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حرضة صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبدالله الثاين ابن الحسني
“إن مبــدأ ســيادة القانــون هــو خضــوع الجميــع ،أفـراداً ومؤسســات وســلطات ،لحكــم القانــون .فــإن واجــب كل
مواطــن وأهــم ركيــزة فــي عمــل كل مســؤول وكل مؤسســة هــو حمايــة وتعزيــز ســيادة القانــون .فهــو أســاس
اإلدارة الحصيفــة التــي تعتمــد العدالــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص أساســا فــي نهجهــا .فــا يمكننــا تحقيــق
التنميــة المســتدامة وتمكيــن شــبابنا المبــدع وتحقيــق خططنــا التنمويــة إن لــم نضمــن تطويــر إدارة الدولــة
وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون ،وذلــك بترســيخ مبــادئ العدالــة والمســاواة والشــفافية”...
الورقة النقاشية السادسة لجاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم

صاحبة السمو املليك
األمرية بسمة بنت طالل املعظمة
نحــن بحاجــة فعليــه لمزيــد مــن إيمــان النســاء بأنفســهن ،والعمل علــى تغييــر االتجاهات
المجتمعيــة الســلبية التــي تحــول دون اســتفادة النســاء والفتيــات مــن حقوقهــن االنســانية
الكاملــة ،والفــرص المتســاوية لتحقيــق التنمية الشــاملة والمســاواة.
صاحبة السمو املليك األمرية بسمة بنت طالل املعظمة

اســتكامال ملســرة اإلصــاح والبنــاء والتطويــر الــذي تنتهجــه الدولــة األردنيــة؛ صــادق مجلــس الــوزراء عــى
االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)2025-2020وهــي تشــكل مثــرة جهــود مشــركة للمؤسســات الوطنيــة
الرســمية وغــر الرســمية مــن أجــل متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف مجتمــع تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات
بالحقــوق اإلنســانية الكاملــة والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة .لقــد عكــس العمــل املشــرك
لهــذه الجهــات املســتوى املتقــدم للوعــي الجمعــي بأهميــة القضيــة والتصميــم عــى انجــاز نقلــة نوعيــة يف مســألة
تحقيــق العدالــة واملســاواة بــن الجنســن يف الكرامــة االنســانية والحقــوق والفــرص ،وضــان املشــاركة الفاعلــة
للمــرأة والرجــل يف مختلــف املجــاالت ،مــا ميكــن أصحــاب اإلرادة الطيبــة والطامحــن إىل مجتمــع وطنــي إنســاين؛
ويحفــز طاقاتهــم ويلبــي طموحاتهــم ،لينطلقــوا مــن اســراتيجية وطنيــة للمــرأة ُحــددت مالمحهــا الرئيســية وفقــا
لألولويــات الوطنيــة ،وليبــادروا إىل إعــداد وتنفيــذ الربامــج واألنشــطة التــي تســاهم يف إحــداث التغيــر والنقلــة
النوعيــة املرتجــاة.
فاملــرأة يف األردن قــد جاهــدت واجتهــدت ولعبــت دورا ً متميــزا ً وســاهمت جنبــا إىل جنــب مــع الرجــل يف تحقيــق
العديــد مــن االنجــازات ،ســواء عــى نطــاق األرسة ويف العمــل االقتصــادي ويف املجتمــع ويف الحــركات السياســية يف
التعبــر عــن مواقــف املجتمــع املــدين وتطلعاتــه ،وهــي تســتحق أن يخصــص لهــا جهــد واهتــام وأن نكــون أوفيــاء
لــكل تضحياتهــا ،وســيرتجم هــذا االلتــزام باســراتيجيات وسياســات وخطــط يخصــص لهــا املــوارد البرشيــة واملاليــة
الكافيــة التــي تعكــس اإلرادة السياســية للدولــة األردنيــة نحــو تحقيــق املســاواة والعدالــة االجتامعيــة وتكافــؤ الفــرص.
حيــث تؤمــن الحكومــة األردنيــة بــأن مراعــاة حقــوق املــرأة يف السياســات والترشيعــات الوطنيــة هــو أداة تنمويــة
تهــدف إىل إرشاك النســاء يف جميــع مجــاالت الحيــاة وصــوال للتنميــة املســتدامة واعرتافــا بالــدور الريــادي والقيادي
الــذي مارســته املــرأة األردنيــة يف املياديــن كافــة ويف املجــاالت املتعــددة سياســيا واقتصاديــا وتربويــا وثقافيــا وعلميا
حتــى أصبحــت عنــرا فاعــا مــن عنــارص التميز واإلبــداع ،ورشيكــة يف مســرة األردن التنمويــة ،ويف هــذا االتجاه
عملــت الحكومــة مؤخــرا عــى مأسســة اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة ،وتبنــت سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف
القطــاع العــام.
اننــا نــدرك أن اإلصــاح الســيايس هــو ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة املســتدامة واإلصــاح الشــامل ،إذ ال ميكــن
ألي مــن مســارات اإلصــاح األخــرى أن تســر عــى نحــو صحيــح دون املــي قُ ُدم ـاً مبتطلبــات تحقيــق اإلصــاح
الــذي يضمــن املشــاركة الفاعلــة للمواطنــن رجــاال ونســاء يف صنــع القــرار وتنفيــذه ،ومواجهــة التحــدي االقتصــادي
والــذي يعتــر األهــم واألبــرز عــى الصعيــد املحــي مــا يقتــي انتهــاج سياســات علميــة وعمليــة مدروســة لتحفيــزه.
وتعتــر األهــداف التــي تســعى هــذه الوثيقــة لتحقيقهــا جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة االصــاح والتغيــر الــذي ننشــده
جميعــا؛ قيــادة وحكومــة وشــعبا.
تحمل هذه الوثيقة وعدا مبواصلة العمل املشرتك من أجل مستقبل أفضل لإلنسان يف األردن.
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تمهيد
ق ــادت اللجن ــة الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة عملي ــة إع ــداد االس ــراتيجية الوطني ــة للم ــرأة يف األردن (– 2020
 )2025بتوجي ــه م ــن رئاس ــة ال ــوزراء وب ــإرشاف اللجن ــة الوزاري ــة لتمك ــن امل ــرأة وبدع ــم م ــايل وفن ــي م ــن هيئ ــة
األم ــم املتح ــدة للم ــرأة وبالتع ــاون م ــع اللجن ــة االقتصادي ــة واالجتامعيةلغ ــريب آس ــيا ،وذل ــك ضم ــن جه ــود وطني ــة
تشـــاركية مـــن مختلـــف املؤسســـات الحكوميـــة والوطنيـــة والقطاعـــات العســـكرية واألمنيـــة ومنظـــات املجتمـــع
امل ــدين املعني ــة ،باإلضاف ــة ملجل ــس األم ــة بش ــقيه األعي ــان والن ــواب والنقاب ــات واألح ــزاب ،وبن ــاء ع ــى مش ــاورات
وطني ــة واس ــعة ع ــى مس ــتوى جمي ــع املحافظ ــات .ك ــا بني ــت ه ــذه العملي ــة التش ــاورية أيض ــا ع ــى نتائ ــج الجه ــود
الت ــي انطلق ــت يف بداي ــة ع ــام  2019إلع ــداد املراجع ــة الوطني ــة للتق ــدم املح ــرز نح ــو تنفي ــذ إع ــان ومنه ــاج
عم ــل بيج ــن  ،+25به ــدف إع ــداد التقري ــر الوطن ــي الخام ــس وال ــذي تضم ــن أيض ــا مش ــاورات وطني ــة واس ــعة
ح ــول التق ــدم املح ــرز نح ــو تحقي ــق التزام ــات األردن يف مج ــال املس ــاواة ب ــن الجنس ــن ومتك ــن امل ــرأة والفت ــاة،
وكذل ــك تحدي ــد التحدي ــات والعوائ ــق واألولوي ــات وتجدي ــد االلتزام ــات آخذي ــن بع ــن االعتب ــار املعطي ــات االقليمي ــة
والوطني ــة ،حي ــث س ــاهم ذل ــك التقري ــر يف توف ــر أح ــدث البيان ــات للم ــؤرشات املرتبط ــة باملس ــاواة ب ــن الجنس ــن
ومتك ــن امل ــرأة ضم ــن أه ــداف وغاي ــات أجن ــدة التنمي ــة املس ــتدامة  ،2030وبي ــان املعلوم ــات والبيان ــات املتوف ــرة
ومصادره ــا والفج ــوات يف توف ــر البيان ــات؛ والت ــي تعت ــر أح ــد أه ــم التحدي ــات الت ــي تواج ــه تقيي ــم وتحلي ــل
واق ــع امل ــرأة والفت ــاة والطفل ــة يف األردن ،وتح ــد م ــن الق ــدرة ع ــى التخطي ــط والتنفي ــذ الكف ــؤ م ــن أج ــل تعزي ــز
املس ــاواة وإزال ــة التميي ــز ب ــن الجنس ــن يف املج ــاالت املختلف ــة.
رك ــزت عملي ــة إع ــداد االس ــراتيجية الوطني ــة للم ــرأة يف األردن ومحتواه ــا ،والت ــي بني ــت ع ــى أس ــاس تعزي ــز
ثقافـــة ومامرســـة النهـــج التشـــاريك يف التخطيـــط االســـراتيجي ،باإلضافـــة إىل تحديـــد األولويـــات الوطنيـــة،
ع ــى موامئته ــا م ــع أجن ــدة وأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة  2030وخاص ــة اله ــدف الخام ــس بش ــأن املس ــاواة ب ــن
الجنس ــن ومتك ــن كل النس ــاء والفتي ــات ،وللغاي ــات ذات العالق ــة يف األه ــداف األخ ــرى .وأخ ــذت االس ــراتيجية
بع ــن االعتب ــار أهمي ــة تعزي ــز دور وصالحي ــات األط ــر املؤسس ــية الداعم ــة لتنفي ــذ االس ــراتيجية ومتابع ــة التنفي ــذ،
وايض ــا رف ــع الق ــدرات املؤسس ــية يف توف ــر البيان ــات ،واضع ــن بع ــن االعتب ــار أهمي ــة موامئ ــة الخط ــط التنموي ــة
الوطني ــة م ــع مح ــاور وأه ــداف االس ــراتيجية ،ورضورة تخصي ــص التموي ــل ال ــازم لتنفيذه ــا م ــن خ ــال املوازن ــات
املس ــتجيبة لالحتياج ــات املختلف ــة ل ــكال الجنس ــن وإغ ــاق الفج ــوة بينه ــا ،وكذل ــك بي ــان أهمي ــة تنس ــيق دع ــم
املانح ــن ضم ــن ه ــذا االط ــار ،وض ــان تكاملي ــة الجه ــود الوطني ــة م ــا ب ــن الس ــلطتني الترشيعي ــة والتنفيذي ــة
والقط ــاع الخ ــاص ومنظ ــات املجتم ــع امل ــدين لتحقي ــق التنمي ــة املس ــتدامة والش ــاملة يف األردن.
وق ــد عني ــت عملي ــة تحلي ــل الواق ــع ووض ــع نظري ــة التغي ــر له ــذه االس ــراتيجية ع ــى ك ــر الحال ــة املعت ــادة يف
تحلي ــل وض ــع امل ــرأة يف األردن والت ــي ترك ــز فق ــط ع ــى واق ــع امل ــرأة ح ــول مح ــاور التنمي ــة املختلف ــة يف مج ــال
املش ــاركة االقتصادي ــة واالجتامعي ــة والثقافي ــة والسياس ــية .فل ــم تغف ــل االس ــراتيجية البنيوي ــة االجتامعي ــة الس ــائدة
واملمت ــدة تاريخي ــا والت ــي يع ــاد انتاجه ــا م ــن خ ــال السياس ــات والترشيع ــات واملؤسس ــات س ــواء الرس ــمية وغ ــر
الرسـ��مية ،والخطـ��اب الس ـ�ائد ال ـ�ذي يس���تند إىل هي��اـكل قانوني ـ�ة مل تأخ ــذ يف كث ــر م ــن الح ــاالت األث ــر املرتت ــب
ع�ل�ى امل���رأة ضم���ن البنيوي��ةـ االجتامعيـ��ة ،ومل تتضم���ن حقوق���ا مت���س واق���ع امل���رأة املجتمع���ي بش���كل خ ـ�اص ،وال
تضمــ�ن املس�اــواة يف اإلمكانيـــات املتوفـــرة للرجــ�ال والنسـ��اء ،ولكنه���ا تعــ�ر عــ�ن منظومــ�ة عالقـــات اجتامعيــ�ة
وسياس ــية ت ــرى املرـــأة منقوص ــة املواطن ــة واألهلي��ةـ؛ وتضعهـ��ا ع ـ�ى هام�شــ الحي ــاة العام ــة ،م ــا يح ــد م ــن أث ــر
الجه ــود املبذول ــة وامل ــوارد املخصص ــة ع ــى إح ــداث التغي ــر والتح ــول الحقيق ــي لواق ــع امل ــرأة يف األردن.
ال يس ــعنا يف ه ــذا املج ــال إال أن نتق ــدم يف اللجن ــة الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة بالش ــكر لجمي ــع م ــن ش ــارك
يف املش ــاورات الوطني ــة م ــن ممث ــي املجتمع ــات املحلي ــة واملؤسس ــات الحكومي ــة والقطاع ــات العس ــكرية واألمني ــة
ومنظ ــات املجتم ــع امل ــدين والخ ــراء والنش ــطاء ،وممث ــي القط ــاع الخ ــاص ،وللس ــيدات والس ــادة أعض ــاء مجل ــي
النـــواب واألعيـــان وممثـــي النقابـــات واألحـــزاب ،وللفريـــق الفنـــي للجنـــة الوزاريـــة لتمكـــن املـــرأة والفريـــق
القطاع ــي إلدم ــاج الن ــوع االجتامع ــي واملس ــاواة ب ــن الجنس ــن الذي ــن س ــاهموا يف إث ــراء عملي ــة املش ــاورات
واملناقش ــات قب ــل وخ ــال إع ــداد ه ــذه االس ــراتيجية.
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الرؤية
ٍ
خـــال مـــن التمييـــز والعنـــف املبنـــي عـــى أســـاس
مجتمـــع
الجنــس؛ تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات بالحقــوق اإلنســانية
الكاملـــة والفـــرص املتســـاوية لتحقيـــق التنميـــة الشـــاملة
واملس ــتدامة
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قائمة المصطلحات والتعاريف
توضيــح حــول املصطلحــات الرئيســية :ال زال مصطلــح النــوع االجتامعــي يواجــه الكثــر مــن ســوء الفهــم عــى املســتوى اإلقليمــي
والوطنــي واملحــي ،وعليــه فقــد اعتمــدت االســراتيجية يف إطارهــا العــام وأهدافهــا عــى اســتخدام مصطلحــات :العدالــة بــن
الجنســن ،املســاواة بــن الجنســن ،االســتجابة لـــ(أو مراعــاة) االحتياجــات املختلفــة للجنســن ،والتمييــز املبنــي عــى أســاس الجنــس.
إال أنــه ال ميكــن تجنــب اســتخدام مصطلــح النــوع االجتامعــي يف ضــوء وجــود أطــر مؤسســية وبرامجيــة تحمــل هــذا العنــوان
ضمــن املؤسســات الحكوميــة ومنهــا :ضبــاط النــوع االجتامعــي ،وحــدات (أو قســم) النــوع االجتامعــي ،والفريــق القطاعــي إلدمــاج
النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن ،السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ،واملوازنــات املســتجيبة الحتياجــات النــوع
االجتامعــي .ولغايــات هــذه االســراتيجية فــإن االشــارة ملصطلــح “النــوع االجتامعــي” ســتكون محصــورة فقــط ضمــن الســياقات
املذكــورة .وتالي ـاً التعريــف املعتمــد الســتخدامها:
النوع االجتماعي:
هــو لفــظ يشــر إىل الخصائــص االجتامع ّيــة التــي يتـ ّم إســنادها إىل الرجــال والنســاء ،ويتـ ّم تحديــد هــذه الخصائــص االجتامع ّيــة
ـي ،كــا تختلــف أيض ـاً طبق ـاً للثقافــة ويت ـ ّم
ـي واالجتامعـ ّ
ـي والعرقـ ّ
بنــا ًء عــى عوامــل مختلفــة مثــل العمــر والديانــة واألصــل القومـ ّ
أي مجتمــع أو ثقافــة .ويت ـ ّم تعلّــم النــوع
عــى أساســه تعريــف ال ُهويّــة والوضــع واألدوار واملســؤوليات وعالقــات الق ـ ّوة بــن أفــراد ّ
للتغــرات يف البيئــة
فطــري ،ولك ّنــه يتطــ ّور ليســتجيب
االجتامعــي مــن خــال التنشــئة االجتامع ّيــة وهــو مفهــوم غــر ثابــت أو
ّ
ّ
ّ
1
االجتامع ّيــة والسياس ـ ّية والثقاف ّيــة.
تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج والموازنات:
يشــر إىل الدمــج املنظــم ألولويــات واحتياجــات كل مــن الرجــال والنســاء يف كافــة السياســات والترشيعــات واإلجــراءات لغايــة
ضــان العدالــة بينهــا ،ومراعــاة أثــر هــذه السياســات والترشيعــات واإلجــراءات يف جميــع مراحــل التخطيــط؛ مــن تنفيــذ ،ومتابعــة،
وتقييــم ،ألوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء .وبعبــارة أخــرى ،تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي يف السياســات والخطــط
والربامــج واملوازنــات هــو أن تصبــح املؤسســات واملنظــات واعيــة لالختالفــات بــن املــرأة والرجــل والحتياجــات كل منهــا ،وأن
تؤخــذ بعــن االعتبــار ملعالجتهــا ،وإيقــاف التمييــز املبنــي عــى اســاس الجنــس ،وتعزيــز العدالــة واملســاواة عــى جميــع املســتويات
واملجــاالت لتصبــح جــزءا ً ال يتجــزأ مــن عملهــا ،حيــث يشــمل ذلــك الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واالســراتيجيات املؤسســية
واألعــال اليوميــة.
تحليل النوع االجتماعي:
إطــار عمــل ميكــن مــن خاللــه تعريــف وضــع أدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء يف املجتمــع ،وتحديــد مــدى وكيفيــة الوصــول
إىل املــوارد واملنافــع والفــرص ،ومقارنــة نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات التــي يواجههــا الرجــال والنســاء يف مختلــف
مجــاالت الحيــاة .هــذا ويُعــد تحليــل النــوع االجتامعــي طريقــة منتظمــة لفحــص أوضــاع الرجــال والنســاء يف جميــع املجــاالت
التنمويــة ،وتحليــل أدوارهــم ومســؤولياتهم ومــدى حصولهــم عــى املــوارد وتحكمهــم فيهــا يف جميــع القطاعــات واملســتويات،
واالهتــام باملســببات والعوامــل املؤثــرة يف ذلــك ســلباً وإيجاب ـاً.
االجتماعي:
إدماج منظور النوع
ّ
أي عمــل مخطّــط لــه ،مبــا يف ذلــك الترشيعــات والسياســات والربامــج يف
هــو عمليّــة تقييــم اآلثــار املرتتّبــة عــى املــرأة والرجــل يف ّ
أي مجــال وعــى جميــع املســتويات .وهــي اســراتيجيّة لجعــل اهتاممــات املــرأة وتجاربهــا ،فضـاً عــى الرجــل ،جــزءا ً ال يتجـ ّزأ مــن
ّ
تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم السياســات والربامــج يف جميــع املجــاالت السياسـيّة واالقتصاديّــة واملجتمعيّــة ،بحيــث تســتفيد املــرأة
يئ مــن إدمــاج هــذا املنظــور هــو تحقيــق املســاواة
والرجــل عــى قــدم املســاواة ،وضــان عــدم اســتمرار الالمســاواة .والهــدف النهــا ّ
2
والعدالــة بــن الجنســن.

الجنيس ض ّد النساء والفتيات يف حاالت اللجوء
خاصة العنف
 1االسرتاتيجيّة العربيّة للوقاية واالستجابة لكافّة أشكال العنف ّ
ّ
واالجتامعي لألمم املتّحدة ( )ECOSOCيف العام 1997
االقتصادي
 2أخذ هذا التعريف من املجلس
ّ
ّ
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المساواة:
أمــا فيــا يخــص مصطلــح املســاواة فقــد اسـتُخدم اســتنادا ً أوالً اىل الدســتور األردين الــذي ينــص يف املــادة السادســة مــن الفصــل
الثــاين :حقــوق األردنيــن وواجباتهــم الفقــرة  1عــى أن“ :األردنيــون أمــام القانــون ســواء ال متييــز بينهــم يف الحقــوق والواجبــات
وإن اختلفــوا يف العــرق أو اللغــة أو الديــن” .مــن هنــا ارتكــز التــزام األردن باالتفاقيــات الدوليــة وااللتزامــات التعاهديــة املرتبطــة
بحقــوق اإلنســان ،وأجنــدة خطــة التنميــة املســتدامة  ،2030ومــن ضمنهــا الهــدف الخامــس املرتبــط باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن
كل النســاء والفتيــات.
وبحســب املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة 3فتعريــف املســاواة بــن الجنســن أو املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،يشــر
إىل أنّــه ينبغــي أن يتـ ّم التعامــل مــع الرجــال والنســاء بصــورة متســاوية ،وذلــك عــن طريــق تحقيــق املســاواة يف املواقــف االجتامعيّــة،
وخاصــة يف األنشــطة الدميقراطيّــة وتأمــن أجــور متســاوي ٍة مقابــل أعــال متســاوية ،وهــو هــدف لخلــق التكافــؤ بــن الجنســن
ّ
ومتتّعهــم بكافّــة الحقــوق واالمتيــازات مــن خــال خلــق فــرص متكافئــة للمــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف جميــع مجــاالت
الحيــاة ،مــن أجــل املشــاركة يف التنميــة وبنــاء املجتمــع ،وإنهــاء كافّــة أشــكال التمييــز ضـ ّد املــرأة النابعــة مــن منظــور أ ّن االختــاف
ـي بــن الجنســن هــو مــا يحـ ّدد األدوار املفروضــة اجتامعيّـاً.
البيولوجـ ّ
التمييز على أساس الجنس:
يعــرف التمييــز ضــد املــرأة بأنــه اســتبعاد أو تفرقــة أو تقييــد يتــم عــى أســاس الجنــس ،مــن بــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن
االعــراف باملســاواة بــن املــرأة والرجــل يف الحريــات والحقــوق األساســية يف مختلــف املياديــن االقتصاديــة ،والثقافيــة ،والسياســية،
4
ـا يــؤ ّدي لتع ـ ّرض املــرأة للعديــد مــن املشــاكل يف مختلــف مجــاالت الحيــاة.
واملدنيــة ،واالجتامعيــة ،مـ ّ
العنف المبني على اساس الجنس:
أذى أو معانــاة للمــرأة أو الفتــاة
أي فعــل عنيــف يرتتّــب عليــه ً
العنــف الــذي يتـ ّم توجيهــه ضـ ّد شــخص بنــا ًء عــى الجنــس ،ويتض ّمــن ّ
ـفي
ســواء مــن الناحيــة الجســديّة أو الجنسـيّة أو النفسـيّة مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــر أو الحرمــان التعسـ ّ
5
مــن الحريّــة.

