
األشــخاص المعوقيــن رقــم ( )31عــام  ،2007ونصــت المــادة ( )3مــن القانــون علــى «المســاواة بيــن الرجــل والم ـرأة المعوقيــن فــي
الحقــوق والواجبــات»  . 120وتــم تأســيس المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن عــام « 2007كمؤسســة وطنيــة حكوميــة
مســتقلة تُعنــى برســم السياســات وتفعيــل التش ـريعات وحمايــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال التنســيق والتشــبيك مــع
الجهــات المختلفــة».
وتــم إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عــام  2007باســتخدام المنهــج المبنــي علــى حقــوق اإلنســان باعتبــار
األشــخاص المعاقيــن مواطنيــن متســاوين فــي الحقــوق والواجبــات ،وتــم التركيــز فــي المرحلــة الثانيــة لالســتراتيجية لألعــوام (-2010
 )2015علــى ضــرورة إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي كافــة برامــج وأنشــطة االســتراتيجية ،وخصصــت االســتراتيجية بنــدا يتعلــق «بالجندريــة
واإلعاقــة» ،كمــا تــم إضافــة محــور خــاص بالعنــف واالســتغالل لضمــان الحمايــة والوقايــة مــن كافــة الممارســات التــي يمكــن أن يتعــرض
لهــا األشــخاص ذوو اإلعاقــة.
ويعمــل المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن بدعــم التعليــم للطلبــة ذوي اإلعاقــة فــي المــدارس ومؤسســات التربيــة الخاصــة
ومــدارس الصــم والمكفوفيــن ،باإلضافــة إلــى دعــم الطلبــة الجامعييــن مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن «منحــة ســمو األميــر رعــد بــن
زيــد» ،والتنســيق مــع الجامعــات الرســمية لقبــول الطلبــة ذوي اإلعاقــة فــي البرامــج األكاديميــة ضمــن قوائــم القبــول الموحــد ،ولتقديــم
خصــم علــى الرســوم الجامعيــة لــذوي اإلعاقــة .كمــا يعمــل المجلــس علــى التمكيــن االقتصــادي لــذوي اإلعاقــة مــن خــال التأهيــل
والتدريــب وتوفيــر فــرص العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،وتوفيــر التســهيالت البيئيــة المعقولــة لهــم فــي مواقــع عملهــم.
كمــا قــام المجلــس عــام  2008بتشــكيل «لجنــة الم ـرأة ذات اإلعاقــة» ضمــت مجموعــة مــن النســاء ذوات اإلعاقــة بهــدف تقديــم
الدعــم للم ـرأة ذات اإلعاقــة فــي المجتمــع األردنــي وتمكينهــا مــن ممارســة دورهــا الفاعــل والنشــط والحصــول علــى كامــل حقوقهــا
ومســاعدتها علــى ممارســة واجباتهــا بكفــاءة وفاعليــة ونشــر ثقافــة حقوقهــا ألفـراد المجتمــع ،ودمــج النســاء ذوات اإلعاقــة بكافــة أنشــطة
المجتمــع»121 .
كمــا خصصــت وزارة التنميــة االجتماعيــة قســماً خاص ـاً بشــؤون المعاقيــن بهــدف رعايــة هــذه الفئــة وتقديــم الخدمــات الالزمــة والعمــل
علــى إدماجهــم فــي المجتمــع مــن خــال تدريبهــم وتأهيلهــم بمــا يتناســب مــع ميولهــم وقدراتهــم وحاجــات ســوق العمــل وإعدادهــم
للعمــل المنتــج ومســاعدتهم علــى االندمــاج األســري واالجتماعــي ليتمتعــوا بحيــاة كريمــة ومســتقلة لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ
الفــرص .ويقــوم صنــدوق المعونــة الوطنيــة بتقديــم معونــات ماليــة متكــررة لألســر األردنيــة الفقيــرة المحتاجــة ضمــن برنامــج «معونــات
 11119رياسة الوزراء ،رد الحكومة على كتاب التكليف الملكي /11 ،تشرين األول .2012
 ، 12120األردن قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31عام  .2007المجلس األعلى لشؤون المعوقين
 12121لجنة المرأة ، ،المجلس األعلى لشؤون المعوقين



رعايــة اإلعاقــات» لمواجهــة األعبــاء المترتبــة علــى إعالــة أفرادهــا المعاقيــن ،حيــث بلــغ عــدد األفـراد الذيــن تلقــوا معونــات عــام 2013
( )22147فــرداً122 .
كمــا تولــي أمانــة عمــان الكبــرى العنايــة والرعايــة لــذوات اإلعاقــة ،حيــث بلــغ عــدد الموظفــات العامــات علــى كادر أمانــة عمــان مــن
ذوات اإلعاقــة ( )44موظفــة.
وتعمل وزارة الصحة على تقديم الخدمات الوقائية والصحية والتأهيلية بكافة أشكالها لذوي اإلعاقة في جميع المراكز والمستشفيات
التابعــة لهــا وبالتعــاون والتنســيق مــع المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن .كمــا يعمــل المجلــس األعلــى للشــباب علــى االهتمام
بذوي اإلعاقة وإدماجهم في المجتمع من خالل مشــاركتهم في البرامج والنشــاطات الشــبابية التي يقيمها المجلس.
وركــزت االســتراتيجية الوطنيــة للمـرأة األردنيــة ( )2017-2013علــى المـرأة ذات اإلعاقــة ضمــن محــور األمــن اإلنســاني والحمايــة
االجتماعيــة (التمكيــن االجتماعــي)123 .

 .2اإلحصاءات الوطنية:
ال تـزال معرفــة حجــم اإلعاقــة فــي األردن وتحديــد نســبة انتشــارها وخصائصهــا مــن القضايــا غيــر المتفــق عليهــا ،ألســباب متعــددة منهــا؛
عــدم المعرفــة بحــدود اإلعاقــة ،أو لميــل األســرة إلنــكار وجــود اإلعاقــة ،أو للفــروق الثقافيــة فــي النظــرة لإلعاقــة124 .
فقــد نفــذت دائــرة اإلحصــاءات العامــة خــال الربــع الرابــع مــن عــام  2010مســحاً ميدانيـاً حــول اإلعاقــة فــي األردن ومــدى انتشــارها
وفئاتهــا بدعــم مــن المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن ،وغطــى المســح حوالــي ( )13ألــف أســرة موزعــة علــى جميــع
محافظــات المملكــة ،حيــث بينــت نتائــج المســح أن125 :
•( )%7.7من األسر في المملكة يوجد فيها شخص واحد على األقل من ذوي اإلعاقة.
•حوالي ( )%59من األشخاص ذوي اإلعاقة هم من الذكور ،مقابل ( )%41هن من اإلناث.
•نسبة اإلناث ذوات اإلعاقة في العاصمة عمان هي األعلى ،تليها محافظة اربد ،بينما أقل نسبة هي في محافظة الطفيلة.
•بلغت نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة ممن أعمارهم ( )15سنة فأكثر ( )%78.4من مجموع األشخاص ذوي اإلعاقة.
•حوالــي ( )%45مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن أعمارهــم ( )15ســنة فأكثــر مســتواهم التعليمــي أمــي ،مقابــل ()%36
مســتواهم التعليمــي أقــل مــن ثانــوي.
•نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذكور العاملين حوالي ( ،)%88في حين بلغت نسبة اإلناث ذوات اإلعاقة العامالت (.)%12
•بلغــت نســبة األشــخاص الذكــور ذوي اإلعاقــة المتعطليــن ( ،)%80فــي حيــن بلغــت نســبة اإلنــاث ذوات اإلعاقــة المتعطــات
(.)%20
•بلغــت نســبة األشــخاص الذكــور ذوي اإلعاقــة غيــر النشــيطين اقتصاديـاً حوالــي ( ،)%54مقابــل ( )%46مــن اإلنــاث ذوات اإلعاقــة
غيــر النشــيطات اقتصادياً.

12122
12123
12124
12125

الخطة االستراتيجية لصندوق المعونة الوطنية لألعوام ( ،)2013-2011صندوق المعونة الوطنية.
االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ( ،)2017-2013اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ص (.)34
رؤية المجلس لطبيعة العالقة مع اإلسكوا ،2012 ،المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.
واقع اإلعاقة في األردن :العمالة والبطالة  ،2010دائرة اإلحصاءات العامة ،المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.



ويالحظ من الشكل رقم ( )1بأن نسبة إعاقة الذكور أعلى من اإلناث ،حيث بلغت ( )%1.6لإلناث مقابل ( )%2.2للذكور.

شكل ( )12النسبة المئوية لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب الجنس والحالة الزواجية2010 ،
3
2.4

2.3

2

1.6

القطــاع الخــاص ( )%46وفــي القطــاع العــام ( ،)%54بينمــا بلغــت نســبة عمــل الذكــور فــي القطــاع الخــاص ( )%78.6وفــي القطــاع
العــام ( ،)%21.4وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى الثقافــة المجتمعيــة الســلبية التــي تحــد مــن عمــل الم ـرأة ذات اإلعاقــة وتفضيــل
القطــاع الخــاص تعييــن الذكــور أكثــر مــن اإلنــاث باإلضافــة إلــى رغبــة الم ـرأة المعاقــة بالعمــل فــي القطــاع الحكومــي كونــه يُعــد أكثــر
اســتقراراً وســاعات الــدوام أقــل.

%

الشكل رقم ( :)13التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة المشتغلين/ات ممن أعمارهم  15سنة فأكثر
حسب الجنس201 ،
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المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،واقع اإلعاقة في األردن العمالة والبطالة 2010
المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،واقع اإلعاقة في األردن  -العمالة والبطالة 2010

أ -المستوى التعليمي لألشخاص ذوي اإلعاقة:
جدول ( :)13التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة ممن أعمارهم ( )15سنة فأكثر حسب المستوى
التعليمي2010 ،
أمي

%32

%40

أقل من ثانوي

%47.3

%43.5

ثانوي

%10

%8.5

دبلوم متوسط

%3.9

%3.8

بكالوريوس فأعلى

%6.1

%4.2

ب -النشاط االقتصادي لألشخاص ذوي اإلعاقة:
يوضــح الشــكالن رقــم ( )13و( )14التفــاوت الكبيــر بيــن الذكــور واإلنــاث فــي النشــاط االقتصــادي وفــي العمــل فــي القطــاع الخــاص،
حيــث بلغــت نســبة مشــاركة اإلنــاث فــي النشــاط االقتصــادي ( )%12.1مقابــل ( )%87.9للذكــور ،كمــا بلغــت نســبة عمــل اإلنــاث فــي
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الشكل رقم ( :)14التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة المشتغلين/ات ممن أعمارهم  15سنة فأكثر
حسب قطاع العمل والجنس2010 ،
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ج -توزيع الدخل لألشخاص ذوي اإلعاقة:

هـ -األشخاص ذوو اإلعاقة غير النشيطين اقتصادياً:

يشــير الشــكل رقــم ( )15إلــى أن دخــل الذكــور ضمــن الفئــة مــن ( )299-100أعلــى مــن دخــل اإلنــاث ،بينمــا دخــل اإلنــاث ضمــن
الفئــة ( )499-300أعلــى مــن الذكــور.

الشكل رقم ( :)17التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة غير النشيطين اقتصادياً
ممن أعمارهم  15سنة فأكثر حسب الجنس2010 ،

الشكل رقم ( :)15التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة المشتغلين/ات ممن أعمارهم  15سنة فأكثر
حسب فئات الدخل من العمل والجنس2010 ،
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المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،واقع اإلعاقة في األردن العمالة والبطالة 2010
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و -فئات اإلعاقة:
د -األشخاص ذوو اإلعاقة المتعطلون:
الشكل رقم ( : )16التوزيع النسبي لألشخاص ذوي اإلعاقة المتعطلين/ات ممن أعمارهم  15سنة
فأكثر حسب الجنس2010 ،
۲۰٫٦ ,
۷۹٫٤ ,

المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،واقع اإلعاقة في األردن العمالة والبطالة 2010



يالحــظ مــن الجــدول رقــم ( )14أن نســبة انتشــار اإلعاقــة الحركيــة ،وضعــف البصــر ،واإلعاقــات العقليــة والمتعــددة بيــن الذكــور أكثــر
مــن اإلنــاث ،بينمــا اإلعاقــة الجســدية والصحيــة أكثــر انتشــاراً بيــن اإلنــاث.

جدول ( )14توزيع فئات اإلعاقة حسب الجنس
فئات اإلعاقة

الذكور

اإلناث

اإلعاقة الحركية

%56.8

%43.2

ضعف البصر

%60.0

%40.0

اإلعاقة الجسدية والصحية

%43.1

%56

االعاقات المتعددة

%61.9

%38.1

%31.5
%68.5
اإلعاقة العقلية
المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،واقع اإلعاقة في األردن العمالة والبطالة 2010



جدول رقم ( )15أنواع المراكز التي تقدم الخدمات لإلناث ذوات اإلعاقة
وعدد المستفيدات
المراكز التي تقدم الخدمات لإلناث ذوات اإلعاقة

عدد المستفيدات

المراكز النهارية التعليمية والتدريبية (مراكز منارات)

298

المراكز اإليوائية

234

مراكز التأهيل المهني

92

مراكز التشخيص والعالج الطبيعي والوظيفي
والتدريب النطقي والتأهيل المجتمعي والتدريب
على الحاسوب
المصدر :وزارة التنمية االجتماعية2013 ،

4079

كمــا يقــوم برنامــج رعايــة االعاقــات التابــع لصنــدوق المعونــة الوطنــي بتقديــم المســاعدة لألســر التــي لديهــا أبنــاء معاقيــن ،وذلــك بتقديــم
معونــة شــهرية متكــررة لهــذه األســر ،حيــث بلــغ عــدد المنتفعيــن/ات عــام  2013مــن رعايــة اإلعاقــات ( )8016منتفع ـاً/ة126 .
ويوضــح الجــدول رقــم ( )16إعــداد المنتفعيــن وقيمــة الدعــم المقــدم لهــم لألعــوام  2012و.2013

جدول رقم ( )16عدد المنتفعين/ات من برنامج اإلعاقات
السنة

عدد المنتفعين

مبلغ المعونة الشهري

عدد األفراد

2012

7702

284380

9580

2013
المصدر :صندوق المعونة الوطنية

8016

295154

22147

 -3اإلنجازات والمبادرات الوطنية:
اســتطاع األردن أن يحقــق العديــد مــن اإلنجــازات والمبــادرات لتمكيــن وتعزيــز وحمايــة ذوي اإلعاقــة ،بالتعــاون والتنســيق بيــن مختلــف
الجهــات المعنيــة ،ومــن أبــرز هــذة اإلنجــازات:
•إعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة /المرحلــة الثانيــة ( ،)2015-2010بهــدف الوصــول إلــى مجتمــع يتمتــع
فيــة ذوو اإلعاقــة بحيــاة كريمــة مســتدامة تحقــق لهــم مشــاركة فاعلــة قائمــة علــى االنصــاف والمســاواة.
•أنشأ الديوان الملكي ضمن المبادرات الملكية السامية ( )11مركزاً لذوي اإلعاقات.
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•تعديــل المــادة ( )13مــن قانــون العمــل األردنــي ،حيــث تــم إلـزام صاحــب العمــل الــذي يســتخدم خمســين عامـاً أو أكثــر وتســمح
طبيعــة عملــة باســتخدام العمــال مــن ذوي اإلعاقــة والذيــن تــم تأهيلهــم مهنيــا ببرامــج التأهيــل المهنــي للمعوقيــن ،أن يســتخدم مــن
أولئــك العمــال عــددا ال يقــل عــن ( )%2مــن مجمــوع عمالــه127 .
•بلــغ عــدد الموظفــات العامــات علــى كادر أمانــة عمــان الكبــرى مــن ذوي اإلعاقــات ( )44موظفــة مــن أصــل ( )514موظف ـاً/ة
مــن كال الجنســين ،باإلضافــة إلــى منــح مكافئــة شــهرية بقيمــة ( )30دينــاراً لموظفــي أمانــة عمــان مــن ذوي اإلعاقــات لمســاعدتهم
بســبب ظروفهــم االقتصاديــة الســيئة فــي أغلــب الحــاالت.
•تــم توفيــر فــرص عمــل لمــا يقــل عــن ( )250فتــاة .كمــا وفــرت وزارة التنميــة االجتماعيــة فــرص عمــل ل ـِ ( )53شــاباً وفتــاة فــي
المؤسســات والمراكــز التابعــة لهــا فــي محافظــات المملكــة128 .
•تعمــل وزارة الصحــة علــى تقديــم خدماتهــا الوقائيــة والعالجيــة والتأهيليــة لــذوي اإلعاقــة بالتعــاون والتنســيق مــع المجلــس األعلــى
لشــؤون األشــخاص المعوقيــن ،مــن خــال عــدة مشــاريع ،مــن أبرزهــا:
1 .1مشــروع جــودة برامــج التشــخيص :وهــو عبــارة عــن إعــداد دليــل إجرائــي متكامــل حــول الكشــف والتدخــل المبكــر وتشــخيص
اإلعاقــة.
2 .2مشروع تعزيز برامج البحث للوصول إلى األطفال ذوي اإلعاقة.
3 .3مشــروع رفــع جــودة الخدمــة المقدمــة لبرامــج التأهيــل وإعــادة التأهيــل وبرامــج التأهيــل المجتمعــي ،وذلــك مــن خــال إقامــة ورشــات
عمــل لمتطوعيــن/ات مــن المجتمــع المحلــي فــي المحافظــات ،وتدريــب أهالــي ذوي اإلعاقــة علــى كيفيــة التعامــل مــع حــاالت
اإلعاقــة.
4 .4مشــروع توزيــع خدمــات التأهيــل :تــم تقديــم (ُ )4000معينــات ســمعية خــال عــام ( )2012-2011لــذوي اإلعاقــة الســمعية.
باإلضافــة إلــى اســتكمال البيانــات الخاصــة بدعــم باقــي فئــات اإلعاقــة بالمعينــات.
5 .5مشروع تعزيز برامج الكشف والتدخل المبكر.
•ولتمكيــن ذوات اإلعاقــة وتعزيــز دورهــن ،فقــد قامــت لجنــة المـرأة ذات اإلعاقــة فــي المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن
فــي عــام  2013باإلنجــازات التاليــة:
1 .1المشــاركة فــي العديــد مــن االجتماعــات واللقــاءات الحواريــة والمؤتمـرات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،بهــدف التنســيق وتبــادل
الخبـرات واالطــاع علــى تجــارب الــدول األخــرى فــي مجــال اإلعاقــة.
2 .2الحصول على عضوية اللجنة االستشارية في المجلس العربي للطفولة والتنمية إليقاف العنف ضد األطفال.
3 .3المشــاركة الفاعلــة فــي االجتماعــات مــع ذوي االختصــاص لتحريــم اســتئصال األرحــام لــذوات اإلعاقــة الذهنيــة .وعليــه تــم إصــدار
فتــوى خاصــة مــن دائــرة اإلفتــاء بتحريــم وتجريــم اســتئصال أرحــام النســاء ذوات اإلعاقــة.
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•كمــا يُمــارس المجلــس األعلــى للشــباب دوراً هام ـاً فــي تعزيــز مشــاركة ذوي اإلعاقــة (ذكــوراً وإناث ـاً) فــي النشــاطات الشــبابية
وإكســابهم المهــارات المختلفــة ،ممــا يجعلهــم أكثــر تفاع ـاً وانســجاما مــع مجتمعهــم ،ومــن أبــرز هــذه النشــاطات التــي أقامهــا
المجلــس لــذوي اإلعاقــة عــام :2013
•عقد البرنامج الصحي لذوي اإلعاقة بمشاركة ( )60شاباً وفتاة ضمن الفئة العمرية من ( )30-24عاماً.
•عقد نشاط األلعاب التشاركية لذوي اإلعاقة بمشاركة ( )60شاباً وفتاة ضمن الفئة العمرية من ( )20-15عاماً.
•عقد برنامج «أنا وأهلي» لذوي اإلعاقة بمشاركة ( )50شاباً وفناة ضمن الفئة العمرية من ( )24-14عاماً.

 .4التحديات والتوصيات:
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي حققهــا األردن لتعزيــز وتقــدم األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام وذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص ،اال
أن هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي تواجههــن ،منهــا:
أ -أبرز التحديات التي حددتها االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة/المرحلة الثانية (129 : )2015-2010

•إن النســاء ذوات اإلعاقــة أكثــر فقـراً مــن الرجــال ذوي اإلعاقــة والنســاء مــن غيــر ذوات اإلعاقــة ،ألنهــن أكثــر عرضــة لعــدم توظيفهــن،
كمــا ويحصلــن علــى أجــور أقل.
•النســاء ذوات اإلعاقــة يتعرضــن إلــى تمييــز مضاعــف (كونهــن إنــاث ،وكونهــن مــن ذوات اإلعاقــة) فغالب ـاً مــا تتعــرض اإلنــاث إلــى
التمييــز ،ولكــن اإلنــاث ذوات اإلعاقــة يتعرضــن إلــى تمييــز مضاعــف ،حيــث يصــل األمــر فــي بعــض األحيــان إلــى إنــكار وتجاهــل
أنهــن إنــاث.
•كما أنهن مستبعدات من قبل الحركات النسوية.
•وتشير أكثر اإلناث ذوات اإلعاقة؛ إلى أن معظم البرامج مصممة لتتناسب مع احتياجات الرجال.

ب -أبرز التحديات التي حددتها لجنة المرأة ذات اإلعاقة في المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين ،هي:
• الثقافة المجتمعية السلبية ضد ذوات اإلعاقة:
تُعانــي ذوات اإلعاقــة مــن التمييــز القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،فهنــاك تمييــز فــي األســرة بينهــن وبيــن أشــقائهن الذكــور فــي المعاملــة
والتعليــم والعمــل ،فــا يُســمح لهــن بالخــروج أو العمــل أو الســفر خوفـاً عليهــن ،كمــا ال يُتــاح لهــن مجــال المشــاركة فــي القـرارات األسـرية
والق ـرارات المؤثــرة علــى حياتهــن الشــخصية ،ممــا ينعكــس ســلباً علــى مشــاركتهن وإســهاماتهن فــي العمليــة التنمويــة .وهنــاك عــادات
وتقاليــد ســلبية نحوهــن تتمثــل بالمعاملــة بالشــفقة والحــزن وحتــى الخــزي لــدى بعــض األســر ،ممــا يعيــق مشــاركتهن فــي األنشــطة وحتــى
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ـواء والتعــرض لألمـراض المختلفــة وخاصــة النفســية منهــا.
فــي إبــداء رأيهــن ويزيدهــن إحباطـاً وانطـ ً
كمــا ال ت ـزال االتجاهــات الســلبية نحــو اإلعاقــة بشــكل عــام ،والمتمثلــة فــي مفاهيــم وأفــكار مغلوطــة عــن اإلعاقــة وأســبابها وكيفيــة
التعامــل معهــا ســائدة؛ ممــا يولــد المزيــد مــن االتجاهــات الســلبية نحــو اإلنــاث وصــوالً إلــى عــدم معاملتهــن  -أحيانـاً  -كإنســان لــه حقــوق
وواجبــات .وغالبــا مــا تُمنــع الفتــاة ذات اإلعاقــة مــن حقهــا فــي األمومــة بمنعهــا مــن الــزواج وتكويــن أســرة باعتبارهــا غيــر مهيــأة جســدياً
ونفســياً للــزواج وغيــر قــادرة لوحدهــا علــى كســب رزقهــا والعيــش المســتقل.
ويأتــي تدنــي االهتمــام والوعــي بخصوصيــة ذوات اإلعاقــة ســبباً للتعـ ّـرف علــى احتياجاتهــن الجســمية والنفســية والمجتمعيــة مــن قبــل
األســرة والمجتمــع والدولــة ،وفــي حمايتهــن مــن كافــة أشــكال العنــف واإلســاءة ،باإلضافــة إلــى تغييــر الصــورة النمطيــة الســلبية والمفاهيــم
التقليديــة الخاطئــة عــن ذوات اإلعاقــة ومراعــاة خصوصيتهــن ،وذلــك مــن خــال عقــد البرامــج التوعويــة عــن مفهــوم اإلعاقــة بشــكل عــام
وعــن حاجــات ومتطلبــات ذوات اإلعاقــة بشــكل خــاص ومعاملتهــن كإنســان لــه حقــوق وواجبــات.

•محدودية البرامج التدريبية والتأهيلية والتعليمية الموجهة لإلناث ذوات اإلعاقة:

تُعانــي ذوات اإلعاقــة مــن نقــص فــي البرامــج التدريبيــة والتأهيليــة والتعليميــة الخاصــة بهــن ،فمعظــم الفتيــات يعانيــن مــن نقــص فــي
المهــارات المختلفــة خاصــة المهــارات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل ،وبالتالــي ال بــد مــن تمكينهــن وبنــاء قدراتهــن وإكســابهن المهــارات
المختلفــة ،باإلضافــة إلــى رفــع قــدرات المؤسســات والجمعيــات التــي تُعنــى بــذوات اإلعاقــة وتحديــداً فــي المناطــق الفقيــرة.

•النقص في اإلحصاءات والمعلومات الوطنية المصنفة حسب الجنس:

هنــاك نقــص واضــح فــي البيانــات والمعلومــات الوطنيــة المصنفــة حســب الجنــس حــول حجــم ،وأنــواع ،وحاجــات ذوات اإلعاقــة ،فــا
بــد مــن توفيــر هــذه المؤش ـرات لتحليلهــا مــن منظــور النــوع االجتماعــي ،ممــا يســاعد أصحــاب الق ـرار وراســمي السياســات عنــد رســم
السياســات والتخطيــط للبرامــج والمشــاريع الخاصــة بــذوات اإلعاقــة.

•قصور السياسات والبرامج والمعايير في التعامل مع اإلناث ذوات اإلعاقة:

ال يأخــذ راســمو السياســات والبرامــج بعيــن االعتبــار خصوصيــة الفتــاة ذات اإلعاقــة واحتياجاتهــا ،وال يتــم تفعيــل هــذه السياســات أو
المعاييــر الموجــودة .فــا بــد مــن العمــل علــى تعريــف هــؤالء اإلنــاث بحقوقهــن والعمــل علــى مشــاركتهن فــي رســم السياســات والتخطيــط
والتنفيــذ للبرامــج والمشــاريع الخاصــة بهــن ،لتكــون أكثــر واقعيــة وفاعليــة ،والعمــل علــى مشــاركتهن فــي كتابــة التقاريــر الدوليــة الخاصــة
باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،باإلضافــة إلــى تعزيــز الحــوار مــع صانعــي السياســات.

•التدني والنقص في مستوى الخدمات العامة والصحية:

هنــاك تدنــي ونقــص واضــح فــي مســتوى الخدمــات المقدمــة للمعاقيــن/ات ،مث ـاً الخدمــات التعليميــة والثقافيــة ،والمروريــة ،فمعظــم
المبانــي والطــرق غيــر مهيــأة الســتخدام ذوي اإلعاقــة ممــا يزيــد مــن عزلتهــن والحــد مــن قدرتهــن علــى المشــاركة بفاعليــة فــي النشــاطات
المختلفــة .كمــا أن هنــاك نقــص حــاد فــي المراكــز التأهيليــة وعــدم توفــر الــكادر المؤهــل للتعامــل مــع هــذه الفئــة ،باإلضافــة إلــى النقــص
فــي المراكــز اإليوائيــة الخاصــة بالفتيــات ذوات اإلعاقــة وخصوصـاً فــي المناطــق الريفيــة.
وتعانــي اإلنــاث ذوات اإلعاقــة مــن نقــص فــي الخدمــات والرعايــة الصحيــة بكافــة أشــكالها ،فهــن يشــعرن باإلقصــاء والتهميــش فــي تلقــي
الخدمــات الصحيــة ،مثــل العــاج النطقــي والطبيعــي ،وعــدم توفــر المعالجيــن المؤهليــن والمدربيــن ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع ســعر ثمــن
الجلســات العالجيــة ،لذلــك ال بــد مــن توفيــر الرعايــة الصحيــة واألخــذ بعيــن االعتبــار خصوصيــة اإلنــاث ذوات اإلعاقــة خصوصـاً فــي


مجــال الصحــة االنجابيــة.
لــذا؛ فمــن الضــروري تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــذه الفئــة بكافــة أشــكالها ،وإتاحــة فرصــة الوصــول لهــذه الخدمــات والتركيــز
علــى زيــادة وتطويــر المراكــز اإليوائيــة والتأهيليــة ،وتحســين قــدرات األشــخاص العامليــن/ات مــع ذوي االعاقــات مــن خــال التدريــب
والتأهيــل.
ومن التطلعات المستقبلية لوزارة التنمية االجتماعية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة؛ استعمال وسائل الرقابة اإللكترونية
فــي مراكــز ومؤسســات ودور الرعايــة االجتماعيــة ،واالســتعانة بالمتطوعيــن/ات المؤمنيــن بالميثــاق األخالقــي للعمــل االجتماعــي ،كمــا
ســتقوم الــوزارة بالتركيــز علــى الجانــب الوقائــي مــن العمــل االجتماعــي أكثــر مــن الجانــب العالجــي لكونــه أكثــر كفــاءة وفاعليــة130 .

ج -أهم التحديات التي أوردتها وزارة التنمية االجتماعية،

•النقــص فــي الكــوادر العاملــة المتخصصــة فــي المراكــز التابعــة للــوزارة ،حيــث تلجــأ الــوزارة حاليـاً إلــى شـراء خدمــات الموظفيــن/ات
مــن خــال الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة ،وذلــك لتغطيــة النقــص الحاصــل لــدى العديــد مــن هــذه المراكــز.
•عــدم تعــاون بعــض األهالــي مــع أبنائهــم/ن المنتفعيــن مــن خدمــات مراكــز الــوزارة ،ويتضــح ذلــك جليـاً فــي امتناعهــم عــن اصطحــاب
أبنائهــم فــي الزيــارات األسـرية ،وتــرك أبنائهــم فتــرة طويلــة فــي المراكــز دون التواصــل معهــم.

قصص نجاح

•قضية استئصال أرحام الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية:

إن قضيــة اســتئصال أرحــام الفتيــات ذوات اإلعاقــة الذهنيــة أثــارت جــدالً كبي ـراً ،فعملــت لجنــة الم ـرأة فــي المجلــس األعلــى لشــؤون
األشــخاص المعوقيــن علــى التوعيــة بحقــوق المـرأة المعوقــة وبضــرورة تحريــم وتجريــم اســتئصال األرحــام لــذوات اإلعاقــة الذهنيــة ،مــن
خــال عقــد عــدة اجتماعــات مــع ذوي االختصــاص مــن أطبــاء ورجــال ديــن باإلضافــة إلــى عقــد ورشــات توعويــة لألســر وللمجتمــع،
لتحريــم اســتئصال األرحــام باعتبــار عمليــة االســتئصال انتهــاك لحقــوق وكرامــة الفتيــات .وعليــه تــم إصــدار فتــوى خاصــة مــن دائــرة اإلفتــاء
بتحريــم وتجريــم اســتئصال أرحــام النســاء ذوات اإلعاقــة.

•قلة الموارد المالية لألسرة والحكومة:

إن قلــة المــوارد الماليــة لألســرة تؤثــر علــى توفيــر االحتياجــات الالزمــة لإلنــاث ذوات اإلعاقــة ،كمــا أن قلــة المــوارد الماليــة للدولــة تمنــع
تبنــي مشــروعات وبرامــج لتطويــر أوضاعهــن االجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة ،ممــا يزيــد مــن شــعورهن بالعزلــة واإلهمــال ،لــذا؛ يجــب
علــى الدولــة زيــادة المخصصــات الماليــة لهــذه الفئــة وتشــجيع المؤسســات علــى تعييــن اإلنــاث ذوات اإلعاقــة بمــا يتناســب وأوضاعهــن
ونــوع إعاقتهــن.

•ضعف مستوى التنسيق والتعاون في تقديم الخدمات بين المؤسسات العامة والخاصة والتطوعية:

ضعــف التنســيق والتعــاون بيــن المؤسســات العامــة والخاصــة والتطوعيــة ،ممــا يــؤدي إلــى تشــتت الجهــود وتضاربهــا ،وبالتالــي يجــب أن
يتــم التنســيق والتعــاون والتشــبيك بيــن كافــة الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل تحســين ورفــع جــودة الخدمــات المقدمــة لــذوات اإلعاقــة.

•قلة الدراسات واألبحاث الخاصة بقضايا اإلعاقة بشكل عام وبقضايا اإلناث ذوات اإلعاقة بشكل خاص:

ال بــد مــن تشــجيع مؤسســات البحــث العلمــي علــى االهتمــام بهــذه الفئــة وإجـراء البحــوث والدراســات العلميــة علــى مســتوى المملكــة،
والتــي ستســاهم فــي معرفــة االحتياجــات والتطلعــات والتحديــات التــي تواجههــا وإيجــاد الحلــول لهــا.

•تدني اهتمام وسائل اإلعالم والمنظمات النسوية بقضايا اإلناث ذوات اإلعاقة:

تُعانــي اإلنــاث ذوات اإلعاقــة مــن قصــور وســائل االعــام بأشــكالها المختلفــة والمنظمــات النســوية مــن طــرح قضاياهــن ومشــاكلهن ،فمــن
الضــروري توجيــه اإلعــام والمنظمــات النســوية لالهتمــام بهــذه الفئــة لزيــادة الوعــي المجتمعــي بقضاياهــن وحقوقهــن.
 13130دور وزارة التنمية االجتماعية في تعزيز حقوق المرأة ما بين الواقع والطموح ،2012 ،د .فواز الرطروط ،ورقة عمل مقدمة لورشة عمل
«حقوق المرأة والديمقراطية» ،وزارة التنمية السياسية.



هي131 :

* إسراء أبو كشك:

إسـراء أبــو كشــك؛ مــن مواليــد  1988كفيفــة منــذ الــوالدة ،فــي ســن السادســة التحقــت فــي مدرســة نظاميــة وبقيــت بهــا حتــى الصــف
الســابع ،وكانــت خــال تلــك الفتــرة تعتمــد فــي الدراســة علــى الســمع فقــط ،وغــدت مــن الطالبــات المتفوقــات ،وفــي الصــف الثامــن
التحقــت بمدرســة األميــرة ماجــدة رعــد للكفيفــات وتعلمــت فيهــا لغــة بريــل وقضــت فيهــا ســنتين ،وبعدهــا التحقــت بمدرســة نظاميــة مــرة
أخــرى وأنهــت المرحلــة الثانويــة وحصلــت علــى معــدل ( )88.6فــي امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة ،وبعــد ذلــك التحقــت
بجامعــة البلقــاء التطبيقيــة تخصــص لغــة إنجليزيــة وآدابهــا ،وقــد كانــت والدتهــا تســاعدها بتســجيل المحاض ـرات ،وأنهــت دراســتها
الجامعيــة بثــاث ســنوات بتفــوق ،وكانــت األولــى علــى الدفعــة بتقديــر امتيــاز ( ،)3.93وبعــد ذلــك التحقــت بالمركــز الســعودي لتدريــب
وتأهيــل الكفيفــات وحصلــت علــى عــدة دورات منهــا؛ دورة الرخصــة الدوليــة لقيــادة الحاســوب ( ،)ICDLودورة طباعــة الحاســوب
باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة ،ودورة فــي المقســم اآللــي ،والتجويــد والتجميــل ولغــة بريــل ،وفــن الحركــة والتنقــل (العصــا البيضــاء)..
وغيرهــا مــن الــدورات .وتعمــل اآلن معلمــة للغــة االنجليزيــة فــي المركــز ،كمــا وتعمــل أيضــا منســقة إقليميــة لمشــروع «مســاواة  2فــي
األردن» وهــو مشــروع لبنــاء قــدرات تنظيمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كمــا وشــاركت فــي العديــد مــن الــدورات والمؤتم ـرات وورش
العمــل المحليــة واإلقليميــة والدوليــة الخاصــة باألشــخاص المعوقيــن ،وتتابــع اآلن إسـراء دراســتها العليــا للحصــول علــى درجــة الماجســتير
فــي تخصــص علــم النفــس التربــوي ،وهــي اآلن فــي مرحلــة إعــداد الرســالة وتقديرهــا امتيــاز (.)%94.3

* آسيا ياغي:

آســيا ياغــي؛ مــن ذوات اإلعاقــة الحركيــة منــذ الطفولــة المبكــرة ،حاصلــة علــى وســام الشــرف «الحســين للعطــاء والتمييــز» مــن قبــل
صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم ،حصلــت علــى بعثــة دراســية مــن الكليــة الملكيــة البريطانيــة للعلــوم والتكنولوجيــا فــي
تخصــص إدارة المكاتــب وتخرجــت بتفــوق .عملــت فــي مكتــب ســمو األميــر الحســن بــن طــال وفــي جمعيــة الحســين لرعايــة وتأهيــل
ذوي التحديــات الحركيــة ،وهــي اآلن رئيســة لجنــة الم ـرأة ذات اإلعاقــة فــي المجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص المعوقيــن ورئيســة
جمعيــة «أنــا إنســان لحقــوق المعاقيــن» فــرع األردن ،وهــي اول جمعيــة فــي االردن يرأســها شــخص ذو إعاقــة ،ويبلــغ عــدد األعضــاء
فعــال
فيهــا مــن ذوي اإلعاقــة أكثــر منــد ( )2000شــخص .وتعتبــر آســيا مــن القياديــات القــادرات علــى إحــداث التغييــر ،فهــي عضــو ّ
 13131وزارة التنمية االجتماعية ،مديرية شؤون االشخاص المعوقين.



فــي عــدة لجــان محليــة وإقليميــة ودوليــة للتعــاون والتنســيق مــع كافــة القطاعــات لتعزيــز وتمكيــن ذوات اإلعاقــة ،فهــي قائــدة فــي مؤسســة
الح ـراك الدولــي فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،ومستشــارة لقضايــا العنــف ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي المجلــس العربــي
للطفولــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ،وعضــو فــي المنظمــة العربيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعضــو مؤســس لرابطــة حقــوق المـرأة فــي
التنميــة فــي ألمانيــا ،ومندوبــة األردن فــي الشــبكة العالميــة للســياحة الميســرة للجميــع ،وعضــو فــي األمــم المتحــدة للمـرأة ..وغيرهــا مــن
المنظمــات واللجــان المحليــة.

* شادية عمر أسعد:

شــادية عمــر أســعد؛ مــن ذوي اإلعاقــة الحركيــة رافقهــا الكرســي المتحــرك مشــوار حياتهــا ،لــم تمنعهــا أعاقتهــا مــن العمــل والطمــوح ،ولــم
ترضــخ لليــأس واإلحبــاط ،فاجتهــدت وتعلمــت صناعــة اإلكسســوارات التقليديــة والحــرف اليدويــة ،وشــاركت فــي البــازارات والمعــارض
اإلنتاجيــة التقليديــة فــي محافظــة العقبــة وخارجهــا ،ممــا وفــر دخـاً لهــا وألسـرتها .شــادية التــي لــم ترضــخ للنظــرة االجتماعيــة الســلبية
لــدور المعــاق/ة فصممــت وارتــدت عبــاءة االعتمــاد علــى النفــس والمثابــرة والعمــل الجــاد ،وأصبحــت ناشــطة اجتماعيــة وحقوقيــة فــي
مجــال المـرأة ،واهتمــت بالتدريــب وصقلــت شــخصيتها ومهاراتهــا إلــى أن تــم اختيارهــا للعمــل بشــكل جزئــي فــي برنامــج فرصــة للتوظيــف
فــي ســلطة منطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة ،وهــي عضــو ناشــط فــي هيئــة شــباب كلنــا االردن بمحافظــة العقبــة وعضــو هيئــة إداريــة فــي
ومدربــة حــرف يدويــة.
جمعيــة أجيــال الخيريــة لرعايــة المعاقيــن ِّ

سابعاً :الطفالت واليافعات
الطفــات واليافعــات هــن أمهــات المســتقبل ،ومــن هنــا يأتــي االهتمــام بتربيتهــن ورعايتهــم فــي كافــة مراحــل حياتهــن ،لتنشــئة جيــل
المســتقبل الكفيــل بتحقيــق طموحــات الوطــن وأمانيــه ،فتوفيــر البيئــة اآلمنــة والداعمــة وإزالــة كافــة أشــكال التمييــز والعنــف ضدهــن يُســاهم
الفعالــة فــي
بشــكل كبيــر فــي شــعورهن باالســتقرار واألمــن وتكافــؤ الفــرص ،ممــا يعــزز مــن اندماجهــن وتفاعلهــن المجتمعــي ومشــاركتهن ّ
المجــاالت كافــة.

أ -الطفالت:



كمــا هدفــت خطــة العمــل العربيــة الثانيــة للطفولــة ( )2015-2004إلــى تأميــن ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ اآلمنــة ورعايــة الطفولــة المبكــرة،
وﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭتنميــة القــدرات ،وتمكيــن جميــع األطفــال وبخاصــة اليافعيــن ﻭﺍﻟﻴﺎﻓﻌﺎﺕ مــن تنميــة قدراتهــم ﻭالمشــاركة ﻓﻰ تقــدم مجتمعاتهــم
وتوفيرالحمايــة لهــم133 .

 .1السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
أولــى جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي ابــن الحســين المعظــم وجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة العنايــة الخاصــة بالطفولــة لدعــم
وتحســين وضع األطفال في األردن ،وذلك من خالل تأســيس المجلس الوطني لشــؤون األســرة ،وإصدار السياســات واالســتراتيجيات
والخطــط الوطنيــة الداعمــة لقضايــا الطفولــة ،وتأســيس دور الرعايــة االجتماعيــة ،والمصادقــة علــى االتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة الخاصــة
بالطفولــة ،باإلضافــة إلــى الزيــارات المتكــررة لمراكــز ودور الرعايــة االجتماعيــة فــي المملكــة ،لالطــاع علــى أوضاعهــا ودورهــا فــي العنايــة
بالطفــل وتقديــم الخدمــات الالزمــة بالتعــاون والتنســيق مــع كافــة الجهــات المعنيــة بقضايــا الطفولــة فــي األردن.

االستراتيجيات والخطط والتشريعات الوطنية التي لها عالقة بقضايا الطفولة
جدول رقم ( ) 17

الخطة الوطنية األردنية للطفولة2004 ،
اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال2011 ،
االستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة2000 ،
الخطة الوطنية للطفولة المبكرة ()2007-2003
اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف2006 ،
االستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال2003 ،
قانون العمل المواد ( )77-72
قانون األحداث

وفقـاً التفاقيــة ”حقــوق الطفــل“ التــي أصدرتهــا الجمعيــة العامــة األمــم المتحــدة عــام  1989يعـ ّـرف الطفــل بأنــه «كل إنســان لــم يتجــاوز
الثامنــة عشــرة مــن عمــره ،مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المنطبــق عليــه» .والحــدث «كل شــخص أتــم الســابعة مــن
عمــره ولــم يتــم الثامنــة عشــرة ،ذكـراً كان أم أنثــى».
صــدر عــن األمــم المتحــدة اتفاقيــات ومعاهــدات دوليــة تُعنــى بقضايــا الطفولــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل
 ،1990اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان  ،1948اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـرأة  ،1979الســنة الدوليــة
لألســرة  1994والمؤتمــر العالمــي الرابــع المعنــي بالمـرأة «مؤتمــر بيجيــن»  ..1995وغيرهــا.
وانطالقــا مــن االهتمــام الدولــي بالطفلــة؛ فقــد حــددت األمــم المتحــدة تاريــخ  11تشـرين األول اليــوم الدولــي للطفلــة ،حيــث كان شــعار
االحتفــال باليــوم الدولــي للطفلــة لعــام « 2013االبتــكار لضمــان تعليــم جميــع الفتيــات فــي القــرن الحــادي والعش ـرين ،واالســتخدام
الذكــي والمبتكــر للتكنولوجيــا والسياســات والشـراكات»132 .

ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎعــي ﻟﻸﻁﻔﺎل؛ ﻜﺎﻟﺘﺴﻭل ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌمــل ﻭﺍﻟﻴﺘﻡ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل .وتشــير إحصــاءات الــوزارة لعــام  2013إلــى إحالتهــا إلــى ( )1399متســوالً ومتســولة إلــى القضــاء ،و()1121
متســوالً ومتســولة إلــى الحــكام اإلدارييــن ،ورعايتهــا ل ـِ ( )450حدث ـاً متســوالً.

 13132التعليم الساسي والمساواة بين الجنسين  ،منظمة اليونيسيف.

 13133خطة العمل العربية الثانية للطفولة  ،2015-2004ادارة السرة والمرأة والطفولة  ،جامعة الدول العربية.

قانون العقوبات المواد ()314-288
قانون منع االتجار بالبشر المادة ()3



تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى تشــجيع المـرأة علــى العمــل وذلــك مــن خــال توفيــر خدمــة الحضانــات النهاريــة ألطفــال النســاء
العامــات ،وإيجــاد نظــام لضبــط جــودة الخدمــات المقدمــة ألطفالهــن ،حيــث تُشــرف وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى ( )902حضانــة
منتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة ينتفــع منهــا ( )18000طفـاً/ة.
كمــا تقــدم مؤسســة نهــر األردن خدمــات إعــادة تأهيــل شــاملة لألطفــال ضحايــا العنــف وألســرهم كمركــز الملكــة رانيــا لألســرة والطفــل،
ومركــز دار األمــان؛ وهــو مركــز إيوائــي عالجــي مؤقــت لألطفــال ضحايــا ســوء المعاملــة ،ويســتوعب نحــو ( )40طفـاً مــن عمــر الطفولــة
إلــى عمــر المراهقــة المبكــرة ،ويقــدم لألطفــال خدمــات متكاملــة وشــمولية بمــا فــي ذلــك :الحمايــة ،والرعايــة ،والتعليــم الترفيهــي،
باإلضافــة إلــى الخدمــات األكاديميــة والطبيــة والنفســية واالجتماعيــة 134.
كمــا يعمــل مركــز الملكــة زيــن الشــرف التنمــوي فــي مجــال الطفولــة المبكــرة والعمــل مــع األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،علــى
توفيــر خدمــات الحضانــة لألطفــال فــي المناطــق األقــل حظ ـاً لتشــمل ذوي اإلعاقــة.

 .2اإلحصاءات الوطنية:
وتشــير بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة لعــام  2012إلــى أن األطفــال دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر يشــكلون حوالــي ( )%44مــن
ســكان األردن فــي عــام .2013

وتشير البيانات التالية إلى وضع األطفال في المجاالت الصحية والتعليمية والزواج:
مجال الصحة:

ارتفــع عــدد مراكــز األمومــة والطفولــة التابعــة لــوزارة الصحــة مــن ( )307مركـزاً فــي عــام  1996إلــى ( )464مركـزاً فــي عــام ،2012
ممــا ســاهم فــي الحــد مــن األمـراض التــي يتعــرض لهــا األطفــال .وانعكــس تقــدم األردن فــي المجــال الصحــي إلــى انخفــاض معــدل وفيــات
األطفــال الرضــع مــن ( )34لــكل ألــف طفــل حــي فــي عــام  1990إلــى ( )17فــي عــام  ،2012وانخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون
الخامســة مــن ( )39لــكل ألــف طفــل حــي فــي عــام  1990إلــى ( )21فــي عــام .2012

مجال التعليم:

ارتفــع معــدل االلتحــاق الصافــي لمرحلــة ريــاض األطفــال مــن ( )%26.6فــي عــام  2000إلــى ( )%38.3عــام  ،2012وفــي مرحلــة
التعليــم األساســي فقــد شــهد األردن تقدم ـاً ملموس ـاً مــن خــال االرتفــاع فــي معــدل االلتحــاق الصافــي لهــذه المرحلــة مــن ()%84.5
( %84.1للذكــور و %84.7لإلنــاث) فــي عــام  2000إلــى ( %96.9( )%98.1للذكــور و %99.1لإلنــاث) ،ويعــود الســبب إلــى
سياســة الحكومــة بإلزاميــة ومجانيــة التعليــم األساســي.

الجدول رقم ( )18نسبة األطفال حسب الجنس وفئة العمر في نهاية عام 2012
العمر

الذكور

اإلناث

()4-0

%12.69

%12.80

()9-5

%12.53

%12.66

%11.92

%11.99

()14-10
المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة

99.10%

96.90%
84.70%

2012

84.10%

الشكل رقم ( ) 18

2000

المصدر :المجلس الوطني لشؤون األسرة

الزواج:

الجدول رقم ( )19الخدمة التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية لألطفال لعام 2012
الخدمة

ذكور

اناث

إلحاق األطفال في مؤسسات الرعاية االجتماعية

50

105

تسليم األطفال ألسرهم بعد تحسن أوضاعهم األسرية

54

85

24

28

تحضين األطفال مجهولي النسب لألسر البديلة
المصدر :وزارة التنمية االجتماعية

135

كمــا تشــير البيانــات اإلحصائيــة إلــى أن عقــود الــزواج المســجلة بيــن اإلنــاث فــي الفئــة العمريــة ( )19-15ســنة انخفضــت مــن ()%32
عــام  2000إلــى ( )%25.5عــام  ،2012كمــا تراجــع مســتوى االنجــاب بيــن هــذه الفئــة مــن ( )%6عــام  1997إلــى ( )%4.5عــام
 ،2012ممــا ســاعد فــي خفــض معــدل النمــو الســكاني.
) ( 19 - 15
32.00%
25.50%

الشكل رقم ( ) 19
2012

2000

المصدر :المجلس الوطني لشؤون األسرة
 13134مؤسسة نهر األردن http://www.jordanriver.jo
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كمــا إن جميــع األطفــال األردنييــن دون ســن السادســة مؤمنيــن صحي ـاً مــن قبــل التأميــن الصحــي ،و( )%97مــن األطفــال دون ســن
السادســة مؤمنيــن صحي ـاً بغــض النظــر عــن جنســيتهم136 .

 .3االنجازات والمبادرات الوطنية:
شــهد األردن تقدم ـاً ملموس ـاً فــي العنايــة بقضايــا الطفولــة ،وللمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة دور بــارز فــي االهتمــام بقضايــا الطفولــة
بالتعــاون والتنســيق مــع المؤسســات المعنيــة الرســمية والخاصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،فقــد أصــدر فــي عــام  2012العديــد مــن
الدراســات واألدلــة التدريبيــة لرفــع الوعــي بقضايــا الطفولــة منهــا دليــل «االجـراءات التطبيقيــة لإلطــار الوطنــي لمكافحــة عمــل األطفــال»،
حيــث ســاهم هــذا الدليــل فــي إعــادة أكثــر مــن ثالثــة آالف طفــل إلــى التعليــم ووقايــة أكثــر مــن خمســة آالف طفــل مــن االنخـراط فــي
العمــل 137.وإطــاق «حقيبــة عالــم اإلنترنــت» بهــدف توعيــة األطفــال باالســتخدام اآلمــن لإلنترنــت وتوعيــة األســر بمخاطــره138.
كمــا أصــدر دليـاً تدريبيـاً بعنــوان «اإلجـراءات التطبيقيــة لإلطــار الوطنــي لمكافحــة عمــل األطفــال» بالتعــاون مــع وزارة العمــل ،والــذي
يســاعد فــي تحديــد الخطــوات الواجــب اتخاذهــا مــن قبــل الكــوادر المعنيــة بمكافحــة عمــل األطفــال والحــد مــن هــذه الظاهــرة فــي
األردن139 .