September 1997 3.18/United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52 3
 4مبني عىل التعريف كام جاء يف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة بترصف.
الجنيس ض ّد النساء والفتيات يف حاالت اللجوء»
خاصة العنف
 5بناء عىل تعريف «االسرتاتيجيّة العربيّة للوقاية واالستجابة لكافّة أشكال العنف ّ
ّ
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المقدمة
خطــى األردن خطــوات واســعة نحــو النهــوض بأوضــاع املــرأة يف كافــة املجــاالت ،متثلــت يف العديــد مــن اإلنجــازات عــى مســتوى
السياســيات والترشيعــات واإلجــراءات التــي أســهمت يف تطويــر وضــع املــرأة يف األردن .وعــى الرغــم مــا تــم تحقيقــه مــن
إنجــازات ومــا ســاهمت املــرأة بتحقيقــه يف املجــاالت االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،إال أنــه مــا زال هنــاك العديــد
مــن التحديــات التــي يجــب العمــل عــى تذليلهــا ،فــا زال التقــدم بطيئـاً يف سـ ّد الفجــوة مــا بــن الجنســن منــذ دخــل األردن يف
تقييــم تقريــر الفجــوة العامليــة بــن الجنســن الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،حيــث اقتــر ارتفــاع املــؤرش مــن 0.611
يف عــام  2006إىل  0.623يف عــام  ،2020مــا وضــع األردن يف املرتبــة  138مــن أصــل  153دولــة ،كــا جــاء يف املرتبــة  10مــن
أصــل  19دولــة يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا .ويُعــزا ذلــك إىل انخفــاض مــؤرشي املشــاركة االقتصاديــة والسياســية فيــه .فعــى
الرغــم مــن أن املــرأة تشــكل نصــف املجتمــع األردين  % 48.5ونصــف طاقتــه اإلنتاجيــة ( % 49.4مــن إجــايل القــوى البرشيــة)
فــإن مــا نســبته  83.3%مــن هــذه الطاقــة معطلــة (غــر نشــيطة اقتصاديـاً) ،6وســيؤدي اســتمرار ذلــك إىل اإلرضار بالطاقــة اإلنتاجيــة
لالقتصــاد األردين وتأخــر جهــود التنميــة وتشــويه مســاراتها ومخرجاتهــا ،ومــن أبــرز مــؤرشات ذلــك تــدين مــردود االســتثامر يف
تعليــم اإلنــاث عــى األرسة واملجتمــع .ومــا زالــت املــرأة تعــاين مــن العنــف بكافــة أشــكاله ،وتواجــه تحديــات متعــددة للوصــول إىل
العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص.
شــهدت العقــود املاضيــة جهــودا ً وطنيــة واســعة للنهــوض باملــرأة وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،مبــا يف ذلــك الســلطتني التنفيذيــة
والترشيعيــة واملؤسســات الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين مدعومــة باســتثام ٍر مرتفــع مــن املســاعدات يف هــذا املجــال ،إال أن هــذه
الجهــود قــد واجهــت الكثــر مــن التحديــات عــى املســتوى املؤســي والثقــايف واملجتمعــي والفــردي؛ فلــم يحقــق مــا تــم بذلــه مــن
الجهــد والوقــت واملــوارد يف هــذا املجــال الطمــوح املأمــول عــى جميــع املســتويات .وال زالــت البنيويــة الثقافيــة واالجتامعيــة تلعــب
دور رئيسـاً يف تأطــر السياســيات والربامــج واملبــادرات ،وتحديــد قدرتهــا عــى تحقيــق التغيــر النوعــي يف عالقــات القــوى واألدوار
االجتامعيــة والصــور النمطيــة التــي تحكــم مــدى فاعليــة ونجــاح هــذه السياســات والربامــج .وهــذا ينعكــس بشــكل واضــح عــى جميــع
املــؤرشات والتحديــات التــي يواجههــا األردن يف مواجهــة أشــكال التمييــز والعنــف التــي تعــاين منهــا املــرأة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ال ميكــن تحقيــق أي تغيــر نوعــي يف واقــع املــرأة دون تعميــم مفهــوم حقــوق االنســان واملســاواة عــى جميــع
املســتويات ،فالحقــوق متداخلــة ومرتابطــة
وهــي غــر قابلــة للتجزئــة؛ فــا ميكــن
ً
«إن مبــدأ ســيادة القانــون هــو خضــوع الجميــع ،أفــرادا ومؤسســات
االســتمتاع بالحــق يف املشــاركة السياســية مث ـاً
وســلطات ،لحكــم القانــون .فــإن واجــب كل مواطــن وأهــم ركيــزة يف
يف ظــل التمييــز والعنــف والتهميــش واإلقصــاء
عمــل كل مســؤول وكل مؤسســة هــو حاميــة وتعزيــز ســيادة القانــون .فهو
االقتصــادي واالجتامعــي .ولكــن ال زال تعديــل
أســاس اإلدارة الحصيفــة التــي تعتمــد العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص
الترشيعــات باتجــاه املســاواة بــن الجنســن
أساســا يف نهجهــا .فــا ميكننــا تحقيــق التنميــة املســتدامة ومتكــن شــبابنا
املبــدع وتحقيــق خططنــا التنمويــة إن مل نضمــن تطويــر إدارة الدولــة
يواجــه مقاومــة سياســية ومؤسســية واجتامعيــة،
وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون ،وذلــك برتســيخ مبــادئ العدالــة واملســاواة
مبنيــة عــى فكــرة الــدور الثانــوي للمــرأة يف
والشــفافية»...
الحيــاة العامــة ،وتبعيتهــا للرجــل ضمــن األرسة
الورقة النقاشية السادسة لجاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم
 بالرغــم مــن التقديــر لدورهــا األرسي كأمومقدمــة رعايــة ،ويف ظــل حالــة مــن اإلنــكار
للتغــر االجتامعــي الــذي طــرأ عــى املجتمــع
وعــى الــدور الــذي تلعبــه املــرأة فيــه كمعيلــة وكربــة أرسة وكقياديــة يف الفضــاء العــام .هــذا وتلعــب مســؤوليات الرعايــة األرسيــة
وتوزيــع األدوار داخــل األرسة دورا ً يف تحديــد فــرص مســاهمة املــرأة يف العمــل العــام بســبب العــبء الواقــع عليهــا داخــل املنــزل
يف ظــل عــدم كفايــة الخدمــات العامــة والبنيــة التحتيــة وسياســات الحاميــة االجتامعيــة .ومبــا أن األرسة هــي عــاد املجتمــع فمــن
األهميــة مبــكان االعــراف بقيمــة الجهــود املبذولــة يف رعايتهــا والتأكيــد عــى أهميــة التشــاركية يف مســؤوليات الرعايــة مبــا يســهم
يف تعزيــز خيــارات املــرأة يف العمــل يف الفضــاء العــام وقدرتهــا عــى دعــم دخــل االرسة واالعــراف بحقوقهــا يف الوقــت ذاتــه.
إن تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة يعتــر مســألة حيويــة وليســت ترفـاً ،فهــي رضورة مــن أجــل تحقيــق
الرفــاه االجتامعــي وتحســن األوضــاع املعيشــية إلحــداث التغيــر املنشــود ،وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن مســرة تحقيــق العدالــة واملســاواة
وتكافــؤ الفــرص لألردنيــن واألردنيــات ،وهــو هــدف ووســيلة لتحقيــق التنميــة املســتدامة والشــاملة .ومــن هنــا جــاءت مصادقــة
 6دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح القوى العاملة 2018

12

االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020

األردن عــى االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة مثــل اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة والتزامهــا بتنفيــذ
التعهــدات الدوليــة املرتبطــة بحقــوق اإلنســان يف مختلــف املجــاالت مبــا يف ذلــك قــرارات مجلــس األمــن املرتبطــة باملــرأة واألمــن
والســام ،وكان آخرهــا أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة ( )2030التــي تبناهــا األردن مــع املجتمــع الــدويل يف اجتــاع الجمعيــة
العامــة لألمــم املتحــدة عــام  .2015إال أنــه باإلضافــة لألســباب املذكــورة أعــاه ســاهم تذبــذب اإلرادة السياســية يف التأثــر عــى
مــدى التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق هــذه االلتزامــات ،يف ظــل الحاجــة إىل مأسســة اآلليــات الوطنيــة للمــرأة ودعــم مواردهــا .وال
ميكــن تجاهــل أثــر األزمــات التــي واجههــا األردن بســبب الرصاعــات املحيطــة بــه وموجــات اللجــوء التــي تعــرض لهــا ،عــى مجمــل
املجهــودات التنمويــة ،والتــي فرضــت ضغوط ـاً عــى املــوارد والخدمــات والنمــو االقتصــادي بشــكل عــام.
يف ظــل كل هــذه التحديــات ،يجــب مواصلــة تعديــل الترشيعــات الوطنيــة لتتــواءم مــع الخطــط واالســراتيجيات الوطنيــة ،واالتفاقيات
الدوليــة املصــادق عليهــا ،وبنــاء قــدرات املؤسســات املختلفــة لتعزيــز دور املــرأة ،والتصــدي للبنيويــة الثقافيــة واملجتمعيــة الســائدة،
والقضــاء عــى العنــف املبنــي عــى اســاس الجنــس ،ورفــع مســتوى حضــور املــرأة الســيايس واالقتصــادي ،وتســخري تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت لســد الفجــوة الرقميــة وتســهيل عمليــة الوصــول إىل القواعــد الشــعبية وتفعيــل دورهــا يف املشــاركة يف صنــع
القــرار وتنفيــذه.
ويف اطــار ســعي الحكومــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة األردن  ،2025ركــز املــروع النهضــوي الوطنــي الــذي تعمــل عليــه الحكومــة حاليـاً
عــى تحقيــق املواطنــة املتســاوية واملشــاركة الفاعلــة لجميــع فئــات املجتمــع مبــا يف ذلــك النســاء والشــباب ،مــا يتطلــب تبني سياســات
حكوميــة متكاملــة وترشيعــات تدعــم الجهــود املجتمعيــة املبذولــة لتحقيــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص والنهــوض باملــرأة وتعزيــز دورهــا
يف الفضاءيــن العــام والخــاص ،وهــذا يرتبــط بوجــود اســراتيجية وإطــار مؤســي واضحــن لتوزيــع األدوار وتكاملهــا وتنســيق
الجهــود مــا بــن الجهــات الحكوميــة والوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال تعزيــز حقــوق االنســان واملســاواة بــن
الجنسني.
يشــكل مــروع الالمركزيــة الــذي تبنتــه الحكومــة األردنيــة يف عــام
 ،2015فرصــة لتحقيــق تطــور نوعــي يف عمليــة التنميــة املحليــة ورفع
مســتوى الخدمــات وإرشاك املــرأة بشــكل فعــي يف عمليــة التخطيــط
االســراتيجي وإيصالهــا عــى قــدم املســاواة إىل هيــاكل الســلطة
واملشــاركة الكاملــة فيهــا.

«إن االنتــاء والشــعور بالعــدل واملســاواة أمــام القانــون
وتكافــؤ الفــرص ،وهــي التــي ميكــن اختصارهــا مبفهــوم
املواطنــة هــي رشط أســايس وحيــوي ألي مجتمــع
مزدهــر ومســتقر».
رؤية االردن 2025

وبنــا ًء عليــه فقــد ســعت الحكومــة األردنيــة إلعــداد االســراتيجية
الوطنيــة للمــرأة يف األردن  ،2025-2020وقــد تــم تحديــد أولويــات االســراتيجية لتتــاىش مــع الدســتور األردين والخطــط الوطنيــة
واالســراتيجيات القطاعيــة مثــل رؤيــة األردن  ،2025وعــى خطــى النهضــة :أولويــات عمــل الحكومــة للعامــن  ،2020-2019والخطــة
الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان  ،2025-2016والخطــة الوطنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم  :)2000( 1325املــرأة واألمــن
والســام ،وخطــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة  .،2024-2019حيــث تــم ربــط إطــار العمــل املنطقــي لالســراتيجية مــع الخطــط
واالســراتيجيات الوطنيــة املرتبطــة باملــرأة وكذلــك االلتزامــات والتعهــدات الدوليــة وخاصــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال
التمييــز ضــد املــرأة وإعــان ومنهــاج عمــل بيجــن وأهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030وخاصــة الهــدف الخامــس املتعلــق باملســاواة
بــن الجنســن ومتكــن كل النســاء والفتيــات ،باإلضافــة للغايــات ذات العالقــة باألهــداف األخــرى .وبهــذا تصبــح هــذه االســراتيجية
خارطــة الطريــق للدولــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،يتــم العمــل عــى تحقيقهــا مــن خــال الســلطة
التنفيذيــة بالعمــل مــع الســلطة الترشيعيــة وبالرشاكــة الفاعلــة مــع املؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص.
كــا تقــدم هــذه االســراتيجية رؤيــة األردن لتمكــن املــرأة وتحقيــق املســاواة ليتــم توجيــه التمويــل الداخــي مــن خــال املوازنــة
العامــة ،والتمويــل الخارجــي مــن خــال املســاعدات املقدمــة مــن املانحــن دوالً ومنظــات ،لضــان التكامليــة والشــمولية نحــو
تحقيــق جميــع أهــداف االســراتيجية وتجنــب التكــرار وهــدر املــوارد ،وللتأكيــد عــى الرؤيــة الوطنيــة التــي تقــود جميــع الجهــود نحــو
العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص.
وتركــز هــذه االســراتيجية عــى تحقيــق عــدة أهــداف لضــان تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل واملــرأة دون متييــز مبنــي عــى الجنــس،
وتحقيــق العدالــة بينهــا ومشــاركتهام املتســاوية يف العمليــة التنمويــة مــن أجــل نهضــة األردن وازدهــاره.
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كــا ورد ســابقاً؛ اســتنادا ً إىل قــرار مجلــس الــوزراء املتضمــن تكليــف اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة بتحديــث وتطويــر
االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة وبــإرشاف اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة ،فقــد قــادت اللجنــة الوطنيــة عمليــة إعــداد االســراتيجية
الوطنيــة للمــرأة يف األردن  ،2025-2020والتــي اســتندت إىل أحــكام الدســتور األردين واالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا
اململكــة األردنيــة الهاشــمية واإلعالنــات والقــرارات واملعايــر والخطــط والربامــج ومناهــج العمــل املعتمــدة وطني ـاً ،ســواء الدوليــة
واإلقليميــة ،والرشعــة الدوليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا األديــان الســاوية والتــي تدعــو جميع ـاً إىل احــرام الكرامــة
اإلنســانية ،وانطالق ـاً مــن اإلرادة السياســية العليــا التــي تدفــع باتجــاه تعزيــز النهــج اإلصالحــي نحــو التغيــر والتطويــر ،ورضورة
مشــاركة جميــع املواطنــن رجــاالً ونســاء يف تحقيــق التنميــة ،وأهميــة دور املــرأة باعتبارهــا دعامــة أساســية مــن دعامــات الرتبيــة
والبنــاء .جــاء ذلــك ضمــن جهــود وطنيــة تشــاركية مــن مختلــف املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة والقطاعــات العســكرية واألمنيــة
ومنظــات املجتمــع املــدين املعنيــة ،باإلضافــة ملجلــس األمــة بشــقيه األعيــان والنــواب والنقابــات واألحــزاب ،وبنــاء عــى مشــاورات
وطنيــة واســعة عــى مســتوى جميــع املحافظــات ،لضــان إعــداد االســراتيجية بصــورة شــفافة وموضوعيــة وضــان إدماجهــا يف
الخطــط الوطنيــة والقطاعيــة املختلفــة ،واالســتثامر األمثــل لإلمكانيــات واملــوارد املتاحــة لتنفيــذ االســراتيجية.
وقــد ســبق تحديــث وتطويــر هــذه االســراتيجية ،عمليــة تقييــم لنتائــج ومخرجــات االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة (– 2013
ـن
 )2017والتحديــات واملعيقــات التــي واجهــت تحقيــق أهدافهــا ومســاهمتها يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وبـ ّ
التقييــم أن ضعــف اإلرادة السياســية وعــدم وضــوح أدوار ومســؤوليات األطــراف املعنيــة مــن مؤسســات رســمية وغــر رســمية ،وعــدم
إعطــاء الصالحيــات والتمويــل الــكايف لآلليــة الوطنيــة ملتابعــة تنفيــذ االســراتيجية ،باإلضافــة إىل ضعــف املشــاركة الفاعلــة يف جميــع
مراحــل إعــداد االســراتيجية وتبنيهــا ،وعــدم نــر االســراتيجية بشــكل واســع وفعــال ،قــد أعــاق تنفيذهــا .بالرغــم مــن املصادقــة
عــى االســراتيجية مــن قبــل الحكومــة ووجــود خطــط تنفيذيــة؛ إال أن عــدم إعطــاء الصالحيــات والتمويــل الــكايف لآلليــة الوطنيــة
ملتابعــة التنفيــذ ورفــع تقاريــر املتابعــة للحكومــة ،باإلضافــة إىل عــدم توجيــه التمويــل واملــوارد لتنفيذهــا مــن جميــع الجهــات املســؤولة
وغيــاب التوجيهــات الحكوميــة للجهــات املمولــة لتنفيذهــا ،وضعــف دور الربملــان الرقــايب بهــذا االتجــاه ســاهم بشــكل كبــر يف مــدى
االلتــزام بتنفيذهــا ،كــا مل يتــم تحديثهــا لتعكــس التغــرات يف الســياق االجتامعــي واالقتصــادي والقانــوين يف األردن .كشــفت
نتائــج التقييــم عــن الحاجــة إىل إطــار منطقــي عــام يهــدف إىل تحديــد األدوار وتتبــع النتائــج وضــان تحقيــق املســتهدفات .ويُذكــر
أن االســراتيجية الســابقة قــد اقتــرت عــى النســاء األردنيــات ومل تأخــذ بعــن االعتبــار االحتياجــات األساســية للفئــات األكــر
هشاشــة مــن غــر األردنيــات مثــل الالجئــات وعامــات املنــازل ،ومل تعالــج بشــكل ٍ
كاف املعتقــدات االجتامعيــة والثقافيــة الســلبية تجاه
املســاواة بــن الجنســن ،ومل يتــم اســتهداف الرجــال كــركاء أساســيني يف إحــداث التغيــر املأمــول.
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﻔﺠﻮات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
واﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻃﺎر اﳌﻨﻄﻘﻲ
اﻟﻌﺎم وإﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻗﺮار
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وإﻃﺎر
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

االشكل رقم  :1مراحل إعداد االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن 2025-2020

ويف إطــار تحديــث وتطويــر االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن تــم تحليــل واقــع متكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن مــن
خــال مراجعــة أوضــاع املــرأة للوقــوف عــى القضايــا الحساســة والتــي تشــكل أولويــة مــن ناحيــة والتحديــات والصعوبــات التــي
تواجههــا املــرأة مــن ناحيــة أخــرى .لقــد حمــل املنحــى التشــاريك بحــد ذاتــه هدفـاً خاصـاً أال وهــو إطــاق حــوار حــول قضايــا املــرأة؛
وعمــل عــى تعميــق التضامــن بــن املعنيــن بالقضيــة الواحــدة ،وحقــق املزيــد مــن الوعــي حــول تشــكيل القناعــات ورضورة العمــل
عــى تجــاوز الصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــا املــرأة ،حيــث تــم االنتقــال لكافــة املحافظــات والتشــاور مــع القواعــد صعــودا ً إىل
األعــى بشــفافية ،لتشــكل منوذجـاً للرشاكــة بــن واضعــي السياســات والخطــط االســراتيجية وصانعــي القــرارات ومتخذيهــا مــن جهــة
واملجتمــع وذوي العالقــة مــن جهــة أخــرى ،وهــذا مــن شــأنه أن يصــل إىل التكامليــة واالرتقــاء يف العمــل .ترتكــز النتائــج املتوقعــة
مــن اســتخدام النهــج التشــاريك يف التخطيــط االســراتيجي يف جملــة مــن األمــور تتمحــور حــول تعزيــز عمليــة التعلــم املتبــادل
وتبــادل املعرفــة ،إضافــة إىل تعزيــز ثقــة املواطنــن واملواطنــات بكونهــم رشكاء فاعلــن يف إحــداث التغيــر ،وتعزيــز قنــوات االتصــال
والتواصــل بــن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة واملواطنــن رجــاالً ونســاء ،وتحســن األداء املؤســي ،ورفــع مســتوى فعاليــة
واســتمرارية عمليــة املتابعــة والتقييــم ،مــع االلتــزام مبنهجيــة التشــاركية يف إعــداد االســراتيجية ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا .تتلخــص
املنهجيــة التشــاركية التــي اتُبعــت إلعــداد االســراتيجية يف املراحــل التاليــة:
14
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المرحلة األولى :تحديد االلتزامات الوطنية والدولية والفجوات والتحديات
متــت مراجعــة االســراتيجيات الوطنيــة لالطــاع عــى مــدى مراعاتهــا للفــروق بــن الجنســن ولالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة.
كــا تــم تحديــد االلتزامــات الحاليــة للحكومــة األردنيــة ،واألهــداف الوطنيــة يف مختلــف املجــاالت ،ومــؤرشات األداء الرئيســية يف
مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وأعــدت مصفوفــة تضــم االلتزامــات واملــؤرشات املختلفــة .متــت مراجعــة التقاريــر
والدراســات ذات العالقــة ،باإلضافــة إىل جمــع بيانــات حــول املــؤرشات املختلفــة مــن الجهــات املختصــة .لقــد تــم ترتيــب هــذه
االلتزامــات واملــؤرشات يف مصفوفــة وإعــداد تقريــر يبــن واقــع الحــال ويقــدم تصــورا ً واضحـاً للتحديــات والفجــوات التــي تواجههــا
املــرأة يف األردن ،وقــد ســعى التقريــر إىل تســليط الضــوء عــى أثــر هــذه التحديــات عــى الفئــات األكــر هشاشــة مثــل النســاء/
الفتيــات ذوات اإلعاقــة ،النســاء /الفتيــات يف املناطــق النائيــة والباديــة والقــرى ،والنســاء /الفتيــات يف حالــة الفقــر ،والنســاء/
الفتيــات الالجئــات واملعنفــات ،7بالقــدر الــذي وفرتــه البيانــات.
اﻟﺪﺳـــﺘﻮر اﻷردﻧـــﻲ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

اﻷردن  :2025رؤﻳﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﻃﻨﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷردن
)(2025 – 2020

اﺟﻨﺪة اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة
2024-2019

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن 2025-2016

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮار
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ 1325

ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2020-2018

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺧﻄﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ 2020-2019

إﻋﻼن وﻣﻨﻬﺎج ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺠﻴﻦ ﺑﺸﺄن
اﻟﻤﺮأة ﻟﻌﺎم 1995

اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة )ﺳﻴﺪاو(

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

رسم توضيحي :1األطر املرجعية لتطوير االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ()2025-2020

 7يبني ملحق رقم ( )1قامئة املراجع التي اعتمدت يف إعداد تقرير واقع الحال؛ كام يضم ملحق رقم ( )2مصفوفة االلتزامات واملؤرشات بحسب املواضيع الرئيسية ،ويأيت ملخص تقرير واقع الحال كجزء من
وثيقة االسرتاتيجية.
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المرحلــة الثانيــة :المقابــات الفرديــة والجماعيــة والجلســات التشــاركية والتشــاورية فــي
المحافظــات وعلــى المســتوى الوطنــي
تــم عقــد سلســلة مــن املقابــات الفرديــة والجامعيــة مــع أصحــاب املصلحــة والخــراء شــملت ممثلــن عــن الــوزارات املختلفــة
ومؤسســات املجتمــع املــدين والفريــق الفنــي للجنــة الوزاريــة ،وفريــق النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن ،واملؤسســات
املانحــة ،ومنظــات األمــم املتحــدة ،وممثــي القطــاع الخــاص والربملانيــات؛ حيــث وصــل عــدد املشــاركني واملشــاركات يف هــذه
اللقــاءات إىل  102مشــارك ومشــاركة.
كــا تــم عقــد سلســلة مــن اللقــاءات التشــاورية يف جميــع محافظــات اململكــة يف الفــرة الواقعــة مــا بــن  13ترشيــن األول 2019
–  17ترشيــن الثــاين  ،2019بهــدف لقــاء أعضــاء املجتمــع املحــي مــن نســاء ورجــال وشــباب وشــابات ،ومؤسســات املجتمــع املحــي،
وأعضــاء مجالــس البلديــات واملحافظــات واملجالــس املحليــة والقيــادات الدينيــة ،باإلضافــة إىل أربعــة مجالــس تنفيذيــة يف املحافظــات
تــم اختيارهــا لتمثــل األقاليــم املختلفــة يف شــال ووســط وجنــوب اململكــة ،ووصــل عــدد املشــاركني واملشــاركات يف هــذه اللقــاءات
إىل حــوايل  850مشــارك ومشــاركة .كــا تــم عقــد جلســات متخصصــة مــع  35الجئــة يف مخيــات الالجئــن ،باالضافــة إىل جلســة
مــع املؤسســات الحكوميــة واألكادمييــة واملؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين عــى املســتوى الوطنــي شــارك فيهــا حــوايل 190
مشــارك ومشــاركة.8

ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ

اﳌﻨﻈﺎﻤت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
واﳌﺤﻠﻴﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ)ﻧﺴﺎء
،رﺟﺎل ،ﻓﺘﻴﺎن ،ﻓﺘﻴﺎت(

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻲﻧ
رسم توضيحي  :2الرشكاء يف تعزيز املساواة بني الجنسني

 8يبني ملحق رقم ( )3قامئة باالجتامعات واملقابالت والجلسات التشاورية يف املحافظات ضمن منهجية إعداد وتطوير االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن  .2025-2020ويبني ملحق رقم ( )4قامئة
األولويات التي نتجت عن الجلسات التشاورية عىل مستوى اململكة واملحافظات.

16

االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020

الفئات املشاركة
أوالً :املشاورات من خالل املقابالت الفردية والجامعية مع أصحاب العالقة والخرباء بإجاميل ( )102مشارك/ة
املقابالت الفردية مع أصحاب االختصاص والخرباء
اجتامع فريق العمل الفني للجنة الوزارية وفريق النوع االجتامعي واملساواة بني الجنسني
اجتامع الجهات املانحة واملمولني
اجتامع ممثلني القطاع الخاص
اجتامع أعضاء وعضوات مجليس النواب واألعيان
ثانياً :املشاورات الوطنية من خالل الجلسات التشاركية يف املحافظات وبإجاميل عدد مشاركني/ات (  )1074مشارك/ة
جلسات تشاركية يف املحافظات  )12( -محافظة
جلسات املجالس التنفيذية للمحافظات ( 4محافظات)
جلسة املؤسسات الحكومية واألكادميية واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدين عىل املستوى الوطني
جلسات متخصصة مع الالجئات

عدد املشاركني/ات
16
19
31
16
20
768
80
191
35

جدول رقم  :1اللقاءات واملشاورات لتحديد أولويات االسرتاتيجية

100%
90%
66%

80%

65%

74%

77%

26%

23%

اﻟﻛرك
)(70

اﻟطﻔﯾﻠﺔ
)(50

70%

56%

80%
66%

71%

67%

73%

34%

29%

33%

27%

اﻟﻌﻘﺑﺔ
)(74

ﻣﺎدﺑﺎ
)(63

ﻋﺟﻠون
)(60

اﻟﺑﻠﻘﺎء
)(95

70%

60%
95%

87%

100%

60%
50%
40%

34%

20%

اﻟﻣﻔرق اﻟزرﻗﺎء
)(74) (77

35%

ﺟرش
)(75

30%
ارﺑد
)(80

44%

ﻣﻌﺎن
)(66

30%

ذﻛور

20%

40%
13%

5%
0%
ﺷرق اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺟﻠﺳﺔ
ﻋﻣﺎن ) (35اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى
) ( 80اﻟوطﻧﻲ
)(20
ﻋﻣﺎن )
( 191

10%
0%

اﻻﻧﺎث
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المرحلة الثالثة :تطوير إطار العمل المنطقي وإعداد مسودة االستراتيجية
تــم تطويــر إطــار العمــل املنطقــي لالســراتيجية بهــدف إحــداث التغيــر املنشــود ،وذلــك بعــد تحليــل وتحديــد كيفيــة تأثــر العوامــل
املختلفــة عــى تعميــق الفجــوة بــن الجنســن يف األردن خاصــة املتعلقــة منهــا بجــذور املشــكلة ،يف ضــوء بيــان وتحليــل التحديــات
والفجــوات يف ســياق الواقــع الحــايل ومتطلبــات تحقيــق األولويــات الوطنيــة وااللتزامــات الدوليــة ،وبهــدف تطويــر اتجاهــات العمــل
والتــي عــى الرغــم مــن ترابطهــا فإنــه ال بــد مــن تحديــد مــا يجــب الرتكيــز عليــه لنتمكــن مــن الوصــول اىل األثــر املرجــو تحقيقــه
يف املســتقبل بفعاليــة أكــر .هــذا وقــد تــم تحليــل املعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا ســوا ًء مــن الدراســات والوثائــق التــي متــت
مراجعتهــا أو مــن نتائــج الورشــات التشــاورية يف املحافظــات ومــع أصحــاب املصلحــة ،حيــث تــم تحديــد األولويــات واألهــداف
الكفيلــة بالنهــوض بواقــع املــرأة يف األردن والتدخــات التــي ســتتبناها االســراتيجية ومــن ثــم متــت صياغــة املســ ّودة األوليــة
لالســراتيجية ورفعهــا للجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة مــن خــال الفربــق الفنــي التابــع لهــا والفريــق القطاعــي إلدمــاج النــوع
االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن للحصــول عــى التغذيــة الراجعــة واملالحظــات.
المرحلة الرابعة :مراجعة وإقرار االستراتيجية
متــت مشــاركة املســودة األوليــة لالســراتيجية مــع الفريــق الفنــي للجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة والفريــق القطاعــي إلدمــاج النــوع
االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن ،وذلــك الســتالم مالحظــات الفريــق الفنــي املعتمــد مــن قبــل الحكومــة حــول االســراتيجية ،حيث
تــم مناقشــة املالحظــات خــال اجتــاع متخصــص ،كــا تــم تطويــر املســودة األوىل لالســراتيجية ومشــاركتها مــع أصحــاب املصلحــة
الرئيســيني مــن الجهــات الرســمية وغــر الرســمية املختلفــة والجهــات املشــاركة يف املرحلــة التشــاورية قبــل عقــد لقــاءات تشــاورية
ملناقشــة املســودة .حيــث تــم عقــد ثــاث ورشــات شــملت منظــات املجتمــع املــدين وأصحــاب الخــرة واالختصــاص يف محافظــات
الشــال والوســط والجنــوب ،حرضهــا حــوايل  230مشــارك ومشــاركة .وتــم عقــد جلســة متخصصــة شــملت أعضــاء وعضــوات مجلــس
األمــة وممثــي القطــاع الخــاص ،وجلســة أخــرى ضمــت الجهــات الدوليــة واملانحــن ،وتــم اســتالم املالحظــات املكتوبــة باإلضافــة
لتلــك التــي تــم عرضهــا يف الجلســات .تــم تصنيــف املالحظــات وتحديــد مــا ســيتم تضمينــه يف املســودة النهائيــة لالســراتيجية ،ومــا
ســيتم تضمينــه يف الخطــط التنفيذيــة ،والتأكيــد عــى االلتــزام باألولويــات التــي تــم التوافــق عليهــا مــن خــال املشــاورات الوطنيــة،
وجــرى األخــذ بالتعديــات الفنيــة املقرتحــة لرفــع ســوية الوثيقــة ،وخُصصــت جلســة أخــرة مــع الفريــق الفنــي لالســراتيجية الوطنيــة
للمــرأة يف األردن ملراجعــة املســودة النهائيــة لالســراتيجية قبيــل رفعهــا للجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة ليصــار إىل رفعهــا ملجلــس
الــوزراء للمصادقــة عليهــا وإقرارهــا لتصبــح نهجـاً ثابتـاً وراســخاً للحكومــات املتعاقبــة.
الفئات املشاركة
أوال :املراجعة عىل مستوى املحافظات
الجلسة النقاشية ملنظامت املجتمع املدين واملختصني يف محافظات الشامل
الجلسة النقاشية ملنظامت املجتمع املدين واملختصني يف محافظات الوسط
الجلسة النقاشية ملنظامت املجتمع املدين واملختصني يف محافظات الجنوب
ثانياً :املراجعة املتخصصة مع أصحاب املصلحة والخرباء
الجلسة النقاشية ملمثيل و ممثالت مجلس األمة و القطاع الخاص
الجلسة النقاشية للفريق الفني لالسرتاتيجية الوطنية للمرأة
الجلسة النقاشية للمنظامت الدولية واملانحني
جدول رقم  :2اللقاءات واملشاورات ملراجعة مسودة االسرتاتيجية
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عدد املشاركني/ات
56
90
81
67
20
29

المرحلة الخامسة :عملية تطوير الخطط التنفيذية وإطار المتابعة والتقييم
لتفعيــل تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن 2025-2020وبعــد املصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء وبنــا ًء عــى
إطــار العمــل املنطقــي؛ فــإن الخطــط التنفيذيــة الســنوية ســتغطي تحديــد األدوار واملســؤوليات املناطــة مبختلــف املؤسســات ،بحيــث
تغطــي الخطــط برامــج ومبــادرات محــددة تهــدف إىل تحقيــق النتائــج املرجــوة مــن هــذه االســراتيجية .كــا أن الخطــط التنفيذيــة
الســنوية شــامالً احتســاب تكلفــة الربامــج واملبــادرات ستســاعد الجهــات املســؤولة عــن التنفيــذ يف تقديــر املوازنــات ورصــد املــوارد
الالزمــة لتنفيذهــا .وترمــي هــذه الخطــط التنفيذيــة إىل توحيــد الجهــود وضــان تكامليتهــا لتنفيــذ االســراتيجية مــن قبــل الجهــات
املســؤولة عــن التنفيــذ مــن خــال إدمــاج مبادراتهــا وبرامجهــا ومؤرشاتهــا يف خططهــم الوطنيــة والقطاعيــة واملؤسســية .وللتأكــد
مــن تحقيــق النتائــج واألثــر املأمــول لالســراتيجية ،فــإن إطــار املتابعــة والتقييــم ومؤرشاتــه املرتبطــة باالســراتيجية وبإطــار العمــل
املنطقــي لهــا سيســاهم يف ضــان التنفيــذ وكفــاءة عمليــة متابعــة وتقييــم مــدى التــزام املؤسســات املختلفــة بتنفيــذ األهــداف
االســراتيجية واملشــاريع واملبــادرات املتضمنــة بــكل منهــا؛ حيــث تقــوم كل جهــة بقيــاس مــؤرشات األداء كــا تــم تحديدهــا وتعريفهــا
يف خطــة املتابعــة والتقييــم ،وإعــداد التقاريــر الدوريــة لقيــاس مــدى تحقــق املســتهدفات .ويضــم إطــار املتابعــة والتقييــم أدوات
مختلفــة ومصفوفــة توضــح املــؤرشات التــي تــم اعتامدهــا وســنة األســاس للقيــاس ودوريــة القيــاس والجهــة املســؤولة عنــه ،وتهــدف
هــذه العمليــة برمتهــا إىل توحيــد الــرؤى وآليــات املتابعــة وإعــداد التقاريــر لجميــع التزامــات اململكــة حــول النهــوض باملــرأة واملســاواة
بــن الجنســن.
كــا أن وجــود خطــة لالتصــال وكســب التأييــد لالســراتيجية الوطنيــة وخططهــا ســيضمن التعريــف مبضمونهــا والتزاماتهــا ورفــع
جاهزيــة ووعــي الــركاء حــول أهميــة تبنيهــا يف عملهــم وعكســها عــى خططهــم الوطنيــة والقطاعيــة واملؤسســية.
.2واقع وأولويات المرأة في األردن
بلــغ عــدد اإلنــاث يف األردن  4.9مليــون نســمة وبنســبة بلغــت  % 47.1مــن مجمــوع الســكان الــكيل لعــام  ،2019كــا شــكلت نســبة
اإلنــاث الــايت أعامرهــن أقــل مــن  15ســنة  % 35.6مــن إجــايل االنــاث ويف املقابــل ترتفــع هــذه النســبة بــن اإلنــاث يف الفئــة
العمريــة ( )64-15لتســجل  ، % 60.6ثــم تنخفــض هــذه النســبة إىل  % 3.8يف ســن  65ســنة فأكــر ،9وتعتــر نســبة اإلنــاث دون
ســن  15ســنة حاليـاً مرتفعــة مــا يعنــي توقــع املزيــد مــن اإلنــاث يف ســن اإلنجــاب مســتقبالً ،واملزيــد أيضـاً مــن اإلنــاث يف أعــار
القــوى البرشيــة ،وبالتــايل قــوة العمــل.
عــى الرغــم مــا شــهده األردن يف الســنوات املاضيــة مــن أزمــات إقليميــة ألقــت بظاللهــا عــى الواقــع الســيايس واالقتصــادي
واالجتامعــي ومــا شــكلته هــذه األزمــات مــن تحـ ٍـد حقيقــي لجهــود التنميــة املســتدامة والشــاملة ،إال أن جهــود النهــوض بواقــع املــرأة
وتحســن أوضاعهــا يف املجــاالت االقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة والسياســية اســتمرت عــر العقــد املــايض عــى مســتوى الترشيعات
واالســراتيجيات والربامــج واإلجــراءات .لقــد شــهدت تلــك الفــرة اهتاممـاً متزايــدا ً بقضايــا املــرأة عــى املســتويني الرســمي واألهــي
عــى صعيــد سياســات تفعيــل املســاواة فيــا يتعلــق بتعزيــز حقــوق املــرأة ومتكينهــا يف املجتمــع مبــا ينســجم والتغــرات االجتامعيــة
التــي طــرأت عــى حيــاة املــرأة واالنخــراط املتزايــد لهــا يف مختلــف املجــاالت .وســعت الجهــود والربامــج واملبــادرات إىل شــمول
النســاء مــن كافــة الفئــات العمريــة ،واألكــر هشاشــة مــن ذوات اإلعاقــة والالجئــات مــن مختلــف الجنســيات يف محافظــات اململكــة
كافــة مبــا يف ذلــك املناطــق النائيــة ،إال أن هــذه الجهــود ال زالــت بحاجــة لالســتدامة واملأسســة يف جميــع املجــاالت.
 2.1البيئة المؤثرة
تلعــب الترشيعــات واألطــر املؤسســية والســياق الثقــايف واالجتامعــي دورا ً ديناميكيـاً ومتداخـاً بحيــث يؤثــر ويتأثــر كل منهــا باآلخــر
وتســاهم جميعـاً يف مســاحة التفــاوض االجتامعــي والســيايس إلحــداث التغيــر الــازم للنهــوض بواقــع املــرأة يف الفضاءيــن العــام
والخــاص .كــا تؤثــر هــذه الســياقات بشــكل مبــارش ومتداخــل عــى التقــدم املحــرز يف مجــاالت التنميــة املختلفــة والقــدرة عــى
حاميــة املــرأة مــن التمييــز والعنــف .يســاهم الواقــع املتفــاوت الــذي تعيشــه النســاء عــى املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي والجغرايف
يف تفــاوت أثــر هــذه الســياقات عــى واقــع املــرأة يف مجــاالت املشــاركة االقتصاديــة والسياســية ومتكينهــا االجتامعــي وحاميتهــا،
وتشــكل هــذه الســياقات الثــاث البيئــة املؤثــرة يف إحــداث التغيــر إيجابـاً أو ســلباً.
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 2.1.1التشريعات
ٍ
شــكل إصــدار وتعديــل الترشيعــات مــن القوانــن واألنظمــة نقطــة تحــول جوهريــة يف قطــاع املــرأة؛ ملــا للترشيعــات مــن دور أســايس
يف حاميــة املــرأة وتحســن مســتوى مشــاركتها يف الحيــاة العامــة ويف القيــادة .لقــد شــهدت األعــوام الخمســة املاضيــة صــدور وتعديل
مجموعــة مــن الترشيعــات نحــو إزالــة التمييــز والعنــف ضــد املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف الفضاءيــن العــام والخــاص وحاميتهــا مــن
العنــف ،منهــا :قانــون العقوبــات وقانــون األحــوال الشــخصية وقانــون العمــل وقانــوين التقاعــد املــدين والعســكري وقانــون الحاميــة
مــن العنــف األرسي وقانــون حاميــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقانــون االنتخــاب ،باإلضافــة لنظــام املســاعدة القانونيــة ونظــام
دور الحضانــة ونظــام الخدمــة املدنيــة ونظــام العمــل املــرن ونظــام دور إيــواء املعرضــات للخطــر ونظــام صنــدوق تســليف النفقــة .وال
زالــت هنــاك حاجــة إلعــادة النظــر يف بعــض األحــكام الخاصــة بهــذه الترشيعــات ويف العديــد مــن الترشيعــات الوطنيــة والتعليــات
التنفيذيــة األخــرى ،والتــي تحتــاج إىل التعديــل والتطويــر لتتــاءم مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ،وإلزالــة مــا تبقــى مــن مــواد فيهــا
متييــز ضــد املــرأة ،والعمــل عــى تحســن فــرص وصولهــا للعدالــة .تجــدر اإلشــارة إىل أن التحديــات املرتبطــة بالترشيعــات ال تقتــر
عــى الترشيــع نفســه؛ بــل متتــد لتشــمل قضايــا مرتبطــة باملســاواة أمــام القانــون مــن خــال التطبيــق ،والقــدرة عــى الوصــول إىل
العدالــة ،وســيادة القانــون.
وتأكيــدا ً عــى ذلــك أكـ ّد املشــاركون يف الجلســات التشــاورية يف كل مــن محافظــات الكــرك والعقبــة ومادبــا والبلقــاء عــى أن هنــاك
حاجــة ماســة ملراجعــة القوانــن املتعلقــة باملشــاركة السياســية ،واإلجــراءات املتعلقــة بالوصايــة والحضانــة واإلرث ،كــا أكــدوا عــى
رضورة رفــع الوعــي القانــوين للنســاء والفتيــات ،باإلضافــة إىل رضورة إيجــاد آليــات لضــان تنفيــذ القوانــن مــن الجهــات املســؤولة.
 2.1.2األطر المؤسسية
تأسســت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة يف عــام  1992كآليــة وطنيــة للنهــوض بوضــع املــرأة يف األردن ،وتعزيــز مشــاركتها
يف تحقيــق التنميــة املســتدامة ،وتأكيــدا ً عــى تنفيــذ األردن لتعهداتــه الوطنيــة والعربيــة والدوليــة .تعمــل شــؤون املــرأة منــذ تأسيســها
عــى إدمــاج قضايــا املــرأة وأولوياتهــا يف االســراتيجيات والسياســات والترشيعــات والخطــط واملوازنــات الوطنيــة ،ووضع اســراتيجية
املــرأة يف األردن ومراجعتهــا وتحديثهــا ومتابعــة تنفيذهــا ،ورصــد قضايــا التمييــز ضــد املــرأة وتقييــم واقعهــا ومتابعــة مــا تــم انجــازه
يف إطــار تحقيــق العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص ،وكســب التأييــد والحشــد لقضايــا املــرأة ونــر الوعــي بأهميــة دورها ومشــاركتها
يف تحقيــق التنميــة الوطنيــة املســتدامة.
تقــوم شــؤون املــرأة بتنســيق عملهــا مــع الحكومــة مــن خــال شــبكة ضبــاط النــوع االجتامعــي؛ حيــث تعمــل هــذه الشــبكة عــى دعــم
جهــود شــؤون املــرأة يف تعميــم مراعــاة االحتياجــات املختلفــة لــكال الجنســن وسـ ّد الفجــوة بينهــا يف العديــد مــن القطاعــات يف
خطــط الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة ،وتعمــل عــى تنفيــذ األنشــطة وزيــادة الوعي باملســاواة بــن الجنســن يف مختلــف القطاعات.
كــا تــرأس اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة الفريــق القطاعــي إلدمــاج النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن وهــو أحــد
الفــرق القطاعيــة للربنامــج التنفيــذي الحكومــي والــذي يعمــل عــى ضــان إدمــاج االحتياجــات املختلفــة للجنســن وس ـ ّد الفجــوة
بينهــا ضمــن القطاعــات املختلفــة للربنامــج التنفيــذي الحكومــي وخطــة االســتجابة لألزمــة الســورية.
شُ ــكلت اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف عــام  ،2015كإحــدى اللجــان الوزاريــة الدامئــة يف مجلــس الــوزراء ،بعضويــة الــوزراء
املعنيــن واملنســق الحكومــي لحقــوق االنســان واألمينــة العامــة للجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة وأمــن عــام املجلــس األعــى
للســكان ،حيــث تلعــب اللجنــة دورا ً هامـاً يف التنســيق الحكومــي عــى مســتوى الــوزارات لضــان تبنــي وتنفيــذ السياســات والخطــط
والربامــج وتخصيــص املــوارد لتنفيذهــا ضمــن املوازنــات الحكوميــة .كــا يدعــم عمــل اللجنــة الوزاريــة فريــق فنــي ممثــل ألعضــاء
اللجنــة الوزاريــة يتــم تنســيق عملــه مــن خــال اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة.
وبرغــم مــن توفــر هــذه األطــر املؤسســية إال أنــه يتفــاوت مســتوى شــمول االحتياجــات املختلفــة لــكال الجنســن يف الخطــط
واالســراتيجيات الوطنيــة يف القطاعــات التنمويــة املختلفــة ،وتفتقــر يف كثــر مــن األحيــان إىل الشــمولية يف التعامــل مــع هــذه
القضايــا ،ويف كثــر مــن الحــاالت تركــز عــى قطــاع دون اآلخــر أو تتعامــل مــع قضايــا املــرأة بطريقــة منفصلــة ،كالرتكيــز عــى صحــة
األم وإغفــال الفئــات العمريــة املختلفــة ،أو التعامــل مــع املــرأة كفئــة مهمشــة أو أكــر عرضــة للتهميــش ،دون النظــر إليهــا كمحــرك
للتغيــر ومســاهمة يف التنميــة .وتواجــه األطــر املؤسســية الواضعــة للسياســات والخطــط والجهــات التنفيذيــة مجموعــة مــن التحديــات
التــي تح ـ ّد مــن قدرتهــا عــى إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي واالســتجابة لالحتياجــات املختلفــة لــكال الجنســن بجميــع فئاتهــا.
وقــد قامــت الحكومــة مؤخــرا بتبنــي سياســة ادمــاج النــوع االجتامعــي الحكوميــة كخطــوة باتجــاه تعزيــز آليــات تقييــم إدمــاج النــوع
االجتامعــي يف عمــل املؤسســات الحكوميــة ،بهــدف تطويــر الخطــط التصحيحيــة املعنيــة برفــع كفــاءة املؤسســات الحكوميــة بهــذا
االتجــاه.
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يعتــر توفــر البيانــات مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه تحليــل واقــع املــرأة والفتــاة يف األردن والتــي تؤثــر عــى قــدرة الجهــات
املختلفــة ،الرســمية وغــر الرســمية ،عــى التخطيــط والتنفيــذ الفاعــل مــن أجــل تعزيــز املســاواة وإزالــة التمييــز بــن الجنســن.
واســتجاب ًة لــرورة تحســن البيانــات واإلحصــاءات والتحليــات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي ،فقــد تــم اســتحداث قســم إحصــاءات
النــوع االجتامعــي عــام  2005ضمــن مديريــة اإلحصــاءات الســكانية واالجتامعيــة ،وقــد تــم العمــل عــى إعــادة معالجــة البيانــات
املوجــودة داخــل اإلحصــاءات العامــة بطريقــة إحصائيــة تخــدم بشــكل أفضــل أغــراض وقضايــا النــوع االجتامعــي ،ومــن األمثلــة
عــى ذلــك؛ التغــرات التــي تــم إدخالهــا عــى التعــداد العــام للســكان واملســاكن ،ومســح نفقــات ودخــل األرسة ،ومســح االســتخدام
وتعويضــات العاملــن .ولكــن ال تــزال هنــاك حاجــة لتحســن عمليــة جمــع البيانــات وتوســيع نطاقهــا لتشــمل مواضيــع جديــدة تتقاطــع
مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،كــا أن هنــاك حاجــة لـــتأمني املــوارد املاليــة لجمــع البيانــات غــر املتوفــرة حــول اســتخدام الوقــت
والعنــف ضــد املــرأة والعمــل عــى احتســاب تكلفتــه ،وذلــك ألهميــة توفــر البيانــات املتعلقــة مبــؤرشات الهــدف الخامــس مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة ،والبالــغ عددهــا  14مــؤرشا ً ،واملــؤرشات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي واملتقاطعــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة
والبالــغ عددهــا  80مــؤرشا ً .باإلضافــة إىل رضورة إنتــاج موضوعــات معرفيــة مختلفــة ومتعلقــة بإحصــاءات الجنســن مثــل أوراق
البحــث .وأخــرا ً فــإن التفاعــل بــن منتجــي اإلحصــاءات ومســتخدميها يســاعد عــى اســتخدام البيانــات أثنــاء عمليــات التخطيــط
مــا يلــزم تحديثهــا بشــكل دوري.
إن قضايــا املــرأة عــى املســتوى التنفيــذي ذات بُعــد قطاعــي يتحمــل مســؤولية النهــوض بهــا جميــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة
ٌكل بحســب اختصاصهــا ،مــا يؤكــد عــى أهميــة وجــود اســراتيجية لتكامليــة الجهــود وتوحيدهــا ،ويضمــن تعزيــز القــدرات املؤسســية
لهــذه الجهــات لتقــوم باملســؤوليات امللقــاة عــى عاتقهــا ،فبالرغــم مــن تأســيس فريــق ضبــاط النــوع االجتامعــي وتأســيس وحــدات
للمــرأة والنــوع االجتامعــي يف عــدة وزارات ومؤسســات إضافــة للجهــود املبذولــة يف العقــود املاضيــة يف دعــم شــبكة ضبــاط النــوع
االجتامعــي الحكوميــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة والجهــات املانحــة؛ إال أن الجهــود الحكوميــة ال زالــت تواجــه
الكثــر مــن التحديــات املرتبطــة بالقــدرات املؤسســية ،وتوفــر املــوارد والبيانــات وغريهــا لضــان إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي
يف كافــة جوانــب عمــل الحكومــة.
تلعــب املؤسســات املختلفــة دورا ً تكاملي ـاً مــع اآلليــات الوطنيــة للمــرأة ،لدعــم املــرأة وترجمــة السياســات واالســراتيجيات والخطــط
إىل خطــط تنفيذيــة وبرامــج وتدخــات للنهــوض بواقــع املــرأة ،وتعزيــز الثقافــة املؤسســية املبنيــة عــى نهــج حقــوق اإلنســان ،وهــذا
يتطلــب تخصيــص املــوارد املاليــة والكــوادر البرشيــة الالزمــة لتنفيذهــا ،وقــدرة اآلليــة املؤسســية عــى تعزيــز املســاءلة إلنفــاذ القوانــن
ومنــع املامرســات الســلبية .كــا يتضمــن البعــد املؤســي الحوكمــة الرشــيدة ،وضــان جــودة الخدمــة والتميــز والنزاهــة وإدارة املعرفــة
وترســيخ مجتمــع التعلــم الدائــم ،والبحــث العلمــي ،واملتابعــة والتقييــم وحفــز التمويــل وبنــاء الــراكات.
تعتمــد فاعليــة وكفــاءة األطــر املؤسســية عــى قدرتهــا عــى التشــبيك وبنــاء الــراكات والتوافقات مــع املؤسســات الترشيعيــة والوطنية؛
فعــى املســتوى الترشيعــي يلعــب ملتقــى الربملانيــات األردنيــات ،ولجنــة املــرأة وشــؤون األرسة يف مجلــي النــواب واألعيــان دورا ً
هامـاً يف دراســة القوانــن املتعلقــة بحقــوق املــرأة واألرسة والطفــل ومتابعــة السياســات والخطــط والربامــج الالزمــة لتمكــن املــرأة
اجتامعيـاً وثقافيـاً واقتصاديـاً وسياســياً ،إال أنــه ال تــزال هنــاك حاجــة لتعزيــز مفهــوم االســتجابة لالحتياجــات املختلفــة للجنســن يف
رســم السياســيات ودعــم دور الربملــان الرقــايب ودور اللجــان الخاصــة باملــرأة فيــه ،إللقــاء الضــوء عــى قضايــا العدالــة واملســاواة
بــن الجنســن ،وإدمــاج قضايــا املــرأة يف السياســات والترشيعــات املختلفــة ،مــا يعــزز أهميــة الــدور الــذي تلعبــه اآلليــات الوطنيــة
للمــرأة يف دعــم هــذه الجهــود وتعزيزهــا.
تســاهم منظــات املجتمــع املــدين املعنيــة بحقــوق املــرأة وحقــوق اإلنســان يف تعزيــز مشــاركة املــرأة االقتصاديــة والسياســية
واالجتامعيــة والثقافيــة ،ومنحهــا أدوارا ً قياديــة باإلضافــة إىل الــدور الــذي تلعبــه يف مجــال حاميــة املــرأة مــن العنــف واملســاهمة يف
جهــود األمــن والســام وخدمــات اإلغاثــة ودعــم الالجئــات والعديــد مــن الخدمــات يف املجــاالت األخــرى ،إىل جانــب دو ٍر هــام يف
كســب التأييــد نحــو تعديــل الترشيعــات إلزالــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد املــرأة .عــى الرغــم مــن تعــدد منظــات املجتمــع املــدين
وتنــوع خدماتهــا وبرامجهــا املوجهــة منهــا نحــو املــرأة ،إال أنهــا أيض ـاً تتفــاوت يف قدراتهــا املؤسســية ،ويف القــدرة عــى الوصــول
إىل القواعــد الشــعبية ،كــا أنهــا ال زالــت تواجــه تحديــات مرتبطــة بآليــات التمويــل .وتســعى منظــات املجتمــع املــدين إىل توحيــد
الجهــود وتشــكيل رؤيــة موحــدة حــول كيفيــة النهــوض بواقــع املــرأة يف األردن ،إال أن هــذه الجهــود مل تحقــق بعــد الطمــوح املأمــول؛
مــا يؤكــد عــى أهميــة اســتمرار التعــاون والحــوار والتشــبيك مــا بــن األطــر املؤسســية الرســمية ومنظــات املجتمــع املــدين يف ســبيل
بنــاء الــرؤى املوحــدة ووضــع االســراتيجيات واملســاهمة يف تنفيذهــا ومتابعتهــا وتقييمهــا.
هــذا وقــد أكــد املشــاركون يف محافظــات الطفيلــة والعقبــة وعجلــون ويف محافظــة العاصمــة يف مناطــق عــان الرشقيــة والجنوبيــة
عــى وجــود ضعــف يف التنســيق وتكــرار الربامــج املقدمــة مــن خــال مؤسســات املجتمــع املــدين ،وعــى الحاجــة لتفعيــل دور
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املؤسســات العاملــة يف مجــال دعــم املــرأة يف مختلــف املحافظــات ،وتحســن اإلجــراءات املتعلقــة بــإدارة التمويــل املقــدم مــن
املنظــات الدوليــة ،وتعزيــز آليــات املتابعــة والتقييــم لتنفيــذ الربامــج واســتقطاب املســتهدفني ومتابعــة القضايــا املاليــة ،وأهميــة
وجــود مشــاريع مســتدامة ملــا تلعبــه مــن دور هــام يف التغلــب عــى ضعــف التنســيق .وأكــد املشــاركون عــى أن ضعــف التواصــل بــن
املؤسســات املحليــة واملمولــن ،والبعــد عــن مواقــع صنــع القــرار ينتــج مشــاريع غــر متوامئــة مــع خصوصيــة املحافظــات ويزيــد مــن
تكــرار الربامــج املقدمــة.
 2.1.3السياق الثقافي االجتماعي
تشــكل املعايــر االجتامعية الســلبية والقوالــب النمطية املبنية
يجــب الرتكيــز عــى املعتقــدات الثقافيــة املتعلقــة باملســاواة بــن الجنســن
عــى الفروقــات بــن الجنســن عائقــاً رئيســياً للنهــوض
وحقــوق املــرأة ،يف االســراتيجية املقبلــة« ،ألنهــا متثــل عــى األرجــح التحــدي
بواقــع املــرأة يف األردن ،فــا زالــت البنيويــة الثقافيــة
األكــر صعوبــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف األردن».
واملجتمعيــة تعــزز الصــورة النمطيــة للمــرأة مــا يح ـ ّد مــن
من نتائج تقييم االسرتاتيجية الوطنية للمرأة 2017-2013
قدرتهــا عــى املســاهمة يف الحيــاة العامــة ،ويحرمهــا مــن
التمتــع بحقوقهــا الكاملــة والوصــول إىل املــوارد والعدالــة
وتقــف عائق ـاً أمــام تقدمهــا ومســاهمتها الفعالــة يف تحقيــق التنميــة ،األمــر الــذي يتطلــب توعيــة بأهميــة املســاواة بــن الجنســن
يف تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة عــى كافــة املســتويات .تتجــى هــذه املعايــر االجتامعيــة الســلبية بصــورة واضحــة يف اســتمرار
بعــض املامرســات املجتمعيــة الســلبية ،بالرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت للتصــدي لهــا ،كــا وتؤثــر املامرســات املجتمعيــة الســلبية عــى
قــدرة النســاء والفتيــات عــى اتخــاذ القــرارات يف العديــد مــن املجــاالت بح ّريــة ،والتــي تتعلــق بالتعليــم والصحــة واالدخــار واإلنفــاق
واملــراث ومامرســة الحقــوق السياســية ،حيــث مــا زالــت تحديــات العالقــات االجتامعيــة تؤثــر يف توجهــات النســاء عنــد اتخــاذ هــذه
القــرارات ،إىل جانــب ضعــف قــدرة املــرأة عــى مواجهــة األعــراف االجتامعيــة الســالبة لحقوقهــا الرشعيــة والقانونيــة.
تلعــب وســائل االعــام دورا ً مه ـاً يف تغيــر النظــرة النمطيــة للمــرأة أو تعميقهــا .إال أن مســتوى وعــي اإلعــام بقضايــا املســاواة
بــن الجنســن ال زال دون الطمــوح ،وهنــاك تغييــب لقضايــا التمييــز عــى أســاس الجنــس عــن ســلم أولويــات الخطــاب اإلعالمــي،10
باإلضافــة إىل تكريــس اإلعــام للصــور والقوالــب النمطيــة املبنيــة عــى الفروقــات بــن الجنســن .ومــا زالــت “قضايــا املــرأة”
تناقشــها “املــرأة” يف أغلــب األحــوال يف “برامــج املــرأة”  -أو “املواقــع النســائية”  -بــدالً مــن دمجهــا يف الخطــاب العــام .كــا
ســاهم توســع انتشــار اســتعامل تطبيقــات الهواتــف النقالــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي واملواقــع االخباريــة يف األعــوام االخــرة
يف ازديــاد أشــكال التنمــر والهجــوم عــى النســاء يف مواقــع صنــع القــرار عــر الوســائط االلكرتونيــة باســتخدام لغــة ذكوريــة ومبنيــة
عــى الصــورة النمطيــة للمــرأة ،والرتكيــز عــى مفهــوم عــدم الكفــاءة املبنــي عــى الجنــس ،مــا يؤثــر ســلباً عــى إقبــال النســاء عــى
املشــاركة يف الحيــاة السياســية .وبالرغــم مــن الــدور الهــام الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل االجتامعــي وتطبيقــات الهواتــف يف نــر
التوعيــة حــول قضايــا التمييــز والعنــف ،إال أنهــا تعتــر ســاح ذو ح ّديــن حيــث ســاهمت بعــض مواقــع التواصــل االجتامعــي يف اآلونــة
األخــرة يف بنــاء خطــاب هجومــي عــى جهــود متكــن املــرأة وحاميتهــا مــن العنــف ،ويف بعــض األحيــان وصــل إىل مســتوى خطــاب
الكراهيــة ضــد العاملــن والعامــات يف هــذا املجــال ،مــا قــد يشــكل تهديــدا ً لألمــن املجتمعــي.
ومــن الجانــب الرتبــوي ،عــى الرغــم مــن التطــور الــذي حققــه األردن يف مــؤرشات التعليــم ،وباإلضافــة للعديــد مــن املالحظــات
عــى مناهجنــا ومــا نلمســه مــن الرتاجــع الكبــر يف مســتويات الطلبــة حيــث يواجــه التعليــم مشــاكل وعقبــات وتحديــات يف عمليــة
بنــاء املناهــج؛ مــا زال مضمــون املناهــج املدرســية أيضـاً يحتــوي عــى القيــم واألعــراف املعـ ِززَة للصــورة التقليديــة للمــرأة ،مثــل إعــداد
الفتيــات للــزواج دون دورهــا التنمــوي .وبالرغــم مــن اســتمرار وجــود االســتثناء يف الترشيــع للســاح بالــزواج ملــن هــم دون ســن
الثامنــة عــر إال أن املناهــج ال تتضمــن بشــكل علمــي مفاهيــم الصحــة الجنســية ،باإلضافــة للتوعيــة بأشــكال التحــرش لجميــع الفئــات
العمريــة وأدوات الوقايــة والحاميــة منــه .كــا تفتقــر املناهــج للتوجيــه حــول مســارات مهنيــة معينــة مثــل الفنــون والعلــوم اإلنســانية،11
األمــر الــذي يســتدعي وقفــة ملراجعــة مضمــون هــذه املناهــج ،واســتغالل حصــص النشــاط لتنفيــذ برامــج حــول القيــادة والريــادة
واإلدارة املاليــة وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة.
ومل تأخــذ األعــراف االجتامعيــة والصــورة النمطيــة الســلبية االهتــام الــكايف حتــى اآلن ،وهنــاك حاجــة لدراســة مصــادر التعلــم وبناء
املعرفــة الرســمية وغــر الرســمية املؤثــرة يف بنــاء االتجاهــات الســلبية نحــو األدوار املختلفــة للجنســن ،ودور قــادة املجتمــع واملؤثريــن
عــى املســتوى العــام واملجتمعــي واألرسي يف مواجهــة عمليــة تشــكيل هــذه األمنــاط الســلبية بشــكل متعمــق لوضــع االســراتيجيات
والربامــج واملبــادرات ملواجهتهــا.
 10تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن مشاركة املرأة السياسية يف األردن لعام .2018
 11مؤسسة تحدي األلفية ،خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي.2015 ،
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ظهــرت قضيــة اإلتجاهــات املجتمعيــة الســلبية يف التعامــل مــع قضايــا املســاواة بــن الجنســن كأولويــة يف مثانيــة محافظــات مــن
أصــل اثنتــي عــرة محافظــة ،وهــي :املفــرق والزرقــاء والكــرك وإربــد ومعــان ومادبــا وعجلــون والبلقــاء .حيــث بينــت نتائج الجلســات
التشــاورية أن هنــاك خلط ـاً بــن القيــم والعــادات والتقاليــد اإليجابيــة التــي ترفــع مــن مكانــة املــرأة يف املجتمــع ،واملامرســات
والســلوكيات التــي تعــزز مــن االتجاهــات الســلبية يف التعامــل مــع قضايــا املســاواة بــن الجنســن .وقــد أكــد املشــاركون عــى
الحاجــة إىل اســتهداف فئــات مختلفــة إلحــداث التغيــر؛ ذلــك أن الربامــج التوعويــة التــي تهــدف إىل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن
تســتهدف يف األغلــب الفتيــات فقــط وال تســتهدف األمهــات أو اآلبــاء أو األخــوة .كــا أكــدوا عــى أهميــة دور املؤسســات اإلعالميــة
يف مشــاركة قصــص نجــاح وبــث رســائل مــن شــأنها تغيــر الصــورة النمطيــة ألدوار املــرأة والرجــل يف املجتمــع وتعزيــز مشــاركة
املــرأة عــى كافــة األصعــدة.
 2.2واقع المرأة في مجاالت التمكين والحماية