ب -اليافعات:

تعـ ّـرف األمــم المتحــد الشــباب بأنهــم «األشــخاص ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )24-15عامـاً ،ويقــدر عددهــم فــي العالــم حوالــي ()1.2
بليــون شــخص ،أي مــا يعــادل ( )%18مــن عــدد ســكان العالــم ،ويعيــش حوالــي ( )%87منهــم فــي الــدول الناميــة ،وهــذه الفئــة بحاجــة
إلــى التعليــم ،والعمــل ،والرعايــة الصحيــة ،والخدمــات الماليــة والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة .كمــا أن االســتثمار فــي الشــباب لــه آثــاره
اإليجابيــة علــى التنميــة الوطنيــة والدوليــة140 .
وفــي عــام 1999؛ أقــرت األمــم المتحــدة يــوم  12آب يومـاً دوليـاً للشــباب ،كمــا تؤكــد منظمــة اليونيســيف علــى أن النجــاح فــي تحقيــق
ملحــة 141.وقــد أقــرت
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة بحلــول  ،2015يتطلــب تركيــز اهتمــام واضعــي السياســات علــى الشــباب بدرجــة ّ
األمــم المتحــدة العديــد مــن المواثيــق الدوليــة التــي تناولــت قضايــا الشــباب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،منهــا :برنامــج ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎلمــي
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠٠٠ومــا بعدهــا ،واﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹنســان  ،1948واتفــاﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ جميــع أشــكال اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
اﻟﻤﺮأة  ،1979واتفاقيــة حقــوق الطفــل  ،1989والمؤتمــر العالمــي للم ـرأة  -اعــان بيكيــن  ،1995والمؤتمــر العالمــي لحقــوق
اإلنســان  ،1998وإعــان األمــم المتحــدة بشــأن األلفيــة الثالثــة ..2000وغيرهــا.

 13136التأمين الصحي واالنفاق على الصحة في األردن  ،2010وزارة الصحة.
 13137دليل االجراءات التطبيقية لالطار الوطني لمكافحة عمل األطفال  ،2012المجلس الوطني لشؤون األسرة.
 13138حقيبة االنترنت  ،المجلس الوطني لشؤون األسرة.
 13139المجلس الوطني لشؤون األسرة ،دليل االجراءات التطبيقية لالطار الوطني لمكافحة عمل األطفال».2012 ،
Youth, Social Policy and Development Division, United Nations 14140
 14141استثمروا في اليافعيم ،منظمة اليونسيف.


 .1السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
يُعتبــر المجتمــع األردنــي مجتمعـاً فتيـاً ،حيــث يشــكل الشــباب ضمــن الفئــة العمريــة مــن ( )30-12ســنة حوالــي ( )%40مــن مجمــوع
الســكان142 .
ومنــذ تولــي جاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم ســلطاته الدســتورية حــرص علــى العنايــة بالشــباب ووضعهــم علــى ســلم األولويــات
باعتبارهــم محــور العمليــة التنمويــة ،وتــم إعــداد االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة التــي تُشــير بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لقضايــا
اليافعيــن منهــا :االســتراتيجية الوطنيــة األردنيــة األولــى للشــباب لألعــوام ( ،)2009-2005والخطــة االســتراتيجية لــوزارة الصحــة
( ،)2012-2008واالســتراتيجية الوطنيــة للســكان ( ،)2020-2000واالســتراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابية/تنظيــم األســرة
لألعــوام ( ،)2017-2013واالســتراتيجية الوطنيــة للم ـرأة األردنيــة ( )2017-2013واالســتراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي
اإلعاقــة ( ..)2015-2010وغيرهــا.
وهنــاك العديــد مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي تعمــل علــى رعايــة الشــباب وتنميتهــم ،فيعمــل المجلــس
األعلــى للشــباب علــى رعايــة اليافعــات مــن خــال مراكــز الشــابات المنتشــرة فــي كافــة المحافظــات والبالــغ عددهــا ( )57مركـزاً ،بهــدف
اســتثمار طاقاتهــن وإطــاق إبداعاتهــن وتمكينهــن فــي مختلــف المجــاالت السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة ،وإكســابهن المهــارات
المختلفــة مــن خــال مشــاركتهن فــي األنشــطة التطوعيــة والكشــفية واإلرشــادية والرياضيــة والفنيــة.
وتعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى االهتمــام باليافعــات مــن خــال انشــاء «دار اليافعــات» لغايــات خدمــة المنتفعــات خريجــات
مؤسســات الرعايــة التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ممــن أكملــن ســن الثامنــة عشــرة ،بهــدف تأهيلهــن اجتماعيـاً وأكاديميـاً وتربويـاً ،كمــا
عملــت الــوزارة علــى إلحــاق عــدد منهــن فــي الجامعــات ووفــرت فــرص عمــل لهــن.
ويعمــل صنــدوق الملــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة علــى دعــم األنشــطة الشــبابية وتوفيــر البرامــج التــي تحفــز طاقــات اإلبــداع والتميّــز لــدى
الشــباب األردنــي وتنمــي مواهبهــم ،وانطالق ـاً مــن حــرص هيئــة شــباب كلنــا األردن/صنــدوق الملــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة علــى دعــم
اليافعــات وتمكينهــن ،فقــد اســتحدثت فــي عــام  2013وحــدة «تواصــل وتمكيــن الم ـرأة» تأكيــداً مــن الهيئــة علــى اســتثمار طاقــات
اليافعــات وتعزيــز مشــاركتهن فــي كافــة مجــاالت التنميــة .كمــا يقــوم مركــز األميــرة بســمة للشــباب التابــع للصنــدوق األردنــي الهاشــمي
للتنميــة البشـرية باالهتمــام باليافعــات مــن خــال عقــد البرامــج الشــبابية فــي جميــع مراكــز التنميــة المجتمعيــة .وتعمــل مؤسســة نهــر األردن
علــى تعزيــز دور الشــباب المجتمعــي مــن خــال األنشــطة التطوعيــة التــي تقيمهــا فــي مختلــف المحافظــات.

 14142االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن  ،2009-2005المجلس األعلى للشباب.



 .2االنجازات والمبادرات الوطنية:

جدول رقم ( )21المشتغلون حسب الجنس وفئات العمر العريضة 2012

•بمبــادرة ملكيــة ســامية تــم اطــاق «جائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي لإلنجــاز واالبــداع الشــبابي» ،بــإدارة صنــدوق الملــك عبــداهلل الثاني
للتنميــة .وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى دعــم االبتــكار وتشــجيع الحــوار والتعــاون بيــن الشــباب العــرب حــول العالــم .وقــد تأسســت
فعاليــن فــي مجتمعاتهــم ،واالحتفــال بهــم وتكريمهــم،
بهــدف إدراك أهميــة دعــم القــادة العــرب الشــباب الذيــن يع ـ ّدون أف ـراداً ّ
باإلضافــة إلــى توفيــر برامــج تدريبيــة متخصصــة تناســب متطلباتهــم.
•عقــد المجلــس األعلــى للشــباب العديــد مــن البرامــج والنشــاطات التدريبيــة بهــدف تعزيــز المشــاركة السياســية لليافعــات خــال
االنتخابــات النيابيــة والبلديــة .وإلكســاب اليافعــات المهــارات القياديــة؛ فقــد عقــد عــدة دورات تدريبيــة ألعضــاء مراكــز الشــابات
فــي كافــة المحافظــات ،كمــا قــام المجلــس األعلــى للشــباب بتأهيــل ( )60مشــرفة للتدريــب وتثقيــف اليافعــات فــي مجــال الصحــة
العامــة والصحــة اإلنجابيــة خــال عامــي  2012و ،2013وبمشــاركة حوالــي ( )1500فتــاة مــن المراكــز الشــبابية فــي المملكــة،
وذلــك مــن خــال مشــروع شــباك صحتنــا «معســكرات أنمــاط الحيــاة الصحيــة» بالتعــاون مــع صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان.
•انطالقـاً مــن أهميــة توعيــة اليافعــات بالتشـريعات القانونيــة ،فقــد أطلقــت وحــده تواصــل وتمكيــن المـرأة فــي هيئــة شــباب كلنــا األردن
مبــادرة «محــو األميــة القانونيــة» فــي مختلــف المحافظــات.
•عقــد مركــز األميــرة بســمة للشــباب ومؤسســة نهــر األردن دورات عــدة لليافعــات خاصــة فــي المناطــق البعيــدة إلكســابهن المهــارات
المختلفــة وتعزيــز مشــاركتهن فــي المجــاالت كافــة.

 .3اإلحصاءات الوطنية:
نبرز فيما يلي أهم اإلحصاءات المعنية باليافعات وذلك على النحو التالي:

الجدول رقم (  )20نسبة اليافعين واليافعات حسب الجنس وفئة العمر في نهاية عام 2012
العمر

الذكور

اإلناث

()19-15

%10.95

%10.99

()24-20

%10.65

%10.52

%9.13
()29-25
المصدر :دائرة اإلحصاءات العامة 2012

%8.74

العمر

الذكور

اإلناث

()19-15

%4.3

%0.6

()24-20

%13.8

%11.5
%60.6

%48.4
()29-25
المصدر :مسح العمالة والبطالة ،دائرة اإلحصاءات العامة 2012

جدول رقم ( )22عدد متلقي الخدمة في مؤسسات األحداث حسب الجنس لعام 2012
االحداث
عدد متلقي الخدمة في مؤسسات األحداث
المصدر :وزارة التنمية االجتماعية

إناث

ذكور

90

2405

 .4التحديات والتوصيات:
علــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي تحققــت فــي مجــال رعايــة الطفــات واليافعــات ،إال أنــه مــا زالــت هنــاك بعــض التحديــات التــي تواجــه
قضايــا الطفولــة والشــباب ســواء مــن الناحيــة الصحيــة أو االجتماعيــة أو المؤسســية ،ومــن أبرزهــا:
•بينــت االجنــدة الوطنيــة ()2015-2006؛ أن اإلنفــاق العــام علــى الرعايــة الصحيــة يتركــز فــي المناطــق الحضريــة وال يســتهدف
فئــات الســكان بصــورة صحيحــة ،كمــا يختلــف مــدى توفــر ريــاض األطفــال بيــن محافظــة وأخــرى ،فهنــاك نقــص واضــح فــي ريــاض
األطفــال فــي المناطــق الريفيــة ،كمــا أن الكثيــر مــن اآلبــاء واألمهــات ال يدركــون مزايــا التعليــم مــا قبــل المدرســة 143 .وبالتالــي
ال بــد للحكومــة مــن اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتوزيــع اإلنفــاق العــام بعدالــة علــى الرعايــة الصحيــة ،بحيــث تشــمل جميــع فئــات
الســكان .باإلضافــة إلــى زيــادة برامــج التوعيــة لآلبــاء واألمهــات بأهميــة ريــاض األطفــال علــى نمــو الطفــل وصحتــه وســد النقــص فــي
المناطــق الريفيــة وتزويدهــا بالــكادر المؤهــل للتعامــل مــع هــذه الفئــة العمريــة.
•الــزواج المبكــر مــا يـزال «قانونيـاً» فــي األردن ،حيــث أشــار التقريــر الحقوقــي الــذي صــدر عــن شــبكة حقــوق الطفــل الدوليــة بعنــوان
«رصــد حقــوق الطفــل للعــام  »2012إلــى أن تزويــج القاص ـرات فــي ســن ( )15عام ـاً مــا ي ـزال «موجــوداً» ،األمــر الــذي يرفــع
مــن نســب تســرب الفتيــات مــن المــدارس .وانتقــد التقريــر أيضـاً عــدم كفايــة الخدمــات الصحيــة وخدمــات إعــادة التأهيــل للفتيــات
ضحايــا العنــف الجنســي ،واالعتمــاد علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وعــدم توفيــر برامــج اإلرشــاد والصحــة الجنســية فــي البرامــج
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التعليميــة والمدرســية144 .

•مــا زالــت مشــاركة اليافعــات فــي المجــاالت السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة دون الطمــوح ،خاصــة فــي األماكــن البعيــدة بســبب
الصــورة النمطيــة الســلبية الســائدة والتنشــئة االجتماعيــة التــي تحــدد ومنــذ الصغــر أدواراً خاصــة للذكــور وأخــرى لإلنــاث ،وبهــذا
تترســخ األدوار التقليديــة فــي ذهــن المجتمــع وتتشــكل لديهــم كمــوروث اجتماعــي يصعــب التخلــص منــه ،وبالتالــي ال بــد مــن نشــر
ثقافــة مجتمعيــة داعمــة إلنصــاف المـرأة وتمكينهــا ومناهضــة التمييــز المبنــي علــى أســاس النــوع االجتماعــي فــي مختلــف مؤسســات
التنشــئة االجتماعيــة (كاألســرة ،والمدرســة ،والجامعــة ،وأماكــن العبــادة ،ووســائط اإلعــام ..وغيرهــا).
•النقــص فــي اإلحصــاءات والبيانــات المصنفــة حســب الجنــس فــي معظــم المؤسســات العاملــة فــي مجــال الطفولــة والشــباب،
وبالتالــي بــات مــن الضــروري إصــدار التشـريعات إللـزام المؤسســات بــأن تكــون اإلحصــاءات مبوبــة حســب الجنــس ،ممــا يســاعد
الفعــال للبرامــج الخاصــة بالطفــات واليافعــات وتحليــل المؤش ـرات مــن منظــور النــوع االجتماعــي.
فــي رســم السياســات والتخطيــط ّ
•تشــتت الجهــات العاملــة بقضايــا اليافعــات ،ممــا يــؤدي إلــى ازدواجيــة فــي العمــل وفــي البرامــج الموجــة لليافعــات ،وهــذا يســتوجب
التنســيق والتعــاون بيــن مختلــف القطاعــات العاملــة مــع اليافعــات.
•النقــص فــي عــدد مراكــز اإليــواء لليافعــات خريجــات مؤسســات الرعايــة التابعــة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ممــن أكملــن ســن الثامنــة
عشــرة ،فــا بــد مــن إيجــاد التمويــل الــازم إلنشــاء دور جديــدة إليــواء اليافعــات ،وتزويدهــا بالكــوادر المؤهلــة للتعامــل مــع هــذه
الفئــة مــن اليافعــات.

قصص نجاح
* منار النعيم:

منــار النعيــم ،فتــاه أردنيــة مــن لــواء ديــر عــا فــي محافظــة البلقــاء ،أطلقــت مبــادرة «مزرعتــي» تحــت مظلــة جمعيــة ذات النطاقيــن النســائية
الخيريــة فــي ديــر عــا ،بهــدف كســر ثقافــة العيــب بيــن الشــباب وتغييــر الصــورة النمطيــة عــن اإلنــاث واســتقطاب الشــباب للعمــل فــي
القطــاع الزراعــي ،كمــا بــادرت منــار بنشــر الوعــي بأهميــة العمــل فــي القطــاع الزراعــي وآثــاره اإليجابيــة علــى المـرأة نفســها وعلــى أسـرتها
ومجتمعهــا باإلضافــة إلــى زيــادة الوعــي بيــن المزارعيــن فــي المنطقــة حــول االســتخدام األمثــل واآلمــن للمبيــدات الحشـرية ونشــر مبــادئ
الســامة العامــة .وفــازت المبــادرة بجائــزة «بــادر» مــن قبــل المنظمــة الدوليــة للشــباب .وتطمــح منــار مســتقبالً إلنشــاء حدائــق «نباتــات
نــدرة مائيــة وحصــاد مائــي» فــي المــدارس األقــل حظـاً لتثقيــف الطلبــة حــول الزراعــة وأهميــة العمــل التطوعــي والمحافظــة علــى البيئــة.
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الفصل الثالث :المرأة والحقوق الثقافية
مقدمة :
يعــرض هــذا الجــزء مــن التقريــر النجاحــات التــي حققتهــا المـرأة األردنيــة فــي إطــار الحقــوق الثقافيــة ،وال بــد لنــا مــن اإلشــادة بــكل مــن
ســاهم فــي تحفيــز المـرأة األردنيــة وتمكينهــا مــن المســاهمة فــي صناعــة اإلبــداع والتميــز ،ســواء علــى مســتوى األفـراد ،و/أو المؤسســات
العامــة والخاصــة ،وتقديــم الشــكر لهــم جميعـاً .كمــا ال بــد لنــا مــن أن نقــدم الشــكر إلــى كل امـرأة علــى الســاحة األردنيــة اســتطاعت أن
تختــرق حاجـزا ،أو تذلــل عقبــة تحولهــا إلــى أرضيــة راســخة لالنطــاق نحــو التقــدم والتطــور لبنــاء أردن ينســجم وتطلعــات جاللــة الملــك
عبــداهلل الثانــي المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه.
وقــد أولــت المملكــة األردنيــة الهاشــمية منــذ نشــأتها اهتمامـاً واســعاً بالتعليــم ،وقــد تجلــى هــذا االهتمــام بأبهــى صــوره فــي مــواد الدســتور
األردنــي منــذ عــام  ،1952حيــث نصــت (المــادة  6فقــرة  )2منــه علــى أنــه «تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا»،
إضافــة إلــى «إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه فــي مــدارس الحكومــة» (المــادة .)20
لقــد شــرع األردن بإقـرار إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه ابتــداء مــن «الدســتور األردنــي المعــدل لســنة  ،»1952كمــا كفلــت الدولــة األردنيــة
إلزاميــة التعليــم اإلبتدائــي ومجانيتــه فــي المــدارس الحكوميــة ،حيــث تبنــت وزارة التربيــة والتعليــم منهج ـاً يتمثــل فــي توفيــر التعليــم
األساســي اإللزامــي والمجانــي لجميــع أفـراد المجتمــع ممــن هــم فــي ســن التعليــم المدرســي ،تــدرج مــن ســت ســنوات إلــى تســع ســنوات
وفقــا ل ـِ (قانــون التربيــة والتعليــم رقــم  16لســنة  ،)1964وتوســع فــي ذلــك إلــى عشــر ســنوات بــدءاً مــن العــام الدراســي 1989/1988
بقانــون مؤقــت ،تــم إقـراره عــام  ،1994تحــت عنــوان «قانــون التربيــة والتعليــم رقــم ( )3لســنة .»1994
وتحقيق ـاً لــرؤى وتطلعــات صاحــب الجاللــة الملــك عبــداهلل الثانــي المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه ،واهتمامــه بأبنــاء األردن ،حيــث أكــد
جاللتــه« :إن األولويــة عنــدي هــي تأميــن حيــاة أفضــل لجميــع األردنييــن ،وأن األردن الــذي نســعى لبنائــه هــو األردن الــذي يمنــح الفــرص
المتكافئــة للجميــع ،وال يعطــي امتيــازات خاصــة ألحــد.)..،
ومــن خــال إطــاق صاحــب الجاللــه المللــك عبــداهلل الثانــي ،وصاحبــة الجاللــة الملكــة رانيــا العبــداهلل المعظمــة للعديــد مــن المبــادرات
المعنيــة بشــكل خــاص فــي التعليــم؛ ومنهــا :مبــادرة التعليــم األردنيــة التــي تؤكــد علــى التنميــة المســتدامة ،ومشــروع تطويــر التعليــم نحــو
اقتصــاد المعرفــة ،والتعلــم اإللكترونــي ،وجائــزة الملــك عبــداهلل الثانــي للياقــة البدنيــة ،ومشــروع التغذيــة المدرســية ،واإلعفــاء مــن التبرعــات
المدرســية ،وتزويــد الطلبــة بمعاطــف الشــتاء والحقائــب المدرســية .إلــى جانــب رعايــة جاللتيهمــا لمبــادرات ومشــاريع متعــددة؛ كمبــادرة
مدرســتي ،وجائــزة الملكــة رانيــا للتميــز التربــوي للمعلــم والمديــر ،ونحــو بيئــة مدرســية آمنــة» ..وغيرهــا.
ونتيجــة لهــذه االلتزامــات ،ارتفعــت نســبة التحــاق الطلبــة األردنييــن فــي التعليــم النظامــي فــي جميــع مراحــل التعليــم ،حيــث بلغــت نســب
االلتحــاق للعــام الدراســي ( )2013/2012لمرحلــة ريــاض األطفــال ( )%52.3مــن مجمــوع أطفــال األردن لهــذه الفئــة العمريــة،
ونســبة ( )%99.1لمرحلــة التعليــم األساســي ،ونســبة ( )%83لمرحلــة التعليــم الثانــوي .وتمثــل اإلنــاث فــي هــذه المراحــل جميعهــا
النســب األعلــى .كمــا أن نســبة التحــاق اإلنــاث فــي التعليــم الجامعــي لمرحلــة البكالوريــوس فــي الجامعــات األردنيــة تفــوق نســبة ()%60
مــن مجمــوع الطلبــة فــي هــذه المرحلــة.
وباعتبــار أن التعليــم حــق مــن حقــوق اإلنســان ،فلقــد تجــاوز األردن ضمــن اإلنجــازات التــي حققهــا فــي مجــال التعليــم النصــوص الــواردة
فــي المواثيــق الدوليــة التــي وقــع وصــادق عليهــا ،مثــل؛ «اتفاقيــة حقــوق الطفــل» فــي االعتـراف بحــق الطفــل فــي التعليــم ،وفــي إلزاميــة
ومجانيــة التعليــم اإلبتدائــي ،وتوفيــر أشــكال التعليــم الثانــوي وإتاحتهــا لجميــع األطفــال ،وجعــل التعليــم العالــي متاح ـاً للجميــع علــى
أســاس القــدرات (المــادة .)28


وفــي إقـرار األردن للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،والتزامــه بحــق كل فــرد فــي التعليــم وفقـاً لمــا ورد
فــي (المــادة  ،)12علــى أن «يتوجــه التعليــم نحــو التنميــة الشــاملة للشــخصية اإلنســانية واإلحســاس بالكرامــة».
وفــي التزامــه أيض ـاً باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة ،ومــن ضمنــه التمييــز فــي التعليــم الــذي ورد فــي (المــادة
« )10تتخــذ الــدول األطـراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد النســاء لتكفــل لهــن حقوقـاً مســاوية لحقــوق الرجــال
فــي ميــدان التربيــة».
وفــي مصادقتــه علــى منهــاج عمــل بكيــن  ،1995الــذي يعتــرف بالتعليــم كحــق مــن حقــوق اإلنســان األساســية ،وكأداة جوهريــة فــي
تحقيــق عالقــات أكثــر مســاواة بيــن النســاء والرجــال ،وبأهميــة االســتثمار فــي التعليــم النظامــي وغيــر النظامــي للبنــات والنســاء وتدريبهــن،
كوســيلة مــن أفضــل الوســائل لتحقيــق النميــة المســتدامة والنمــو االقتصــادي المســتدام والقابــل لالســتدامة.
وفــي هــذا المجــال (التعليم/الثقافــة) فقــد حققــت المـرأة األردنيــة تقدمـاً ملحوظـاً ولــم يكــن حــرص الدولــة األردنيــة ،ووعــي المـرأة األردنيــة
بأهميــة التعليــم ،بعيــداً عــن إدراك أهميــة التعليــم فــي حيــاة النســاء ،ليــس فقــط كوســيلة للتخلــص مــن تقاليــد مفروضــة ،أو للخــاص مــن
الفقــر والحصــول علــى االكتفــاء الذاتــي ،بــل اقتناعـاً بــأن الحصــول علــى التعليــم مــن أجــل تحســين نوعيــة حياتهــا وحيــاة أفـراد أسـرتها،
وبأنــه وســيلة للمســاهمة فــي المجتمــع والمشــاركة فــي المجــاالت العامــة والسياســية علــى حــد ســواء.
إن حصــول المـرأة علــى التعليــم ،ورفــع مســتوى الوعــي لديهــا بأهميــة المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة األدبيــة واإلبداعيــة ،ينعكــس علــى
المـرأة ذاتهــا وعلــى المجتمــع عامــة بجوانــب عديــدة؛ تتمثــل فــي االرتقــاء بصحتهــا وصحــة أفـراد أسـرتها ،والتخطيــط األنجــع ألسـرتها،
وتقليــص نســبة اإلقــدام علــى الــزواج المبكــر بينهــن ،ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة لديهــا ســواء داخــل المنــزل أو خارجــه ،وتحقيــق وضعيــة
أفضــل لتحصيــل أطفالهــا التعليمــي ،ورفــع مســتوى قدرتهــا علــى اتخــاذ الق ـرارات وتقييــم المعلومــات والحصــول علــى حقوقهــا فــي
مختلــف المجــاالت ،وتحقيــق تطويــر الحــس الذاتــي لديهــا بقيمتهــا كإنســان وقدرتهــا علــى نقــل هــذا الحــس إلــى األجيــال الناشــئة،
والتخلــص مــن أيديولوجيــة التفــوق الذكــوري ،ورفــض كافــة أشــكال الممارســات التمييزيــة ،وامتالكهــا لــأدوات الالزمــة لمواجهــة كافــة
أشــكال التمييــز الــذي قــد تتعــرض لــه.
إن امتــاك المـرأة األردنيــة لحقوقهــا الثقافيــة بمختلــف أبعادهــا والتــي ســترد فــي هــذا الفصــل ،ســيمنحها المزيــد مــن الفــرص لممارســة
حقهــا فــي المشــاركة السياســية واالنتخــاب ،مــن خــال فهمهــا لهــذه العمليــة وإلــى مــاذا تهــدف ،كمــا يمكنهــا مــن زيــادة قدرتهــا علــى
النفــاذ إلــى أســاليب الرعايــة الصحيــة الشــاملة ،وإلــى زيــادة الفــرص أمامهــا للمشــاركة االقتصاديــة ،وعلــى التمكــن مــن امتــاك القــدرة
القانونيــة لرفــض عــدم المســاواة والتمييــز بكافــة أشــكاله.
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اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢١
80%
60%

تتــوزع مراحــل التعليــم المشــمولة بقانــون التربيــة والتعليــم رقــم ( )3لســنة  4991إلــى (أ) مرحلــة ريــاض األطفــال ومدتهــا ســنتان علــى
األكثــر( ،ب) مرحلــة التعليــم األساســي ومدتهــا عشــر ســنوات( ،ج) مرحلــة التعليــم الثانــوي ومدتهــا ســنتان ،ويتألــف التعليــم الثانــوي مــن
مســارين رئيســين همــا :مســار التعليــم الثانــوي الشــامل الــذي يقــوم علــى قاعــدة ثقافيــة عامــة مشــتركة ،ومســار التعليــم الثانــوي التطبيقــي
الــذي يقــوم علــى اإلعــداد والتدريــب المهنــي.
وينعكــس اهتمــام األردن فــي توفيــر التعليــم باعتبــار أن «التربيــة ضــرورة اجتماعيــة والتعليــم حــق للجميــع كل وفــق قابلياتــه وقدراتــه
الذاتيــة» ،حســبما ورد فــي األســاس االجتماعــي أحــد مرتكـزات فلســفة التربيــة والتعليــم ،المنصــوص عليهــا فــي قانــون التربيــة والتعليــم
المشــار إليــه ،وقــد واجــه هــذا األســاس وعي ـاً واســعاً ورغبــة كبيــرة لــدى أف ـراد المجتمــع األردنــي بإلحــاق الفتيــات اإلنــاث فــي التعليــم
بمختلــف مراحلــه.
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ولــدى متابعــة نســب التحــاق اإلنــاث فــي التعليــم حســب المرحلــة ،فقــد قاربــت نســب التحــاق اإلنــاث فــي كل مــن مرحلتــي ريــاض
األطفــال ،ومرحلــة التعليــم األساســي ( )%50مــن مجمــوع الطلبــة مــن كال الجنســين ،فــي حيــن أن نســبة التحــاق اإلنــاث فــي مرحلــة
التعليــم الثانــوي أعلــى مــن ( )%50مــن مجمــوع الطلبــة الملتحقيــن/ات فــي هــذه المرحلــة ،لتحقــق نســبة أفضــل مــن نســب التحــاق
الذكــور.
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إن نســب التحــاق اإلنــاث فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة جيــدة وثابتــة نســبياً ،تتـراوح حــول ( )%49مــن مجمــوع الطلبــة الملتحقيــن/
ات فــي التعليــم عبــر الســنوات العشــر األخيــرة ،علــى الرغــم مــن أن أعــداد اإلنــاث الملتحقــات بالتعليــم تتزايــد وتتقــارب مــع نســب
التوزيــع الســكاني ،وتبــدو منســجمة مــع نســب النمــو الســكاني للمملكــة.
1 .1مر
2 .2
3 .3
وقــد درجــت وزارة التربيــة والتعليــم علــى تحويــل عــدد مــن المــدارس األساســية فــي الصفــوف الدنيــا (األول أساســي ولغايــة الثالــث
أساســي) إلــى مــدارس مختلطــة تســتقبل الطلبــة مــن الجنســين ،ولهــذا بــدأت عــدد مــدارس اإلنــاث فــي هــذه الصفــوف تنقــص مقابــل تزايــد
فــي عــدد المــدارس المختلطــة ،ممــا يســهم فــي دمــج النــوع االجتماعــي منــذ الطفولــة.
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5 .5
6 .6حلة رياض األطفال


 .1مرحلة رياض األطفال :

عشــر ســنوات ،بإضافــة ســنة مــن مرحلــة ريــاض األطفــال إلــى المرحلــة األساســية.

طلبة التعليم األساسي واالختبارات الدولية

تزايــدت نســبة التحــاق اإلنــاث فــي مرحلــة ريــاض األطفــال – حيــث االلتحــاق فــي هــذه المرحلــة غيــر إلزامــي ،-بمســتوى نمــو محــدود،
مــن ( )%37إلــى ( )%38.19خــال األعــوام الدراســية (.) 2013/2012 – 2011/2010
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢٤
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54%
53%
52%
51%
50%
49%

شــاركت عينــة مــن الطلبــة األردنييــن مــن الصــف الثامــن ،فــي الدراســة الدوليــة للرياضيــات والعلــوم ( ،)SSMITللعــام ( ،)1102إلــى
جانــب طلبــة مــن ( )54دولــة مشــاركة ،بينهــا ( )11دولــة عربيــة ،باإلضافــة إلــى دول إســامية؛ هــي :تركيــا ،إيـران ،ماليزيــا .ويعقــد هــذا
االختبــار كل أربــع ســنوات ،حيــث عقــد فــي األعــوام (.)1102 ،7002 ،3002 ،9991
ولقــد أظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق اإلنــاث علــى الذكــور فــي العلــوم والرياضيــات فــي دورات الدراســة جميعهــا ،9991 :و،3002
و ،7002و.1102
التغير في التحصيل بين األعوام  9991و  3002و  7002و 1102

التغير في تحصيل العلوم:
وإضافــة إلــى محدوديــة نمــو نســب التحــاق اإلنــاث فــي هــذه المرحلــة خــال هــذه الفتــرة ،فقــد انخفضــت هــذه النســبة فــي العــام الدراســي
 ،3102/2102نتيجــة لزيــادة أعــداد الذكــور الملتحقيــن بتزايــد أعلــى مــن الزيــادة فــي أعــداد اإلنــاث الملتحقــات ،إال أن أعــداد اإلناث
تزايــدت خمســة أضعــاف عمــا كانــت عليــه قبــل عشــرة ســنوات ،وبمســتوى متقــارب مــن الزيــادة إلجمالــي طلبــة المرحلــة.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢٥
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بلغــت متوســطات األداء فــي العلــوم للطلبــة األردنييــن بحســب جنــس الطالــب ،فروق ـاً لصالــح اإلنــاث فــي جميــع األعــوام (،1999
 ،)2011 ،2007 ،2003علــى الرغــم مــن انخفــاض متوســط األداء لــدى اإلنــاث عــام  2011عــن عــام .2009

متوسطات أداء للطلبة األردنيين في العلوم بحسب جنس الطالب في األعوام (:) 2011 ،2007 ،2003 ،1999
لقــد بلــغ متوســط أداء اإلنــاث فــي العلــوم فــي عــام  ،)460( 1999وارتفــع فــي عــام  2003ليصــل إلــى ( )489كمــا ارتفــع فــي عــام
( )2007ليصــل إلــى ( ،)499وانخفــض فــي عــام  2011ليصــل إلــى (.)471
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢٦
550

.7

7مرحلة التعليم األساسي

500

 .2مرحلة التعليم األساسي :
مدتهــا عشــر ســنوات ،فقــد وصلــت نســب التحــاق اإلنــاث خــال الســنوات الدراســية الممتــدة (3102/2102 – 1102/0102
) بمعــدل التحــاق يســتقر حــول ( ،)%0.99وهــي أعلــى مــن متوســط نســب التحــاق الطلبــة مــن الجنســين لتلــك الفتــرة .واســتناداً إلــى
مــا ورد فــي (المــادة  6فقــرة  )2مــن الدســتور األردنــي بــأن الدولــة تكفــل التعليــم ضمــن إمكاناتهــا ،إضافــة إلــى إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه
فــي مــدارس الحكومــة (المــادة  ،)02فقــد أكــد قانــون التربيــة والتعليــم رقــم ( )3لســنة  ،4991علــى هــذا الحــق ورفــع مســتوى التعليــم
اإللزامــي ليشــمل المرحلــة األساســية لمــدة عشــر ســنوات ،وإيمانـاً بأهميــة مرحلــة الطفولــة المبكــرة لمــا قبــل التعليــم المدرســي وتأثيرهــا
علــى المخرجــات التعليميــة فقــد اقترحــت تعديــات فــي (نهايــة عــام  )3102لتصبــح المرحلــة اإللزاميــة إحــدى عشــر ســنة بــدالً مــن
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وبلــغ متوســط أداء الذكــور فــي العلــوم عــام  ،)442( 1999وارتفــع فــي عــام  2003ليصــل إلــى ( ،)462كمــا ارتفــع فــي عــام ()2007
ليصــل إلــى ( ،)466وانخفــض فــي عــام  2011ليصل (.)428



ومجمــل القــول فــإن تحصيــل اإلنــاث فــي العلــوم أفضــل مــن تحصيــل الذكــور ســواء كان ذلــك فــي عــام  1999أم  2003أم 2007
أم  ،2011كمــا أن مقــدار التحســن الــذي ط ـرأ علــى تحصيــل اإلنــاث فــي عــام  2007عمــا كان عليــه فــي عــام  2003هــو أفضــل
مــن التحســن الــذي طـرأ علــى تحصيــل الذكــور ،فمقــدار التحســن عنــد اإلنــاث بلــغ ( )11عالمــة فــي المتوســط مقارنــة بالتحســن عنــد
الذكــور الــذي بلــغ ( )4عالمــات .وبالرغــم مــن تراجــع كل مــن الذكــور واإلنــاث فــي عــام  ،2011إال أن حجــم هــذا التراجــع كان أكبــر
عنــد الذكــور ممــا هــو عليــه عنــد اإلنــاث.

التغير في تحصيل الرياضيات :

الدراســية الممتــدة ( ) 2013/2012 – 2011/2010علــى التوالــي ( ،)%83 ،%83.6 ،%81وهــي أيض ـاً أعلــى مــن نســب
التحــاق الذكــور فــي تلــك الســنوات.

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢٨
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التغيّر في تحصيل الرياضيات:

2013

يبيــن الشــكل أدنــاه أن متوســط أداء اإلنــاث فــي الرياضيــات فــي عــام  1999بلــغ ( ،)431وارتفــع فــي عــام  2003ليصــل إلــى
( ،)439وانخفــض فــي عــام  2007ليصــل إلــى (( ،438وانخفــض فــي عــام  2011ليصــل إلــى (.)420
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢٧
460

وبمقارنــة نســب التحــاق اإلنــاث فــي مختلــف المراحــل التعليميــة خــال الســنوات الثــاث األخيــرة ،نلحــظ نمــواً بشــكل عــام ،وحققــت
نســبة التحــاق اإلنــاث فــي المرحلــة األساســية أعلــى نســبة ،تليهــا نســبة التحاقهــن فــي المرحلــة الثانويــة ،إال أن نســبة االلتحــاق فــي مرحلــة
ريــاض األطفــال مــا تـزال دون مســتوى الطمــوح.
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اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٢٩
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وبلــغ متوســط أداء الذكــور فــي الرياضيــات عــام  ،)425( 1999وانخفــض فــي عــام  2003إلــى ( )411وارتفــع فــي عــام 2007
ليصــل إلــى ( ،)417وانخفــض فــي عــام  2011ليصــل إلــى (.)392
ومجمــل القــول فــإن تحصيــل اإلنــاث فــي الرياضيــات أفضــل مــن تحصيــل الذكــور ســواء كان ذلــك فــي عــام  1999أم  2003أم
 2007أم  ،2011وبالرغــم مــن تراجــع كل مــن الذكــور واإلنــاث فــي عــام  2011إال أن حجــم هــذا التراجــع كان أكبــر عنــد الذكــور
ممــا هــو عليــه عنــد اإلنــاث.
.8

8مرحلة التعليم الثانوي

2011-2012

2010-2011

نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة:
تحقــق اإلنــاث أعلــى نســب نجــاح فــي امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة ،ســواء علــى مســتوى الحاصليــن/ات علــى مراكــز أوائــل
الطلبــة فــي المملكــة فــي فــروع الثانويــة العامــة المختلفــة ،أو علــى مســتوى نســب النجــاح العامــة .فقــد حصــدت اإلنــاث فــي نتائــج
امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة للعاميــن الدراســيين  2013/2012 ،2012/2011علــى التوالــي مــا ينــوف عــن (-40
 )45موقعـاً بيــن أوائــل المملكــة مــن أوائــل الفــروع التعليميــة المختلفــة؛ العلمــي واألدبــي واإلدارة المعلوماتيــة والصحــي فضـاً عــن عــدد
آخــر مــن أوائــل الفــروع األخــرى.

 .3مرحلة التعليم الثانوي :
مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان ،غير الزامية ،وتشتمل على عدة مسارات ،فقد وصلت نسب التحاق اإلناث خالل السنوات




إن هــذا التميــز الــذي تحققــه اإلنــاث فــي نتائــج امتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة  -وإن كان يؤشــر فــي ثنايــاه إلــى أهميــة التنبــه لالهتمــام
بمســتوى تحصيــل الطلبــة الذكــور -فهــو يظهــر فــي كافــة فــروع الثانويــة العامــة.

نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس لفرع التعليم الصحي للعام الدراسي 2013-2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٤
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اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٠
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نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس للفرع الشرعي للعام الدراسي 2013-2012

2013

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٥
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ونعرض تالياً نسب نجاح الطالبات اإلناث في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مقارنة بنسب نجاح الطلبة الذكور:
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نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس للفرع األدبي للعام الدراسي 2013-2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣١
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نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس للفرع الزراعي للعام الدراسي 2013-2012

2006

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٦

2013/2012
60
40

نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس للفرع العلمي للعام الدراسي 2013-2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٢
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نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس للفرع الصناعي للعام الدراسي 2013-2012
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اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٧
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نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس لفرع اإلدارة المعلوماتية للعام الدراسي 2013-2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٣
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.4التعليم غير النظامي :

نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس للفرع الفندقي للعام الدراسي 2013-2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٨
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أمية النساء في األردن:

50

لقــد تمكنــت المـرأة األردنيــة بســعيها المســتمر أن تحقــق أرقامـاً متقدمــة فــي خفــض نســبة األميــة بيــن صفــوف النســاء لمــن هــن فــي عمــر
أكثــر مــن خمســة عشــر عامـاً ،إال أنهــا لــم تتمكــن مــن تحقيــق التــوازن مــع نســبة األميــة بيــن صفــوف الرجــال لنفــس الفئــة العمريــة ،ومــن
الجديــر بالمالحظــة أن نســبة األميــة فــي الســنوات الثــاث األخيــرة مســتقرة نســبياً ،ســواء علــى المســتوى العــام للســكان أو فيمــا بيــن
النســاء ،علــى الرغــم مــن تزايــد أعــداد الملتحقيــن/ات فــي مراكــز محــو األميــة.
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نسب النجاح في امتحان الثانوية العامة حسب الجنس لفرع االقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2013-2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٣٩

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤٠
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فــوز الطالبــة شــذى علــي محمــود الســباح مــن مدرســة جمانــة بنــت عبــد
المطلــب الثانويــة للبنــات مديريــة تربيــة لــواء الرمثــا علــى الجائــزة الكبــرى
األولى (المركز األول على جميع المشاركين) عن مشروع تأثير المستخلص
الميثانولــي لنبــات الريحــان علــى تســمم وتأكســد الكبــد .وذلــك فــي مســابقة
إنتــل للعلــوم  -العالم العربــي والتــي أقيمــت فــي مدينــة دبــي خــال الفتــرة
مــن  2012/12/19-16وقــد حقــق طلبــة الوفــد األردنــي أبــرز النتائــج
علــى جميــع المشــاركين الذيــن يزيــدون عــن  130طالبــا وطالبــة يمثلــون 10
دول عربيــة.
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قصة نجاح
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وتلقــى مراكــز محــو األميــة التــي تشــرف عليهــا وزارة التربيــة والتعليــم ،للســير نحــو تقليــل نســب األميــة بيــن األردنييــن/ات ،إقبــاالً أعلــى
لــدى النســاء مــن إقبــال الذكــور علــى االلتحــاق بهــا .كمــا تُظهــر نســب وأعــداد اإلنــاث ممــن هــن فــي عمــر أكثــر مــن ( )15ســنة تزايــداً
ملحوظـاً علــى مــدى الســنوات العشــر األخيــرة.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤١
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قصة نجاح

التسرب من المدارس:
إن ظاهــرة التســرب مــن المــدارس والتــي تعــزى أســبابها علــى األغلــب لظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة لــدى بعــض األســر األردنيــة ،تعتبــر
قضيــة تأخــذ اهتمــام مختلــف الجهــات المعنيــة وعلــى رأســها وزارة التربيــة والتعليــم ،إال أن اإلج ـراءات المطبقــة فيمــا يتعلــق بإلزاميــة
التعليــم مــا تـزال عاجــزة عــن ضمــان تطبيــق قانــون اإللزاميــة علــى الســكان كافــة لمــن هــم دون عُمــر ( )16ســنة ،وذلــك لعــدم اتخــاذ
اإلج ـراءات القانونيــة تجاهــه.

عائشة العوايشة « متعلمة في األمية تحصل على شهادة الماجستير»

عائشــة العوايشــة ،أمضــت أكثــر مــن عشـرين ســنة ضمــن فئــة األميــات ،وتحمــل اليــوم شــهادة الماجســتير.حققت عائشــة ،قصــة
نجــاح متميــزة ،بعــد أن ُحرمــت مــن حــق التعليــم فــي صغرهــا كزميالتهــا ،إلنشــغالها أسـرتها فــي األعمــال الزراعيــة ،ولبعــد ســكنها
عــن موقــع أقــرب مدرســة ،ولظروفهــا االقتصاديــة.
فــي بدايــات عقدهــا الثالــث ،التحقــت فــي صفــوف األميــة فــي قريتهــا فــي لــواء الكــورة شــمال األردن ،واجتــازت فيهــا الصــف
الخامــس والســادس ،وفــي دراســة بيتيــة أنهــت باقــي صفــوف المرحلــة األساســية (مــن الســابع حتــى العاشــر).
تمكنــت بعــد ذلــك مــن الحصــول علــى شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة الفــرع األدبــي ،بمعــدل مكنهــا مــن اإللتحــاق بأحــد
كليــات المجتمــع واجتــازت االمتحــان الشــامل لتحصــل بعدهــا علــى شــهادة الدبلــوم فــي المحاســبة بمعــدل (.)%65.2
باألمــل الكبيــر الــذي تحملــه لبنــاء مســتقبلها ،وتحطيــم حواجــز الزمــن ،ولســعة وعيهــا بمفاتيــح الحيــاة المشــرقة ،واصلــت عائشــة
العوايشــة تعليمهــا الجامعــي مــن خــال برنامــج التجســير ،فالتحقــت بجامعــة اربــد االهليــة وحصــت علــى درجــة البكالوريــس فــي
المحاســبة بتقديــر جيــد عــام .2008
وإلحساســها بحجــم المعانــاة التــي تعيشــها الفتــاة األميــة ،وبعزيمــة جــادة ،ومســاندة مــن األهــل والجيـران ،بــدأت عائشــة مســيرتها
كمعلمــة فــي مركــز لمحــو األميــة فــي قريتهــا بعــد أن كانــت متعلمــة.
وفــي عــام  2009تكرمــت صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة بتقديــم منحــة ماجســتير لعائشــة
العوايشــة ،لتتمكــن عاشــة مــن الحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي االدارة التربويــة مــن جامعــة اليرمــوك عــام .2013

فقــد بلغــت نســبة تســرب اإلنــاث فــي مرحلــة التعليــم األساســي خــال األعــوام الدراســية  ،2012/2011و 2013/2012نســبة
( )%29مــن مجمــوع الطلبــة المتس ـربين .فــي حيــن أن هــذه النســبة بلغــت فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي خــال األعــوام الدراســية ذاتهــا
( )%56 - %66علــى التوالــي مــن مجمــوع الطلبــة المتس ـربين فــي هــذه المرحلــة ،ولعــل هــذا االتجــاه فــي التناقــص مبش ـرا لتقليــص
نســب التســرب.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤٣
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وللمقارنة مع نسب تسرب الذكور
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤٤
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فــي حيــن أن نســب تســرب اإلنــاث حســب الصفــوف التعليميــة ،آخــذة فــي التزايــد فــي الســنتين األخيرتيــن ،يالحــظ أن التســرب ضمــن
مرحلــة التعليــم األساســي يكــون فــي أعلــى مســتوياته فــي الصــف العاشــر ،حيــث يظهــر فيهــا التســرب ملحوظـاً ابتــداء مــن الصــف الســابع،
ويعــود إلــى اإلنخفــاض فــي الصــف الحــادي عشــر ليرتفــع فــي الصــف الثانــي عشــر مــن المرحلــة الثانويــة.
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ولمقارنة نسبة إعادة اإلناث مع نسب اعادة الذكور في السنوات الثالث األخيرة:
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ولمقارنة نسب تسرب الطالبات اإلناث بنسب تسرب الطلبة الذكورحسب الصفوف الدراسية:
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤٦
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ولبيــان الصفــوف الدراســية التــي تُقبــل اإلنــاث علــى اإلعــادة فيهــا ،يظهــر التوزيــع التالــي أن اإلنــاث تتوجــه نحــو اإلعــادة بإقبــال مرتفــع
ابتــداء مــن الصفيــن الرابــع والخامــس ليصــل ذروتــه فــي الصفيــن الثامــن والتاســع األساســي ،ويعــود إلــى اإلنخفــاض فــي المرحلــة الثانويــة.

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤٩

وللحــد مــن التأثيــر الســلبي علــى الطلبــة المتسـربين مــن التعليــم النظامــي ،فقــد انشــأت وزارة التربيــة والتعليــم برامــج التعليــم غيــر النظامــي،
لتحفيــز الطلبــة المتس ـربين علــى التعلــم المســتمر لتفتــح المجــال أمامهــم الســتكمال دراســتهم وتمكينهــم مــن تجــاوز المعوقــات التــي
حالــت دون اســتمرارية تلقــي تعليمهــم المدرســي.
وقد بلغت نسبة إعادة الطالبات اإلناث في المرحلة األساسية لألعوام الدراسية2013/2012 ،2012/2011 ،2011/2010
علــى التوالــي ( ،)%96 ،%115 ،%110فــي حيــن جــاءت نســبة اإلعــادة لإلنــاث فــي مرحلــة التعليــم الثانــوي بمســتوى أقــل ،وهــي علــى
التوالي لنفس األعوام الدراسية (.)%40 ،%58 ،%79
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٤٧
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ومقارنــة مــع الطلبــة الذكــور فــي بيــان الصفــوف التــي يُقبلــون فيهــا علــى اإلعــادة ،نلحــظ إقبــاالً أقــل لــدى اإلنــاث إلكمــال تعليمهــم
الثانــوي.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٠
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وخالصــة لوضــع المـرأة فــي التعليــم العــام ،وتقديمــا للدخــول فــي جانــب التعليــم العالــي ،ال بــد لنــا مــن أن نلقــي نظــرة علــى توزيــع اإلنــاث
األردنيــات حســب المســتوى التعليمــي ،بكافــة مســتوياته:

ومــن الجديــر بالمالحظــة أن المعلمــات اإلنــاث قــد حققــن نتائــج متميــزة فــي جائــزة المعلــم المتميــز علــى مــدى ســنوات تطبيقهــا ،األمــر
الــذي أســهم فــي تحفيــز المعلميــن/ات ليــزداد إقبالهــم علــى المشــاركة فــي الجائــزة:

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥١

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٢
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إن مجموع المعلمات الفائزات بالجائزة لجميع الدورات يُشكلن ما نسبته ( )%86من مجموع الفائزين/ات من الجنسين:

قصة نجاح

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٣
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كما أن نسب المعلمات اإلناث الحاصالت على الجائزة وفي جميع الفئات تزايدت على مدى سنوات الجائزة.