 2.2.1الوصول الى فرص التعليم
ســجلت الفتيــات معــدالت التحــاق أعــى مــن معــدالت التحــاق الذكــور يف املــدارس  ،واقــرب األردن مــن إغــاق الفجــوة الجندريــة
يف التعليــم حيــث بلغــت 0.991ضمــن مــؤرش التحصيــل العلمــي ،13هــذا وتصل نســبة اإلنــاث للذكــور  % 1.19يف مرحلــة البكالوريوس
و  % 1.03يف املرحلــة الثانويــة و % 0.98يف املرحلــة األساســية .14وانخفضــت نســبة األميــة لإلنــاث مــن  % 7.6يف الربــع الرابــع مــن
عــام  2017إىل  % 6.8يف الربــع الرابــع مــن عــام  . 152018وانخفضــت نســبة األميــة لإلنــاث مــن 10%عــام  2015إىل % 7.2عــام
 .2018هــذا ومل تتــواىن الحكومــة األردنيــة عــن تقديــم الدعــم واملســاعدة للالجئــن الســوريني مــن كال الجنســن ،حيــث أُنشــئت
العديــد مــن املــدارس يف املخيــات ،إضافــة إىل اســتحداث نظــام الفرتتــن يف  204مدرســة حكوميــة الســتيعاب األعــداد الكبــرة
مــن الطلبــة بســبب اللجــوء الســوري إىل األردن ،ومــا شــكله ذلــك مــن ضغوطـ ٍ
ـات عــى البنــى التحتيــة للمؤسســات التعليميــة املختلفــة
ومواردهــا .وعــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل األميــة يف األردن إال أنــه ال زال مرتفعـاً بــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث يصــل
إىل مــا يزيــد عــى  ، % 35ويرتفــع هــذا املعــدل عنــد اإلنــاث .وال زالــت هنــاك تحديــات مرتبطــة مبواكبــة االحتياجــات املتزايــدة
للخدمــات التعليميــة وتطــورات العــر وضــان توفــر فــرص متســاوية بالوصــول إىل التعليــم النوعــي للجميــع ،وســد الفجــوة مــا
بــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل ،والتصــدي لضعــف اإلقبــال عــى التدريــب والتعليــم املهنــي والتقنــي .بالرغــم مــن
التقــدم املحــرز يف مجــال تعليــم الفتيــات والنســاء يف االردن ،فــإن معــدل املشــاركة االقتصاديــة ال يعكــس حجــم االســتثامر يف تعليــم
املــرأة ،ويعتــر مــن ضمــن أخفــض معــدالت املشــاركة االقتصاديــة يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا.
12

هــذا وقــد أشــار املشــاركون يف الجلســة التشــاورية يف محافظــة الكــرك إىل وجــود فجــوة يف جــودة التعليــم بــن العاصمــة عــان
وباقــي املحافظــات ،كــا أكــد املشــاركون يف محافظــة جــرش عــى أن ضعــف الوصــول إىل التعليــم الجامعــي الحكومــي يؤثــر عــى
مشــاركة الشــابات والشــباب االقتصاديــة .وقــام املشــاركون يف محافظــة البلقــاء بإضافــة الذكــور كفئــة أكــر عرضــة للتهميــش بســبب
عــدم قدرتهــم عــى الحصــول عــى التعليــم الجيــد ،حيــث يعــاين الذكــور مــن مشــكلة التــرب مــن املــدارس بشــكل أكــر مــن اإلنــاث،
ومــن عــدم كفايــة برامــج التدريــب املهنــي بشــكل أســايس.
 2.2.2التمكين االقتصادي
يعتــر متكــن املــرأة اقتصاديــاً مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه قضيــة متكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن وخاصــة يف
الســنوات الخمــس األخــرة التــي شــهد خاللهــا األردن حالــة مــن عــدم االســتقرار يف املنطقــة وتدفــق لالجئــن ،باالضافــة إىل تراجــع
قــدرة االقتصــاد األردين يف الســنوات األخــرة عــى خلــق فــرص العمــل الكافيــة نســب ًة لعــدد القادمــن الجــدد لســوق العمــل .ال
تــزال املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف األردن متواضعــة الرتباطهــا بالظــروف االقتصاديــة مــن جهــة وبالســياق االجتامعــي واألدوار
النمطيــة داخــل األرسة مــن جهــة أخــرى ،والتــي مــا زالــت تؤثــر عــى خيــارات املــرأة يف العمــل ضمــن تخصصــات مشــبعة يف
ســوق العمــل وترتكــز معظمهــا يف العمــل يف قطاعــي التعليــم والصحــة ويف املهــن اإلداريــة والخدماتيــة ،إضافــة إىل وجــود جوانــب
أخــرى ترشيعيــة وسياســية ومؤسســية وثقافيــة وتعليميــة ومجتمعيــة تؤثــر عــى اســتمرارية املــرأة يف ســوق العمــل أو دخولــه ،أهمهــا
انخفــاض األجــور ومامرســات التوظيــف التمييزيــة وعــدم توفــر بيئــة عمــل صديقــة لــأرسة وغيــاب خدمــات النقــل الكفــؤة واآلمنــة
والتحديــات املرتبطــة بالتمييــز يف األجــر لــدى تســاوي قيمــة العمــل وتوفــر خدمــات رعايــة األطفــال النوعيــة واملناســبة ،وكذلــك
توفــر فــرص عمــل مناســبة للمــرأة يف املحافظــات مبــا يتناســب مــع خصوصيــة املحافظــة.
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وقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــال الربــع الثالــث مــن عــام  ) % 17.1 ( 2019مقارنــة بـــ ِـ (  % 27.5لإلنــاث) ،16وذلــك عــى
الرغــم مــن تحقيــق املــرأة نتائــج أفضــل يف التعليــم مقارنــة بالذكــور .كــا تباينــت نســبة املتعطلــن عــن العمــل حســب الجنــس
والتحصيــل العلمــي ،حيــث وصلــت لــدى الذكــور مــن حملــة درجــة البكالوريــوس فأعــى  % 29.7مقابــل  % 83.0لإلنــاث ،أمــا معــدل
املشــاركة االقتصاديــة امل ُن ّقــح فقــد بلــغ  % 53.3( % 33.6للذكــور مقابــل  % 13.2لإلنــاث) .وعــى الرغــم مــن وجــود ترشيعــات
تســعى لزيــادة فــرص العمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والجهــود الوطنيــة املبذولــة إلدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املؤسســات
ويف القطــاع العــام ،إال أن معــدالت البطالــة بينهــم ال تــزال مرتفعــة حيــث وصلــت إىل  % 94للنســاء مقابــل  % 74بــن الرجــال.
ر جاذبيــة للمــرأة مــن القطــاع الخــاص ألســباب ذات عالقــة باألعــراف املجتمعيــة وانخفــاض
وبشــكل عــام ،يعــد القطــاع العــام أكـ َ
عــدد ســاعات العمــل والثبــات واألمــان الوظيفــي؛ حيــث بلغــت نســبة عمــل املــرأة يف القطــاع العــام  ، % 40.5مقارنــة بــِ  % 15مــن
مجمــوع القــوى العاملــة يف القطــاع الخــاص ،17ومــا زال عمــل املــرأة يرتكــز يف القطــاع العــام وخاصــة يف قطاعــي الصحــة والتعليــم
مــا ميثــل تحديـاً يواجــه املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،باإلضافــة إىل الفصــل املهنــي األفقــي والــذي يتمثــل برتكــز عمــل النســاء يف
الوظائــف واألعــال التــي تتطلــب مســتوى مهــارة أدىن ويف املســتويات الوظيفيــة الوســطى بعيــدا ً عــن الوظائــف القياديــة ومراكــز
صنــع القــرار وتنفيــذه ،أمــا الفصــل املهنــي العامــودي والــذي يتمثــل برتكــز عمــل النســاء يف مجــاالت وقطاعــات عمــل معينــة؛ فهــي
عــادة مــا تكــون يف قطاعــات التعليــم والصحــة واملجــاالت اإلدراريــة والخدميــة ،مــا يحتــم علينــا تطويــر خطــط وبرامــج مســتقبلية
لرفــع مشــاركة املــرأة االقتصاديــة وتشــجيعها عــى العمــل يف املهــن غــر التقليديــة /غــر الجاذبــة لإلنــاث وعــدم االنســحاب املبكــر
مــن ســوق العمــل إلعطائهــا املزيــد مــن الفــرص للوصــول للوظائــف اإلداريــة العليــا والقياديــة.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد ســاهم غيــاب الفــرص املتكافئة للمــرأة يف القطــاع الخــاص وافتقارهــا إىل املهــارات والتخصصــات املطلوبة
يف ســوق العمــل أيضـاً يف تــدين مشــاركتها االقتصاديــة الكليــة .كــا أن نظــرة القطــاع الخــاص لــأدوار النمطيــة للمــرأة وفرضياتــه
حــول أولويــات املــرأة تجــاه مســؤولياتها األرسيــة عــى حســاب التزامهــا مبتطلبــات العمــل ،أثــر عــى شــكل الفــرص املتوفــرة للمــرأة
يف القطــاع الخــاص ،وأدى اىل محدوديــة فرصهــا بدرجــات مختلفــة حســب طبيعــة كل قطــاع أو مجــال وأثــر عــى قدرتهــا يف التقــدم
الوظيفــي ،باإلضافــة إىل أثــر اســتمرار وجــود فجــوة يف األجــور مــا بــن الجنســن وف ًقــا لبيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،حيــث
بلغــت فجــوة األجــور بــن الجنســن  % 13.8يف القطــاع العــام و % 15.5يف القطــاع الخــاص ،18مــع مالحظــة أن مشــاركة النســاء
يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ترتفــع مقارنــة بالرجــال عــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الرجــال الــذي يدرســون هــذه
التخصصــات بشــكل عــام ،حيــث تشــر دراســة لــوزراة االقتصــاد الرقمــي والريــادة حــول املواءمــة بــن العــرض والطلــب لتخصصــات
خريجــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بــأن عــدد الخريجــن لعــام  2018قــد بلــغ ( )4138خريــج ،منهــم  % 51مــن النســاء،
كــا تشــر نفــس الدراســة إىل أن إجــايل امللتحقــن بســوق العمــل لعــام  2018قــد بلــغ ( )1512أي مــا نســبته  % 40مــن إجــايل
الخريجــن ،حيــث تشــكل اإلنــاث مــا نســبته ( ) % 36مــن إجــايل امللتحقــن بســوق العمــل ،19وكذلــك يعمــل عــدد أكــر مــن النســاء
يف قطاعــات التمويــل والتأمــن والخدمــات العلميــة والتقنيــة.20
أمــا يف مجــال ريــادة األعــال ،فقــد ضَ َّمــت  % 22مــن الــركات الرائــدة يف االردن نســا ًء يف مجالــس إداراتهــا ،21وعــى رأســها
رشكات يف قطاعــي البنــوك والخدمــات ،22و تشــكل نســبة النســاء األردنيــات العامــات أو صاحبــات عمــل أو يَع َملــن لحســابهن
الخــاص  % 3.8فقــط ،23ومتتلــك املــرأة  % 9فقــط مــن مجمــوع املنشــآت الصغــرة ومتناهيــة الصغــر ســواء كانــت مســجلة أو غــر
مســجلة ،وتبلــغ نســبة األعــال مــن املنــزل  % 75لإلنــاث ،24كــا تتــدىن مشــاركة ِاإلنــاث يف معــدل النشــاط الريــادي اإلجــايل
يف املراحــل املبكــرة ســواء بشــكل رســمي أو غــر رســمي ،حيــث “يُعــزا الســبب يف ذلــك لــدى معظــم النســاء إىل أن األعــال غــر
مربحــة ،وإىل االلتزامــات العائليــة ،وإىل صعوبــة الحصــول عــى متويــل ،واإلجــراءات والسياســات الحكوميــة ،إضافــة إىل الخــوف
مــن الفشــل” ،وفقــا اىل دراســة اعدتهــا املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة (جيدكــو).25
وفيــا يتعلــق باالقتصــاد الريفــي تنشــط املــرأة يف املناطــق الريفيــة يف العمــل امليــداين وتقــدم مســاهامت حيويــة يف الزراعــة
والــروة الحيوانيــة واملؤسســات الريفيــة ،وتشــر اإلحصــاءات إىل أن  % 0.9فقــط مــن إجــايل عــدد اإلنــاث يف األردن يعملــن يف
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دائرة اإلحصاءات العامة ( ،(2019تقرير مسح العاملة والبطالة ،الربع الثالث.2019 ،
تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عن النوع االجتامعي يف األردن لعام .2016
دائرة اإلحصاءات العامة ،األردن باألرقام.2017 ،
دراسة للمواءمة بني العرض والطلب لتخصصات خريجي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وزارة االقتصاد الرقمي والريادة2018 ،
تقرير الخريجني والوظائف يف األردن :الفجوة بني التعليم والعمل ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية لعام .2016
تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عن النوع االجتامعي يف األردن لعام .2016
نحو املساواة يف األجور :مراجعة قانونية للترشيعات الوطنية األردنية ،مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية.2013 ،
تقييم مرشوع مساندة األعامل املحلية يف األردن للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعام .2019
مؤسسة تحدي األلفية ،خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي.2015 ،
املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع اإلقتصادية ،ريادة النساء لألعامل يف األردن لعام 2016
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الزراعــة ،ومتتلــك  % 44مــن األرس يف املناطــق الريفيــة التــي ترأســها نســاء ٍ
أراض زراعيــة و % 30منهــا متتلــك املاشــية ،يف حــن
26
أن  % 68مــن األرس التــي يرأســها رجــال متتلــك األرايض و % 36متتلــك املاشــية .
ورغــم عــدم توفــر اإلحصــاءات الكافيــة حــول االقتصــاد غــر الرســمي أو غــر املنظــم ،إال أن املعطيــات تشــر إىل أن حاجــة
النســاء للعمــل أدت إىل تزايــد انخراطهــن يف ســوق العمــل وفــق أســس غــر منظمــة يف قطاعــات مختلفــة ،ومــن هــذه القطاعــات
االقتصاديــة غــر املنظمــة التــي تتكثــف فيهــا عاملــة النســاء؛ القطــاع الزراعــي وقطــاع الســكرتاريا ومعلــات املــدارس الخاصــة
والتجميــل واملحــات التجاريــة وعامــات املنــازل ،وقــد أدى عملهــن وفقـاً ألســس غــر منظمــة إىل تعرضهــن للعديــد مــن االنتهــاكات
والتجــاوزات املخالفــة لــروط العمــل الالئــق .كــا تزايــد عمــل الالجئــات أيضـاً يف القطاعــات غــر املنظمــة بالرغــم مــن تدابــر
إدمــاج الالجئــن الســوريني والســوريات يف ســوق العمــل املنظــم ،فنســبة اســتفادة الالجئــات مــن التصاريــح الصــادرة لالجئــن مل
تتعــدى  % 4.4يف عــام .201927
وتجــدر اإلشــارة هنــا اىل أن ضعــف خدمــات رعايــة األطفــال ،يشــكل واحــدا ً مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه املــرأة والتــي ت َِحــد
مــن قدرتهــا عــى املشــاركة االقتصاديــة وااللتحــاق بســوق العمــل .28كــا أن ضعــف نظــام النقــل العــام وت َركُــز مكتســبات التنميــة
املختلفــة مــن خدمــات تدريبي ـ ٍة وتأهيلي ـ ٍة يف مناطــق بعيــد ٍة عــن النســاء الريفيــات واألكــر فقــرا ً مبــا يف ذلــك النســاء الالجئــات،
ي َحـ ًّد مــن فرصهــن يف االســتفادة مــن هــذه املكتســبات ،29إىل جانــب قلــة فــرص املــرأة يف اكتســاب املهــارات املهنيــة املختلفــة نظــرا ً
لقلــة مشــاركتها يف الحيــاة االقتصاديــة بشــكل عــام ،والــذي يَ ِحـ ُد مــن قدرتهــا عــى املنافســة عــى الفــرص االقتصاديــة املتاحــة يف
ســوق العمــل.
وبينــت النتائــج الرئيســية ملــؤرشات الفقــر يف األردن  ،2018-2017اســتنادا ً إىل مســح نفقــات ودخــل األرسة ،أن حــوايل  % 15.7مــن
ســكان األردن يعيشــون يف حالــة فقــر ،30إضافــة إىل أن  % 60مــن األرس التــي تتلقــى مســاعدات مــن صنــدوق املعونــة الوطنيــة،
ترأســها نســاء وتعيــش يف حالــة فقــر مدقــع ،31وتعــاين فئــات النســاء املطلقــات مــن صعوبــة مرتبطــة بعــدم قدرتهــن عــى إعالــة
أطفالهــن ،حيــث ال تكفــي النفقــة يف كثــر مــن الحــاالت لتغطيــة نفقــات املســكن والحاجــات األساســية خاصــة يف حالــة خــروج املــرأة
مــن التعليــم و/أو ســوق العمــل بســبب الــزواج .وقــد شــكلت نســبة اســتفادة اإلنــاث عــام  2018مــن املعونــات الشــهرية % 61و% 85
مــن املعونــات الطارئــة ،مــا يؤكــد عــى أن الجهــود واالســتثامرات التــي وضعــت يف مجــال التمكــن االقتصــادي للمــرأة ،مبــا يف
ذلــك التمويــل امليكــروي والقــروض الصغــرة ،مل توجــه بالشــكل املثــايل القــادر عــى إخــراج النســاء مــن دائــرة الفقــر أو متكينهــن
مــن اتخــاذ القــرارات داخــل األرسة .ورغــم ارتفــاع نســبة النســاء املتقدمــات لطلــب القــروض مــن مؤسســات التمويــل املختلفــة لتصــل
إىل  % 90مــن إجــايل املتقدمــن للقــروض ،32إال أن الدراســات تشــر الســتمرار التحديــات االقتصاديــة التــي تواجههــا األرس بشــكل
عــام والنســاء بشــكل خــاص ،ســواء كفئــات متقدمــة للحصــول عــى هــذه القــروض أو كمعرضــات ألشــكال العنــف االقتصــادي عندمــا
يُجــرن عــى أخــذ القــروض لصالــح أحــد أفــراد االرسة ،حيــث بينــت دراســة أجرتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ومركــز
الدراســات االســراتيجية يف الجامعــة األردنيــة ،أن  % 23مــن املتقدمــات للحصــول عــى قــروض ضمــن العينــة ،كانــت لصالــح األهــل
أو الــزوج و  % 24لســداد الديــون.
هــذا وبحســب مســح الســكان والصحــة األرسيــة ( ،)2019فــإن  % 38فقــط مــن الســيدات اللــوايت مســتواهن التعليمــي أعــى مــن
الثانــوي ولديهــن حســاب بنــي خــاص ،بينــا متتلــك  % 4فقــط مــن الســيدات الحاصــات عــى التعليــم االبتــدايئ حســاب بنــي
خــاص بهــن ،33وهــذا يــؤدي إىل ضعــف القــدرة عــى حصولهــن عــى الخدمــات املاليــة واملمتلــكات وإىل الحــد مــن ريــادة األعــال
بــن النســاء وتقليــل فــرص منــو األعــال التجاريــة اململوكــة مــن قبلهــن ،وقــد تشــكل عمليــة تشــجيع اســتخدام املحافــظ اإللكرتونيــة
فرصــة للتغلــب عــى بعــض هــذه التحديــات .هــذا باإلضافــة إىل وجــود ضعــف يف القــدرات اإلداريــة والتســويقية للنســاء ،فعــادة مــا
يقــود الرجــال عمليــة إدارة املــوارد املاليــة الخاصــة مبشــاريع النســاء ،ناهيــك عــن اســتغالل النســاء مــن قبــل أفــراد العائلــة الذكــور
للحصــول عــى التمويــل ،خاصــة مــن مؤسســات التمويــل امليكــروي التــي تســتهدف املــرأة.34
 26الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ( ،)IFADمتكني فقراء الريف من التغلب عىل الفقر يف األردن.
 27اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد  25عاماً.2019 ،
 28تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة عن النساء العامالت األردنيات والالجئات السوريات لعام https://www2.unwomen.org/-/media/field% 20office% 20jordan/attachments/ .2016
publications/jordanian% 20and% 20syrian% 20refugee.pdf?la=en&vs=1300
 29مؤسسة تحدي األلفية ،خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي.2015 ،
/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/poverty_201905 30
 31التقرير الوطني الدوري السادس للمملكة األردنية الهاشمية التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام .2015
 32تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عن النوع االجتامعي يف األردن لعام .2016
 33دائرة اإلحصاءات العامة ( ،)2019مسح السكان والصحة األرسية 2018-2017
 34مؤسسة تحدي األلفية ،خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي.2015 ،
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يقــف األردن عــى أعتــاب تحــول دميوغــرايف تاريخــي يحمــل فرصــة ســكانية مــن أبــرز مالمحهــا منــو فئــة الســكان يف أعــار القوى
البرشيــة ( 64-15ســنة) والتفــوق بشــكل كبــر عــى منــو فئــة املعالــن يف األعــار دون الخامســة عــر و 65ســنة فأكــر ،والتــي مــن
املتوقــع أن تصــل ذروتهــا يف عــام  ،2040عندمــا تتجــاوز نســبة الســكان يف أعــار القــوى البرشيــة نســبة املعالــن بدرجــة كبــرة،
بحيــث يكــون حــوايل  % 67.7مــن الســكان يف أعــار القــوى البرشيــة العاملــة ونســبة اإلعالــة العمريــة إىل حــوايل  47.7فــرد لــكل
مائــة ،فــإن هــذه الفرصــة الســكانية تتطلــب منــا االســتثامر األمثــل لفئــة القــوى البرشيــة خاصــة الشــباب والنســاء منهــم ،وذلــك مــن
خــال تزويدهــم باملهــارات الالزمــة ملواءمــة احتياجــات ســوق العمــل وزيــادة اإلنتاجيــة وتحفيــز االســتثامر واالدخــار ،األمــر الــذي
قــد يــؤدي بــدوره إىل نقلــة نوعيــة لــأردن اقتصاديـاَ واجتامعيـاً وتكنولوجيـاً وســكانياً 35.يف حــن أن العائــد الدميوغــرايف يــأيت مــن
تحــول الهيــاكل العمريــة إىل ســن أكــر إنتاجيــة ،فــإن العائــد مــن املســاواة بــن الجنســن يــأيت مــن خــال اتخــاذ خطــوات تزيــد
مــن حجــم فــرص العمــل لإلنــاث يف ســوق العمــل املدفــوع األجــر ،وزيــادة مســتوى إنتاجيــة الســكان مــن اإلنــاث ،وإزالــة العقبــات
التــي تعــرض دخولهــن ســوق العمــل ،حيــث تشــر الدراســات إىل أن االقتصــادات ميكــن أن تكــون أكــر إنتاجيــة وإنصافًــا إذا تــم
ســد الفجــوات بــن الجنســن يف ســوق العمــل ،إذ تشــر ورقــة موقــف ملنتــدى االســراتيجيات األردين حــول “تكلفــة تــدين املشــاركة
االقتصاديــة للمــرأة يف األردن” 36إىل أنــه وحســب ســيناريو املســاواة الكاملــة يف املشــاركة االقتصاديــة بــن الذكــور واإلنــاث ،فــإن
تــدين املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة كلــف االقتصــاد األردين حــوايل  11مليــار دينــار يف العــام  ،2013وتعــادل هــذه الزيــادة يف الناتــج
االجــايل املحــي حــوايل ثالثــة عــر عامـاً مــن النمــو االقتصــادي عــى معــدل منــو . % 3
وتأكيــدا ً عــى أهميــة العائــد مــن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن خاصــة فيــا يتعلــق باملشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،فقــد جــاءت
مخرجــات الجلســات التشــاورية لتؤكــد عــى أهميــة تشــجيع مشــاركة املــرأة االقتصاديــة واعتبارهــا أولويــة عــى املســتوى الوطنــي
واملحــي ،حيــث أكــد املشــاركون عــى أن املشــاركة الفاعلــة للنســاء يف ســوق العمــل تســهم بشــكل كبــر يف الحــد مــن الفقــر والبطالــة
وتقلــل مــن نســبة املعالــن عــى الفــرد الواحــد يف األردن .ولزيــادة مشــاركة املــرأة االقتصاديــة ،أكــد الحضــور عــى رضورة االبتعــاد
عــن دعــم املشــاريع التقليديــة وتشــجيع النســاء عــى التوجــه للتعليــم املهنــي لخلــق فــرص عمــل لهــن تتــواءم مــع حاجــة الســوق يف
هــذه املهــن ،حيــث تــم تقديــم أمثلــة مــن قبــل املشــاركني تتمثــل يف تشــجيع النســاء عــى العمــل مث ـاً يف التصويــر الفوتوغــرايف
وتصليــح األجهــزة الخلويــة والســباكة وغريهــا ..ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد أكــد املشــاركون عــى أهميــة اســتغالل امليــزات التنافســية
للمحافظــات ،مثــل الرتكيــز عــى فــرص العمــل يف قطــاع الســياحة يف العقبــة ومعــان والبلقــاء وتشــجيع النســاء عــى االنخــراط
يف النشــاطات االقتصاديــة لقطــاع الســياحة يف هــذه املــدن ،ومنهــا مثـاً الخدمــات الفندقيــة والحــرف اليدويــة التــي مــن شــأنها
ردم الفجــوة يف فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة يف هــذه املجــاالت .وقــد أكــد املشــاركون أيضـاً عــى أهميــة توفــر الخدمــات خاصــة
الحضانــات يف أماكــن العمــل ،باإلضافــة إىل أهميــة توفــر وســائل النقــل اآلمنــة ،حيــث اقــرح البعــض منهــم إمكانيــة أن تلعــب
التعاونيــات التــي متلكهــا نســاء دورا ً يف توفــر هــذه الخدمــات ،واشــتملت التوصيــات يف لقــاءي املفــرق وإربــد عــى أهميــة احتســاب
قيمــة عمــل املــرأة داخــل األرسة فيــا إذا قــررت املــرأة عــدم الخــروج للعمــل .كــا أشــار املشــاركون يف محافظتــي املفــرق والطفيلــة،
ويف مناطــق عــان الرشقيــة والجنوبيــة إىل أن مشــاركة القطــاع الخــاص تعتــر متواضعــة يف دعــم قضايــا املســاواة بــن الجنســن
مــن خــال مــدى تنفيذهــا لربامــج املســؤولية املجتمعيــة ،ولكــن أشــار املشــاركون واملشــاركات يف جلســة مشــاورات القطــاع الخــاص
إىل التحديــات التــي يواجهونهــا يف االســتثامر يف املناطــق النائيــة خاصــة املتعلقــة بعــدم توفــر الخدمــات الداعمــة والبنيــة التحتيــة
لتســهيل الوصــول إىل منشــآتهم أو تســهيل إجــراءات عملهــا ،كــا أكــد املشــاركون أيض ـاً يف بعــض االجتامعــات التشــاورية عــى
رضورة تبنــي ترشيــع خــاص باملؤسســات امليكرويــة والصغــرة واملتوســطة لتكــون داعمــة لتأســيس األعــال مــن قبــل الرجــال والنســاء
ومراعيــة لالحتياجــات املختلفــة للجنســن ومتطلباتهــم يف تأســيس أعاملهــم ،باإلضافــة إىل التأكيــد عــى رضورة تنفيــذ برامــج توعيــة
قانونيــة وثقافيــة تعتمــد عــى األدلــة وقصــص النجــاح ورصــد النتائــج بنــاء عــى خصوصيــة كل محافظــة.
هــذا وقــد جــاءت قضيــة ضعــف مشــاركة املــرأة االقتصاديــة كأولويــة يف االجتامعــات التشــاورية إلحــدى عــرة محافظــة تتمثــل يف:
املفــرق والزرقــاء وجــرش والكــرك والطفيلــة وإربــد ومعــان والعقبــة ومادبــا والبلقــاء ويف محافظــة العاصمــة يف املناطــق الرشقيــة
والجنوبيــة مــن عــان.

 35املجلس األعىل للسكان ،2017،الفرصة السكانية يف األردن« :وثيقة سياسات».
 36منتدى االسرتاتيجيات االردين ،2015 ،ورقة موقف ،حول تكلفة تدين املشاركة االقتصادية للمرأة يف االردن.
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شكل رقم  :3املشاركة االقتصادية ومعدالت البطالة للمرأة يف املحافظات

 2.2.3المشاركة السياسية والقيادة
شــهِدت املش ــاركة السياس ــية للم ــرأة ومش ــاركتها يف مواق ــع صن ــع الق ــرار تقدمــاً ملموســاً يف العقدي ــن املاضي ــن .وبالرغ ــم م ــن
ال ــدور اإليج ــايب ال ــذي لعب ــه نظ ــام الكوت ــا يف رف ــع مش ــاركة امل ــرأة السياس ــية يف جمي ــع املجال ــس املنتخب ــة ،إال أن ــه ال زال دون
طمـــوح هـــدف االســـراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة األردنيـــة ( )2017 – 2013برفـــع نســـبة متثيـــل املـــرأة يف املجالـــس املنتخبـــة إىل
 % 30كح ــد أدىن .37فف ــي االنتخاب ــات الربملاني ــة لع ــام  ،2016حصل ــت النس ــاء ع ــى  % 15.4م ــن املقاع ــد ُمقارن ــة بـــ  % 6.4قب ــل
 10س ــنوات .إال أنه ــن يواجه ــن صعوب ــة يف الوص ــول للمواق ــع القي ــادة يف اللج ــان املنتخب ــة يف مجل ــس الن ــواب .يف املجال ــس
البلدي ــة واملحلي ــة ،وص ــل متثي ــل امل ــرأة إىل  % 41.7و % 1.7ع ــى الت ــوايل ع ــام 2017؛ ونس ــبة الفائ ــزات مبجال ــس املحافظ ــات 13
 %م ــن إج ــايل ع ــد ِد املقاع ــد الخاص ــة بالتناف ــس ،وف ــازت  32س ــيدة ع ــن طري ــقِ املقاع ـ ِـد املخصصــ ِة للنس ــاء ،ك ــا بل ــغ ع ــدد
الســيدات اللــوايت ترأســن مجالــس محليــة  51ســيدة .وال زالــت طبيعـــة النظـــرة املجتمعيـــة الســـائدة حـــول دور املـــرأة فـــي العمـــل
العـــام تؤثــر يف آليــة العمــل واتخــاذ القــرار يف مجالــس املحافظــات واملجالــس البلديــة واملحليــة ،ذلــك أن كلمـــة الرجـــال مســـموعة
أكثـــر مـــن كلمـــة النســـاء بســـبب طبيعـة نظـــرة بعـض األعضـــاء الذكـور آلليـة وصـــول النسـاء إلـــى املجالـس عمومـًــا والنظرة حول
مشاركة املرأة يف الحيـــاة العامـــة بشـــكل خـــاص ،كام أن فـــرص السـفر واملشـاركة فـــي التدريبـات والنشـاطات خـــارج املحافظـة أو
األردن متوفـــرة أكثـر لألعضـاء الذكـور
700
600
500
502

226

73
1.8
76
69
41
23
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺑﻠﻘﺎء اﻟزرﻗﺎء ﻣﺄدﺑﺎ
%31 %30 %30 %33
73
1.8
228
226
76

300

289

228

69

400

41

23

239

102
99
158
94
73
49
32
ارﺑد اﻟﻣﻔرق ﺟرش ﻋﺟﻠون اﻟﻛرك
%30 %32 %48 %32 %31
239
99
102
289
502
158

94

200

49

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﻋد

32

73

106
64
26
25
اﻟطﻔﯾﻠﺔ ﻣﻌﺎن
%24 %39
106
64
26

25

59
16
اﻟﻌﻘﺑﺔ
%27
59
16

100
0
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎﻋد
ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء

ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء

الشكل رقم  4نسبة مشاركة املرأة يف املجالس البلدية واملحلية
 37جمعية النساء العربيات يف األردن ،تقرير الظل املقدم إىل لجنة القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)2017 ،
االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020