 .5جائزة المعلم المتميز:

ومــن المبــادرات التحفيزيــة التــي تهــدف إلــى رفــع ســوية العمليــة التعليميــة التــي تتمحــور حــول الطالب /ــة ،أنشــأت جاللــة الملكــة
رانيــا العبــداهلل جائــزة الملكــة رانيــا للمعلــم المتميــز منــذ عــام  ،2006والتــي تشــمل فئــات متعــددة لتطــال المعلميــن/ات فــي
كافــة المراحــل التعليميــة ،حيــث تشــمل الفئــة األولــى الروضــة والتعليــم االساســي مــن الصــف االول حتــى الثالــث) ،وتشــمل
الفئــة الثانيــة التعليــم االساســي مــن الرابــع حتــى الســادس ،والفئــة الثالثــة التعليــم االساســي مــن الصــف الســابع حتــى العاشــر،
والرابعــة تشــمل التعليــم الثانــوي االكاديمــي – الحــادي عشــر والثانــي عشــر ،والفئــة الخامســة (التعليــم الثانــوي المهنــي -
الحــادي عشــر والثانــي عشــر.
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 - 6جائزة المدير المتميز:

والســتكمال تحفيــز أطـراف العمليــة التعليميــة كافــة ،فقــد طُــورت الجائــزة لتشــمل فئــة المديــر المتميــز ،ضمنهــا الفئــة االولــى ،وتشــمل
مديري /مديرات المدارس التي عدد طلبتها  300طالب/ة أو أقل ،والفئة الثانية المدارس التي يزيد عدد طلبتها عن 300طالب/ة،
والتــي تنظــم علــى مــدار كل ســنتين دراســيتين ،وقــد حققــت المديـرات اإلنــاث نســباً متميــزة فــي دوراتهــا الثــاث:

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٥
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ﻣﻴﺴﻮن
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻋﻼ زواﺗﻲ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ

/

۲۰۱۳

اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ

٤
٦

ﺑﻄﺸﻮن
ﻧﻴﻠﻠﻲاﻟﺨﻼﻳﻠﺔ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔﻛﻔﺎح
اﻟﻮﻛﻴﻞ

۲۰۰۹
100

80

60

20

40

0

 - 7جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية /جائزة الموظف الحكومي المتميز:

بلــغ عــدد الفائـزات بجائــزة الملــك عبــد اهلل الثانــي لتميــز األداء الحكومــي والشــفافية /جائــزة الموظــف الحكومــي المتميــز بفئاتهــا
ودوراتهــا الســت لغايــة العــام  )22( 2013/2012موظفــة حكوميــة؛ أي بنســبة بلغــت حوالــي ( )%32مــن إجمالــي الفائزيــن
والفائـزات ،وذلــك حســبما هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول رقم (  : ) 23الفائزات بجائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية /جائزة الموظف الحكومي المتميز

٥
٧

ﻣﻴﺴﻮنﻣﺆﺗﻤﻦ
اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻨﻰ
ﺣﺴﻮﻧﻪ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ

٦
٨

ﺳﻠﻤﺎن
ﻣﻴﺴﺎء ﺑﻄﺸﻮن
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻧﻴﻠﻠﻲ

اﻟﺮﻗﻢ
١



اﻻﺳﻢ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﻼ ﺣﺮز اﷲ

٢

اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ رﻳﻤﺎ اﻟﺰﻋﻤﻂ

٣

اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻋﻼ زواﺗﻲ

٤

اﻟﺪورة
اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠٠٤/٢٠٠٣

اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠٠٥/٢٠٠٤

اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠٠٥/٢٠٠٤
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ إدارة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﻮاﻗﻴﻦ

اﻟﺪورة
)(٢٠٠٥/٢٠٠٤

اﻟﻔﺌﺔاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ

اﻷوﻟﻰ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠٠٤/٢٠٠٣
)(٢٠٠٥/٢٠٠٤

اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲاﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
)(٢٠٠٥/٢٠٠٤
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
)(٢٠٠٥/٢٠٠٤
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
)(٢٠٠٥/٢٠٠٤
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ إدارة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﻮاﻗﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ
واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲاﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
)(٢٠٠٥/٢٠٠٤
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ

)(٢٠٠٧/٢٠٠٦

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ
اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲاﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺪورة
اﻟﺪورة
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
اﻟﺪورة

اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺌﺔ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

١٠
٨

ﺳﻠﻤﺎن
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
ﻣﻴﺴﺎء اﻟﻮﺑﻴﺮ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺳﻤﺮ

١١
٩

ﺧﻠﻮدﻧﺎﺋﻞاﻟﻨﻌﻴﻤﺎت
اﻟﻄﻮال
اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻻرا
اﻟﺮﻗﻴﺐ

اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
)(٢٠٠٩/٢٠٠٨
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦
اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

اﻟﻨﻘﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ ﻻرا أﺑﻮ ﻏﺰاﻟﺔ

)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻹداري /اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

١٢

١٣

١٤

١٥

ﻣﺮار
اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺧﻮﻟﺔ ّ

اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻴﻨﺎ اﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻦ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻫﻨﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ

وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﻟﻲ اﻷردﻧﻲ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

)(٢٠٠٧/٢٠٠٦
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦

٧
٩

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وزارة
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮزارة /
اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
اﻟﺴﻮاﻗﻴﻦ
ﺗﺮﺧﻴﺺ
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ إدارة
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻘﺒﺔ
ﺳﻠﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻛﺒﺎت
واﻟﻤﺮ
اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ
اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲاﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻮزارة  /اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

اﻟﻨﻌﻴﻤﺎت
اﻟﺪﻛﺘﻮرةﺧﻠﻮد
اﻟﺮﻗﻴﺐ
اﻻﺳﻢ ﻣﺆﺗﻤﻦ
ﻣﻨﻰ

في دوراتها المختلفة
اﻟﻔﺌﺔ

)(٢٠٠٤/٢٠٠٣

اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻔﺌﺔاﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

إدارة اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻮزارة  /اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻒ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻌﺎون
ارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ووززارة
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻹداري/اﻟﻔﻨﻲ
ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺟﺎﺋﺰة
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻹداري /اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻹداري /اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

إدارة اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
إدارة اﻟﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺪواء
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ



١٣

ﻣﺮار
اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺧﻮﻟﺔ ّ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻻﺳﻢاﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻦ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻴﻨﺎ

١٥
١٠

اوﻧﺔ
ﺳﻤﺮاﻟﻄﺮ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻫﻨﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
اﻟﻮﺑﻴﺮ

١٦
١١

اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ
اﻟﻮ
اﻟﻄﻮال
ﻣﻨﺎلﻧﺎﺋﻞ
ﻛﻴﻞ ﻻرا
اﻟﺮﻗﻴﺐ

١٧
١٢

اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺔ
ﻫﺪىﻻرا أﺑﻮ ﻏﺰ
اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ
اﻟﻨﻘﻴﺐ

١٨
١٣

اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﺮام اﻟﺒﺴﻄﻲ

١٩
١٤

ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﻳﻘﻲ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
اﻟﻤﺒﻴﻀﻴﻦ
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻴﻨﺎ

١٥
اﻟﺮﻗﻢ

ﻳﻘﺎت
ﻳﻤﺎ زر
اوﻧﺔ
اﻟﻄﺮ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ رﻫﻨﺪ
اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
اﻻﺳﻢ

٢١
١٦

اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺪ
اﻟﺮﻗﻴﺐﻣﻨﺎل
اﻟﻮﻛﻴﻞ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺻﺒّﺎح

٢٢
١٧

اﻟﺸﻴﺸﺎﻧﻲ
ﺛﺎﻧﻲﻫﺪى
اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺳﻤﻴﺮة اﻟﺰﻳﻮدي
ﻣﻼزم

١٨

اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﺮام اﻟﺒﺴﻄﻲ

١٩

اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺒﺮﻳﻘﻲ

٢٠

اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ رﻳﻤﺎ زرﻳﻘﺎت

١٤

٢٠



ﻣﺮار
اﻟﺪﻛﺘﻮرة اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﺧﻮﻟﺔ ّ

)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻹداري /اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١١/٢٠١٠
اﻟﺪورة

اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻹداري /اﻟﻔﺌﺔ

اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺪورة
اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١١/٢٠١٠
)(٢٠٠٧/٢٠٠٦

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺪورة
اﻟﺪورة اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١١/٢٠١٠
)(٢٠٠٩/٢٠٠٨

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

)(٢٠١٣/٢٠١٢
)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ
اﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹداري/

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

)(٢٠١٣/٢٠١٢
)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ
اﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹداري/

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
)(٢٠١٣/٢٠١٢
)(٢٠١١/٢٠١٠
اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻟﺪورة
)(٢٠١٣/٢٠١٢
)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹداري/
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ

اﻟﺴﺎدﺳﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١٣/٢٠١٢
)(٢٠١١/٢٠١٠

اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

)(٢٠١٣/٢٠١٢
اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١٣/٢٠١٢

اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

)(٢٠١٣/٢٠١٢

ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وزارة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺪوﻟﻲ
إدارة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﻮاﻗﻴﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺮ
ﻛﺒﺎت
إدارة واﻟﻤﺮ

ثانياً :التعليم العالي والبحث العلمي
يحتفــل األردن فــي هــذا العــام بمــرور نصــف قــرن مــن التعليــم الجامعــي ،بنشــوء الجامعــة األردنيــة أولــى الجامعــات ،رفــدت وزميالتهــا التــي
تقــارب الثالثــون جامعــة رســمية وأهليــة وإقليميــة الســوق األردنــي والعربــي واإلقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء بكفــاءات أردنيــة رفيعــة
تعــد الذخــر الوحيــد فــي أردن يخلــو مــن المصــادر الطبيعيــة.

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻄﺎءات
داﺋﺮة
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

نصــف قــرن أغلــت فيهــا الجامعــات األردنيــة البــذل والعطــاء فــي صراعهــا للجهــل بالعلــم ،وللظلــم بالعــدل ،وفــي تطلعهــا لبنــاء مجتمــع
صالــح وأفـراد صالحيــن ،مــن خــال بنــاء عمــق ووضــوح فــي الفكــر والمعرفــة ،وانســاخ مــن الشــوائب االجتماعيــة مــن خــال رســالتها
فــي رعايــة ُمحبــة مطلقــة ،واســتثمار أعظــم فــي اإلنســان األردنــي.

اﻟﺒﺸﻴﺮ/وزارة
ﻟﻠﻐﺬاء
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺪواء

تســعى الجامعــات األردنيــة كمراكــز اشــعاع أدبــي وعلمــي خــال مســيرتها فــي نصــف قــرن نحــو بنــاء جســور التواصــل مــع العقــول الثمينــة
الناشــئة ،تتمتــع بالقــدرة علــى بلــورة شــخصيات واثقــة فخــورة بذاتهــا وبجامعاتهــا وبمجتمعهــا وبوطنهــا وبمواطنتهــا.

ﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔزارة اﻟﺘﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺑﻮﻳﺔ/و
ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺗﺮ
ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
/
ارة
اﻟﻮز واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

حيــث أن نشــوء الجامعــات األردنيــة أتــاح الفــرص مــن أوســع أبوابهــا أمــام الفتــاة األردنيــة للتعليــم الجامعــي ،الــذي ُحرمــت منــه لســنوات،
وأن تطــرق كافــة التخصصــات العلميــة التــي تهيــىء لهــا الفــرص للدخــول فــي مختلــف مجــاالت العمــل ،والمشــاركة فــي العجلــة
االقتصادية والتنموية.

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٦

اﻟﺴﻮاﻗﻴﻦ
إدارة
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
إدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ إدارة ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﻮاﻗﻴﻦ
ﻛﺒﺎتاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﻄﺎءات
داﺋﺮة واﻟﻤﺮ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوة
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻮزارة /

اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺪﻳﺮوزﻳﺔارةاﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔﻓﻲواﻟﺜﺮوة
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔاﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺰرﻗﺎء/وزارة
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮ
اﻓﻲاﻟﻤﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻔﻨﻲ
اﻹداري/
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
واﻟﺪواء

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺒﺸﻴﺮ/وزارة
اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺰرﻗﺎء/وزارة اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻘﻴﺎدي/اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮﻇﻒ

)(٢٠١٣/٢٠١٢

اﻹداري /اﻟﻔﻨﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

ﻣﺸﺮﻓﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ/وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ



تمكنــت الفتــاة األردنيــة مــن ترجمــة رغبتهــا لممارســة حقهــا فــي التعليــم ألن تصــل نســبة التحاقهــا فــي التعليــم الجامعــي نســبة تفــوق نســبة
التحــاق الطلبــة الذكــور فــي التعليــم الجامعــي ،ســواء فــي الكليــات العلميــة أو الكليــات النظريــة فــي الجامعــات األردنيــة.

وفــي متابعــة نمــو نســب التحــاق اإلنــاث ببرامــج الدراســات العليــا فــي مختلــف الجامعــات األردنيــة ،نجــد أن أعلــى نســبة التحــاق للفتيــات
فــي برامــج التعليــم العالــي ،هــي فــي برنامــج الدبلــوم العالــي ،ويليهــا برنامــج الماجســتير.

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٠

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٧
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ولتسليط الضوء على نسبة التحاق اإلناث في الكليات العلمية في الجامعات األردنية نتابع الشكل التالي:
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وقد أدت فرص التحاقهن ببرامج الدراسات العليا إلى ازدياد نسب اإلناث الخريجات من حملة الشهادات العلمية العليا.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦١

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٨

2010
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كمــا تمكنــت الفتــاة األردنيــة مــن خــال جدهــا وتميزهــا ،مــن الســعي نحــو االلتحــاق ببرامــج الدراســات العليــا ،للحصــول علــى مختلــف
الدرجــات العلميــة فــي برامــج (الدبلــوم العالــي ،والماجســتير ،والدكتــوراه) وأن تحقــق نمــوا فــي نســب االلتحــاق بالنســبة لمجمــوع الطلبــة
المقبوليــن فــي الجامعــات األردنيــة.
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ونتيجــة للتقــدم الــذي حققتــه الفتــاة األردنيــة فــي مجــال التعليــم ،فقــد أثبتــت ذاتهــا مــن خــال االلتحــاق بتخصصــات علميــة لــم تكــن
مأهولــة ومألوفــة أمامهــا ،وانعكــس ذلــك علــى تحقيــق نمــو فــي نســب اإلنــاث الخريجــات فــي التخصصــات العلميــة كتخصصــات
الهندســة واالتصــاالت وعلــوم الحاســوب ،كمــا هــو الحــال فــي التخصصــات األدبيــة أو النظريــة التــي مــا ت ـزال تشــهد نمــواً واســعاً فــي
أعــداد الخريجــات اإلنــاث فــي هــذه التخصصــات.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٢
60

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٥٩
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قصة نجاح

تطور نسب أعضاء هيئة التدريس من اإلناث في الجامعات األردنية حسب الرتبة األكاديمية:

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٣
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جائزة الخريج الدولي المتميز /الدكتورة لبنى تهتموني

أســتاذة علــم األحيــاء ورئيــس قســم العلــوم الحياتيــة فــي الجامعــة الهاشــمية ،الحاصلــة علــى جائــزة الخريــج الدولــي المتميــز
ومنحــت الجائــزة نظـراً لجدهــا ونشــاطها فــي إنشــاء مرافــق بحثيــة أفضــل،
مــن جامعــة واليــة كولــورادو األمريكية عــام ُ .2013
ونشــرها األبحــاث العلميــة القيمــة التــي تفيــد المجتمــع المحلــي والعالمــي ،وخبراتهــا الواســعة فــي اســتخدام مجاهــر التصويــر
الحديثــة متعــددة االســتخدامات.
والدكتــورة تهتمونــي حائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز المحليــة والدوليــة ،ومــن أبرزهــا :جائــزة معهــد الملــك الحســين للتكنولوجيــا
الحيويــة عــام ( ،)2009وجائــزة مؤسســة لــولاير  -اليونســكو للم ـرأة العربيــة فــي مجــال العلــوم الحياتيــة ( ،)2011وجائــزة
منظمــة الم ـرأة فــي مجــال دعــم العالمــات العربيــات فــي مجــال العلــوم عــام ( .)2011وهــي عضــو فــي الجمعيــة األمريكيــة
لبيولوجيــا الخليــة ،والجمعيــة األمريكيــة ألبحــاث الســرطان ،ومنظمــة العالــم الثالــث للم ـرأة فــي العلــوم ،والجمعيــة األردنيــة
للبحث العلمي.

تطور نسب اإلناث األكاديميات أعضاء الجهاز األكاديمي في الجامعات األردنية:
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٤
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ومقارنة بين نسب تمثيل األكاديميات في هيئات التدريس في الجامعات األردنية في كل من الكليات النظرية والعلمية ،تشهد
نسب تمثيل األكاديميات في الكليات العلمية نمواً أسرع من نسبة نمو تمثيل األكاديميات في الكليات النظرية.

 - 1المرأة األكاديمية األردنية:

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٥

2012 - 2010
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لقــد أدى التحــاق المـرأة األردنيــة بالتعليــم العالــي بمختلــف التخصصــات ،والتوجــه أيضـاً إلــى اســتكمال دراســتها العليــا للحصــول علــى
شــهادة الماجســتير والدكتــوراه ســواء داخــل األردن أو خارجــه ،إلــى تمكــن المـرأة األردنيــة مــن الدخــول إلــى مجــال العمــل األكاديمــي،
وحصولهــا علــى الرتــب األكاديميــة العليــا ،كأســتاذ ،أســتاذ مشــارك ،واســتاذ مســاعد ،ومحاضــر ،ومســاعد بحــث وتدريــس ،وبنســب
متزايــدة فــي الســنوات األخيــرة.
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قصة نجاح
: وباحثة أردنية متميزة، وعالمة،أستاذة أكاديمية

 أســتاذة علــم األحيــاء والتكنولوجيــا الحيويــة،حنــان عيســى ملــكاوي.د
 ونائــب رئيــس الجامعــة للبحــث العلمــي والعالقــات،فــي جامعــة اليرمــوك
ًملــكاوي أنموذج ـا. تعتبــر د.) 2013-2010( الدوليــة خــال الفتــرة
،أكاديمي ـاً يحتــذى بــه لمــا تميــزت بــه مــن انتــاج بحثــي علمــي ضخــم
تجــاوز حــدود المملكــة األردنيــة الهاشــمية ليحصــل علــى الدعــم العالمــي
 وبش ـراكات إقليميــة تجــاوزت قيمتهــا األربعــة مليــون،مــن عــدة دول
، هــذا إلــى جانــب تميزهــا القيــادي كنائــب لرئيــس جامعــة اليرمــوك،)(يــورو
الجامعــة التــي تخرجــت منهــا وانطلقــت منهــا للحصــول علــى شــهادة
.الدكتــوراه
Unravelling and exploing Medlterranean
sea microbial diveesity and ecology for
XEnobiotics and polluantS clean up

The detection of Food pathogens using
nanoparticles. BACDETECT II

Genetic Diversity of human populations from
Jordan: Alu polymorphisms and molecular
variation of the genomic regions of NOS genes

Partnerships. - 2 Erasmus Mundus Action
Jordan .5 Lot - STRAND1 - 10/41/EACEA
Syria Linking Europe and Erasmus MundusJOSYLEEM

Enhancement of Quality Assurance
Management in Jordanian Universities
EQuAM

ORGANOSILICON COMPOUNDS, FATTY
ACIDS AND OILS WITH HOMOGENOUS
SILICON NANOPARTICLE
»DISPERSIONS

Partnerships. - 2 Erasmus Mundus Action
Jordan .5 Lot - STRAND1 - 10/41/EACEA
Syria Linking Europe and Erasmus MundusJOSYLEEM

The Use of Multiple elements Magnetic«
Nanoparticles in Cancer Diagnosis and
»Therapy

Partnerships with Third Country Higher
Education Institutions scholarships and
Jordan &( 5 Mobility Application for Lot
1 Syria). Avempace

Lot 1 Strand 2 Erasmus Mundus II Action
Partnerships with Third Country Higher :2
Education Institutions and Scholarships for
.Mobility Jordan, Lebanon, Palestine and Syria

Method for the Production of Bare (Non-functionalized) Multiple
element Magnetic Nanoparticles and their use in Fast Detection and
»Removal of Pathogenic Bacteria from Water Resources



أسماء بارزة في القيادة األكاديمية
: معالي الدكتوره رويدا المعايطة/أردنية متميزة في عدة مجاالت
 وشهادة ما بعد الدكتوراة في اإلدارة،حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في الصحة العامة من الواليات المتحدة األمريكية
 وحائزة على جائزة شومان للشباب العلماء، أتمت دورات القيادة من جامعة هارفارد. الواليات المتحدة/من جامعة لويزيانا ستيت
. في العلوم الطبية1996 العرب لعام
:استطاعت أن تكون أنموذجاً للمرأة المتميزة في عدة مواقع شغلتها
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 - 2المرأة األردنية في العلوم والبحث العلمي:

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٨

دخلت المرأة األردنية مجال العلم والبحث العلمي من أوسع أبوابه ،وقد تميز عدد منهن في هذا المجال مما مكنهن من الحصول
على جوائز علمية وتقديرية نتيجة إبداعاتهن.
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وقــد تمكنــت ( )28امـرأة باحثــة مــن الحصــول علــى موافقــة دعــم مشــاريعهن البحثيــة مــن صنــدوق دعــم البحــث العلمــي ،مــن مختلــف
الجامعــات والمؤسســات المختلفــة ،بقيمــة اجماليــة ( )1,660,176دينــاراً أردنيـاً خــال الفتــرة الممتــدة مــن (،)2012 - 2008
في مختلف المجاالت العلمية.
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الشكل رقم ( ) 66
)( 2012- 2008

/

11%

 .3مراكز بحثية متخصصة في دراسات المرأة:

4%
4%

25%

علــى الرغــم مــن اإلنجــازات التــي حققتهــا المـرأة األردنيــة ،إال أن مؤسســات التعليــم العالــي قــد أعطــت اهتمامـاً أعلــى بانشــائها مراكــز
بحثيــة متخصصــة لدراســات المـرأة ،تبنتهــا صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة بســمة بنــت طــال المعظمــة ،بــدأت فــي الجامعــة األردنيــة
عــام .2006

3%

11%
18%

7%
7%

7%

مركز دراسات المرأة /الجامعة األردنية

3%

وللوقوف على عدد الباحثات الحاصالت على دعم من صندوق دعم البحث العلمي خالل الفترة  2012 -2008نالحظ
التالي:
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٧
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مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية ،بدأ مسيرته كبرنامج «ماجستير في
دراسات المرأة» عام 1998م ،وبدعم واهتمام كريمين من صاحبة السمو
الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة حفظها اهلل ورعاها تطور البرنامج
ليصبح قسماً ،وفي عام  2006أصبح مركزاً أكاديميا مستقالً يمنح درجة
الماجستير إلى جانب إعداده للدراسات المتخصصة .تعاقب على إدارته عدد
من األكاديميات المتخصصات ،وتشغل حالياً د.عبير دبابنه منصب مديرة
المركز منذ عام .2013

د.عبير دبابنه /مديرة المركز
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مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية /جامعة اليرموك
فــي عــام  2011أنشــأت جامعــة اليرمــوك مركــز األميــرة بســمة لدراســات الم ـرأة األردنيــة .وقــد توشــح اســمه باســم صاحبــة الســمو
الملكــي األميــرة بســمة بنــت طالل المعظمــة حفظهــا اهلل ورعاهــا ،وتشــرف برعايــة ســموها الفتتاحــه فــي آذار .2013 /ويتطلــع المركــز
للمســاهمة فــي تطويــر وتنميــة قــدرات المـرأة األردنيــة ،مــن خــال جملــة أهــداف تنبثــق مــن دراســات متخصصــة ينفذهــا المركــز .وتولــت
د .آمنــة خصاونــة إدارة المركــز منــذ تأسيســه.

والتدريــس الجامعــي ،ولمــا لهــن مــن
جهــود بنــاءة فــي دعــم قضايــا المـرأة
العربيــة والمســلمة فــي مجــاالت
العلــوم والتكنولوجيــا ،والنشــاطات
المتنوعــة لهــن فــي حقــول العلــوم
والتعليــم والبحــث ،ودعــم الم ـرأة
األكاديميــة كباحثــة وعالمــة.
والدكتــورة الدجانــي ،أســتاذة مشــاركة
فــي علــم األحيــاء الجزيئــي فــي كليــة
العلــوم فــي الجامعــة الهاشــمية،
وحاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه
مــن جامعــة أيــوا األمريكيــة .عملــت
أســتاذاً زائ ـراً فــي مركــز الخاليــا
الجذعيــة فــي جامعــة ييــل األمريكيــة .وتركــز أبحاثهــا علــى دراســات الجينــات وعالقتهــا بمــرض الســكري والســرطان فــي األردن ،وعلــى
الخاليــا الجذعيــة والمعلوماتيــة الحيويــة .كمــا تعمــل حاليـاً مستشــارةً للمجلــس األعلــى للعلــوم والتكنولوجيــا فــي األردن ،وقــد كتبــت عــدة
مقــاالت فــي مجــات  Science and Natureحــول العلــوم والنســاء فــي العالــم العربــي واإلســامي.

صاحبة السموالملكي األميرة بسمة في حفل افتتاح المركز في آذار2013 /

 .4أردنيات متميزات في مجاالت العلوم والبحث العلمي:
يزخــر مجــال العلــوم والبحــث العلمــي علــى الســاحة األردنيــة ،باألســماء النســائية المبدعــة ،ومــا يعــرض فــي هــذا المجــال ،مــا هــو ســوى
باقــة صغيــرة منهــن ،وتحديــداً ممــن حصلــن علــى جوائــز خــال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر .فعــذراً لجميــع عالماتنــا األردنيــات
األوائــل.

المرأة األكثر نفوذاً وتأثيراً:
الدكتورة رنا الدجاني:
اســتطاعت أن تكــون ضمــن قائمــة أهــم ( )20ام ـرأة متخصصــة فــي العلــوم،
واألكثــر نفــوذاً وتأثيـراً فــي العالــم االســامي فــي مجــاالت :الفيزيــاء ،وعلــم األحيــاء،
والكيميــاء ،والهندســة ،والرياضيــات ،والعلــوم االجتماعيــة ،التــي تنظمهــا مجلــة
 ،Muslim-Scienceنظيــر أعمالهــن الهامــة فــي مجــاالت البحــث العلمــي،



وتعــد الدكتــورة الدجانــي مدافعــة قويــة لنظريــة التطــور البيولوجــي وتوافقــه مــع اإلســام .وفــي مجــال التعليــم ،تعــد خبيــرة فــي تطويــر التعليــم
العالي لدى مكتب تمبوس الوطني ،وخبيرة استشارية للتعليم للبنك اإلسالمي للتنمية في المملكة العربية السعودية ،وفي مجال آخر؛
فقــد وضعــت الدكتــورة الدجانــي برنامجـاً مجتمعيـاً يهــدف لتشــجيع األطفــال علــى القـراءة مــن أجــل المتعــة «نحــن نحــب القـراءة (We
“ )Love Readingوالتي حصلت على جائزة سينرجوس
للمبدعين االجتماعية في العالم العربي  ،2009وعلى عضوية
مبــادرة كلينتــون العالميــة عــام  ،2010ومكان ـاً فــي كتــاب
«اإلبــداع فــي التعليــم» الــذي تصــدره مؤسســة قطــر .2012
كمــا نظمــت العــام الماضــي ورشــة علميــة هامــة حــول «اإلســام
والعلــم» بمشــاركة علمــاء وباحثيــن وطلبــة مــن مختلــف دول
العالــم .وأطلقــت الدكتــورة الدجانــي مشــروعاً للتشــبيك بيــن
التناصــح بيــن
األكاديميــات األردنيــات بعنــوان «برنامــج
ُ
األكاديميــات» لتشــجيع العالمــات ،والباحثــات ،واألكاديميــات
فــي الجامعــات األردنيــة علــى االنخ ـراط فــي العمــل البحثــي
واألكاديمــي والمجتمعــي المؤثــر.



برنامج «نساء متميزات في العلوم»:
فــازت المهندســة الهــام زيــادات عرنكــي ضمــن برنامــج «نســاء متمي ـزات فــي العلــوم للعــام  »2013الــذي تنفــذه وزارة الخارجيــة
األمريكيــة ،والــذي تشــارك فيــه ( )13ســيدة متميــزة فــي مجــال العلــوم المهنيــة تــم اختيارهــن مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا.

جائزة لولاير – اليونسكو (من أجل المرأة في العلم) /الدكتورة علياء شطناوي:
اســتطاعت أن تكــون واحــدة مــن بيــن ( )15عالمــة حصــدن جوائــز شــركة لــولاير  -اليونســكو ضمــن برنامــج «مــن أجــل الم ـرأة فــي
العلــم» ،كأول الجوائــز المخصصــة للســيدات فــي مجــال العلــوم ،حيــث يقــوم البرنامــج علــى تمكيــن العالمــات وتســليط الضــوء علــى
مســاهماتهن فــي المجــال العلمــي واالعت ـراف بدورهــن الرئيــس فــي التنميــة فــي المنطقــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،توفــر الجوائــز الماليــة
الكبيــرة المســاندة العمليــة لهــؤالء الباحثــات الالتــي يتمتعــن بالموهبــة ،كمــا تلهــم العديــد مــن عالمــات المســتقبل مــن الشــابات.
حصلــت الدكتــورة عليــاء شــطناوي علــى شــهادة الدكتــوراه بامتيــاز
فــي علــم األدويــة مــن جامعــة جورجيــا الطبيــة فــي الواليــات المتحدة.
وتعمــل حالي ـاً كأســتاذ مســاعد فــي قســم علــم األدويــة فــي كليــة
الطــب بالجامعــة االردنيــة ،وقــد عملــت كمســاعدة بحــث فــي قســم
علــم األدويــة والســموم فــي كليــة الطــب ،ومســاعدة بحــث فــي قســم
البيولوجيــا الفمويــة فــي كليــة طــب األســنان فــي جامعــة جورجيــا
الطبيــة .

العرنكــي تديــر مصنع ـاً فــي عمــان يوفــر فــرص عمــل ألربعيــن موظف ـاً ،كمــا تقــدم دعم ـاً لمــا يزيــد عــن ( )300أســرة ريفيــة فــي مختلــف
مناطــق المملكــة مــن خــال تدريــب الســيدات علــى صناعــة عبــوات تغليــف الهدايــا فــي منازلهــن ليتــم بعــد ذلــك تعبئتهــا بمنتجــات شــركة
(بلــوم) التــي تملكهــا.
انطلــق برنامــج «نســاء متميـزات» عــام  2010مــن قبــل المكتــب اإلقليمــي لشــؤون البيئــة والعلــوم والتكنولوجيــا والصحــة فــي الشــرق
األوســط وشــمال افريقيــا فــي الســفارة األمريكيــة.
وفــي عــام  2012كــرم البرنامــج أيض ـاً الدكتــورة وجــدان أبــو الهيجــاء ،وهــي عميــد كليــة الملــك عبــداهلل الثانــي للهندســة فــي جامعــة
األميــرة ســمية للتكنولوجيــا .وحاصلــة علــى العديــد مــن الجوائــز ،منهــا جائــزة هشــام أديــب حجــاوي للعلــوم التطبيقيــة فــي عــام ،2004
وجائــزة صنــدوق الملــك عبــداهلل الثانــي للتنميــة ،ألفضــل تصميــم آلــي فــي عــام  ،2008وجائــزة مركــز الجامعــة األردنيــة لدراســات المـرأة
األكاديميــة فــي عــام  ،2007وهــي أول امـرأة تحتــل منصــب عميــد للهندســة فــي جامعــة أردنيــة.

جائزة مؤسسة حمد الطبية /الدكتورة ميادة الوظائفي:
األســتاذة المشــاركة فــي كليــة الصيدلــة بالجامعــة االردنيــة ،والحاصلــة علــى المركــز
األول فــي جائــزة مؤسســة حمــد
الطبيــة فــي دولــة قطــر  .2013ولقــد جــاء فــوز الدكتــورة الوظائفــي بالجائــزة عــن
البحــث المعنــون «مــدى وعــي وخبــرة وتوقعــات األطبــاء /مــن الصيادلــة لمهنــة الصيدلــة
الس ـريرية» ،والمنشــور فــي مجلــة التخصصــات الصحيــة العالميــة ،بمشــاركة باحثيــن
أردنييــن وعــرب.
وتنــاول البحــث الــذي اختيــر مــن بيــن أفضــل ( )30بحث ـاً علمي ـاً طبي ـاً ،وفــق الدكتــورة
الوظائفــي علــى تطويــر مهنــة الصيدلــة السـريرية والبحــث عــن معوقــات المهنــة والتغلــب
عليهــا لالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة للمريــض ،نظ ـراً لكــون مهنــة الصيدلــة
مكمــل للــدور الــذي يقــوم بــه الطبيــب .





ثالثاً :المرأة األردنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وتتميز اإلناث على الذكور باستخدام اإلنترنت عن طريق الكمبيوتر أكثر من استخدامهن له عن طريق الهاتف الخلوي ،أو عن
طريق كليهما.

يحتل األردن في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مركزاً متقدماً ،سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو
الدولي ،وهو آخذ باالتساع ،حيث تقدر قيمة ناتج صناعة هذا المجال على ما يزيد عن ( )2،2مليار دوالر ،وهذا يشير إلى
مستوى القدرات والكفاءات التي تتمتع بها المواهب األردنية الطموحة لتحقيق المزيد من النجاح.

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧١
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وتشير اإلحصاءات األردنية إلى وجود نسبة متقدمة من مستخدمي الحاسوب واإلنترنت لدى كال الجنسين ،والفجوة في
االستخدام  -وإن كانت محدودة  -هي لصالح الذكور.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٦٩

كما يالحظ بأن مدة االستخدام فيما بين اإلناث خالل عام  ،2012قد كشفت عن نمو في مدة االستخدام لإلنترنت.
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تطور نسب مستخدمي اإلنترنت ألعمار  5سنوات فأكثر حسب الجنس:
توزيع األفراد الذين أعمارهم ( )15 +سنة فأكثر الذين يستخدمون اإلنترنت حسب المستوى التعليمي والجنس.
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧٠
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وضاقت فجوة النوع االجتماعي بين األفراد الذين أعمارهم ( )15 +سنة الذين يستخدمون اإلنترنت لمدة  3-2سنوات للعام
.2012

توزيع األفراد ممن أعمارهم ( )15+سنة الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الجنس ومرات االستخدام للعام .2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧٧

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧٤
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وبالنسبة لألفراد النشطين اقتصادياً ممن أعمارهم ( )15+سنة ،فإن نسبة استخدام اإلناث منهم تكشف عن تذبذب فيما يتعلق
بمدة االستخدام للعام .2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧٥
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توزيع اإلناث اللواتي أعمارهن  5سنوات فأكثر اللواتي يستخدمن اإلنترنت للحصول على خدمات تعليمية حسب نوع الخدمة.
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وكذلك األمر بالنسبة لألفراد غير النشطين اقتصادياً ممن أعمارهم ( )15+سنة من حيث مدة االستخدام للعام .2012
اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧٦
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إضاءات على استخدام المرأة األردنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
أظهــرت الدراســة التــي أعدتهــا دائــره اإلعــام فــي شــركه إبســوس لألبحــاث والدراســات علــى هامــش مؤتمــر االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات لــدول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ،والــذي عقــد فــي األردن عــام  2010برعايــة ملكيــة ،بحضــور أكثــر مــن ()500
شــخصية عالميــة وعربيــة مــن خبـراء االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،أن المواطــن العربــي يقضــي مــا يناهــز ثمانــي ســاعات يوميـاً فــي
متابعــة وســائل اإلعــام المرئيــة والمقــروءة والمســموعة واســتخدام الهاتــف المتنقــل إضافــة لإلنترنــت وألعــاب الفيديــو .وشــملت الدراســة
ســت دول عربيــة هــي؛ األردن ومصــر ولبنــان والمملكــة العربيــة الســعودية والكويــت ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ا
نترن
إل
ت

احتلت المرأة األردنية المرتبة األولى عربياً في استخدامات اإلنترنت ،بنسبة بلغت %44.9
من مجمل مستخدمي اإلنترنت في األردن.

رابعاً :المرأة األردنية واإلبداع األدبي والفني
واصــل مبدعــون ومبدعــات أردنيــون رفــد المشــهد الثقافــي األردنــي بإنجــازات متنوعــة ،مثلمــا عملــت وزارة الثقافــة والمؤسســات
والهيئــات والروابــط واالتحــادات والمراكــز الثقافيــة الفاعلــة فــي القطاعيــن الخــاص والعــام علــى إثـراء الحيــاة الثقافيــة فــي مياديــن الفكــر
واآلداب والفنــون.
وقــد تضمــن عــام  2013زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الفعاليــات وتنوعهــا وفــي إقبــال المواطــن األردنــي وزوار المملكــة علــى متابعــة
فعالياتهــا ،كان أبرزهــا؛ فعاليــات أدبيــة ومســرحية وموســيقية وســينمائية وتشــكيلية ،مــن خــال مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون وصيــف
عمــان ،وملتقيــات ونــدوات واحتفاليــات أســابيع األفــام الدوريــة ،التــي نظمتهــا الهيئــة الملكيــة األردنيــة لألفــام ومؤسســة عبــد الحميــد
شــومان وأمانــة عمــان الكبــرى ودائــرة المكتبــة الوطنيــة ومنتــدى الــرواد الكبــار والمتحــف الوطنــي للفنــون الجميلــة ...

ومن أبرز اإلبداعات النسوية:
م
واق
عا
لتوا
صل

في استخدام مواقع التواصل االجتماعي احتلت األردنيات المرتبة األولى عربياً بنسبة
 %36.3من مجمل المشتركين.

إبداع الطفولة:
نظمت وزارة الثقافة مسابقة اإلبداع الطفولي الثانية للعام  ،2013للمراحل العمرية من ( )10-6و( )14-11و( )18-15سنة،
وتم تحديد أوائل الفائزين على مستوى المملكة ،باختيار ثالثة متسابقين في كل حقل ،وكانت نتائج اإلناث على النحو اآلتي:
حقل القصة القصيرة:

ق
ارئا
ت ال
صح
ال
قارئ
ات

احتلت األردنيات المركز الثاني عربياً في نسبه القراءة ،حيث شكلت القارئات األردنيات
 %54.8من مجمل القراء.

ف

حلت األردنيات في المركز األول في نسبة قارئات الصحف عبر اإلنترنت بـ  %39.9من
مجمل قراء الصحف اإللكترونية في بالدهن.

% 67
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في

تنبأت الدراسة لألردن بأن يقود الحراك الثقافي في الوطن العربي مع اإلمارات ولبنان متقدماً
بذلك على مصر والعراق



اإلبداع الشبابي لعام  ،2013للفئة العمرية بين ( )30 -18عاماً:

حقل الرسم والتشكيل:

مجال القصة :حصلت اإلناث على المرتبة األولى والثانية من ثالث مراتب.
اﻹﺑﺪاع اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ ﻟﻌﺎم  ،2013ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ ) (30 -18ﻋﺎﻣﺎ:
ﻣﺠﺎل اﻟﻘﺼﺔ :ﺣﺼﻠﺖ اﻻﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺗﺐ.

اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻛﻮﺛﺮ ﺣﻤﺰة ﻋﻦ
ﻗﺼﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮأة ﺟﺒﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ :ﻟﻤﻰ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻦ
ﻗﺼﺘﮭﺎ ﻋﺒﺚ اﻟﻤﺴﯿﺮ

حقل التمثيل وتقليد االصوات:
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قصة نجاح  -أبرز شخصية أدبية أردنية لعام 2013
األديبــة األردنيــة د.ســناء الشــعالن ،كرمــت تحــت شــعار “أبــرز شــخصية
أدبيّــة أردنيــة للعــام  ،”2013ضمــن حفــل التكريــم الــذي أقيــم لتكريــم
جهــات إبداعيــة وشــخصيات إعالميّــة مثــل سوســن مبيضيــن ،ود.ميســاء
رواشــدة ،وإيمــان ظاظــا ،وبثينــة سـراحين ،ودامــا الكــردي ،وعبيــر غانــم،
وغيرهــن الكثيــر ...ويأتــي تكريــم الشــعالن بعــد حصولهــا علــى عــدد
قياســي مــن الجوائــز بلــغ خمســين جائــزة ،باإلضافــة إلــى إنتاجهــا األدبــي
لنحــو ( )46مؤلف ـاً منشــوراً بيــن كتــاب نقــدي متخصــص ،وروايــة،
ومجموعــة قصصيــة ،وقصــة أطفــال ،إلــى جانــب المئــات مــن ال ّدراســات
والمقــاالت واألبحــاث المنشــورة ،فض ـاً عــن الكثيــر مــن األعمــدة
الثابتــة فــي كثيــر مــن الصحــف والدوريــات المحليــة والعربيــة ،ومشــاركاتها
الواســعة فــي مؤتمـرات محلّيــة وعربيّــة وعالميّــة فــي قضايــا األدب والنقــد
والتـراث وحقــوق اإلنســان والبيئــة ،إلــى جانــب عضويــة اللجــان العلميّــة والتحكيميّــة واإلعالميّــة .وتعتبــر الشــعالن ممثّلــة لكثيــر
مــن المؤسســات والجهــات الثقافيّــة والحقوقيّــة ،وشـريكةٌ فــي كثيــر مــن المشــاريع العربيــة الثقافيــة .تُرجمــت أعمالهــا إلــى كثيــر
مــن اللغــات ،ونالــت الكثيــر مــن التكريــم والــدروع واأللقــاب
الفخريــة والعضويــة فــي المجــاالت الثقافيّــة والمجتمعيّــة والحقوقيّــة ،وكان مشــروعها اإلبداعــي حق ـاً لكثيــر مــن ال ّدراســات
النقدية ورسائل الدكتوراه والماجستير في األردن والوطن العربي		 .

مشاركات دولية

قصة نجاح

فــازت الكاتبــة األردنيــة هيــا صالــح بجائــزة اإلبــداع األدبــي
التــي تمنجهــا مؤسســة ناجــي نعمــان للثقافــة فــي لبنــان ،عــن
مخطوطهــا الموجــه لألطفــال (شــامة الصغيــرة فــي ورطــة
كبيــرة) للعــام .3102

فــازت الكاتبــة األردنيــة هيــا صالــح أيض ـاً بجائــزة الشــارقة
لكتــاب الطفــل للعــام  2013عــن الفئــة العمريــة ()13-9
ســنة عــن كتــاب (ســيرة حيــاة ورقــة) الصــادر عــن وزارة
الثقافــة.

فن تشكيلي :

أديبات أردنيات استطعن أن يحصدن جوائز دولية
فازت القاصة إيناس الطاهر بالمركز األول مناصفة في مسابقة نازك المالئكة لألدب
النسوي التي تقيمها وزارة الثقافة العراقية عبر مشاركتها بقصة (القمر).
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صناعة االفالم:
شاركت العديد من األفالم األردنية في مهرجانات السينما ،وملتقيات وأسابيع سينمائية محلية وعربية ودولية ظفرت بالعديد من
الجوائز ،وثناء أقالم النقاد وإعجاب الحضور.

فاز الفيلم األردني (فرصة مريم) للمخرجة هنادي العليان بجائزة
لجنة التحكيم في مهرجان طنجة الدولي السينمائي في المغرب
للعام 2013

أنتجت المخرجة نور سليمان بالتعاون مع الهيئة الملكية لألفالم
فيلمها ) )Opiumللعام 2013

الفنانة التشكيلية سامية الزرو في أحد أنشطتها المتميزة
عرضت أفالم مثل (الظالم في الخارج) لدارين سالم( ،الساعة
االخيرة) لرؤى عزاوي( ،ابيض وأسود) لراما مهنا.

عرض مهرجان كرامة لجقوق اإلنسان في دورته الرابعة 2013
فيلم «تاء مربوطة» عن سيناريو بتوقيع ايهاب الخطيب عن
سيناريو لمديرة المهرجان المخرجة سوسن دروزة

أنهت المخرجة نجوى نجار عمليات تصوير فيلمها
الروائي الطويل الثاني المعنون «عيون
الحرامية»2013 ،

حاز فيلم (فرق  7ساعات) لديما عمرو على جائزة لجنة تحكيم
مهرجان مالمو بالسويد .

الفنانة التشكيلية هيلدا حياري فازت بالجائزة الثانية بينالي طهران 2013





خامساً :المرأة والرياضة
دخلت المرأة األردنية مجال الرياضة ،واستطاعت أن تثبت وجودها بجدارة في العديد من األلعاب الرياضية ،وحققت إنجازات
رائعة على المستويين المحلي والدولي.

الحكم الدولي هيا قبعين:
اختارهــا االتحــاد الدولــي للتايكوانــدو لتكريمهــا فــي االحتفــال التاريخــي الكبيــر الــذي أقامــه االتحــاد الدولــي ،فــي مدينــة الس فيغــاس
األميركيــة ،والــذي يخصــص لــكل مــن أســهم فــي تطويــر اللعبــة ،علــى المســتويين الفنــي واإلنســاني ،وتــم اختيــار الحكــم األردنــي هيــا
قبعيــن التــي ارتــدت الــزي األردنــي باإلضافــة إلــى الكوفيــة األردنيــة ،لتكــون ممثلــة للعالــم العربــي كونهــا أول العبــة تحصــل علــى الحـزام
األســود ،وأول حكــم وطنــي دولــي فــي العالميــن العربــي واإلســامي ،ولكونهــا ربطــت رياضــة التايكوانــدو بعلــم لغــة النطــق والســمع لــذوي
اإلعاقــة ،وتدريــب كــوادر األمــن العــام علــى التعامــل مــع أصحــاب اإلعاقــات مثــل التوحــد والصــم ،وقامــت بتأليــف كتــاب خــاص بلغــة
اإلشــارة للتعامــل مــع هــذه الفئــة مــن أبنــاء المجتمــع األردنــي.
وأســهمت هيــا قبعيــن الالعبــة والمربيــة فــي وصــول التايكوانــدو األردنيــة للعالميــة فــي مجــال التحكيــم النســوي .وهي مــن الحــكام
الدولييــن األردنييــن المتميزيــن الذيــن يختارهــم االتحــاد الدولــي إلدارة بطــوالت العالــم والبطــوالت الدوليــة ،وشــاركت قيعيــن خــال العــام
 2013فــي إدارة نـزاالت بطولــة العالــم فــي المكســيك ،ونالــت خــال عملهــا فــي مجــال التايكوانــدو العديــد مــن الجوائــز والتكريــم،
وكان آخرهــا قبــل ( )4أعــوام حيــث نالــت جائــزة افضــل حكــم مــن اللجنــة المنظمــة لبطولــة أميــركا المفتوحــة للتايكوانــدو.

مبدعات أردنيات ضمن قائمة الرياضيين  /ات المرشحين لجوائز السوسنة السوداء
أفضل رياضية لعام : 2013
دانا حيدر طوران (تايكواندو):حاصلة على ميدالية فضية في بطولة العالم في المكسيك :ظفرت البطلة
األردنية بأول ميدالية فضية في تاريخ بطوالت العالم للكبار للتايكواندو ،واألولى على مستوى التايكواندو
النسوية األردنية وحققت الميدالية في بطولة كأس العالم للتايكواندو لعام  2013في المكسيك ،بمشاركة
نحو  1500العب والعبة يمثلون  136دولة .وأكدت الالعبة دانا حيدر فخرها بانجازها الذي جاء
بدعم من سمو األمير الحسن وسمو األمير راشد ورعاية اتحاد اللعبة ،الذي قادها لتحقيق اإلنجاز الكبير.
وتعتبر دانا حيدر أفضل العبة انجازاً عبر تاريخ التايكواندو األردنية،

روال خالد (رفع اثقال) :حاصلة على ثالث ميداليات ذهبية بفئة الناشئات في البطولة العربية في قطر
باإلضافة إلى ثالث ميداليات فضية في وزن فوق  75في بطولة كأس قطر (الجائزة الكبرى) األولى لرفع
االثقال في قطر ،بمشاركة واسعة من الالعبين الذين يمثلون المنتخبات العربية واآلسيوية ،وقد سجلت
الرباعة روال أرقاما ًجديدة في الخطف  82كغم وفي النتر 95كغم.

اية المجالي (كرة قدم) :العبة نادي شباب األردن والمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ،والطالبة بكلية
الهندسة الكيميائية في الجامعة األردنية.

أفضل ناشئة لعام :2013
سيلينا الصباح (مبارزة) :حاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا

بشــرى الشــعيبي (شــطرنج) :حاصلــة علــى الميداليــة الفضيــة فــي البطولــة العربيــة للفئــات العمريــة للشــطرنج فــي
األردن





رهــام ابــو غزالــة (كراتيــه) :حاصلــة علــى جائــزة السوســنة الســوداء لعــام  2012وصاحبــة الميداليــة الفضيــة فــي
بطولــة العالــم للناشــئين للكراتيــه 2013

أفضل العبة من ذوي اإلحتياجات الخاصة:
آالء عقربــاوي (تنــس طاولــة) :حاصلــة علــى الميداليــة البرونزيــة فــي دورة العــاب البارالمبيــة اآلســيوية فــي
كوااللمبــور

نتائج متميزة لمنتخب الناشئين للمعوقين في دورة األلعاب البارالمبية اآلسيوية التطويرية للناشئين
 - 2013ماليزيا
ترقية الحكم األردنية بثينة المحيسري لحكم Bضمن إعالن االتحاد االسيوي للكراتيه
نتائج الحكام المشاركين في دورة الحكام االسيوية والتي أقيمت على هامش بطولة
آسيا في دبي 2013

نور ابو صالح :حاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكراتيه  2013في دبي





سابعاً :المرأة األردنية والحفاظ على التراث األردني

سادساً :المرأة األردنية واإلعالم
تطور حضور المرأة األردنية في اإلعالم المرئي والمسموع ،الورقي واإللكتروني ،صانعة لإلعالم ومادة له ،خالل العامين 2012
و 2013وذلك على النحو التالي:

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٧٩
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الشيخة صيتة ابراهيم الحنيطي الحديد:
رئيســة جمعيــة تنميــة وتأهيــل المـرأة الريفيــة ،التــي تهــدف إلــى تأهيــل المـرأة الريفيــة فــي المحافظــة علــى التـراث األردنــي تطويــره ،وإقامــة
مشــاريع تدريبيــة تأهيليــة إنتاجيــة مختلفــة .وقــد مثلــت الســيدة صيتــه األردن فــي العديــد مــن المعــارض و المؤتم ـرات إلب ـراز الت ـراث
األردنــي ،باإلضافــة إلــى إعــداد العديــد مــن المؤلفــات التــي ســاهمت فــي إب ـراز الت ـراث األردنــي والحفــاظ عليــه ،وفــي مقدمتهــا كتــاب
بعنــوان أيــام زمــان «الحيــاة الشــعبية فــي مدينــة عمــان وضواحيهــا» ،و”مجلــد األردن” ،وكتــاب «األردن تاريــخ وحضــارة» ،ومجلــة
«أصــول» بالتعــاون مــع نــادي أبنــاء الباديــة الوســطى.

40%
30%
20%
10%
0%

اﻟﺸﻛل رﻗم ): (٨٠

) ( 201 2

70%

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





السيدة سهى شومان
عمان .أسست عام  1993مع زوجها دارة الفنون في
تُعتبر من سيدات المجتمع اللواتي أسهمن في الحراك الثقافي في مدينة ّ
عمان ،المعنية بالثقافة واألدب والفنون.
ّ

السيدة وداد كامل قعوار:
باحثــة فــي التـراث العربــي تعتبــر أحــد المراجــع الرئيســة للتـراث الفلســطيني واألردنــي
فــي المالبــس واألقمشــة والحلــي والحــرف اليدويــة .تخرجــت مــن الجامعــة األميركيــة
فــي بيــروت عــام  1955تخصــص بكالوريــوس تاريــخ وعلــم اجتمــاع.
			

ابتــدأت بجمــع الت ـراث الفلســطيني واألردنــي كهوايــة ،لتصبــح الهوايــة جديــة ،ممــا
جعلهــا توثــق كل مــا جمعتــه مــن التـراث الثقافــي فــي فلســطين واألردن وبــاد الشــام
خاصــة ،مــن أثــواب وكماليــات وحلــي ،وكل مــا كانــت الم ـرأة تُعــده لبنيهــا مــن فخــار
وأوانــي وقــش وغــزل وحياكة...الــخ ،حتــى أصبــح لديهــا مجموعــة هامــة موثقــة تغطــي
أكثــر القــرى والمناطــق مــن األردن وفلســطين .وتســعى قعــوار إلــى إيجــاد مركــز تراثــي
يعــرض المجموعــة التراثيــة مــع كل المعلومــات الوثائقيــة ،لتكــون قريبــة لــكل مــن
يرغــب فــي دراســة هــذا الموضــوع والمحافظــة علــى تراثنــا مــن االندثــار.