27

يف ح ــن م ــازال التق ــدم امل ُح ــرز يف شَ ــغل امل ــرأة ملواقــعٍ قياديــ ٍة متواضعــاً ،حي ــث ت ــرأس امل ــرأة  % 12.6فق ــط م ــن املناص ــب
القيادي ــة يف القط ــاع الع ــام ،38يف ح ــن وصل ــت نس ــبة النس ــاء يف مجل ــس ال ــوزراء ع ــام  2018إىل  % 24وتت ــوىل س ــيدة موق ــع
رئي ــس دي ــوان الترشي ــع وال ــرأي ،وارتف ــع متثي ــل امل ــرأة يف املناص ــب الدبلوماس ــية بص ــورة متواضع ــة يف الس ــنوات األخ ــرة ليص ــل
إىل  .39 % 18.8أم ــا يف الس ــلك القض ــايئ فق ــد أثبت ــت امل ــرأة األردني ــة جدارته ــا ،حي ــث تزاي ــد أع ــداد القض ــاة اإلن ــاث بص ــورة
ملحوظ ــة؛ إال أن نس ــبتهن مل ت ـزِد ع ــن  % 22م ــن املجم ــوع ال ــكيل للقض ــاة ،وتتج ــه الني ــة لزيادته ــا إىل  . % 25تول ــت أول س ــيدة
منصبــاً قضائيــاً ع ــام  1996وب ــارشت أول ق ـ ٍ
ـاض عمله ــا كرئيس ــة ملحكم ــة بداي ــة غ ــرب ع ــان ع ــام  ،2007ك ــا تش ــغل النس ــاء
مواق ــع متقدم ــة يف الجه ــاز القض ــايئ كق ـ ٍ
ـاض يف محكم ــة التميي ــز وعض ــوة يف املجل ــس القض ــايئ ورئيس ــة معه ــد قض ــايئ و
ت ــرأس هيئ ــات يف محكم ــة االس ــتئناف ،ولك ــن هن ــاك مواق ــع ال زال ــت مغلق ــة أم ــام املش ــاركة النس ــائية فيه ــا حي ــث مل تش ــارك أي
س ــيدة يف عضوي ــة املحكم ــة الدس ــتورية من ــذ إنش ــائها وكذل ــك يف القض ــاء الرشع ــي والكن ــي وبس ــبب موروث ــات ثقافي ــة تح ــرم
بع ــض امله ــن ع ــى الس ــيدات.
نســبة مشــاركة النســاء يف األحــزاب  ، % 35وتشــغل ( )3ســيدات موقــع أمــن عــام حــزب ،وعددهــن متواضــع بالهيئــات القياديــة
حيــث يبلــغ ( .)192يف حــن أن نســبة مشــاركة الشــباب للعــام  2018وبس ـ ّن ( )18-40عام ـاً مل تتجــاوز  . % 36.5نســبة املحاميــات
يف نقاب ــة املحام ــن  % 25.4لع ــام  2017ويخل ــو مجل ــس النقاب ــة م ــن العضوي ــة النس ــائية ،ورغ ــم أن النس ــاء يف النقاب ــات املهني ــة
يشـــكلن ( )% 34للعـــام  2017إال أن نســـبة متثيلهـــن يف مجالـــس النقابـــات مل تتجـــاوز  ، % 8وحتـــى يف نقابـــات مثـــل نقابـــة
املمرض ــن واملمرض ــات والقاب ــات القانوني ــات ونقاب ــة املعلم ــن والت ــي تش ــكل النس ــاء فيه ــا األغلبي ــة إال أن النقي ــب فيه ــا رج ــل،
يف ح ــن كان ــت نس ــبة النس ــاء يف النقاب ــات العاملي ــة ( ) % 17للع ــام .2018
ال ميك ــن إغف ــال أث ــر الواق ــع االقتص ــادي وتف ــاوت نوعي ــة التعلي ــم ع ــى النس ــاء خاص ــة مم ــن يقط ــن يف املناط ــق الجغرافي ــة
النائي ــة والق ــرى والبادي ــة ،والتحدي ــات الت ــي يواجهنه ــا يف س ــوق العم ــل خاص ــة يف مج ــال التق ــدم الوظيف ــي وع ــدم توف ــر بيئ ــة
مس ــتجيبة الحتياج ــات امل ــرأة يف الفض ــاء الس ــيايس ،م ــا يؤث ــر ع ــى ق ــدرة النس ــاء يف بن ــاء الخ ــرات والوص ــول للم ــوارد املالي ــة
والحص ــول ع ــى الدع ــم املجتمع ــي للتمك ــن م ــن املنافس ــة والوص ــول إىل مواق ــع صن ــع الق ــرار ،وت ــزداد ه ــذه التحدي ــات تعقي ــدا ً
بالنس ــبة للفئ ــات الش ــبابية بش ــكل ع ــام ،ف ــا ت ــزال آلي ــات املش ــاركة املجتمعي ــة غ ــر واضح ــة أو مر ّحب ــة به ــذه الفئ ــة ،حي ــث يُع ــاين
الش ــباب م ــن إقص ــا ٍء وتهمي ـ ٍ
ـش لدوره ــم يف عملي ــة صن ــع الق ــرار ويف متثيله ــم الدائ ــم م ــن قب ــل الفئ ــات األك ــر س ــناً .ك ــا
تع ــاين امل ــرأة ذات اإلعاق ــة م ــن صعوب ــات مركب ــة يف ه ــذه املج ــال نتيج ــة للصعوب ــة الت ــي تع ــاين منه ــا للخ ــروج للفض ــاء الع ــام
والتق ــدم العلم ــي والوظيف ــي ،وبالت ــايل النف ــاذ إىل فض ــاءات العم ــل الس ــيايس والقي ــادي.
بين ــت مخرج ــات الجلس ــات التش ــاورية يف كاف ــة املحافظ ــات أن هن ــاك ضعفــاً عامــاً يف مش ــاركة النس ــاء يف الحي ــاة العام ــة
والوص ــول إىل مواق ــع صن ــع الق ــرار يف مختل ــف املج ــاالت .باإلضاف ــة إىل ع ــزوف النس ــاء ع ــن املش ــاركة السياس ــية واالنخ ــراط يف
األح ــزاب .ك ــا أن قل ــة الدع ــم امل ــادي واملعن ــوي واإلتجاه ــات املجتمعي ــة الت ــي تتحف ــظ ع ــى س ــاعات العم ــل املتأخ ــرة والخ ــروج
ليــاً يف ظ ــل غي ــاب مقوم ــات امل ــدن اآلمن ــة م ــن ط ــرق للم ــي وإض ــاءة ومواص ــات كف ــؤة ،م ــا ي ــؤدي إىل تحف ــظ امل ــرأة
ويح ــول دون مش ــاركتها يف الحي ــاة العام ــة والسياس ــية .ولض ــان مش ــاركة أك ــر للم ــرأة يف الحي ــاة العام ــة ،ت ــم اق ــراح إدخ ــال
تعدي ــات ع ــى الترشيع ــات واألنظم ــة الداخلي ــة للمؤسس ــات يف القط ــاع الخ ــاص ،وف ــرض كوت ــا نس ــائية يف املواق ــع القيادي ــة م ــن
أج ــل ض ــان وص ــول امل ــرأة إىل مواق ــع صن ــع الق ــرار .وج ــاءت قضي ــة ضع ــف وص ــول النس ــاء إىل مواق ــع صن ــع الق ــرار كأولوي ــة
يف إح ــدى ع ــرة محافظ ــة ،وه ــي :الزرق ــاء وج ــرش والك ــرك والطفيل ــة وإرب ــد ومع ــان والعقب ــة ومادب ــا وعجل ــون والبلق ــاء ويف
محافظ ــة العاصم ــة يف منطقت ــي ع ــان الرشقي ــة والجنوبي ــة .ه ــذا وق ــد اق ــرح املش ــاركون واملش ــاركات م ــن القط ــاع الخ ــاص
إنش ــاء برنام ــج تحفي ــزي لتش ــجيع القط ــاع الخ ــاص ع ــى دع ــم امل ــرأة وتحقي ــق املس ــاواة ب ــن الجنس ــن وإيص ــال امل ــرأة ملراك ــز
صن ــع الق ــرار وخل ــق بيئ ــة عم ــل مالمئ ــة.
ويف ه ــذا الس ــياق أك ــد املش ــاركون يف الجلس ــات التش ــاورية يف كل م ــن محافظ ــات املف ــرق وج ــرش والك ــرك والطفيل ــة وإرب ــد
ومع ــان والعقب ــة ومادب ــا وعجل ــون ع ــى وج ــود ضع ــف يف تنفي ــذ آلي ــات الالمركزي ــة الت ــي تع ــزز م ــن مش ــاركة املجتم ــع املح ــي
يف تحديــد االحتياجــات ،باإلضافــة إىل ضعــف مشــاركة النســاء يف املجالــس البلديــة واملحليــة ومجالــس املحافظــات ،األمــر الــذي
يش ــكل عائقــاً يف وض ــع خططــاً مراعي ــة لالحتياج ــات املختلف ــة للجنس ــن.
 38تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن مشاركة املرأة السياسية يف األردن لعام .2018
 39اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد  25عاماً.2019 ،
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 2.2.4الصحة
أولــت الحكومــة اهتاممـاً خاصـاً بصحــة املــرأة مــن خــال العديــد مــن الربامــج واملشــاريع الوطنيــة ،فقــد ســجل األردن تقدمـاً واضحاً
فيــا يتعلــق بالخدمــات الصحيــة ورفــع مســتوى املعيشــة ،تشــمل خدمــات األمومــة والطفولــة وتنظيــم األرسة املجانيــة لألردنيــن
والســوريني ،وقــد شــارف األردن عــى ســد الفجــوة الجندريــة يف الصحــة ،حيــث بلــغ مــؤرش األردن  .0.97140ويبلــغ معــدل اإلنجــاب
الــكيل يف األردن  2.7والدة لــكل امــرأة ،يف حــن تحصــل  % 98مــن األمهــات عــى رعايــة صحيــة قبــل الــوالدة مــن قبــل مــزودي
الخدمــة أصحــاب االختصــاص .ووفق ـاً لتقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة لعــام  2015كان معــدل وفيــات األمهــات يف األردن 58
حالــة وفــاة لــكل  100ألــف والدة حيــة ،وانخفــض الرقــم رســمياً إىل  29.8وفــاة لــكل  100ألــف والدة حيــة وفق ـاً للتقريــر الوطنــي
لوفيــات األمهــات لعــام  ،2018وحصلــت  % 83مــن الســيدات عــى خدمــات الرعايــة بعــد الــوالدة .41تعــاين  % 43مــن الســيدات يف
األردن مــن فقــر الــدم ،مــا يجعلهــا مشــكلة صحيــة عموميــة .42وت ُعــد برامــج تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة أولويـ ًة وطنيـةً؛ إذ بلــغ
اســتخدام الوســائل الحديثــة لتنظيــم األرسة بالطــرق الحديثــة .43 % 37
إال أنــه مــا زال هنــاك تفــاوتٌ كبــر يف مســتوى الخدمــات الصحيــة املقدمــة يف املناطــق الجغرافيــة املختلفــة ،وتواجــه النســاء بشــكل
خــاص صعوبــة يف الوصــول إىل بعــض الخدمــات الصحيــة ،خاصــة تلــك املتعلقــة بالكشــف املبكــر عــن بعــض أنــواع الرسطانــات،
وتوافــر الخدمــات الطبيــة يف املناطــق الريفيــة ،كــا أن مســتوى الوعــي مبوضــوع الصحــة اإلنجابيــة بــن فئــة الشــباب ،والخدمــات
االستشــارية واإلنجابيــة املتاحــة للمــرأة ذات اإلعاقــة مــا زال محــدودا ً .عــاوة عــى ذلــك فــإن قــدرات املــرأة يف املشــاركة يف قــرارات
األرسة الرئيســية املتعلقــة بصحتهــا ورفاههــا مثــل تنظيــم األرسة واســتعامل موانــع الحمــل محــدودة أيضـاً .حيــث أفــادت رؤيــة األردن
 2025بــأن معظــم مؤسســات الرعايــة الصحيــة يف اململكــة ال تفــي باملعايــر الدوليــة العتامدهــا .وتؤثــر البنــى التحتيــة الســيئة
للرعايــة الصحيــة بشــكل كبــر عــى النســاء والفتيــات ،مــا يزيــد مــن األعبــاء املنزليــة الخاصــة بدورهــن التقليــدي يف رعايــة أفــراد
األرسة املــرىض .44إضافــة إىل التحديــات االجتامعيــة التــي ِ
تحــد مــن فــرص املــرأة والفتــاة لالســتفادة مــن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة
والصحــة الجنســية وخدمــات مــا قبــل الــزواج خاصــة يف املناطــق النائيــة حيــث يُنظــر إىل هــذه الخدمــات عــى أنهــا خدمــات خاصــة
بالنســاء املتزوجــات فقــط ،ويرتبــط هــذا بعــدم وجــود برامــج واضحــة للصحــة الجنســية واقتصــار تقديــم الخدمــات للمتزوجــات ويف
أقســام األمومــة والطفولــة يف القطــاع العــام فقــط.
ويف هــذا الســياق أكــد املشــاركون يف الجلســات التشــاورية يف كل مــن محافظــات املفــرق وجــرش والكــرك والطفيلــة وإربــد ومعــان
والعقبــة ومادبــا وعجلــون والبلقــاء عــى وجــود ضعـ ٍ
ـف عــام يف الخدمــات املراعيــة الحتياجــات الجنســن وعــى صعوبــة الوصــول
إليهــا ،وبشــكل خــاص عــى ضعــف شــبكات النقــل واملواصــات يف املحافظــات ،حيــث أن اتســاع الرقــع الجغرافيــة لبعــض املحافظــات
وبُعــد القــرى عــن مركــز املحافظــة يشــكل عائقـاً يف الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة الثانويــة والثالثيــة مثــل املستشــفيات املتخصصة.
حيــث ذكــر املشــاركون يف محافظــة املفــرق أن هنــاك ضعفـاً عامـاً يف الخدمــات الصحيــة املقدمــة عــى مســتوى املحافظــة خصوصـاً
ـن املشــاركون يف محافظــات الزرقــاء والطفيلــة والعقبــة أن
فيــا يتعلــق بتوفــر الفحوصــات املبكــرة للكشــف عــن الرسطــان .وبـ ّ
هنــاك تفاوت ـاً يف الخدمــات املقدمــة بــن املــدن واأللويــة املختلفــة ،خصوص ـاً املناطــق النائيــة داخــل املحافظــة الواحــدة ،وخاصــة
فيــا يتعلــق بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والــوالدة وعــدم وجــود مستشــفيات يســهل الوصــول إليهــا .كــا أشــار املشــاركون يف محافظة
إربــد إىل غيــاب الوعــي بالصحــة الجنســية وضعــف الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة بهــا مــن مصــادر موثوقــة بهــدف تعزيــز مفاهيــم
الحاميــة مــن التحــرش الجنــي لألطفــال .ون ـ ّوه املشــاركون يف محافظــة عجلــون إىل أن قلــة الربامــج املوجهــة لتأهيــل مقدمــي
الخدمــات الصحيــة يؤثــر عــى مســتوى الخدمــات الصحيــة يف املحافظــة.
 2.2.5العنف المبني على أساس الجنس
ال تــزال قضيــة العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس وبأشــكاله املختلفــة الجســدي والجنــي واالقتصــادي مــن التحديــات التــي
تواجــه املجتمــع األردين بشــكل عــام واملــرأة واألطفــال بشــكل خــاص .كــا يعــاين األردن مــن ضعــف التوثيــق لحــاالت العنــف األرسي
واقتصارهــا عــى الحــاالت التــي ت ُســجل يف املؤسســات الرســمية ،ومــن ســيادة املعتقــدات املجتمعيــة الســلبية التــي تنظــر إىل العنــف
األرسي كشــأن خــاص ،ومــدى توفــر خدمــات الوقايــة والرعايــة والعــاج وغيــاب النظــرة الشــمولية للعنــف املبنــي عــى أســاس
الجنــس والــذي يأخــذ بعــن االعتبــار عالقــات القــوى يف الســياقات املختلفــة يف الفضاءيــن العــام والخــاص.
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ومــا زالــت الحاجــة ملحــة لتكاثــف الجهــود لدعــم وصــول املــرأة إىل العدالــة وزيــادة التنســيق مــع منظــات املجتمــع املــدين املعنيــة
بتقديــم الربامــج والخدمــات للنســاء املعنفــات ،أو بتأمــن الرعايــة النفســية واالجتامعيــة والتعريــف بربامجهــا وخدماتهــا ،وتنفيــذ
االســراتيجيات والسياســات الوطنيــة ذات العالقــة ،والعمــل عــى تغيــر االتجاهــات االجتامعيــة التــي تــرر العنــف وتتغــاىض عنــه.
كــا ال ب ـ ّد مــن تســليط الضــوء عــى التحــرش الجنــي الــذي يُعــد شــكالً مــن أشــكال العنــف الصامــت الــذي تعــاين منــه اإلنــاث
واألطفــال يف نطــاق األرسة وخارجهــا ،ومــا زالــت الحاجــة إىل تعزيــز ورفــع مســتوى وعــي املــرأة واملجتمــع بأهميــة اإلبــاغ عــن
مرتكبــي التحــرش تشــكل أهــم التحديــات التــي يجــب مواجهتهــا .ناهيــك عــن تلــك التحديــات املتمثلــة بغيــاب وصعوبــة جمــع البيانات
املتعلقــة بحــاالت العنــف ضــد املــرأة واقتصارهــا عــى الحــاالت املســجلة يف املراكــز األمنيــة وإدارة حاميــة األرسة .45وقــد أعلنــت وزارة
التنميــة االجتامعيــة يف ترشيــن الثــاين  ،2019أنهــا تعاملــت مــع  4527امــرأة معرضــة للعنــف ،كــا أظهــرت نتائــج مســح الســكان
والصحــة األرسيــة ( )2019أن  % 21مــن الســيدات الــايت ســبق لهــن الــزواج وأعامرهــن مــا بــن ( )49 – 15قــد تعرضــن للعنــف
الجســدي مــرة واحــدة عــى األقــل منــذ بلغــن الخامســة عــرة .46وقــد أكــد املشــاركون يف محافظــة إربــد عــى الــدور الــذي تلعبــه
املــدارس واملؤسســات التعليميــة يف تنشــئة األطفــال تنشــئة ســليمة عــى مفاهيــم مناهضــة العنــف.
ـر (الــزواج قبــل ســن  18ســنة لــكال الجنســن) مرتفع ـاً نســبياً بــن الفتيــات يف األردن ،حيــث يبــن
ال يــزال معــدل زواج القـ ّ
47
ـر بظواهــر
الكتــاب الســنوي اإلحصــايئ للعــام 2018؛ أن  % 11.6مــن الفتيــات تزوجــن بعمــر  17-15ســنة  .هــذا ويرتبــط زواج القـ ّ
اجتامعيــة كالطــاق والعنــف األرسي ،وأخــرى صحيـ ًة كالحمــل يف ســنٍ مبكــرة ،وظاهــرة وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة واإلجهــاض
والتعــب الجســدي وفقــر الــدم والــوالدة املبكــرة .هــذا ويَبلُــغ معــدل خصوبــة املراهقــن حاليـاً  23.3والدة لــكل  1000امــرأة تــراوح
ـر رغــم ارتباطــه بزيــادة العنــف ضــد املــرأة
أعامرهــن بــن  15و 19عا ًمــا .48كــا أن املجتمــع ال يعــرض عــى فكــرة زواج القـ ّ
وارتفــاع معــدالت الطــاق وتأثــره الســلبي عــى الحالــة الجســدية والصحيــة والنفســية للمــرأة بشــكل خــاص وعــى الرفــاه االجتامعــي
االقتصــادي والرتبــوي وصحــة األرسة وجميــع أفرادهــا بشــكل عــام .49وذكــر املشــاركون يف محافظتــي املفــرق ومادبــا أن ظاهــرة زواج
رب الفتيــات مــن املــدارس.
القــارصات تزيــد مــن تراجــع الوصــول إىل التعليــم الجيــد ويــؤدي إىل تفاقــم مشــكلة تـ ّ
ـح ،إال أنــه ال زالــت هنــاك مامرســات
هــذا وبالرغــم مــن أن قانــون العقوبــات يجــرم اســتئصال األرحــام دون وجــود ســبب طبــي ملـ ّ
لاللتفــاف عــى القانــون الســتئصال أرحــام الفتيــات ذوات اإلعاقــة الذهنيــة ،وال توجــد أرقــام موثقــة حــول ذلــك ،إال أنهــا تشــكل أحــد
أشــكال العنــف الواقــع عــى ذوات اإلعاقــة بداعــي تــايف تعرضهــن لالغتصــاب ،كــا وتشــر تقاريــر إىل أن ذوات اإلعاقــة البرصيــة
يعانــن مــن أشــكال التحــرش لعــدم قدرتهــن عــى التعــرف عــى الفاعــل.
وفيــا يخــص عامــات املنــازل فهـ ّن مــن الفئــات التــي تعــاين مــن العنــف بكافــة أشــكاله ،وال زالــت آليــات الحاميــة لهــن بحاجــة
إىل املزيــد مــن التعزيــز ،بالرغــم مــن افتتــاح دار إيــواء خــاص بهـ ّن وبضحايــا اإلتجــار بالبــر بشــكل عــام .هــذا وتحتــاج آليــات
الحاميــة مــن اإلتجــار بالبــر إلعــادة النظــر يف اإلجــراء الخــاص بتقييــد حركــة ضحايــا اإلتجــار بالبــر يف مؤسســات الحاميــة
والرعايــة املختلفــة وانخفــاض معــدالت املالحقــات القضائيــة ضــد ال ُجنــاة .50ومــن الجديــر بالذكــر أن محافظــة املفــرق تعتــر واحــدة
مــن أكــر املناطــق تــررا ً بســبب قربهــا مــن نقطــة حدوديــة بالنســبة لعائــات الالجئــن الســوريني.51
بينــت مخرجــات الجلســات التشــاورية يف محافظــات املفــرق والزرقــاء وجــرش والكــرك وإربــد والعقبــة ومادبــا وعجلــون والبلقــاء
أن العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ال يــزال يع ـ ّد مــن التحديــات الهامــة يف املجتمــع األردين .وحيــث أن العنــف هــو ظاهــرة
عامليــة وغــر مرتبطــة بثقافــة أو ديــن أو طبقــة اجتامعيــة معينــة ،فــإن مــن الــروري إيجــاد آليــات لحاميــة املــرأة وتوثيــق الحــاالت
ومتكــن املــرأة مــن حاميــة أرستهــا مــن كافــة أشــكال العنــف وآثــار العنــف املجتمعــي والفكــر املتطــرف ،وكذلــك دور األرسة يف
الكشــف عــن أعــراض اســتخدام املــواد املخــدرة وحاميــة أبنائهــا وبناتهــا مــن آفــة املخــدرات .كــا أكــد املشــاركون عــى أن عــدم كفاية
مراكــز اإليــواء وضعــف الجهــود الراميــة إىل إعــادة دمــج النســاء والفتيــات املعنفــات يف املجتمــع وضعــف محاســبة مرتكبــي هــذه
املامرســات يــؤدي إىل تفاقــم هــذه الظاهــرة.
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اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،ظاهرة التحرش يف األردن :امللخص التنفيذي.2017 ،
دائرة االحصاءات العامة (  ،)2019مسح السكان والصحة األرسية .2018-2017
دائرة اإلحصاءات العامة ،الكتاب اإلحصايئ السنوي .2018
https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Jordan_SDR_2019.pdf
املجلس األعىل للسكان ،دراسة زواج القارصات يف األردن.2017 ،
تقرير املقررة الخاصة املعنية باالتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،خالل زيارتها إىل األردن واملقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان عام .2016
التقرير الوطني الدوري السادس للمملكة األردنية الهاشمية التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام .2015
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 2.3أولويات المرأة في األردن
أظهــرت عمليــة املشــاورات الوطنيــة تقارب ـاً واضح ـاً مــا بــن تحليــل واقــع املــرأة يف األردن ومــا تــم تحديــده مــن قبــل املشــاركني
واملشــاركات كأولويــات للمــرأة عــى مســتوى اململكــة وعــى مســتوى املحافظــات .وقــد تضمنــت املشــاورات آليــة للتصويــت عــى
أولويــات الفجــوات يف واقــع املــرأة عــى مســتوى اململكــة وعــى مســتوى املحافظــة ،وحيــث أشــارت نتائــج التصويــت عــى األولويــات
عــى مســتوى اململكــة بــأن ضعــف وصــول النســاء إىل مواقــع صنــع القــرار يف الســلطة التنفيذيــة والترشيعيــة ومجالــس املحافظــات
واملجالــس املحليــة والبلديــة ومجالــس إدارة املؤسســات الحكوميــة والــركات يعتــر أولويــة أوىل .فيــا متثلــت األولويــة الثانيــة يف
ضعــف املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،ومــا يتبعهــا مــن قضايــا متعلقــة بالفقــر والبطالــة والتمييــز يف األجــور وصعوبــة الوصــول إىل
مواقــع العمــل ،وصعوبــة الحصــول عــى االئتــان ،ومتلــك املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ،والعمــل يف القطــاع غــر املنظــم .أمــا
األولويــة الثالثــة فقــد ركــزت عــى ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة مبختلــف أنواعــه االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس واإللكــروين
واللفظــي والجســدي والنفــي والعنــف األرسي.
أمــا عــن أهــم األولويــات يف واقــع املــرأة يف املحافظــات والتــي عكســت يف مجملهــا خصوصيــة كل محافظــة ،جــاءت أوىل األولويــات
لتشــر إىل ضعــف الخدمــات أو عــدم توفرهــا أو صعوبــة الوصــول إليهــا وضعــف البنيــة التحتيــة ودور البلديــات يف تقديــم الخدمات،
فيــا جــاءت األولويــة الثانيــة لتشــر إىل ضعــف املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،ومــا يتبعهــا مــن قضايــا متعلقــة بالفقــر والبطالــة
والتمييــز يف األجــور وصعوبــة الوصــول إىل مواقــع العمــل ،وصعوبــة الحصــول عــى االئتــان ،ومتلــك املشــاريع الصغــرة واملتوســطة،
والعمــل يف القطــاع غــر املنظــم .احتلــت االتجاهــات املجتمعيــة الســلبية يف التعامــل مــع قضايــا املســاواة بــن الجنســن والصــورة
النمطيــة لــدور املــرأة يف املجتمــع املرتبــة الثالثــة مــن بــن األولويــات ومــن ثــم ضعــف التنســيق املؤســي يف مجــال برامــج دعــم
املــرأة وتكرارهــا وعــدم تــوازن توزيــع الربامــج واملشــاريع بــن املحافظــات وعــى الفئــات املســتهدفة والــذي احتــل املرتبــة الرابعــة
مــن بــن أولويــات املحافظــات.
ومــن الجديــر بالذكــر أن التقريــر الوطنــي للتقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن بعــد  25عامـاً ،قــد حــدد خمســة
أولويــات للخمســة أعــوام القادمــة بنــا ًء عــى التقييــم أو املشــاورات الوطنيــة التــي أجريــت عــام  ،2018وهــي :أوالً :املســاواة وعــدم
التمييــز مبوجــب القانــون والوصــول إىل تحقيــق العدالــة ،ثاني ـاً :القضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات ،ثالث ـاً :الرعايــة غــر
مدفوعــة األجــر والعمــل املنزيل/التوفيــق بــن األرسة والعمــل (مثــل إجــازة األمومــة أو إجــازة الوالديــة مدفوعــة األجــر ،وخدمــات
الرعايــة) ،رابع ـاً :املشــاركة والتمثيــل الســيايس ،وأخــرا ً وليــس آخــرا ً :تغيــر املعايــر االجتامعيــة الســلبية والقوالــب النمطيــة املبنيــة
عــى الفــروق بــن الجنســن ،وجميعهــا قضايــا كانــت يف صلــب املشــاورات الوطنيــة يف مرحلــة إعــداد االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة
يف األردن لألعــوام .2025 – 2020
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 3.1فلسفة االستراتيجية ونظرية التغيير
اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة منــوذج نظريــة التغيــر ( )Theory of Changeإلعــداد وتطويــر االســراتيجية
الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،باعتبارهــا نظريــة تكامليــة تســاعد عــى تحديــد املشــاكل الرئيســية وأســبابها وكيفيــة الوصــول للتغيــر
املأمــول تحقيقــه ،ومــن ثــم مراحــل هــذا التغيــر ومســتوياته املختلفــة وعالقتهــا ببعضهــا البعــض ،وصــوالً إىل األثــر طويــل األمــد
الــذي يتجســد برؤيــة االســراتيجية يف “مجتمــع خــا ٍل مــن التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس؛ تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات
بالحقــوق اإلنســانية الكاملــة والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة”.
وقــد اسـتُخدمت نظريــة التغيــر لقدرتهــا عــى التعبــر بوضــوح عــن خطــة التغيــر واملخاطــر املحتملــة والفرضيــات الكامنــة لتحقيــق
األهــداف خــال مراحــل التغيــر الرئيســية .كــا أنهــا ســاعدت عــى تحديــد األدوار يف التنفيــذ ويف توجيــه املؤسســات املختلفــة لفهــم
أدوارهــا ضمــن مراحــل التغيــر املختلفــة وصــوالً إىل تحقيــق رؤيــة االســراتيجية .كــا أن نتائــج اســتخدام نظريــة التغيــر وتطويــر
اإلطــار املنطقــي لهــا قــد مهــد الطريــق لوضــع خطــط عمــل وآليــة ملتابعــة وتقييــم ورصــد مــدى تحقيــق األهــداف املنشــودة وتقييــم
عمليــة التغيــر بهــدف تصحيــح املســار وتحديــث االســراتيجية خــال تنفيذهــا عــى مراحــل ابتــدا ًء مــن الســنوات الخمســة القادمــة.
وجــاءت هــذه االســراتيجية ملعالجــة املشــكلة الرئيســية التــي تواجــه املــرأة يف األردن واملتمثلــة بضعــف قــدرة النســاء والفتيــات عــى
التمتــع بالحقــوق والفــرص املتســاوية وعــى املشــاركة والقيــادة يف املجتمــع ،بســبب تعرضهــن للعنــف والتمييــز املبنــي عــى أســاس
الجنــس يف مختلــف مراحــل حياتهــن .تلخــص االســراتيجية أن األســباب الرئيســية الكامنــة وراء هــذه املشــكلة تتمثــل يف ضعــف قــدرة
اإلطــار املؤســي عــى رســم وتنفيــذ واســتدامة السياســات والبنــى والخدمــات التــي تراعــي االحتياجــات املختلفــة للجنســن وتدعــم
تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة مــن خــال ردم الفجــوة الجندريــة ،وكذلــك شــيوع املعايــر االجتامعيــة والقوالــب
النمطيــة الســلبية التــي تح ـ ّد مــن قــدرة املــرأة عــى التمتــع بحقوقهــا ،يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد
املــرأة مبختلــف أشــكاله وتربيــره ،وإىل ضعــف قــدرة النســاء والفتيــات عــى التمتــع بالحقــوق والفــرص واملشــاركة والقيــادة يف الحيــاة
العامــة والخاصــة .وعليــه فقــد ركــزت االســراتيجية عــى أربعــة أهــداف ســيتم العمــل عليهــا خــال الخمســة ســنوات القادمــة مــن
خــال املحــاور التاليــة :شــمولية املــرأة يف العمليــة التنمويــة واملشــاركة والقيــادة يف الفضــاء العــام والخــاص ،ثقافــة مجتمعيــة داعمــة
للمســاواة ونابــذة للعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس بكافــة أشــكاله وتوفــر آليــات فعالــة ملجابهتــه ،وإطــار عمــل مؤســي لتعزيــز
املســاءلة يف املؤسســات الرســمية وآليــات تشــاركية مســتجيبة لالحتياجــات املختلفــة للجنســن.
ويف هــذه االســراتيجية تــم تنــاول وجــود السياســات والترشيعــات واإلجــراءات واملامرســات والخدمــات املراعيــة لالحتياجــات
املختلفــة للجنســن ،وإمكانيــة الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات ووســائل االتصــال الحديثــة كمجــاالت عمــل تتقاطــع مــع جميــع
األهــداف االســراتيجية ومجــاالت تدخلهــا ،وذلــك لتأثريهــا الهــام كادوات لتحقيــق التقــدم وتعزيــز املســاواة وإزالــة التمييــز بــن
الجنســن يف املجــاالت املختلفــة ويف تذليــل التحديــات عــى مختلــف املســتويات.
وقــد بــدأت عمليــة تطويــر نظريــة التغيــر ملجابهــة املشــكلة املتعلقــة بالفجــوة بــن الجنســن والناتجــة عــن التمييــز والعنــف التــي
تتعــرض لــه النســاء خــال مراحــل حياتهــن املختلفــة يف الفضاءيــن العــام والخــاص ،والــذي يح ـ ّد مــن مشــاركتهن الفاعلــة يف
املجتمــع والــذي يــؤدي بالــرورة للتأثــر عــى ازدهــار املجتمــع عامــة مــن خــال تحديــد أكــر العوامــل التــي تؤثــر وتعمــق مشــكلة
الفجــوة بــن الجنســن وفعاليــة الجهــود املبذولــة لتمكــن النســاء يف كافــة املجــاالت األخــرى ،وكــا يتفــق معظــم العاملــن يف هــذا
املجــال؛ تتمثــل العوامــل بالثقافــة الذكوريــة التــي تقــوم عــى العالقــات الســلطوية التــي تضــع املــرأة يف درجــة أدىن مــن الرجــل،
وبالتــايل تنعكــس يف مجتمعنــا مبــارشة عــى اعتبــار املــرأة منقوصــة املواطنــة واألهليــة باملقارنــة مــع الرجــل.
ولكــن الســؤال هــو مــن أيــن نبــدأ بالعمــل عــى تغيــر هــذه االتجاهــات الســلبية ،خاصــة إذا كان تغيريهــا يتطلــب مؤسســات ال تكــرر
إنتاجهــا مــن خــال سياســاتها وترشيعاتهــا واســراتيجياتها وحتــى يف كيفيــة وضــع مخصصاتهــا املاليــة ،والتــي ال تعتــر أيضـاً هــذه
املشــكلة أولويــة وأحيانـاً ال تعتربهــا مشــكلة عــى اإلطــاق .ومــن هنــا كان ال بــد مــن العمــل عــى محوريــن أساســيني ميثــان تشــكيل
البيئــة التمكينيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،بحيــث أن تحقيــق تقــدم فيهــا ســيؤدي ملزيــد مــن فعاليــة وأثــر
الجهــود املتعلقــة بتمكــن املــرأة ومشــاركتها وشــموليتها يف العمليــة التنمويــة الوطنيــة ،ويتمثــل املحــور األول يف تفعيــل دور املؤسســات
الرســمية يف العمــل عــى ردم الفجــوة الجندريــة ودعــم تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،ليــس فقــط تجــاه املجتمــع وإمنــا يف بيئتهــا
الداخليــة ويف آليــات عملهــا ،وذلــك مــن خــال تبنيهــا آلليــات وأدوات إدمــاج النــوع االجتامعــي واملوازنــات املســتجيبة للنــوع
االجتامعــي ،وبنــاء قدراتهــا عــى إنتــاج البيانــات املصنفــة والتــي تجعــل مــن عمليــة تطويــر السياســات عمليــة تقــوم عــى منهجيــة
علميــة تتمثــل باالســتناد إىل الحقائــق والبيانــات املتعلقــة بوجــود الفجــوة الجندريــة يف مختلــف املجــاالت وليــس االفرتاضــات التــي
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تنكرهــا ،أمــا املحــور الثــاين فيتمثــل يف عمليــة تغيــر االتجاهــات االجتامعيــة الســلبية القامئــة عــى التمييــز بــن الجنســن ،خاصــة
لــدى األجيــال القادمــة ،ابتــداء مــن خــال إدمــاج مبــادئ املســاواة والعدالــة وحقــوق اإلنســان يف آليــات التعليــم الرســمية ومصــادر
التعلــم غــر الرســمية والتــي ميكــن تقدميهــا مــن خــال منهجيــات التعليــم النقــدي والتحليــي الــذي يعتــر أساسـاً لتطويــر جــودة
التعليــم يف األردن ،باإلضافــة لــدور اإلعــام بكافــة أشــكاله والــذي يلعــب دورا كبــرا يف تشــكيل وعينــا ،خاصــة بعــد ثــورة تكنولوجيــا
املعلومــات التــي ســهلت وصــول املعلومــات واألفــكار للجميــع والتــي قــد تكــون موجهــة أحيانـاً لتشــكيل صــور منطيــة معينــة لبعــض
الفئــات يف املجتمــع.
وحيــث أن ثقافــة املؤسســات التــي تعتــر عامـاً مؤثــرا ً يف مــدى التزامهــا بدعــم تحقيــق املســاواة بــن الجنســن واعتبارهــا أولويــة
وطنيــة تتأثــر باالتجاهــات املجتمعيــة الســائدة ،فإنــه ال بــد مــن العمــل بالتــوازي عــى تفعيــل دور املؤسســات غــر الرســمية يف
املجتمعــات مثــل األرسة والعائلــة املمتــدة واملرجعيــات الدينيــة والقيــادات املحليــة ،والتــي تلعــب أيضـاً دورا ً كبــرا ً بــل وحتــى أساســياً
يف تشــكيل قيمنــا واتجاهاتنــا الفكريــة حــول مــا هــو مقبــول أو مرفــوض اجتامعي ـاً ،باتجــاه دعــم تحقيــق املســاواة بــن الجنســن
والــذي ســيؤثر بــدوره عــى تشــكيل الثقافــة االيجابيــة لــدى املؤسســات الرســمية باتجــاه العمــل عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن
واعتبارهــا أولويــة وطنيــة .ومــن هنــا جــاء تركيــز هــذه االســراتيجية عــى أهميــة تفعيــل دور املؤسســات غــر الرســمية يف تحقيــق
اإلنصــاف والعدالــة بــن الجنســن داخــل األرسة لضــان قبولهــا ودعــم تحقيقهــا عــى مســتوى املجتمــع.
ورغــم أن اتجاهــات العمــل عــى تنفيــذ هــذه االســراتيجية قــد يحتــاج للبــدء بالرتكيز عــى املؤسســات واالتجاهــات املجتمعية الســلبية،
إال أنــه ال ميكــن الفصــل أيضـاً بــن إمكانيــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن والســياقات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية العامــة،
خاصــة املتعلقــة منهــا باألزمــة االقتصاديــة يف األردن والــذي أدى إىل قلــة الفــرص املتوفــرة للنســاء والرجــال عــى الســواء حتــى
يف ظــل تحقيــق أي تقــدم يف إزالــة التمييــز ضــد املــرأة يف املجتمــع يف املجــاالت األخــرى .إن التمكــن االقتصــادي الــذي يــؤدي
إىل االســتقاللية االقتصاديــة للمــرأة وامتالكهــا حريــة القــرار يعتــر عام ـاً مــن العوامــل الهامــة واألساســية يف متكينهــا اجتامعي ـاً
وسياســياً ،ألنــه يزيــد مــن قدرتهــا عــى امتــاك أدوات مواجهــة العنــف والتمييــز ضدهــا داخــل وخــارج األرسة ويســهل وصولهــا
للعدالــة والخدمــات األساســية ،وميكنهــا مــن التقــدم يف عملهــا إىل أن تصــل إىل مواقــع صنــع القــرار ،فقــد تكــون اتجاهــات العمــل
يف تنفيــذ هــذه االســراتيجية تبــدأ أيضـاً مــن خــال الرتكيــز عــى التمكــن االقتصــادي للمــرأة.
ومــن هنــا ميكــن القــول أن التعقيــد البنيــوي لألزمــة االقتصاديــة ســيلقي بظاللــه عــى إمكانيــة مشــاركة املــرأة الفاعــل وشــموليتها
يف العمليــة التنمويــة ،ولكــن مبــا أن زيــادة مشــاركة املــرأة االقتصاديــة ســينعكس أيضـاً بالتأكيــد عــى زيــادة الناتــج املحــي اإلجــايل
ورفاهيــة وازدهــار املجتمــع وتقليــل عــبء اإلعالــة للفــرد يف املجتمــع ،فــإن زيــادة مشــاركة املــرأة االقتصاديــة يعتــر جــزءا ً هام ـاً
مــن الحلــول املقدمــة لتجــاوز األزمــة االقتصاديــة والتــي أدت إىل عــدم كفايــة وجــود معيــل وحيــد لــأرسة ،هــذا باإلضافــة ألهميــة
االســتفادة مــن اإلمكانــات الكامنــة لــدى النســاء واســتعادة االســتثامر يف تعليمهــن مــن خــال ترجمتــه بنســب مشــاركة أعــى يف
ســوق العمــل كجــزء مــن الحلــول املتعلقــة بزيــادة اإلنتاجيــة يف املجتمــع .كــا تلعــب زيــادة املشــاركة اإلقتصاديــة للمــرأة دورا ً يف
تحقيــق األردن للفرصــة الســكانية ،ومــا يتطلــب ذلــك مــن زيــادة االســتثامرات يف التنميــة البرشيــة ،تحديــدا ً يف التعليــم والتدريــب
املهنــي والتقنــي والحوكمــة والبنيــة التحتيــة وتوفــر فــرص العمــل ،ليتــم نقــل زخــم هــذا التغــر يف الرتكيبــة العمريــة إىل فرصــة
حقيقيــة للتنميــة.
وبنــا ًء عــى مــا تقــدم ،ســيتم تحديــد أولويــات واتجاهــات العمــل مــن خــال الخطــط التنفيذيــة الســنوية لالســراتيجية وفقــا
للمتغــرات ،حيــث ســيتم مراجعــة نتائــج الخطــط التنفيذيــة ســنوياً وفقـاً لتوصيــات تقاريــر املتابعــة والتقييــم ومســتجدات الســياقات
العامــة األكــر تأثــرا ً عــى متكــن النســاء وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.
ووفقـاً لنتائــج التحليــل باســتخدام نظريــة التغيــر ،فقــد تــم تحديــد الفرضيــات الرئيســية التــي إن تحققــت فســتدعم تحقيــق أهــداف
االســراتيجية ،واملخاطــر الرئيســية التــي إذا حصلــت أو بقيــت فمــن شــأنها أن تعيــق تنفيــذ االســراتيجية وتحقيــق أهدافهــا ،حيــث
كان أبرزهــا:
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 3.1.1الفرضيات
•وجــود اإلرادة السياســية لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة عــى كافــة املســتويات ومبــا يــؤدي إىل توفــر املــوارد
الالزمــة مــن كافــة الجهــات ذات العالقــة لتنفيــذ االســراتيجية.
•املؤسســات الرســمية لديهــا القــدرة واآلليــات الالزمــة إلدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي يف عملهــا لرســم السياســات وتوفــر
الخدمــات ووضــع املخصصــات املســتجيبة الحتياجــات الجنســن.
•توفــر األنظمــة املعرفيــة والتعليميــة الداعمــة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،واآلليــات والسياســات الفعالــة للوقايــة
واالســتجابة للعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس مــا يــؤدي إىل بدايــة ظهــور بيئــة اجتامعيــة وثقافيــة داعمــة.
•توفــر منهجيــات قيــاس الســلوكيات واالتجاهــات االجتامعيــة نحــو دعــم املســاواة بــن الجنســن ورفــض العنــف ضــد النســاء
ويتــم قيــاس التحــول االجتامعــي دوري ـاً مــن خــال متابعــة وتقييــم ورصــد املامرســات التمييزيــة املبنيــة عــى الجنــس.
•آليــات مجابهــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الرســمية منهــا وغــر الرســمية ،ســواء داخــل األرسة أو يف ســوق العمــل أو
يف الحيــاة العامــة تعمــل بفاعليــة ،وبالتــايل أصبحــت املنافســة مبنيــة عــى أســاس الكفــاءة واملســاواة يف القــدرة عــى الوصــول
للفــرص واالســتفادة مــن التنميــة الشــاملة واملســتدامة.
•زادت قــدرة النســاء والفتيــات عــى مامرســة حقوقهــن والوصــول إىل الفــرص يف ســوق العمــل ويف الفضاءيــن العــام والخــاص،
وبالتــايل فهـ ّن يشــاركن بفاعليــة يف تحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة.
 3.1.2المخاطر
•محدوديــة املوازنــات املخصصــة وضعــف البيانــات لــدى املؤسســات الرســمية لتتمكــن مــن تنفيــذ اآلليــات املطلوبــة للتخطيــط
ووضــع السياســات مبــا يراعــي ويســتجيب لالحتياجــات املختلفــة للجنســن
•صعوبــة التغيــر امللحــوظ للســلوكيات واالتجاهــات االجتامعيــة نحــو نبــذ التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس يف األرسة
واملجتمــع عامــة خــال فــرة تنفيــذ االســراتيجية مــع صعوبــة قيــاس هــذا التغيــر
• محدوديــة الفــرص االقتصاديــة وفــرص القيــادة املتاحــة للنســاء والرجــال عــى حـ ٍـد ســواء ،مــع وجــود ضعــف يف قــدرة النســاء
والفتيــات عــى مامرســة حقوقهــن والتنافــس والوصــول إىل هــذه الفــرص
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الشكل رقم  :5نظرية التغيري
ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ؛ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ٍ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻨﻔﺬ وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت
وﻫﻴﺎﻛﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ
اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة وﻤﺑﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻷﻋﺮاف واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻷدوار
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﺴﺎواة
ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة

اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺤﻴﺎ ٍة ﺧﺎﻟﻴ ٍﺔ
ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ
أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ

اﳌﺨﺮﺟﺎت

ﻤﺗﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ أﻃﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ
واﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺗﴩﻳﻌﺎت
وﺧﺪﻣﺎت وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮارد ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة

اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻗﺎدرات ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎدة
ﺑﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ

اﻷﻋـــﺮاف واﻷدوار اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﰲ اﻹﻋﻼم واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ
واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺼﻐﺮة

آﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﺎﻤﻳﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﰲ اﻟﻔﻀﺎء
اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم واﻟﺮﻗﻤﻲ

زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻨﺴـــﺎء واﻟﻔﺘﻴـــﺎت ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴـــﺎواة واﻹﻧﺼﺎف
ﺑـــﻦﻴ أﻓـــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ وداﺧـــﻞ اﻷﴎة وﻤﺗﻜﻦﻴ
اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻹﻧﺎث اﻷﻛﺮﺜ ﻫﺸﺎﺷـــﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻨﺴـــﺎء واﻟﻔﺘﻴـــﺎت اﻟﻘﺎدرات ﻋﲆ
اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت واﻟﺒﻨﻴـــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ اﳌﻼﻤﺋﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻤﺑﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣـــﺎت اﻟﺘﻌﺎﰲ
واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ

ﻤﺗﺘﻠﻚ اﳌﺰﻳـــﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴـــﺎء واﻟﻔﺘﻴـــﺎت ﻓﺮﺻﺎً
ﻣﺘﺴﺎوﻳ ًﺔ ﻟﻠﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﰲ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤـــﻞ وﻳﺘﻤﺘﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻤﺑﺎ ﻳﺤﻘـــﻖ ﻤﺗﺘﻌﻬﻦ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻘﺮار
اﳌﺎﱄ

ﺗﻄﻮﻳـــﺮ إﺣﺼـــﺎءات واﻧﺘـــﺎج ﺑﻴﺎﻧـــﺎت ﻣﺼﻨﻔﺔ
وﻣﺮاﻋﻴـــﺔ ﻟﻠﻨـــﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﺗﺴـــﻬﻴﻞ وﺿﺎﻤن
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ
اﻟﺒﻴﻨـــﺎت وﻛﺴـــﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳌﺴـــﺎءﻟﺔ ﺣﻮل ﻣﺪى
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة

• ﺿـــﺎﻤن ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺤﺘـــﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺪرﺳـــﻴﺔ
وﻣﺼـــﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻏﺮﻴ اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴـــﻦﻴ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﺎﻫﻴـــﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
واﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴـــﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة واﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﺒﻞ ﺗﻠﻘﻴﻪ

• ﺿﺎﻤن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ وذات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳـــﺎس
اﻟﺠﻨﺲ وﻣﻨﻊ وﻗﻮﻋﻪ

• ﻤﺗﻜﻦﻴ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺎﻤرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻬﻦ
اﻟﺪﺳـــﺘﻮرﻳﺔ دون ﻤﺗﻴﻴـــﺰ ﻟﺘﻌﺰﻳـــﺰ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳـــﺎت وﻣﻮازﻧـــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ووﻃﻨﻴﺔ
ﺣﺴﺎﺳـــﺔ وﻣﺴـــﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨـــﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﻋﲆ
اﳌﺴـــﺘﻮﻳﻦﻴ اﻟﻌﻤﻮدي واﻷﻓﻘﻲ ﺗﺸﻤﻞ أُﻃﺮاً وآﻟﻴﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ

• ﻣﺠﺎﺑﻬـــﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴـــﻢ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻷدوار اﻟﻨﺴـــﺎء
واﻟﺮﺟـــﺎل واﻷﻋـــﺮاف اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ اﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﺧﻄﺎب اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺋﻴﴘ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ

• اﳌﺠﺎﺑﻬﺔ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎس
اﻟﺠﻨﺲ داﺧﻞ اﻷﴎة ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻷﴎة اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻪ

• ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺼﺎف داﺧﻞ اﻷﴎة وﺑﻦﻴ
أﻓﺮادﻫﺎ وﺿﺎﻤن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻔﻀﲆ

• ﺗﻮﻓـــﺮﻴ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻـــﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﳌﺮأة
واﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻣﻨﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴـــﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﻤﺗﻜﻦﻴ
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﲆ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة

• زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨـــﺎص واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻘﻄـــﺎع اﻷﻣﻨﻲ
واﻟﻌﺴـــﻜﺮي ﻤﺑﺎ ﻳﻀﻤـــﻦ ﺧُﻠﻮ ﺑﻴﺌـــﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ

ﺗﻌﺰﻳـــﺰ اﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄـــﺎع اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨﺎص
واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ وﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳﻦﻴ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌﺤﲇ ﻟﺘﺒﻨﻲ
ﻧﻬﺞ ﺗﺸﺎرﻲﻛ ﻣﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ وﻣﺮاﻋﻲ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻦﻴ

• ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻗﺎدة اﳌﺠﺘﻤـــﻊ اﳌﺤﻠﻴﻦﻴ واﻟﻘﺎدة اﻟﺪﻳﻨﻴﻦﻴ
واﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺤﻤـــﻼت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ
واﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة

• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻻﺣﱰام
واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳـــﺎس اﻟﺠﻨﺲ
داﺧﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠـــﺔ أﺑﻌﺎده اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم واﻟﺮﻗﻤﻲ

• ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎث اﻷﻛﺮﺜ
ﻫﺸﺎﺷـــﺔ ﰲ اﳌﺠﺘﻤـــﻊ وداﺧـــﻞ اﻷﴎة وﺿﺎﻤن
وﺻﻮﻟﻬـــﻦ إﱃ ﺧﺪﻣـــﺎت واﺟـــﺮاءات وأﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ

• ﺗﻮﻓﺮﻴ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺔ وﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﺣﺴﺎﺳـــﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ﻟﺘﻤﻜﻦﻴ اﳌﺮأة
ﻣﻦ اﻟﺤﺼـــﻮل ﻋﲆ اﻟﻔﺮص واﳌـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
• ﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﳌﺠﺘﻤﻌـــﺎت اﻵﻣﻨـــﺔ وﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳـــﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻄـــﺮف اﻟﻌﻨﻴﻒ ،وﺗﺤﺴـــﻦﻴ ﻣﺴـــﺘﻮى ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث ،ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو
اﻟﺤﺎﻤﻳـــﺔ أو اﻟﺘﻌـــﺎﰲ ﻣﻨﻬـــﺎ أو اﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ

• دﻋـــﻢ رﻳـــﺎدة اﻷﻋﺎﻤل ﺑـــﻦﻴ اﻟﻨﺴـــﺎء ،وﺑﻨﺎء
ﻗﺪراﺗﻬﻦ ﻟﺤﻴﺎزة اﳌﻤﺘﻠـــﻜﺎت واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻮارد
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻷﻋﺎﻤل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻦ
• زﻳﺎدة ﻓﺮص وﺻﻮل اﳌﺮاة إﱃ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨـــﺎص واﳌﺠﺘﻤﻌﻲ واﻟﻘﻄﺎع
اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي وﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪون
ﻤﺗﻴﻴﺰ

ﻣﺤﺎور ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ :
 .1اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت واﻻﺟﺮاءات واﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳋﺪﻣﺎت
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺨﻤﻟﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ
 .2اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ

اﳌﺪﺧﻼت /ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﺧﻼت

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  /اﻷﻫﺪاف

ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻬﺸﺎﺷﺔ :اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ )اﻟﻔﻘﻴﺮات ،اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﳌﺴﻨﺎت ،اﻟﻄﻔﻼت ،اﻹﻧﺎث ﻣﻦ ذوات اﻹﻋﺎﻗﺔ ،اﻟﻼﺟﺌﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﳌﻬﺎﺟﺮات واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﳌﻨﺎزل ،واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﺗﺮأﺳﻦ أﺳﺮﻫﻦ اﳌﻄﻠﻘﺎت واﻷراﻣﻞ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ (...

اﻋﺮاف وادوار ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة وﻤﺗﻜﻦﻴ اﻟﻨﺴﺎء وﻧﺎﺑﺬة
ﻟﻠﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﰲ اﻟﻔﻀﺎءﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﻔﻀﺎءﻳﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

وﺟﻮد اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ
اﳌﺴـــﺘﻮﻳﺎت وﻤﺑﺎ ﻳﺆدي اﱃ ﺗﻮﻓﺮﻴ اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ وﻤﺗﻜﻦﻴ اﳌﺮأة ،واﻵﻟﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻔﻌﺎﻟـــﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻨـــﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ أﺳـــﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﻣﺎﻤ ﻳﺆدي اﱃ ﺑﺪاﻳـــﺔ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﺌﺔ
اﺣﺘﺎﻤﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ داﻋﻤﺔ

اﻟﻴﺎت ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷـــﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻏﺮﻴ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﺳﻮاء داﺧﻞ اﻷﴎة أو ﰲ ﺳﻮق
اﻟﻌﻤﻞ أو ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺻﺒﺤﺖ اﳌﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﳌﺴﺎواة ﰲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻔﺮص واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة واﻵﻟﻴـــﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻدﻣـــﺎج ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻮع
اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﺮﺳـــﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت وﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺨﺪﻣﺎت ووﺿﻊ اﳌﺨﺼﺼﺎت
اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ

ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت ﻗﻴﺎس اﻟﺴـــﻠﻮﻛﻴﺎت واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ دﻋﻢ اﳌﺴـــﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ ورﻓﺾ
اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴـــﺎء وﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ دورﻳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ورﺻﺪ اﳌﺎﻤرﺳـــﺎت
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺠﻨﺲ

زادت ﻗﺪرة اﻟﻨﺴـــﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺎﻤرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻔﺮص ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﰲ اﻟﻔﻀﺎءﻳﻦ اﻟﻌﺎم
واﻟﺨﺎص ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻦ ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻤﺑﺎ ﻳﺮاﻋﻲ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ
ﻟﻼﺣﻴﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻦﻴ

ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﳌﻠﺤﻮظ ﻟﻠﺴـــﻠﻮﻛﻴﺎت واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﻧﺒـــﺬ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﲆ
أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﰲ اﻷﴎة واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺮص اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﻋﲆ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﰲ ﻗﺪرة
اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ ﻣﺎﻤرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص

ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﻴﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻨﺴﻦﻴ

اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت:

اﳌﺨﺎﻃﺮ:

اﳌﺸﻜﻠﺔ

ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص
االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020

35

 3.2األهداف االستراتيجية
تأكيــدا ً عــى أهميــة مواءمــة االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن 2025-2020مــع االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة وخاصــة
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة باملــرأة والتــي صــادق عليهــا األردن ،وضامنـاً لتكامليــة الجهــود يف تحقيــق التنمية املســتدامة
والشــاملة ،ومبــا ينســجم مــع مواءمــة إطــار العمــل املنطقــي لالســراتيجية مــع الخطــط واالســراتيجيات القطاعيــة؛ فقــد اســتندت
االســراتيجية عــى أهميــة تحقيــق األهــداف التاليــة:
1 .1النســاء والفتيــات قــادرات عــى الوصــول اىل حقوقهــن اإلنســانية واالقتصاديــة والسياســية للمشــاركة والقيــادة بح ّريــة يف
مجتمــع خــا ٍل مــن التمييــز املبنــي عــى أســاس الجنــس.
2 .2النساء والفتيات يتمتعن بحيا ٍة خالي ٍة من كافة أشكال العنف املبني عىل أساس الجنس.
3 .3األعراف واالتجاهات واألدوار االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة .
4 .4املؤسســات تنفــذ وتضمــن اســتدامة سياســات وهيــاكل وخدمــات تدعــم العدالــة واملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ومبــا
يســتجيب لاللتزامــات الوطنيــة والدوليــة.
يجــدر التأكيــد عــى أن هــذه االســراتيجية هــي خارطــة طريــق يحتــاج تحقيقهــا مــدة أطــول مــن خمســة ســنوات ،إال أنــه ميكننــا
البــدء بتنفيــذ الخطــوات واملراحــل األوىل باالتجــاه الصحيــح الــذي يــؤدي إىل تحقيــق بعــض مراحــل التغيــر الالزمــة لتحقيــق
رؤيــة وأهــداف هــذه االســراتيجية خــال الخمســة ســنوات القادمــة ،والتــي س ـيُجرى خاللهــا أيض ـاً تقييــم ســنوي حــول صحــة
خطواتنــا باتجــاه تحقيقهــا ،ومــع إمكانيــة تحديثهــا عنــد الحاجــة .ومــن الــروري التنويــه كذلــك إىل أن خارطــة الطريــق هــذه
قــد تــم تطويرهــا بنــا ًء عــى مخرجــات املشــاورات الوطنيــة واملحليــة حــول األولويــات ،وهــي تســتند أيضـاً إىل املرجعيــات الوطنيــة
وااللتزامــات اإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة باملــرأة ،حيــث ميكــن توضيــح هــذه األهــداف فيــا يــي:
الهـــدف االســـتراتيجي األول (النتيجـــة  :)1النســـاء والفتيـــات قـــادرات علـــى الوصـــول الـــى

مجتمـــع
بحريـــة فـــي
حقوقهـــن اإلنســـانية واالقتصاديـــة والسياســـية للمشـــاركة والقيـــادة ّ
ٍ
ـال م ــن التميي ــز المبن ــي عل ــى أس ــاس الجن ــس
خـ ٍ
اســتجابة اللتزامــات األردن الوطنيــة والدوليــة حــول متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف ســوق العمــل والحيــاة العامــة ويف القيــادة،
فقــد اشــتمل هــذا الهــدف عــى ثالثــة مخرجــات تتعلــق بـــإعطاء املزيــد مــن النســاء )1 :فرص ـاً متســاوية للمشــاركة والقيــادة يف
الحيــاة العامــة وســوق العمــل ،والتمتــع باالســتقاللية االقتصاديــة وحريــة القــرار ،و )2الوصــول إىل البنيــة التحتيــة والخدمــات
األساســية املالمئــة الحتياجاتهــن الخاصــة ،مبــا فيهــا الخدمــات اإلنســانية وخدمــات التعــايف والتمتــع باألمــن واملســاهمة يف تحقيقــه
و )3الوصــول للعدالــة مبــا يضمــن تحقيــق املســاواة واإلنصــاف بــن أفــراد املجتمــع وداخــل األرسة باعتبارهــا اللبنــة األساســية
للمجتمــع ،ومتكــن األفــراد مــن اإلنــاث األكــر هشاشــة مــن الحصــول عــى االحتياجــات االجتامعيــة األساســية ،وذلــك مــن خــال
مجموعــة مــن التدخــات واملبــادرات.
ففــي مجــال مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل؛ يتمثــل ذلــك يف أهميــة مراجعــة وإلغــاء الترشيعــات التمييزيــة واإلجــراءات الرســمية
وغــر الرســمية املتعلقــة بعمــل املــرأة لضــان بيئــة عمــل صديقــة لــأرسة وخاليــة مــن التمييــز يف جميــع القطاعــات ،وزيــادة فــرص
العمــل الالئــق للمــرأة يف القطاعــات املختلفــة ،إىل جانــب تعزيــز وتحفيــز الــركات لضــان تشــغيلها للنســاء وتوفريهــا لبيئــة عمــل
جاذبــة ومتكينيــة للمــرأة يف كافــة املجــاالت وخاصــة غــر التقليديــة منهــا ،وتعزيــز ريــادة األعــال بــن النســاء وقدرتهــن عــى
امتــاك املــوارد املاليــة والوصــول إليهــا .وشــمل ذلــك أيض ـاً املبــادرات املرتبطــة مبجــال املشــاركة يف الحيــاة العامــة والقيــادة مــن
خــال زيــادة فــرص وصــول املــرأة إىل املواقــع القياديــة يف القطاعــات العامــة والخاصــة واملجتمــع املــدين وقطــاع األمــن والحيــاة
السياســية بــدون متييــز؛ ومراجعــة للترشيعــات واإلجــراءات التمييزيــة .كــا تــم الرتكيــز عــى تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي واملــايل
للقيــادات والشــبكات النســائية يف املجتمعــات املحليــة ،وتطويــر وتنفيــذ برامــج تدريبيــة لبنــاء وتطويــر القــدرات القياديــة لدى النســاء،
واســتهداف النســاء عــى املســتويني املحــي والوطنــي بربامــج زيــادة الوعــي وبنــاء القــدرات لتعزيــز معرفتهــن بالحقــوق املدنيــة
والسياســية وقدراتهــن عــى املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة ،وكذلــك تعزيــز قــدرة ومعرفــة أصحــاب املصلحــة الرئيســيني ،مبــا يف
ذلــك الهيئــات املعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة واملؤسســات غــر الرســمية واألحــزاب السياســية والنقابــات والجمعيــات واملؤسســات يف
القطاعــن الحكومــي واألمنــي للعمــل عــى تحقيــق التــوازن بــن الجنســن يف مواقــع صنــع القــرار املنتخبــة و املعيّنــة.
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أمــا ضمــن املخــرج املتعلــق بالوصــول إىل البنيــة التحتيــة والخدمــات األساســية املالمئــة الحتياجاتهــن الخاصــة ،مبــا فيهــا الخدمــات
اإلنســانية وخدمــات التعــايف والتمتــع باألمــن واملســاهمة يف تحقيقــه ،فقــد تنوعــت التدخــات واملبــادرات الخاصــة مبجــال الصحــة
الجنســية واإلنجابيــة ،حيــث تــم إيــاء أهميــة خاصــة ضمــن هــذا املحــور لــدوره الفاعــل يف تعزيــز الصحــة العامــة والعالقــات
رع مــن التغيــر يف الهيــكل
األرسيــة الصحيــة ،وأثــره عــى انخفــاض مســتوى اإلنجــاب مــا يؤثــر يف رفاهيــة الفتيــات والنســاء ،ويـ ّ
العمــري للســكان لصالــح الفئــة املنتجــة يف املجتمــع ،وقــد تضمــن هــذا الجــزء مجموعــة مــن املبــادرات التــي تتعلــق بتطويــر وتنفيــذ
السياســات واألطــر الترشيعيــة الداعمــة الحتياجــات صحــة األرسة والصحــة الجنســية واإلنجابيــة وقضايــا تنظيــم األرسة ،وذلــك أيضـاً
مــن خــال متكــن النســاء والفتيــات مبــا فيهــن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة مــن الحصــول عــى خدمــات وبرامــج صحيــة ذات
جــودة عاليــة وتكلفــة محــدودة تلبــي احتياجــات النســاء والفتيــات يف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة ،وتعمــل عــى خفــض الحاجــات
غــر امللبــاة والتــي تســهم يف زيــادة اإلنجــاب غــر املخطــط ،وكذلــك تطويــر خدمــات وبرامــج ومــواد تعريفيــة حــول أســاليب
ـى تحتي ـ ٍة مناســبة لالحتياجــات املختلفــة للجنســن لضــان توفــر ســبل الحصــول عــى
تنظيــم األرسة .أمــا يف مجــال توفــر بنـ ً
الكهربــاء والطاقــة املتجــددة وامليــاه النظيفــة واملســتدامة وخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات وتوفــر نظــام نقــل آمــن يلبــي احتياجــات
املــرأة يف الحركــة والتنقــل ،مبــا يشــمل النســاء ذوات اإلعاقــة والنســاء يف املناطــق النائيــة لتمكينهــن مــن الحصــول بشــكل دائــم
عــى الفــرص االقتصاديــة واملــوارد املختلفــة .كــا شــمل هــذا املخــرج الرتكيــز أيضـاً عــى متكــن املــرأة مــن املشــاركة الهادفــة يف
بنــاء املجتمعــات اآلمنــة والحــد مــن التطــرف والعنــف ،واملشــاركة يف تقديــم وتحســن الخدمــات الخاصــة بالتعــايف مــن األزمــات
واالســتجابة االنســانية ،وزيــادة فــرص النســاء والفتيــات يف االســتفادة مــن الجهــود اإلنســانية والتنمويــة املختلفــة مبــا يضمــن
مشــاركتهن الفعالــة يف املجتمــع للوصــول إىل مجتمــع آمــن خــا ٍل مــن العنــف والتطــرف ،ومعالجــة وتســليط الضــوء عــى اإلنــاث األكرث
هشاشــة داخــل األرسة وضــان وصولهــن إىل خدمــات وإجــراءات الحاميــة االجتامعيــة املختلفــة ،وكذلــك رفــع مســتوى معرفــة وقــدرة
أصحــاب املصلحــة الرئيســيني ،مبــا يف ذلــك املؤسســات األمنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين واملؤسســات الوطنيــة والحكوميــة لتلبيــة
االحتياجــات األمنيــة للمــرأة.
أمــا بالنســبة للمخــرج الثالــث واملرتبــط بالوصــول للعدالــة مبــا يضمــن تحقيــق املســاواة واإلنصــاف بــن أفــراد املجتمــع وداخــل
األرسة باعتبارهــا اللبنــة األساســية للمجتمــع ،ومتكــن األفــراد مــن اإلنــاث األكــر هشاشــة ،فقــد ركــز عــى الوصــول إىل العدالــة مبــا
يشــمل؛ مراجعــة الترشيعــات لضــان املواطنــة املتســاوية يف الحقــوق والواجبــات ،ومامرســة النســاء والفتيــات لحقوقهــن الدســتورية
وحقوقهــن اإلنســانية ،وضــان ســيادة القانــون وتنفيــذه ،وتوفــر خدمــات الدعــم واإلرشــاد واملســاندة القانونيــة للنســاء والفتيــات
مبــا يف ذلــك النســاء الريفيــات ،وذوات اإلعاقــة والالجئــات ،ومــن ثــم تســهيل عمليــة وصولهــن إىل هــذه الخدمــات بأمــان وبأقــل
تكلفــة ،باإلضافــة إىل مراجعــة الترشيعــات املتعلقــة بــاألرسة لضــان تحقيــق العدالــة واإلنصــاف لكافــة أفرادهــا ومبــا يحقــق املصلحــة
الفضــى للطفــل ،وتوفــر برامــج وخدمــات عامــة لتعزيــز العالقــات األرسيــة والصحيــة ،ورفــع مســتوى معرفــة وقــدرة أصحــاب
املصلحــة الرئيســيني ،مبــا يف ذلــك الجهــات املعنيــة بإنفــاذ القانــون واملؤسســات الحكوميــة والوطنيــة لتبنــي منهجيــات حساســة
ومســتجيبة للمســاوة بــن الجنســن .كــا أخــذ هــذا املخــرج بعــن االعتبــار االحتياجــات الخاصــة باإلنــاث األكــر هشاشــة يف املجتمــع
وداخــل األرسة لضــان حصولهــن عــى خدمــات الحاميــة االجتامعيــة ،وذلــك مــن خــال توفــر االحتياجــات املعيشــية األساســية
واالجتامعيــة لــأرس للفقــرة ،ويشــمل هــذا أيضـاً ضــان حصــول النســاء األكــر هشاشــة مــن غــر األردنيــات وامل ُقيــات يف األردن،
مبــا فيهــن املهاجــرات وعامــات املنــازل ،وأوالد األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردنيــن عــى احتياجاتهــن وحقوقهــن اإلنســانية
الكاملــة.
الهــدف االســتراتيجي الثانــي (النتيجــة  :)2النســاء والفتيــات يتمتعــن بحيـ ٍ
ـاة خاليـ ٍـة مــن كافــة

أش ــكال العن ــف المبن ــي عل ــى أس ــاس الجن ــس
اشــتمل هــذا املحــور عــى مخــرج واحــد يتعلــق بضــان توفــر آليــات الوقايــة والحاميــة واالســتجابة الفعالــة للعنــف املبنــي عــى
أســاس الجنــس يف القطاعــات واملجــاالت الخاصــة والعامــة والرقميــة ،وذلــك مــن خــال عــدد مــن التدخــات واملبــادرات الهادفــة
مثـاً إىل ضــان توفــر سياســات وخدمــات يســهل الوصــول إليهــا وذات جــودة عاليــة لضحايــا العنــف ،والوقايــة ومنــع العنــف املبنــي
عــى أســاس الجنــس يف الفضــاء العــام واألرسة وعــدم التســامح يف مســاءلة املعنــف ،ومعالجــة عالقــات القــوى داخــل األرسة املؤديــة
إىل هــذا العنــف ،وتشــجيع مفهــوم العالقــات املبنيــة عــى االحــرام ونبــذ العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي داخــل املجتمــع،
ومعالجــة أبعــاده املختلفــة يف املجالــن العــام والرقمــي.
ويتــم ذلــك مــن خــال مبــادرات تتعلــق بشــكل أســايس مبراجعــة الترشيعــات لتعديــل تلــك التــي تشــكل عنفـاً ضــد املــرأة ،وتحديــد
وتنفيــذ التعليــات ذات العالقــة ،ورفــع قــدرة الجهــات العاملــة يف مجــال العنــف وإلــزام الــوزارات بإجــراء تحليــل النــوع االجتامعــي
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لالســراتيجيات الوطنيــة وتنفيــذ التوصيــات بشــأنه ،وتعزيــز الشــبكات املجتمعيــة لتعزيــز منظومــة الحاميــة االجتامعيــة ،وتنفيــذ
حــوارات مجتمعيــة للحــد مــن العنــف األرسي وتصميــم الربامــج ونــر االســراتيجيات الخاصــة بــإرشاك الرجــال وتنظيــم حمــات
التوعيــة الشــعبية ورفــع وعــي وقــدرة املؤسســات املرتبطــة مبجابهــة العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس وتنظيــم حمــات توعيــة
شــعبية مــن خــال وســائل اإلعــام التقليديــة ووســائل التواصــل االجتامعــي.
الهـــدف االســـتراتيجي الثالـــث (النتيجـــة  :)3األعـــراف واالتجاهـــات واألدوار اإلجتماعيـــة