		

أسماء بني عيسى
مصممــة األزيــاء أســماء بنــي عيســى؛ فنانــة أردنيــة جمعــت بيــن عراقــة
الماضــي وأناقــة الحاضــر فــكان نتاجهــا دار أســماء بنــي عيســى لألزيــاء.
مصممــة ينثنــي القمــاش بيدهــا حينـاً ،و ينبســط حينـاً آخــر علــى أجسـ ٍ
ـاد
تتمايــل فخـراً وفرحـاً بشــرقيتها المبهــرة ،تبــدع لهــا األنامــل روائــع لتغــدو
قطعـاً فنيــة غايــة فــي الجمــال ،مســتوحاة مــن أثوابنــا األردنيــة التراثيــة مــن
مختلــف المحافظــات.

لمى حوراني:

مهندســة معماريــة خريجــة جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة ،ومصممــة مجوهـرات أردنيــة منــذ عــام  .2000تتميــز تصاميمهــا التــي
تبرزهــا مــن بيــن غيرهــا مــن المصمميــن ،بجرأتهــا وتركيزهــا علــى اللــون والعناصــر الغنيــة ،المســتوحاة مــن التـراث األردنــي والحضــارات
المتعاقبــة علــى تاريــخ األردن كحضــارة األنبــاط ..وغيرهــا.

انطلــق عشــقها للتصميــم ،مــن عشــقها للت ـراث األردنــي بعــد تخرجهــا
مــن الجامعــة مــن كليــة اآلداب ،بــدأت بعدهــا بدراســة تفصيليــة لألزيــاء التراثيــة األردنيــة ولفنــون التطريــز فــي العالــم قاطبــة تجســدت بتنفيــذ
األزيــاء التراثيــة المطــورة  -الموجــودة بمتحــف الجامعــة األردنيــة  -والتحقــت بــدورات متخصصــة فــي األردن وإيطاليــا.





التحديات والتوصيات:
سنحاول في ما يلي أن نبرز أهم التحديات في إطار الحقوق الثقافية للمرأة؛ واستعراض أبرز التوصيات المقترحة للتغلب عليها.

أ-التحديات الرئيسة:
1 .1تدنــي نســبة التحــاق األطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال وتحديــداً اإلنــاث منهــم ،نتيجــة عــدم انتشــار ريــاض األطفــال فــي مختلــف
التجمعــات الســكانية ،حيــث لــم تتجــاوز نســبة اإللتحــاق ( )%51فــي عــام .2013/2012
2 .2ضعــف مســتوى أداء الطلبــة التحصيلــي فــي مبحثــي العلــوم والرياضيــات فــي االختبــارات الدوليــة ( )TIMSSلطلبــة الصــف
الثامــن األساســي مــن مرحلــة التعليــم األساســي لعــام  ،2011حيــث كان متوســط أداء الطلبــة األردنييــن أدنــى مــن المتوســط العــام،
علــى الرغــم مــن أن متوســط أداء اإلنــاث كان أعلــى مــن متوســط أداء الذكــور.
3 .3بــطء نســبة انخفــاض األميــة فــي الســنوات الثــاث األخيــرة ( )2012 ،2011 ،2010بيــن صفــوف األردنييــن عامــة مــن
الجنســين لمــن هــم فــي عمــر أكثــر مــن ( )15ســنة ،فمــا زالــت نســبة األميــة بيــن اإلنــاث أعلــى مــن نســبة األميــة بيــن الذكــور لنفــس
الفئــة العمريــة ،حيــث تظهــر فجــوة جندريــة واضحــة ،وقــد بلغــت نســبة األميــة لــدى اإلنــاث فــي هــذه الســنوات الثــاث علــى التوالــي
(.)%10.0 ،%9.9 ،%10.3
4 .4تزايــد نســب تســرب الطالبــات اإلنــاث مــن التعليــم المدرســي ،إذ ترتفــع هــذه النســبة فــي الصفــوف العليــا مــن المرحلــة األساســية،
حيــث تبلــغ نســبة تســرب الطالبــات اإلنــاث مــن التعليــم المدرســي فــي المرحلــة األساســية ( )%29مــن مجمــوع الطلبــة المتسـربين
للعــام الدراســي  ،2013/2012وتتزايــد هــذه النســب فــي المرحلــة الثانويــة ،لتصــل إلــى نســبة ( )%56مــن مجمــوع الطلبــة
المتسـربين لــذات العــام الدراســي .هــذا باإلضافــة إلــى انخفــاض نســب إعــادة الطالبــات اإلنــاث للدراســة فــي المرحلــة الثانويــة فــي
برنامــج التعليــم غيــر النظامــي ،حيــث بلغــت النســبة فــي العــام الدراســي .)%40( 2013/2012
5 .5التذبــذب فــي أعــداد البحــوث المدعومــة مــن صنــدوق البحــث العلمــي المقــدم للباحثــات األكاديميــات بمختلــف مجــاالت العلــوم
البحثيــة .ففــي عــام 2008؛ حصلــت ( )7باحثــات فقــط علــى الدعــم ،وانخفــض العــدد عــام 2009؛ إلــى ( )3باحثــات ،وعــاد
لالرتفــاع عامــي ( )2011 ،2010ليصــل إلــى ( 6ثــم  )9علــى التوالــي ،ثــم عــاد إلــى االنخفــاض عــام 2012؛ إلــى ( )3باحثــات
فقط.
6 .6تدنــي نســبة الباحثــات األكاديميــات الحاصــات علــى دعــم لمشــاريعهن البحثيــة مــن صنــدوق دعــم البحــث العلمــي ،وذلــك فــي كل
ظ أيــة
مــن قطــاع الطاقــة ،والعلــوم االقتصاديــة ،والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .حيــث لــم تحـ َ
باحثــة عــام 2012؛ علــى دعــم فــي جميــع هــذه القطاعــات العلميــة.
7 .7ضعف االهتمام الوطني (باألدب واإلبداع النسوي) ،وضعف االهتمام بحضور المرأة في هذه المجاالت.
8 .8ضعــف اهتمــام المــواد اإلعالميــة المتخصصــة فــي كل مــن مجــال التوعيــة بالتشـريعات والقوانيــن ،ومجــال حقــوق اإلنســان ،ومجــال
المجتمــع المدنــي .ففــي عــام 2013؛ لــم تتجــاوز نســبة المــواد اإلعالميــة المنشــورة لتغطيــة هــذه المجــاالت الثالثــة علــى الترتيــب
(.)%9 ،%9 ،%5



االفتقــار إلــى بيانــات وطنيــة ودوريــة مصنفــة حســب الجنــس لــدى الجامعــات األردنيــة الرســمية والخاصــة ،أو لــدى وزارة التعليــم العالــي
تغطــي الوضــع لــدى هــذه الجامعــات ،خاصــة فــي مجــال إشــغال المواقــع القياديــة واإلش ـرافية فــي المجــال األكاديمــي واإلداري ،بمــا
يمكــن أصحــاب القـرار مــن التحديــد الدقيــق لواقــع مشــاركة المـرأة فــي قطــاع التعليــم العالــي ،أو الوقــوف علــى المشــاكل التــي تواجههــا
والحلــول المناســبة لهــا.

ب -التوصيات:
1 .1ضــرورة اهتمــام وزارة التربيــة والتعليــم بتعميــم فتــح صفــوف ريــاض األطفــال فــي التجمعــات الســكانية كافــة ،بمــا يكفــل أهميــة تعميــم
التعليــم المبكــر لمرحلــة ريــاض األطفــال (مــا قبــل المدرســة) ،والقيــام بحمــات إعالميــة لزيــادة اهتمــام أف ـراد المجتمــع (أوليــاء
األمــور) بأهميــة مرحلــة ريــاض األطفــال.
2 .2االهتمــام بتدريــب معلمــي ومعلمــات مبحثــي العلــوم والرياضيــات ،فــي مرحلــة التعليــم األساســي ،وإعــادة النظــر فــي المناهــج
الدراســية لتلــك المرحلــة.
3 .3وضــع خطــة وطنيــة زمنيــة لخفــض نســبة األميــة بيــن صفــوف األردنييــن/ات ،وتحديــدا بيــن اإلنــاث منهــم ،والعمــل علــى تصميــم نظــام
حوافــز فاعــل للدارســات فــي برامــج التعليــم غيــر النظامــي (األميــة ،وكبــار الســن) ،ونظــام حوافــز للمعلمين/المعلمــات العامليــن فــي
مراكــز تعليــم الكبــار ومحــو األميــة تحديــداً .والقيــام بحمــات إعالميــة لتوعيــة اإلنــاث المتس ـربات مــن التعليــم المدرســي بأهميــة
العــودة للدراســة واســتكمال دراســتهن الثانويــة.
4 .4أهميــة اعتمــاد نســبة مخصصــة للباحثــات األكاديميــات فــي البحــوث المدعومــة مــن قبــل صنــدوق دعــم البحــث العلمــي فــي وزارة
التعليــم العالــي ال تقــل عــن ( )%30مــن مجمــوع البحــوث المدعومــة ،وبقيمــة إجماليــة ال تقــل عــن ( )%30مــن إجمالــي قيمــة
الدعــم المالــي المقــدم للباحثيــن األكاديمييــن.
5 .5ينبغــي علــى صنــدوق دعــم البحــث العلمــي فــي وزارة التعليــم العالــي وضــع نظــام محفــز للباحثــات األكاديميــات فــي كل مــن
قطاعــات الطاقــة ،والعلــوم االقتصاديــة ،والعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،واالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،لضمــان تقدمهــن
بمشــاريع بحثيــة تحظــى بقبــول الدعــم.
6 .6ينبغــي علــى صنــدوق دعــم البحــث العلمــي فــي وزارة التعليــم العالــي إدمــاج نســاء أكاديميــات رائــدات فــي مجالــس رســم السياســة
وصنــع القـرار لديهــا.
7 .7ينبغــي علــى وزارة التعليــم العالــي كســلطة مشــرفة علــى الجامعــات األردنيــة ،وعلــى الجامعــات األردنيــة كهيئــات مســتقلة ،ضــرورة
االهتمــام بإعــداد ونشــر بيانــات وطنيــة ودوريــة مصنفــة حســب الجنــس ،خاصــة فــي مجــال إشــغال المواقــع اإلش ـرافية والقياديــة
لديهــا مــن كل مــن الهيئــات األكاديميــة واإلداريــة ،بمــا يمكــن أصحــاب القـرار مــن التحديــد الدقيــق لواقــع مشــاركة المـرأة فــي قطــاع
التعليــم العالــي ،و/أو الوقــوف علــى المشــاكل التــي تواجههــا ووضــع الحلــول المناســبة لهــا.
8 .8ينبغــي علــى وزارة الثقافــة والهيئــات الثقافيــة المختلفــة زيــادة االهتمــام بحضــور الم ـرأة فــي مجــاالت اإلبــداع الثقافــي واألدب
النســوي.
9 .9ينبغــي علــى مراكــز حقــوق اإلنســان ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة فــي الجوانــب القانونيــة والحقوقيــة رفــع مســتوى التنســيق
مــع الجهــات اإلعالميــة المختلفــة لزيــادة المــواد المنشــورة والمتخصصــة فــي مجــال رفــع مســتوى التوعيــة بالتشـريعات والقوانيــن،
وبحقــوق اإلنســان ،وفــي مجــال المجتمــع المدنــي.
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قائمة المراج ــع

•القرآن الكريم ،سورة النساء.
•الدستور األردني.
•اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (.)1979
•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .األمم المتحدة.
•اتفاقية حقوق الطفل ( ،)1989والسنة الدولية لألسرة (.)1994
•إحصاءات سكانية واجتماعية (من عام  2003وحتى عام  ،)2012دائرة اإلحصاءات العامة.
•ازدياد عمالة األطفال في األردن وقانون العمل قاصر عن حمايتهم ،جريدة الغد.2013/2/4 ،
•استثمروا في اليافعين ،منظمة اليونيسيف.
•االتصاالت والمعلومات ،مؤشرات مختارة ،األردن باألرقام ( ،)2012-2009دائرة اإلحصاءات العامة.
يكرم الحكم قبعين ،جريدة الغد.2013/9/30 ،
•االتحاد الدولي للتايكواندو ّ
•األجندة الوطنية (.)2015-2006
•األردن باألرقام (من عام  2003وحتى عام  ،)2012دائرة اإلحصاءات العامة.
•األسرة ،القضايا العالمية لألمم المتحدة ،األمم المتحدة.
•االشتراك االختياري في الضمان االجتماعي ،المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.2013 ،
•اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف (.)2006
•اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال (.)2011
•اإلعالن العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ،األمم المتحدة ،القرار .104/48
•اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،األمم المتحدة.
•األهداف اإلنمائية لأللفية ،األمم المتحدة.
•البرامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
•البرنامج التنفيذي التنموي ( ،)2013-2011وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
•التأمين الصحي واإلنفاق على الصحة في األردن.2010 ،
•التعليم األساسي والمساواة بين الجنسين ،منظمة اليونيسيف.
•التقارير اإلحصائية ( )2013/2012 ،2012/2011 ،2011/ 2010،2010/2009وزارة التربية والتعليم.
•التقارير اإلحصائية من عام ( )2003وحتى ( ،)2013وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
•التقرير الوطني األردني عن الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم لعام .2011/ TIMSS ،2011
•التقريــر الوطنــي تقــدم الم ـرأة األردنيــة :نحــو العدالــة والمشــاركة والمســاواة  ،2011-2010اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون
الم ـرأة.
•التقريــر األول لرصــد ومتابعــة مــدى التقــدم فــي تحقيــق واســتثمار سياســات الفرصــة الســكانية لألعــوام (،)2011-2007
.2013
•التقرير التحليلي لقاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة ( ،)2012-2009اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
•التقرير العالمي عن اإلعاقة ،2011 ،منظمة الصحة العالمية.



•الصحة الجنسية واإلنجابية ،منظمة الصحة العالمية.
•الصــاح ،ميــس ،2013 ،دور وحــدة األســرة اآلمنــة فــي مؤسســة نهــر األردن فــي تمكيــن النســاء المعنفــات« :دراســة تقييميــة»،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،الجامعــة األردنيــة.
•الكتاب اإلحصائي السنوي األردني ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة.
•اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
•المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين.
•المجلس األعلى للسكان.
•المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•المرأة والرجل في األردن «صورة إحصائية» ،دائرة اإلحصاءات العامة.2012 ،
•المركز الوطني للطب الشرعي ،وزارة الصحة.
•المنظمة العربية للمعوقين.
•المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
•المؤشرات االجتماعية ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة.
•الميثاق األخالقي لمقدمي الخدمات للنساء ضحايا العنف ،2012 ,اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
•الميثاق الوطني األردني.1990 ،
•أوضاع األطفال في العالم  :2013األطفال ذوو اإلعاقات ،منظمة اليونيسيف.
•برنامج الصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة ،المجلس األعلى للسكان.
•تعميم مفهوم النوع االجتماعي في البلدان العربية :التجارب والدروس ،2013 ،اإلسكوا.
•تقرير التنمية البشرية لعام  ،2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
•تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ،2002 ،األمم المتحدة.
•تقرير عن العاملين في قطاعات العمل غير المنظم ،وزارة العمل.2013 ،
•تقرير بعنوان غياب المرأة عن المراكز القيادية في النقابات العمالية ،المرصد العمالي األردني.2013 ،
•تقريــر صــادر عــن مؤسســة اإلق ـراض الزراعــي عــن نســبة مشــاركة النســاء فــي البرامــج والقــروض التــي تمنحهــا المؤسســة للعــام
 ،2013مؤسســة اإلق ـراض الزراعــي.
•تقرير عن نسبة مشاركة النساء في القروض لعام  ،2013صندوق التنمية والتشغيل.
•جائزة المعلم المتميز ،جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي ،الموقع اإللكتروني للجائزة.
•جائزة المدير المتميز ،جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي ،الموقع اإللكتروني للجائزة.
•حالة سكان العالم  ،2012صندوق األمم المتحدة للسكان.
•حفل توزيع جوائز الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،صحيفة السوسنة.2013/10/9 ،
•حقوق اإلنسان :مجموعة صكوك دولية ،المجلد األول ،األمم المتحدة ،نيويورك ،1993 ،ص .11
•حقيبة اإلنترنت ،المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•حقيبة معسرات أنماط الحياة الصحية ،2010 ،المجلس األعلى للشباب وصندوق األمم المتحدة للسكان.
•دراسة أوضاع النساء الالتي يرأسن أسرهن ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ودائرة اإلحصاءات العامة.2010 ،
•دراسة بعنوان التمويل الميكروي والصغير في األردن ،المجلس االقتصادي واالجتماعي.2013 ،


•دراســة بعنــوان مشــاركة المـرأة األردنيــة فــي الحيــاة االقتصاديــة وســوق العمــل ،المركــز العمالــي األردنــي ومركــز الفينيــق للدراســات
االقتصاديــة واالجتماعيــة.2013 ،
•دراسة بعنوان المرأة وحق الميراث ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.2012 ،
•دراسة عن أسباب عمالة األطفال في األردن ،وزارة التنمية االجتماعية.2007 ،
•دراسة عن عمالة األطفال في األردن ،المركز العمالي األردني ومركز الفينيق للدراسات االقتصادية واالجتماعية.2008 ،
•دراســة عــن مشــاركة المـرأة فــي قطــاع العمــل غيــر المنظــم فــي منطقــة أمانــة عمــان الكبــرى ،اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون المـرأة
ودائــرة اإلحصــاءات العامــة.2008 ،
•دراسة «نحو المساواة في األجور :مراجعة قانونية للتشريعات األردنية الوطنية» ،وزارة العمل.2013 ،
•دراسة  Ipsosحول انتشار واستخدام اإلنترنت في المنطقة العربية.2011 ،
•دليل اإلجراءات التطبيقية لإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفال  ،2012المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•دليل األسر الحاضنة الحتضان آمن وصحي ،2013 ،المجلس الوطني لشؤون األسرة.
•دور وزارة التنمية االجتماعية في التدريب والتأهيل المهني لألشخاص المعوقين ،وزارة التنمية االجتماعية.
•دور وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي تعزيــز حقــوق المـرأة مــا بيــن الواقــع والطمــوح ،2012 ،فــواز الرطــروط ،ورقــة عمــل مقدمــة لورشــة
عمــل «حقــوق المـرأة والديمقراطيــة» ،وزارة التنمية السياســية.
•رؤية المجلس األعلى لشؤون المعوقين لطبيعة العالقة مع اإلسكوا.2012 ،
•رئاسة الوزراء ،رد الحكومة على كتاب التكليف السامي /11 ،تشرين األول .2012
•سهى شومان ،ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.
•صحة المرأة ،منظمة الصحة العالمية.
•صندوق األمم المتحدة للسكان ،شيخوخة السكان.
•صندوق المعونة الوطنية.
•صور مباشرة ألزياء أردنية من ثياب جداتنا.
•فوز د .ميادة الوظائفي بجائزة مؤسسة حمد الطبية ،أخبار كلية الصيدلة/الجامعة األردنية.2013/12/9 ،
•قانون األحداث.
•قانون التقاعد العسكري لسنة .1959
•قانون الحماية من العنف األسري عام .2008
•قانون الصحة العامة .2008
•قانون الضمان االجتماعي رقم ( )7لسنة  2010وتعديالته.
•قانون العقوبات المواد (.)314-288
•قانون العمل المواد (.)77-72
•قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم ( )31عام .2007
•قانون منع االتجار بالبشر.
•قانون األحوال الشخصية رقم ( )36لسنة .2010
•القانون المدني رقم ( )43لسنة  1976وتعديالته.
•قانون العمل رقم ( )8لسنة  1996وتعديالته.


•قانون وزارة الشؤون االجتماعية * والعمل قانون رقم ( )14لسنة ( )1956وتعديالته.
•لجنة المرأة ،المجلس األعلى لشؤون المعوقين.
•مبادرة كلنا األردن.
•مركز الملك عبداهلل للتميز ،جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،نتائج دورات الجائزة.
•مركز دراسات المرأة ،الجامعة األردنية ،الموقع اإللكتروني.
•مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية ،جامعة اليرموك ،الموقع اإللكتروني.
•مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل ( ،)2012دائرة اإلحصاءات العامة.
•مشروع القانون المع ّدل لقانون التقاعد المدني رقم ( )34لعام (.)1959
•مكافحــة العنــف ضــد المـرأة فــي المنطقــة العربيــة :جهــود متعــددة القطاعــات» ،2013 ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب
آســيا (اإلســكوا).
•مؤتمر العمل الدولي ،العمل واالقتصاد غير المنظم ،التقرير السادس الدورة ( /)90جنيف.2002 /
•مؤسسة نهر األردن.
•منتخبات المعوقين تحصد « »18ميدالية بدورة األلعاب البارلمبية ،جريدة الدستور.2013/11/3 ،
•نظام التأمين الصحي المدني رقم ( )83لسنة .2004
•نظام الخدمة المدنية رقم ( )30لسنة  2007وتعديالته.
•«نساء متميزات في العلوم» ،وكالة األنباء األردنية -بترا.2013/5/15 ،
•واقع اإلعاقة في األردن :العمالة والبطالة.2010 ،
•وثيقة األردن أوالً.
•وزارة التنمية االجتماعية.
•وزارة الصحة.
•وزارة التربيــة والتعليــم ،أخبــار الوزارة/الطــاب األردنيــون يحققــون المركــز األول عربي ـاً بمســابقة إنتــل للعلــوم  ،2012الموقــع
اإللكترونــي.
•وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة اإلبداع الطفولي  ،2013جريدة الدستور.2013/10/5 ،

االستراتيجيات والخطط الوطنية:
•االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية/تنظيم األسرة (.)2017-2013
•االستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة ،المرحلة الثانية (.)2015-2010
•االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن (.)2008
•االستراتيجية الصحية الوطنية ( .)2012-2008
•االستراتيجية الوطنية للسكان (.)2020-2000
•االستراتيجية الوطنية للشباب في األردن (.)2009-2005
•استراتيجية وزارة الصحة (.)2012-2008
•االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية (.)2011



•االستراتيجية الوطنية لالتصال واإلعالم الصحي (.)2012-2011
•االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية (.)2017-2013
•االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية (.)2005
•استراتيجية المجلس الوطني لشؤون األسرة (.)2012-2009
•االستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري في األردن (.)2009
•االستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة (.)2000
•االستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوء أشكال عمل األطفال (.)2003
•االستراتيجية الوطنية للتشغيل لألعوام (.)2020-2011
•االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ،وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
•الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة (.)2012-2008
•الخطة االستراتيجية لصندوق المعونة الوطنية (.)2013-2011
•الخطة االستراتيجية لتنظيم األسرة (.)2017-2013
•الخطة االستراتيجية لبرنامج القرى الصحية (.)2015-2011
•الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز (.)2016-2012
•الخطة الوطنية األردنية للطفولة (.)2004
•الخطة الوطنية للطفولة المبكرة (.)2007-2003

المواقع اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي:
•أسماء بني عيسى ،صفحة التواصل االجتماعي اإللكتروني (فيس بوك).
•االتحاد األردني لكرة القدم ،الموقع اإللكتروني.
•الشيخة صيتة الحنيطي الحديد ،الموقع اإللكتروني.
•القاصــة إينــاس الطاهــر تحقــق المركــز األول فــي مســابقة نــازك المالئكــة ،وكالــة األنبــاء األردنيــة – بت ـرا ،الموقــع اإللكترونــي،
.2012/11/13
•تقارير معهد اإلعالم األردني ( ،)2013-2012الموقع اإللكتروني.
•تكريــم األديبــة د .ســناء الشــعالن فــي حفــل “أبــرز شــخصيّة أدبيّــة أردنيــة للعــام  ،2013بصرياتا/مجلــة ثقافيــة أدبيــة ،الموقــع
اإللكترونــي.2014/1/28 ،
•جائزة السوسنة السوداء ،اللجنة األولمبية األردنية ،الموقع اإللكتروني.
•جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية ،صفحة التواصل االجتماعي اإللكتروني (فيس بوك).
•حصاد المشهد الثقافي األردني لعام  ،2013عمون ،الموقع اإللكتروني.2013/12/31 ،
•د.حنان ملكاوي ،مقابلة شخصية & الموقع اإللكتروني للدكتورة ملكاوي ،جامعة اليرموك.
•د .رنا الدجاني ،الموقع اإللكتروني ،الجامعة الهاشمية.
•د .علياء شطناوي..عالمة أردنية تفوز بجائزة «من أجل المرأة في العلم» ،عمون ،الموقع اإللكتروني.2014/1/18 ،
•د .لبنى تهتموني تنال جائزة «لولاير -اليونسكو للمرأة في العلم» ،مركز األخبار ،الجامعة الهاشمية ،الموقع اإللكتروني.