اإليجابيـــة تدعـــم المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة
ركــز الهــدف االســراتيجي الثالــث عــى رضورة تكريــس أعــراف وأدوار إيجابيــة لــكال الجنســن ،وإدراجهــا يف التعليــم الرســمي
وغــر الرســمي ويف اإلعــام ،والخطــاب الدينــي ،ويف املجتمــع مــن خــال الرتكيــز عــى ضــان مراعــاة محتــوى املناهــج املدرســية
والتعليــم غــر الرســمي لقضايــا املــرأة وتعزيــز مفاهيــم املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتحــدي املفاهيــم النمطيــة ألدوار
النســاء والرجــال واألعــراف االجتامعيــة الســائدة يف خطــاب اإلعــام التقليــدي والحديــث ،وتعزيــز االتجاهــات والســلوكيات اإليجابية
مــن خــال قــادة املجتمــع املحــي والقــادة الدينيــن والحمــات الداعمــة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة.
ويتــم ذلــك مــن خــال مبــادرات تتعلــق مبراجعــة املناهــج املدرســية للمراحــل املختلفــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي مثـاً بهــدف
معالجــة الصــور النمطيــة واألعــراف الســلبية املرتبطــة بــأدوار املــرأة والرجــل يف املجتمــع ،وتطويــر قــدرات املعلمــن واملعلــات حــول
املنهجيــات التــي تراعــي الفــوارق بــن الجنســن وتطويــر وتقويــة املبــادرات والتحالفــات التــي تســتهدف الفتيــان والفتيــات بخطــاب
إيجــايب حــول املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وإطــاق حمــات توعيــة حــول أهميــة املشــاركة املدنيــة للمــرأة تتضمــن منــاذج
نســائية مؤثــرة ،وتطويــر مــواد تعليميــة وتعريفيــة موجهــة للقطاعــن العــام والخــاص ملعالجــة الصــور النمطيــة واألعــراف االجتامعيــة
الســلبية الخاصــة بالنــوع االجتامعــي ،وتنظيــم حمــات حشــد وكســب تأييــد وطنيــة مــن خــال وســائل التواصــل االجتامعــي حــول
أهميــة القضــاء عــى األعــراف االجتامعيــة الســلبية واألدوار والصــور النمطيــة ألدوار املــرأة والرجــل التــي تخــص العمــل املنــزيل
وأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ،ومراجعــة أشــكال التمييــز املبنــي عــى أســاس الجنــس ،مبــا فيهــا صــورة املــرأة يف الحيــاة
العامــة ،ووســائل اإلعــام ،وتعزيــز قــدرة املؤسســات الدينيــة وقــادة الــرأي العــام يف املجتمعــات املحليــة عــى التصــدي للتفســرات
الدينيــة الســلبية وإبــراز أمثلــة ومنــاذج تاريخيــة ودينيــة وثقافيــة إيجابيــة ورياديــة للمــرأة ،ورفــع قــدرات املؤسســات والجهــات
اإلعالميــة واإلعالميــن يف التغطيــة اإلعالميــة الحساســة لالحتياجــات املختلفــة لــكال الجنســن وكيفيــة تحليــل ونــر املعلومــات
والقضايــا املتعلقــة بالتمييــز ضــد املــرأة ملجابهــة الصــور النمطيــة للمــرأة ،ورصــد كيفيــة تغطيــة اإلعــام لقضايــا املــرأة ،وطبيعــة
املحتــوى اإلعالمــي واإلعــاين بهــدف تحليلهــا وتقديــم التوصيــات ملعالجــة الصــور النمطيــة.
اله ــدف االس ــتراتيجي الراب ــع (النتيج ــة  :)4المؤسس ــات تنف ــذ وتضم ــن اس ــتدامة سياس ــات

وهيــاكل وخدمــات تدعــم العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة وبمــا يســتجيب

لاللتزام ــات الوطني ــة والدولي ــة
اشــتمل الهــدف االســراتيجي الرابــع عــى مخــرج رئيــي واحــد يتعلــق بوجــود مؤسســات قــادرة عــى تطويــر واســتدامة سياســات
وهيــاكل وخدمــات داعمــة للعدالــة واملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،مــن خــال تطويــر إحصــاءات وبيانــات خاصــة بالنــوع
االجتامعــي وتســهيل الوصــول إليهــا لدعــم عمليــة صنــع القــرار وكســب التأييــد واملســاءلة حــول قضايــا املســاواة بني الجنســن ومتكني
املــرأة ،وتنفيــذ سياســات وموازنــات حكوميــة ووطنيــة مســتجيبة الحتياجــات النــوع االجتامعــي تشــمل أطــرا ً للمســاءلة ،وتوفــر املــوارد
وفــرص التدريــب لبنــاء قــدرات املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة للتصــدي للتحديــات التــي تعيــق برامــج املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة ،وتعزيــز الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص واملجتمــع املــدين عــى املســتويني الوطنــي واملحــي مــن خــال
تبنــي نهــج تشــاريك مســتجيب للنــوع االجتامعــي.
ويتــم ذلــك مــن خــال مبــادرات تتعلــق بتطويــر األنظمــة واإلجــراءات الالزمــة إلنتــاج ونــر وتحليــل البيانــات املســتجيبة للنــوع
االجتامعــي واملصنفــة حســب الجنــس ،وتعزيــز قــدرة دائــرة اإلحصــاءات العامــة ،ورفــع قــدرات كوادرهــا البرشيــة ومتكينهــم لجمــع
البيانــات الخاصــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتحليــل هــذه البيانــات ،وتعزيــز قــدرة دائــرة اإلحصــاءات العامــة وجميــع
الــوزارات عــى جمــع بيانــات مصنفــة حســب الجنــس ،وإنتــاج بيانــات حــول أهــداف التنميــة املســتدامة الخاصــة باملســاواة بــن
الجنســن واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،وإنشــاء نظــام خــاص لنــر بيانــات النــوع االجتامعــي وتعزيــز قــدرات صنــاع
القــرار والسياســات العامــة يف املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة عــى توظيــف هــذه البيانــات يف صنــع القــرار ورســم السياســيات،
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باإلضافــة إىل إنشــاء وتنفيــذ نظــام حكومــي ووطنــي لتعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي مبــا يشــمل تطويــر السياســات
والخطــط التنفيذيــة لجميــع املؤسســات الحكوميــة عــى املســتويني الوطنــي واملحــي تراعــي االحتياجــات املختلفــة للجنســن ،وتطويــر
وتنفيــذ خارطــة طريــق لتنميــة القــدرات املؤسســية لغايــات تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي ،وتطويــر وتنفيــذ نظــام وطنــي
لرصــد املخصصــات املاليــة لربامــج املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتعزيــز قــدرة إدارة املوازنــات املســتجيبة الحتياجــات
النــوع االجتامعــي وجميــع وحــدات املوازنــة يف الــوزارات واملؤسســات الرســمية حــول تطويــر موازنــات مســتجيبة لالحتياجــات
املختلفــة للمــرأة والرجــل ،وتطويــر نظــام متابعــة وتقييــم لاللتزامــات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة باملــرأة مبــا يشــمل إدراج قضايــا
متكــن املــرأة ضمــن معايــر تقييــم التميــز املؤســي للمؤسســات الحكوميــة والوطنيــة .كــا تشــمل املبــادرات تطويــر مــواد تعريفيــة
لجميــع موظفــي وموظفــات القطــاع العــام الجــدد ،وتعزيــز قــدرات موظفــي القطــاع العــام عــى تنفيــذ تحليــل النــوع االجتامعــي
وتوفــر بيانــات وتحليــل الســياق لدعــم عمليــة تطويــر السياســات وتصميــم املبــادرات والربامــج عــى املســتوى املحــي ،وتعزيــز
قــدرات صنــاع السياســات العامــة يف الحكومــة وأعضــاء الربملــان عــى تحليــل منظومــة االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة بشــأن املســاواة
بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتعديــل الترشيعــات ذات العالقــة.
ركــز هــذا الهــدف أيض ـاً عــى رضورة تصميــم خطــة اتصــال لنــر االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة وتعزيــز قــدرة اآلليــات الوطنيــة
املعنيــة بتحقيــق املســاواة ومتكــن املــرأة ،والشــبكات املجتمعيــة ومنظــات املجتمــع املــدين املعنيــة بشــؤون املــرأة ودعــم البحــوث
والعمــل مــع مراكــز دراســات املــرأة لتنســيق الجهــود واألولويــات البحثيــة وبنــاء قــدرات املنظــات النســائية يف جميــع املحافظــات يف
مجــال كتابــة مقرتحــات املشــاريع واملهــارات الفنيــة والقياديــة ،وتشــجيع مؤسســات القطــاع الخــاص وممثليهــم مــن غــرف الصناعــة
والتجــارة وجمعيــات األعــال واالتحــادات والنقابــات العامليــة واملهنيــة لتبنــي إدمــاج قضايــا املــرأة يف عملهــم مــن خــال إجــراء
تدقيــق للنــوع االجتامعــي
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 .4عوامل نجاح االستراتيجية

 4.1بناء شراكات فاعلة
يعتمــد تحقيــق أهــداف االســراتيجية عــى بنــاء وتعزيــز رشاكات فاعلــة
بــن الجهــات الرســمية وغــر الرســمية ،تســتند إىل مبــادئ التنســيق
والتكامــل بــن القطاعــات املختلفــة وتفعيــل جميــع اإلمكانــات املتوافــرة
نحــو تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .توفــر هــذه
االســراتيجية الفرصــة لتوحيــد الــرؤى حــول تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ،وميكــن مــن خاللهــا أن تقــوم الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة
ومنظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص بتحديــد الجوانــب املرتبطــة
بصالحياتهــا أو مجــاالت عملهــا ،والتشــبيك معـاً لتنفيــذ املبــادرات ،والبنــاء
عــى الجهــود لضــان االســتفادة األكــر مــن الطاقــات واملــوارد املتوفــرة.
ويجــب أال تغفــل هــذه الــركات أهميــة التشــبيك العامــودي باإلضافــة
للتشــبيك األفقــي؛ أي بنــاء الــراكات والتشــبيك عــى مســتوى املحافظــات
واملجالــس البلديــة واملحليــة والتنفيــذ يف املجتمعــات املحليــة ،واالســتفادة
مــن خرباتهــم ومعرفتهــم بالواقــع عــى مســتويات التنفيــذ املختلفــة ويعــزز
هــذه الرشاكــة وجــود خطــة لالتصــال واإلعــام مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة
بهــدف الرتويــج وكســب التاييــد ملحتــوى الخطــة مــع الــركاء.

ﺗﻮﻓﺮﻴ اﳌﻮارد
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑﻨﺎء ﴍاﻛﺎت
ﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷدوار

ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺠﺎح اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

 4.2تحديد األدوار
لضــان تنفيــذ االســراتيجية وتحقيــق أهدافهــا ،ال بــد مــن تحديــد أدوار واضحــة للمؤسســات الرســمية ،باإلضافــة إىل املعايــر وآليــات
املســاءلة الواضحــة .وعليهــا فــإن عمليــة وضــع الخطــط التنفيذيــة ســتتم بآليــة تشــاركية ورؤيــة شــمولية وتكامليــة لــأدوار تضمــن بناء
رويــة توافقيــة وطنيــة ملأسســة إطــار عمــل ممنهــج حــول آليــة انخــراط الجهــات املعنيــة والحكوميــة ومنظــات املجتمــع املــدين يف
تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،آخذيــن بعــن االعتبــار أنــه قــد تتضمــن الخطــة التنفيذيــة إلحــدى الجهــات مبــادرات
وبرامــج ضمــن أكــر مــن هــدف ،كــا قــد تشــرك أكــر مــن جهــة تنفيذيــة بنفــس املبــادرة أو الربنامــج.
 4.3المتابعة والتقييم (نظام الرصد)
بنــاء عــى إطــار العمــل املنطقــي والخطــط التنفيذيــة لالســراتيجية ســيتم تطويــر خطــة للمتابعــة والتقييــم تضمــن تحقيــق أهــداف
االســراتيجية ،وذلــك بوضــع أهــداف محــددة وقابلــة للقيــاس والتحقيــق وموضوعــة ضمــن إطــار زمنــي محــدد ،وســيتم تطويــر نظــام
املتابعــة والتقييــم مــن خــال نفــس اآلليــة التشــاركية لتحديــد مــؤرشات األداء القياســية لقيــاس مــدى تحقــق األهــداف االســراتيجية
والنتائــج واملخرجــات الــواردة يف إطــار العمــل املنطقــي ،والتــي تــم اختيارهــا لتعكــس املــؤرشات ذاتهــا املســتخدمة يف متابعــة
االلتزامــات اإلقليميــة (أجنــدة القاهــرة للمــرأة) وخطــة وأهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030ولذلــك لتوفــر إطــار موحــد ملتابعــة تنفيــذ
االســراتيجية وااللتزامــات الدوليــة يف الوقــت ذاتــه .هــذا وســتحدد خطــة املتابعــة والتقييــم املــؤرشات املتوفــرة وطني ـاً واملــؤرشات
الواجــب العمــل عــى توفريهــا يف الســنوات القادمــة وهــذا يعتــر جــزء مــن تحقيــق الهــدف االســراتيجي الرابــع للخطــة وضــان
متابعــة تنفيذهــا .ســيحدد إطــار املتابعــة والتقييــم مصــادر التحقــق مــن املــؤرشات ،وتعيــن الجهــات املســؤولة عــن توفــر البيانــات
املتعلقــة بهــا ،وتحديــد تــردد جمــع البيانــات بنــاء عــى آليــة جمعهــا وتوفريهــا مــن قبــل الجهــات املســؤولة .مــع التأكيــد عــى رضورة
االســتثامر يف توفــر بيانــات حــول الفئــات األكــر هشاشــة حســب التوزيــع الجغــرايف والفئــات العمريــة واإلعاقــة وغريهــا.
هــذا وســيناط باللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة عمليــة متابعــة وتقييــم االســراتيجية ورفــع التقاريــر الدوريــة للجنــة الوزاريــة
لتمكــن املــرأة ،والتــي بدورهــا ســتضمن اإلرادة السياســية لتنفيــذ االســراتيجية وضــان التنســيق مــا بــن الــوزارات لتنفيــذ الخطــط
التنفيذيــة وتوفــر البيانــات الالزمــة للمتابعــة ،حيــث ســتدعم الخطــط الدوريــة املرفوعــة عمليــة اتخــاذ القــرار ورســم السياســيات
ومتكــن الوقــوف عــى مســؤولية ومــدى التــزام األطــراف املعنيــة بــاألدوار املناطــة لهــا.
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 4.4توفير الموارد
ومــن أجــل ضــان تنفيــذ االســراتيجية مــن خــال الخطــة التنفيذيــة املقرتحــة فقــد جــرى احتســاب تقديــري لتكلفــة االســراتيجية
الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( )2025 – 2020وســيتم بنــاء منــوذج الحتســاب تكاليــف تنفيــذ االســراتيجية تفصيليـاً بنــا ًء عــى الخطــط
التنفيذيــة التــي ســيتم وضعهــا .وبنــاء عــى هــذه التكلفــة ســيتم توجيــه وضــع املوازنــات لألعــوام القادمــة مــن قبــل املؤسســات
الحكوميــة لتأخــذ بعــن االعتبــار الربامــج واألنشــطة املقرتحــة ضمــن خططهــم التنفيذيــة ،والعمــل عــى توفــر املــوارد الالزمــة ،ســواء
املاليــة أو البرشيــة املهيــأة للعمــل عــى تنفيــذ برامــج ومبــادرات االســراتيجية ،لضــان تنفيذهــا والوصــول إىل األثــر املنشــود ،مــع
التأكيــد عــى أهميــة توفــر التمويــل الوطنــي باإلضافــة للتمويــل الــدويل نحــو تنفيــذ االســراتيجية.
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المصادر والمراجع

أوال :قائمة المراجع بالعربية
ً
•الجمعية العمومية لألمم املتحدة .اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة1979 .
•األمم املتحدة .إعالن ومنهاج عمل بيجني1995 .
•الحكوم ــة األردني ــة .االس ــراتيجية الوطني ــة ملكافح ــة الفق ــر .وزارة التخطي ــط والتع ــاون ال ــدويل و .UNDPع ــان ،األردن.
2013
•مكت ــب منظم ــة العم ــل الدولي ــة اإلقليم ــي لل ــدول العربي ــة .نح ــو املس ــاواة يف األج ــور :مراجع ــة قانوني ــة للترشيع ــات الوطني ــة
األردني ــة .ب ــروت ،لبن ــان2013 .
•أجندة أهداف التنمية املستدامة  ،2030األمم املتحدة2015 .
•الحكومــة األردنيــة .التعليــم املوســوم باالزدهــار :االســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة  .2025-2016املركــز الوطنــي
لتنميــة املــوارد البرشيــة .عــان ،األردن2015 .
•الحكوم ــة األردني ــة .التقري ــر الوطن ــي ال ــدوري للمملك ــة األردني ــة الهاش ــمية التفاقي ــة القض ــاء ع ــى جمي ــع أش ــكال التميي ــز
ض ــد امل ــرأة .اللجن ــة الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة .ع ــان ،األردن2015 .
•الحكومة األردنية .وثيقة األردن  :2025رؤية واسرتاتيجية وطنية .عامن ،األردن2015 .
•مؤسسة تحدي األلفية ،خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي .عامن ،األردن2015 .
•الحكومة األردنية .الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان  .2025-2016وزارة العدل .عامن ،األردن2016 .
•جامعة الدول العربية .مؤرشات أجندة القاهرة للدول العربية .القاهرة ،جمهورية مرص العربية2016 .
ـي ضــ ّد
•جامع ــة ال ــدول العربي ــة" .االس ــراتيج ّية العرب ّي ــة للوقاي ــة واالس ــتجابة لكافّ ــة أش ــكال العن ــف ّ
خاص ــة العن ــف الجن ـ ّ
النس ــاء والفتي ــات يف ح ــاالت اللج ــوء"2017 .
•اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة .ظاهرة التحرش يف االردن :امللخص التنفيذي .عامن ،األردن2017 .
•التوصيات املقدمة لألردن خالل االستعراض الدوري الشامل الثالث ،بتاريخ  ،2018/11/8وتحظى بتأييده2018 .
•الحكوم ــة األردني ــة .خط ــة اس ــتجابة األردن لألزم ــة الس ــورية  .2020-2018وزارة التخطي ــط والتع ــاون ال ــدويل .ع ــان ،األردن.
2018
•الحكوم ــة األردني ــة .االس ــراتيجية الوطني ــة األردني ــة لكب ــار الس ــن  .2022-2018املجل ــس الوطن ــي لش ــؤون األرسة .ع ــان،
األردن2018 .
•الحكوم ــة األردني ــة .الخط ــة االس ــراتيجية ل ــوزارة الرتبي ــة والتعلي ــم  .2022-2018وزارة الرتبي ــة والتعلي ــم .ع ــان ،األردن.
2018
•الحكوم ــة األردني ــة .الخط ــة الوطني ــة لتفعي ــل ق ــرار مجل ــس األم ــن رق ــم  :1325امل ــرأة واألم ــن والس ــام  .2021-2018اللجن ــة
الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة .ع ــان ،األردن2018 .
•الحكومة األردنية .عىل خطى النهضة :أولويات عمل الحكومة للعامني  .2020-2019عامن ،األردن2018 .
•املنتدى االقتصادي العاملي .تقرير مؤرشات الفجوة الجندرية2018 .
•دائرة اإلحصاءات العامة .الكتاب اإلحصايئ السنوي  .2018عامن ،األردن2018 .
•دائرة اإلحصاءات العامة .مسح السكان والصحة األرسية  .2018-2017عامن ،األردن2018 .
•الحكومة األردنية .االسرتاتيجية الوطنية للشباب  .2025-2019عامن األردن2019 .
•الحكومة األردنية .االسرتاتيجية الوطنية ملنع التجار بالبرش لألعوام  .2022-2019وزارة العدل .عامن ،األردن2019 .
•الحكومــة األردنيــة .املراجعــة الوطنيــة الشــاملة للتقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ إعـــــان ومنهـــــاج عمـــــل بيجـــــن بعـــــد 25
عامــاً .مجل ــس ال ــوزراء واللجن ــة الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة .ع ــان ،األردن2019 .
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•اللجن ــة االقتصادي ــة واالجتامعي ــة لغ ــريب آس ــيا .م ــا وراء القي ــود :اس ــتخدام أوام ــر الحامي ــة لتعزي ــز اس ــتجابة متكامل ــة
للتصـــدي للعنـــف األرسي يف املنطقـــة العربيـــة .بـــروت ،لبنـــان :األمـــم املتحـــدة2019 .
•دائرة اإلحصاءات العامة .تقرير مسح العاملة والبطالة :الربع الثالث .عامن ،األردن2019 .
•الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ( ،)IFADمتكني فقراء الريف من التغلب عىل الفقر يف األردن.
•نظام العاملني يف املنازل وطهاتها وبستانييها ومن يف حكمهم وتعديالته رقم  90لسنة  ،2009مادة ( )6ومادة (.)7
•ش ــعبة اإلحص ــاءات يف منظوم ــة األم ــم املتح ــدة ،إط ــار امل ــؤرشات العاملي ــة أله ــداف وغاي ــات خط ــة التنمي ــة املس ــتدامة لع ــام
.2030
•بيانات دائرة اإلحصاءات العامة /http://dosweb.dos.gov.jo
•مؤسسة تحدي األلفية ،خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي.2015 ،
•املجلس األعىل للسكان ،2017،الفرصة السكانية يف األردن" :وثيقة سياسات".
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•

United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/523.18/ September
1997

•

Government of Jordan. National Employment Strategy 20112020-. Ministry of Labour.
Amman, Jordan. 2010

•

USAID Jordan. Women's Leadership as a Route to Greater Empowerment Jordan Case Study.
MSI. 2014

•

USAID Jordan. Jordan National Youth Assessment. MSI. 2015

•

Country Gender Profile: Hashemite Kingdom of Jordan Final Report, JICA, 2016

•

Government of Jordan. Reach 2025: Vision and Action Plan. Ministry of Information and
Communications Technology and ICT Association of Jordan. Amman, Jordan. 2016

•
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for Economics and Informatics Studies, 2016

•

Reach Initiative and UN Women Jordan. Women Working: Jordanian and Syrian Refugee
Women’s Labour Force Participation and Attitudes Towards Employment. Amman, Jordan.
2016

•

UN General Assembly. Report of the Special Rapporteur trafficking in persons, especially
women and children, on her mission to Jordan. 2016

•

AWO. CEDAW Shadow Report. Amman, Jordan. 2017

•

Global Entrepreneurship Research Association. The Global Entrepreneurship
Monitor20162017/. USA. 2017

•

Government of Jordan. A Study on Child Marriage in Jordan. The Higher Population Council.
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Jordan Economic Council. Jordan Economic Growth Plan 20182022-. Amman, Jordan. 2017

•
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1, 2016-September 30, 2017. Amman, Jordan. 2017

•

Government of Jordan. The National Financial Inclusion Strategy. Amman, Jordan. 2018

•

JNCW. Jordan Gender Action Plan for Mashreq Gender Facility. Amman, Jordan. 2018

•
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Sensitivity of Select Political Institutions. 2018
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UNDP. Jordan Gender Justice & The Law. 2018
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•

UN Women. Evaluation of the National Strategy for Women and Situational Analysis of
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•

Jordan Country Profile (Global SGD Tracker). Github. 2019. https://github.com/
sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Jordan_SDR_2019.pdf

•
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اللجان والفرق الفنية لالستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020

اللجنة الوزارية لتمكين المراة برئاسة معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية:

1 .1وزير الخارجية وشؤون املغرتبني
2 .2وزير الرتبية والتعليم
3 .3وزير السياحة واآلثار
4 .4وزير دولة لتطوير االداء املؤسيس
5 .5وزير دولة للشؤون القانونية
6 .6وزير االقتصاد الرقمي والريادة
7 .7وزير التنمية اإلجتامعية
8 .8وزير التخطيط والتعاون الدويل
9 .9وزير العمل
1010وزير الصحة
1111وزير دولة لشؤون اإلعالم
1212رئيس ديوان الترشيع والرأي
1313املنسق العام الحكومي لحقوق االنسان
1414األمني العام للمجلس االعىل للسكان
1515األمينة العامة للجنة الوطنية االردنية لشؤون املراة

الفريق الفني إلعداد االستراتيجية  الوطنية للمراة في االردن  2025-2020ويشمل كل
من:
 1فريق العمل الفني للجنة الوزارية لتمكين المرأة:

1 .1وزارة التخطيط والتعاون الدويل
2 .2وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني
3 .3وزارة الرتبية والتعليم
4 .4وزارة الشؤون السياسية والربملانية
5 .5وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
6 .6وزارة العمل
7 .7وزارة التنمية االجتامعية
8 .8وزارة الصحة
9 .9وزارة الشباب
1010وحدة حقوق االنسان -رئاسة الوزراء
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1111وزارة االقتصاد الرقمي و الريادة
 1212وزارة السياحة واالثار
1313مكتب وزير دولة للشؤون القانونية
1414مكتب وزير دولة لشؤون اإلعالم واإلتصال
1515املجلس االعىل للسكان
1616إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات
1717ديوان الترشيع والرأي
1818اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
 2الفريق القطاعي إلدماج النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين برئاسة األمينة

العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية-:

1 .1وزارة التخطيط والتعاون الدويل
2 .2وزارة الصحة
3 .3وزارة العمل
4 .4وزارة الرتبية والتعليم
5 .5وزارة العدل
 6 .6وزارة التنمية االجتامعية
7 .7وزارة الشؤون السياسية والربملانية
 8 .8وزارة الزراعة
9 .9مديرية األمن العام/إدارة حامية االرسة
1010دائرة االحصاءات العامة
1111دائرة املوازنة العامة
1212إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات -رئاسة الوزراء
1313املجلس االعىل للسكان
1414املجلس الوطني لشؤون االرسة
1515تجمع لجان املرأة
1616االتحاد العام للمرأة االردنية
1717جمعية النساء العربيات
1818جمعية معهد تضامن النساء األردين
 1919رشكاء األردن
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اإلشراف العام

الدكتورة سلمى النمس -األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

مستشار رئيسي

نهى زايدة  -نائبة األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
األستاذة أمال حدادين -املستشارة القانونية للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

المنسق العام لإلستراتيجية

الدكتور أحمد الشقران

فريق التنسيق و الدعم اللوجستي

1 .1روان املعايطة
2 .2اشجان العنانزة
3 .3سمر قورة
4 .4دانيا الحجوج
5 .5دانا الطراونة
6 .6ديانا حدادين
7 .7جني عميش
8 .8دميا عربيات
9 .9رائدة فريحات
1010كريستينا ياروش
1111معايل النعيامت
1212راية غوبج
1313ليام البواب
1414املتطوعني
1515أيرس خرض
1616محمد صبحي
1717سالم النوافلة
1818محمد الحموري
1919سامية القريويت
2020شاكر الدهامشة
التصميم

1 .1نامر عبدالفتاح الحوح
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