•لمى حوراني ،صفحة التواصل االجتماعي اإللكتروني (فيس بوك).
•معالي د .رويدة المعايطة ،المجالس السابقة ،مجلس األعيان ،الموقع اإللكتروني.
•موقع جاللة الملك عبداهلل الثاني اإللكتروني.
•موقع جاللة الملكة رانية العبداهلل اإللكتروني.
•موقع صندوق إقراض المرأة اإللكتروني.
•وداد قعوار ،الموقع اإللكتروني .ektab

الزيارات الميدانية:
•إدارة حماية األسرة ،مديرية األمن العام.
•المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني ،دائرة الدراسات والسياسات.
•بيانات عائشة العوايشة/مقابلة شخصية.
•بيانــات البحــث العلمي/الباحثــات الحاصــات علــى دعــم للمشــاريع البحثيــة (تــم الحصــول عليهــا مــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث
العلمي/صنــدوق دعــم البحــث العلمي).
•دائرة اإلحصاءات العامة ،قسم النوع االجتماعي.
•صندوق التنمية والتشغيل ،مدير العالقات العامة.
•مؤسسة اإلقراض الزراعي ،مدير مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
•وزارة العمل ،مديرية عمل المرأة.
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الملحق رقم ()1
التعريف بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
انســجاماً مــع محتــوى التقريــر الوطنــي الثانــي :تقــدم الم ـرأة األردنيــة «نحــو الوقايــة والحمايــة والتمكيــن» ،الــذي يتنــاول الحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للمـرأة للفتــرة ( ،)2013 -2012ســنحاول فيمــا يلــي التعريــف بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،الــذي اعتُمــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قـرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة
 2200ألــف (د )21-المــؤرخ فــي  16كانــون األول/ديســمبر .1966
الديباجة:
إن الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد ،إذ تــرى أن اإلق ـرار بمــا لجميــع أعضــاء األســرة البش ـرية مــن كرامــة أصيلــة فيهــم ،ومــن حقــوق
متســاوية وثابتــة ،يُشــكل وفقـاً للمبــادئ المعلنــة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة ،أســاس الحريــة والعــدل والســام فــي العالــم ،وإذ تقــر بــأن
هــذه الحقــوق تنبثــق مــن كرامــة اإلنســان األصيلــة فيــه ،وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل األعلــى المتمثــل وفق ـاً لإلعــان
العالمــي لحقــوق اإلنســان ،فــي أن يكــون البشــر أحـراراً ومتحرريــن مــن الخــوف والفاقــة ،هــو ســبيل تهيئــة الظــروف الضروريــة لتمكيــن كل
إنســان مــن التمتــع بحقوقــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وكذلــك بحقوقــه المدنيــة والسياســية ،وإذ تضــع فــي اعتبارهــا مــا علــى
الــدول ،بمقتضــى ميثــاق األمــم المتحــدة ،مــن التـزام بتعزيــز االحتـرام والمراعــاة العالمييــن لحقــوق اإلنســان وحرياتــه ،وإذ تــدرك أن علــى
الفــرد ،الــذي تترتــب عليــه واجبــات إزاء األفـراد اآلخريــن وإزاء الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا ،مســؤولية الســعي إلــى تعزيــز ومراعــاة الحقــوق
المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد ،قــد اتفقــت علــى المــواد التاليــة:

الجزء األول :المادة 1
1 .1لجميــع الشــعوب حــق تقريــر مصيرهــا بنفســها ،وهــى بمقتضــى هــذا الحــق حــرة فــي تقريــر مركزهــا السياســي وحــرة فــي الســعي لتحقيــق
نمائهــا االقتصــادي واالجتماعي والثقافي.
2 .2لجميــع الشــعوب ،ســعياً وراء أهدافهــا الخاصــة ،التصــرف الحــر بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة دونمــا إخــال بأيــة التزامــات منبثقــة عــن
مقتضيــات التعــاون االقتصــادي الدولــي القائــم علــى مبــدأ المنفعــة المتبادلــة وعــن القانــون الدولــي .وال يجــوز فــي أيــة حــال حرمــان
أي شــعب مــن أســباب عيشــه الخاصــة.
3 .3علــى الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد ،بمــا فيهــا الــدول التــي تقــع علــى عاتقهــا مســؤولية إدارة األقاليــم غيــر المتمتعــة بالحكــم


الذاتــي واألقاليــم المشــمولة بالوصايــة أن تعمــل علــى تحقيــق حــق تقريــر المصيــر وأن تحتــرم هــذا الحــق ،وفقــا ألحــكام ميثــاق األمــم
المتحــدة.

الجزء الثاني :المادة 2

1 .1تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد بــأن تتخــذ ،بمفردهــا وعــن طريــق المســاعدة والتعــاون الدولييــن ،وال ســيما علــى الصعيديــن
االقتصــادي والتقنــي ،وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة ،مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع الفعلــي التدريجــي بالحقــوق
المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد ،ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة ،وخصوصـاً ســبيل اعتمــاد تدابيــر تشـريعية.
2 .2تتعهــد الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بــأن تضمــن جعــل ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد بريئــة مــن أي تمييــز
بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو الـرأي سياســياً أو غيــر سياســي ،أو األصــل القومــي أو االجتماعــي،
أو الثــروة ،أو النســب ،أو غيــر ذلــك مــن األســباب.
3 .3للبلــدان الناميــة أن تقــرر ،مــع إيــاء المراعــاة الواجبــة لحقــوق اإلنســان والقتصادهــا القومــي ،إلــى أي مــدى ســتضمن الحقــوق
االقتصاديــة المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد لغيــر المواطنيــن.

المادة :3

تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكــور واإلنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهــد.

المادة :4

تُقــر الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تخضــع التمتــع بالحقــوق التــي تضمنهــا طبقـاً لهــذا العهــد إال للحــدود المقــررة
فــي القانــون ،وإال بمقــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه الحقــوق ،وش ـريطة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع
ديمقراطــي.

المادة :5

1 .1ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى أي حــق ألي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أي
نشــاط أو القيــام بــأي فعــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض قيــود عليهــا
أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.
2 .2ال يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن حقــوق اإلنســان األساســية المعتــرف بهــا أو النافــذة فــي أي بلــد تطبيقـاً لقوانيــن
أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعـراف ،بذريعــة كــون هــذا العهــد ال يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا أضيــق مــدى.

الجزء الثالث :المادة 6

1 .1تعتــرف الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بالحــق فــي العمــل ،الــذي يشــمل مــا لــكل شــخص مــن حــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب
رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة ،وتقــوم باتخــاذ تدابيــر مناســبة لصــون هــذا الحــق.
2يجــب أن تشــمل التدابيــر التــي تتخذهــا كل مــن الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد لتأميــن الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق
.2
توفيــر برامــج التوجيــه والتدريــب التقنييــن والمهنييــن ،واألخــذ فــي هــذا المجــال بسياســات وتقنيــات مــن شــأنها تحقيــق تنميــة اقتصاديــة


واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة فــي ظــل شــروط تضمــن للفــرد الحريــات السياســية واالقتصاديــة األساســية.

المادة :7

تعترف الدول األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:
« »1أجـراً منصفـاً ،ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي تمييــز ،علــى أن يضمــن للمـرأة خصوصـاً تمتعهــا بشــروط عمــل
ال تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل ،وتقاضيهــا أجـراً يســاوى أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل.
« »2عيشاً كريماً لهم وألسرهم طبقاً ألحكام هذا العهد.
(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالءمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة.
(د) االســتراحة وأوقــات الفـراغ ،والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل ،واإلجــازات الدوريــة المدفوعــة األجــر ،وكذلــك المكافــأة عــن أيــام
العطــل الرســمية.

المادة :8

 .1تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات باالشــتراك مــع آخريــن وفــى االنضمــام إلــى النقابــة التــي يختارهــا ،دونمــا قيــد ســوى قواعــد
المنظمــة المعنيــة ،علــى قصــد تعزيــز مصالحــه االقتصاديــة واالجتماعيــة وحمايتهــا .وال يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق أليــة قيــود غيــر
تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة ،فــي مجتمــع ديمقراطــي ،لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة
حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.
(ب) حــق النقابــات فــي إنشــاء اتحــادات أو اتحــادات قوميــة ،وحــق هــذه االتحــادات فــي تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام
إليهــا.
(ج) حــق النقابــات فــي ممارســة نشــاطها بحريــة ،دونمــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة ،فــي مجتمــع
ديمقراطــي ،لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم.
(د) حق اإلضراب ،شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
 .2ال تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفـراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظفــي اإلدارات الحكوميــة لقيــود قانونيــة علــى
ممارســتهم لهــذه الحقــوق.
 .3ليــس فــي هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطـراف فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة  1948بشــأن الحريــة النقابيــة
وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي اتخــاذ تدابيــر تشـريعية مــن شــأنها ،أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها ،أن تخــل بالضمانــات المنصــوص
عليهــا فــي تلــك االتفاقيــة.

المادة :9

تُقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان االجتماعي ،بما في ذلك التأمينات االجتماعية.

المادة :10


تُقر الدول األطراف في هذا العهد بما يلي:
1 .1وجوب منح األســرة ،التي تشــكل الوحدة الجماعية الطبيعية واألساســية في المجتمع ،أكبر قدر ممكن من الحماية والمســاعدة،
وخصوص ـاً لتكويــن هــذه األســرة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة األوالد الذيــن تعيلهــم .ويجــب أن ينعقــد الــزواج برضــا
الطرفيــن المزمــع زواجهمــا رضــاء ال إكـراه فيــه.
2 .2وجــوب توفيــر حمايــة خاصــة لألمهــات خــال فتــرة معقولــة قبــل الوضــع وبعــده .وينبغــي منــح األمهــات العامــات ،أثنــاء الفتــرة
المذكــورة ،إجــازة مأجــورة أو إجــازة مصحوبــة باســتحقاقات ضمــان اجتماعــي كافيــة.
3 .3وجــوب اتخــاذ تدابيــر حمايــة ومســاعدة خاصــة لصالــح جميــع األطفــال والمراهقيــن ،دون أي تمييــز بســبب النســب أو غيــره مــن
الظــروف .ومــن الواجــب حمايــة األطفــال والمراهقيــن مــن االســتغالل االقتصــادي واالجتماعــي .كمــا يجــب جعــل القانــون يعاقــب
علــى اســتخدامهم فــي أي عمــل مــن شــأنه إفســاد أخالقهــم أو األض ـرار بصحتهــم أو تهديــد حياتهــم بالخطــر أو إلحــاق األذى
بنموهــم الطبيعــي .وعلــى الــدول أيضـاً أن تفــرض حــدوداً دنيــا للســن يحظــر القانــون اســتخدام الصغــار الذيــن لــم يبلغوهــا فــي عمــل
مأجــور ويعاقــب عليــه.

المادة :11

1 .1تُقــر الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي ٍ
كاف لــه وألسـرته ،يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء
والكســاء والمــأوى ،وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية .وتتعهــد الــدول األطـراف باتخــاذ التدابيــر الالزمــة إلنفــاذ هــذا
الحــق ،معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون الدولــي القائــم علــى االرتضــاء الحــر.
2 .2واعترافـاً بمــا لــكل إنســان مــن حــق أساســي فــي التحــرر مــن الجــوع ،تقــوم الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد ،بمجهودهــا الفــردي وعــن
طريــق التعــاون الدولــي ،باتخــاذ التدابيــر المشــتملة علــى برامــج محــددة ملموســة والالزمــة لمــا يلــي:
(أ) تحســين طــرق إنتــاج وحفــظ وتوزيــع المــواد الغذائيــة ،عــن طريــق االســتفادة الكليــة مــن المعــارف التقنيــة والعلميــة ،ونشــر المعرفــة
بمبــادئ التغذيــة ،واســتحداث أو إصــاح نظــم توزيــع األراضــي الزراعيــة بطريقــة تكفــل أفضــل إنمــاء للمــوارد الطبيعيــة وانتفــاع بهــا.
(ب) تأميــن توزيــع المــوارد الغذائيــة العالميــة توزيعـاً عــادالً فــي ضــوء االحتياجــات ،يضــع فــي اعتبــاره المشــاكل التــي تواجههــا البلــدان
المســتوردة لألغذيــة والمصــدرة لهــا علــى الســواء.

المادة :12

1 .1تُقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يُمكن بلوغه.
2 .2تشــمل التدابيــر التــي يتعيــن علــى الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد اتخاذهــا لتأميــن الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق ،تلــك التدابيــر
الالزمــة مــن أجــل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً.
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.
(ج) الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى وعالجها ومكافحتها.
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة :13

1 .1تُقــر الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد بحــق كل فــرد فــي التربيــة والتعليــم .وهــى متفقــة علــى وجــوب توجيــه التربيــة والتعليــم إلــى


اإلنمــاء الكامــل للشــخصية اإلنســانية والحــس بكرامتهــا وإلــى توطيــد احت ـرام حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية .وهــى متفقــة
كذلــك علــى وجــوب اســتهداف التربيــة والتعليــم تمكيــن كل شــخص مــن اإلســهام بــدور نافــع فــي مجتمــع حــر ،وتوثيــق أواصــر
التفاهــم والتســامح والصداقــة بيــن جميــع األمــم ومختلــف الفئــات الســالية أو اإلثنيــة أو الدينيــة ،ودعــم األنشــطة التــي تقــوم بهــا
األمــم المتحــدة مــن أجــل صيانــة الســلم.
2 .2وتُقر الدول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم االبتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.
(ب) تعميــم التعليــم الثانــوي بمختلــف أنواعــه ،بمــا فــي ذلــك التعليــم الثانــوي التقنــي والمهنــي ،وجعلــه متاحـاً للجميــع بكافــة الوســائل
المناســبة وال ســيما باألخــذ تدريجيـاً بمجانيــة التعليــم.
(ج) جعــل التعليــم العالــي متاح ـاً للجميــع علــى قــدم المســاواة ،تبع ـاً للكفــاءة ،بكافــة الوســائل المناســبة وال ســيما باألخــذ تدريجي ـاً
بمجانيــة التعليــم.
(د) تشــجيع التربيــة األساســية أو تكثيفهــا ،إلــى أبعــد مــدى ممكــن ،مــن أجــل األشــخاص الذيــن لــم يتلقــوا أو لــم يســتكملوا الدراســة
االبتدائيــة.
(هــ) العمــل بنشــاط علــى إنمــاء شــبكة مدرســية علــى جميــع المســتويات ،وإنشــاء نظــام منــح ٍ
واف بالغــرض ،ومواصلــة تحســين األوضــاع
الماديــة للعامليــن فــي التدريــس.
3 .3تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد باحت ـرام حريــة اآلبــاء ،أو األوصيــاء عنــد وجودهــم ،فــي اختيــار مــدارس ألوالدهــم غيــر
المــدارس الحكوميــة ،ش ـريطة تقيــد المــدارس المختــارة بمعاييــر التعليــم الدنيــا التــي قــد تفرضهــا أو تقرهــا الدولــة ،وبتأميــن تربيــة
أولئــك األوالد ديني ـاً وخلقي ـاً وفق ـاً لقناعاتهــم الخاصــة.
4 .4ليــس فــي أي مــن أحــكام هــذه المــادة مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد مساســه بحريــة األفـراد والهيئــات فــي إنشــاء وإدارة مؤسســات
تعليميــة ،شـريطة التقيــد دائمـاً بالمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( )1مــن هــذه المــادة ورهنـاً بخضــوع التعليــم الــذي توفــره هــذه
المؤسســات لمــا قــد تفرضــه الدولــة مــن معاييــر دنيــا.

المادة :14

الجزء الرابع :المادة 16

1 .1تتعهــد الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد بــأن تقــدم ،طبق ـاً ألحــكام هــذا الجــزء مــن العهــد ،تقاريــر عــن التدابيــر التــي تكــون قــد
اتخذتهــا وعــن التقــدم المحــرز علــى طريــق ضمــان احت ـرام الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.
(2 .2أ) توجــه جميــع التقاريــر إلــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،الــذي يحيــل نســخاً منهــا إلــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي للنظــر
فيهــا طبقــا ألحــكام هــذا العهــد.
(ب) علــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة أيضـاً ،حيــن يكــون التقريــر الــوارد مــن دولــة طــرف فــي هــذا العهــد ،أو جــزء أو أكثــر منــه ،متصـاً
بأيــة مســألة تدخــل فــي اختصــاص إحــدى الــوكاالت المتخصصــة وفقـاً لصكهــا التأسيســى وتكــون الدولــة الطــرف المذكــورة عضــواً فــي
هــذه الوكالــة ،أن يحيــل إلــى تلــك الوكالــة نســخة مــن هــذا التقريــر أو مــن جزئــه المتصــل بتلــك المســألة ،حســب الحالــة.

المادة :17

1 .1تقــدم الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد تقاريرهــا علــى مراحــل ،طبقــا لبرنامــج يضعــه المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي غضــون
ســنة مــن بــدء نفــاذ هــذا العهــد ،بعــد التشــاور مــع الــدول األطـراف والــوكاالت المتخصصــة المعنيــة.
2 .2للدولــة أن تشــير فــي تقريرهــا إلــى العوامــل والمصاعــب التــي تمنعهــا مــن اإليفــاء الكامــل بااللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا
العهــد.
3 .3حيــن يكــون قــد ســبق للدولــة الطــرف فــي هــذا العهــد أن أرســلت المعلومــات المناســبة إلــى األمــم المتحــدة أو إلــي إحــدى الــوكاالت
المتخصصــة ،ينتفــي لــزوم تكـرار إيـراد هــذه المعلومــات ويكتفــي بإحالــة دقيقــة إلــى المعلومــات المذكــورة.

المادة :18

تتعهــد كل دولــة طــرف فــي هــذا العهــد ،لــم تكــن بعــد وهــى تصبــح طرفـاً فيــه قــد تمكنــت مــن كفالــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم االبتدائــي
فــي بلدهــا ذاتــه أو فــي أقاليــم أخــرى تحــت واليتهــا ،بالقيــام فــي غضــون ســنتين ،بوضــع واعتمــاد خطــة عمــل مفصلــة للتنفيــذ الفعلــي
والتدريجــي لمبــدأ إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه للجميــع ،خــال عــدد معقــول مــن الســنين يحــدد فــي الخطــة.

للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي ،بمقتضــى المســؤوليات التــي عهــد بهــا إليــه ميثــاق األمــم المتحــدة فــي ميــدان حقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية ،أن يعقــد مــع الــوكاالت المتخصصــة مــا يلــزم مــن ترتيبــات كيمــا توافيــه بتقاريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تأميــن
االمتثــال لمــا يدخــل فــي نطــاق أنشــطتها مــن أحــكام هــذا العهــد ،ويمكــن تضميــن هــذه التقاريــر تفاصيــل عــن المقــررات والتوصيــات التــي
اعتمدتهــا األجهــزة المختصــة فــي هــذه الــوكاالت بشــأن هــذا االمتثــال.

المادة :15

المادة :19

1 .1تُقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية.
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
تراعــى الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد ،فــي التدابيــر التــي ســتتخذها بغيــة ضمــان الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق ،أن تشــمل
.2
تلــك التدابيــر التــي تتطلبهــا صيانــة العلــم والثقافــة وإنماؤهمــا وإشــاعتهما.
تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
.3


.4
والثقافــة.

تُقــر الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بالفوائــد التــي تُجنــى مــن تشــجيع وإنمــاء االتصــال والتعــاون الدولييــن فــي ميدانــي العلــم

للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أن يحيــل إلــى لجنــة حقــوق اإلنســان التقاريــر المتعلقــة بحقــوق اإلنســان والمقدمــة مــن الــدول عمـاً
بالمادتيــن ( 16و  )17ومــن الــوكاالت المتخصصــة عمــا بالمــادة ( ،)18لدراســتها ووضــع توصيــة عامــة بشــأنها أو الطالعهــا عليهــا
عنــد االقتضــاء.

المادة :20

للــدول األطـراف فــي هــذا العهــد وللــوكاالت المتخصصــة المعنيــة أن تقــدم إلــى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي مالحظــات علــى أيــة
توصيــة عامــة تبديهــا لجنــة حقــوق اإلنســان بمقتضــى المــادة ( )19أو علــى أي إيمــاء إلــى توصيــة عامــة يــرد فــي أي تقريــر للجنــة حقــوق


اإلنســان أو فــي أيــة وثيقــة تتضمــن إحالــة إليهــا.

المادة :21

المادة :27

للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أن يقــدم إلــى الجمعيــة العامــة بيــن الحيــن والحيــن تقاريــر تشــتمل علــى توصيــات ذات طبيعــة عامــة
وموجــز للمعلومــات الــواردة مــن الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد ومــن الــوكاالت المتخصصــة حــول التدابيــر المتخــذة والتقــدم المحــرز
علــى طريــق كفالــة تعميــم مراعــاة الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.

1 .1يبــدأ نفــاذ هــذا العهــد بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيــداع صــك االنضمــام أو التصديــق الخامــس والثالثيــن لــدى األميــن العــام لألمــم
المتحدة.
2 .2أمــا الــدول التــي تصــدق هــذا العهــد أو تنضــم إليــه بعــد أن يكــون قــد تــم إيــداع صــك التصديــق أو االنضمــام الخامــس والثالثيــن،
فيبــدأ نفــاذ هــذا العهــد إزاء كل منهــا بعــد ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ إيداعهــا صــك تصديقهــا أو صــك انضمامهــا.

للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي اســترعاء نظــر هيئــات األمــم المتحــدة األخــرى وهيئاتهــا الفرعيــة ،والــوكاالت المتخصصــة المعنيــة
بتوفيــر المســاعدة التقنيــة ،إلــى أيــة مســائل تنشــأ عــن التقاريــر المشــار إليهــا فــي هــذا الجــزء مــن هــذا العهــد ويمكــن أن تســاعد تلــك
األجهــزة كل فــي مجــال اختصاصــه ،علــى تكويــن رأى حــول مالءمــة اتخــاذ تدابيــر دوليــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى فعاليــة التنفيــذ
التدريجــي لهــذا العهــد.

المادة :28

المادة :22

المادة :23

توافــق الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد علــى أن التدابيــر الدوليــة الراميــة إلــى كفالــة إعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد تشــمل
عقــد اتفاقيــات ،واعتمــاد توصيــات ،وتوفيــر مســاعدة تقنيــة ،وعقــد اجتماعــات إقليميــة واجتماعــات تقنيــة بغيــة التشــاور والدراســة تنظــم
باالشــتراك مــع الحكومــات المعنيــة.

المادة :24

ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد مساســه بأحــكام ميثــاق األمــم المتحــدة وأحــكام دســاتير
الــوكاالت المتخصصــة التــي تحــدد مســؤوليات مختلــف هيئــات األمــم المتحــدة والــوكاالت المتخصصــة بصــدد المســائل التــي يتناولهــا
هــذا العهــد.

المادة :25

ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــي نحــو يفيــد مساســه بمــا لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل فــي حريــة
التمتــع واالنتفــاع كلي ـاً بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.
الجزء الخامس :المادة 26
1 .1هــذا العهــد متــاح لتوقيــع أيــة دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة أو عضــو فــي أيــة وكالــة مــن وكاالتهــا المتخصصــة وأيــة دولــة طــرف
فــي النظــام األساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة ،وأيــة دولــة أخــرى دعتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلــى أن تصبــح طرفـاً فــي
هــذا العهــد.
2 .2يخضع هذا العهد للتصديق ،وتودع صكوك التصديق لدى األمين العام لألمم المتحدة.
3 .3يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة ( )1من هذه المادة.
4 .4يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة.
5 .5يخطــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة جميــع الــدول التــي تكــون قــد وقعــت هــذا العهــد أو انضمــت إليــه بإيــداع كل صــك مــن صكــوك


التصديــق أو االنضمام.

تنطبق أحكام هذا العهد ،دون أي قيد أو استثناء ،على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االتحادية.

المادة :29

1 .1أليــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد أن تقتــرح تعدي ـاً عليــه تــودع نصــه لــدى األميــن العــام لألمــم المتحــدة .وعلــى إثــر ذلــك يقــوم
األميــن العــام بإبــاغ الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بأيــة تعديــات مقترحــة ،طالبـاً إليهــا إعالمــه عمــا إذا كانــت تحبــذ عقــد مؤتمــر
للــدول األطـراف للنظــر فــي تلــك المقترحــات والتصويــت عليهــا .فــإذا حبــذ عقــد المؤتمــر ثلــث الــدول األطـراف علــى األقــل عقــده
األميــن العــام برعايــة األمــم المتحــدة .وأي تعديــل تعتمــده أغلبيــة الــدول األطـراف الحاضــرة والمقترعــة فــي المؤتمــر يعــرض علــى
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة إلقـراره.
2 .2يبــدأ نفــاذ التعديــات متــى أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة وقبلتهــا أغلبيــة ثلثــي الــدول األط ـراف فــي هــذا العهــد ،وفقــا
لإلج ـراءات الدســتورية لــدى كل منهــا.
3 .3متــى بــدأ نفــاذ هــذه التعديــات تصبــح ملزمــة للــدول األطـراف التــي قبلتهــا ،بينمــا تظــل الــدول األطـراف األخــرى ملزمــة بأحــكام
هــذا العهــد وبــأي تعديــل ســابق تكــون قــد قبلتــه.

المادة :30

بصــرف النظــر عــن اإلخطــارات التــي تتــم بمقتضــى الفقــرة ( )5مــن المــادة ( ،)26يخطــر األميــن العــام لألمــم المتحــدة جميــع الــدول
المشــار إليهــا فــي الفقــرة ( )1مــن المــادة المذكــورة بمــا يلــي:
(أ) التوقيعات والتصديقات واالنضمامات التي تتم طبقا للمادة (.)26
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة ( ،)27وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم في إطار المادة (.)29

المادة :31

1 .1يــودع هــذا العهــد ،الــذي تتســاوى فــي الحجيــة نصوصــه باإلســبانية واإلنكليزيــة والروســية والصينيــة والفرنســية ،فــي محفوظــات األمــم
المتحدة.
 .2يقوم األمين العام لألمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة (.)26
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