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بدعم فني من :

ُ  ُ

ـــة  ـــراتيجية الوطني ـــداد االس ـــة إع ـــرأة عملي ـــؤون امل ـــة لش ـــة األردني ـــة الوطني ـــادت اللجن ق

ــة  ــإرشاف اللجنـ ــوزراء وبـ ــة الـ ــن رئاسـ ــه مـ ــرأة يف األردن )2020 – 2025( بتوجيـ للمـ

ــرأة  ــدة للمـ ــم املتحـ ــة األمـ ــن هيئـ ــي مـ ــايل وفنـ ــم مـ ــرأة وبدعـ ــة لتمكـــن املـ الوزاريـ

ــيا، ــة واالجتامعيةلغـــريب آسـ ــة االقتصاديـ ــع اللجنـ ــاون مـ وبالتعـ



“إن مبــدأ ســيادة القانــون هــو خضــوع الجميــع، أفــراداً ومؤسســات وســلطات، لحكــم القانــون. فــإن واجــب كل 

مواطــن وأهــم ركيــزة فــي عمــل  كل مســؤول وكل مؤسســة هــو حمايــة وتعزيــز ســيادة القانــون.  فهــو أســاس 

ــق  ــا تحقي ــا. فــا يمكنن ــي نهجه ــؤ الفــرص أساســا ف ــاواة وتكاف ــة والمس ــد العدال ــي تعتم ــة الت اإلدارة الحصيف

ــا التنمويــة إن لــم نضمــن تطويــر إدارة الدولــة  التنميــة المســتدامة وتمكيــن شــبابنا المبــدع وتحقيــق خططن

وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون، وذلــك بترســيخ مبــادئ العدالــة والمســاواة والشــفافية...”

الورقة النقاشية السادسة لجاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسن املعظم

حرضة صاحب الجالة الهاشمية
امللك عبدالله الثاين ابن الحسني



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

صاحبة السمو املليك

األمرية بسمة بنت طال املعظمة



كلمة دولة رئيس الوزراء
ــى  ــوزراء ع ــس ال ــادق مجل ــة؛ ص ــة األردني ــه الدول ــذي تنتهج ــر ال ــاء والتطوي ــالح والبن ــرية اإلص ــتكامال ملس اس

ــة  ــود مشــركة للمؤسســات الوطني ــة للمــرأة يف األردن )2020-2025(، وهــي تشــكل مثــرة جه االســراتيجية الوطني

ــات  ــاء والفتي ــه النس ــع في ــع تتمت ــاركتها يف مجتم ــز مش ــرأة وتعزي ــن امل ــل متك ــن أج ــمية م ــري الرس ــمية وغ الرس

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 

ــة  ــوق والفــرص، وضــامن املشــاركة الفاعل ــة االنســانية والحق ــن الجنســن يف الكرام ــة واملســاواة ب ــق العدال تحقي

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 

ــة  ــري والنقل ــي تســاهم يف إحــداث التغي ــذ الربامــج واألنشــطة الت ــادروا إىل إعــداد وتنفي ــة، وليب ــات الوطني لألولوي

ــة املرتجــاة. النوعي

فاملــرأة يف األردن قــد جاهــدت واجتهــدت ولعبــت دوراً متميــزاً وســاهمت جنبــا إىل جنــب مــع الرجــل يف تحقيــق 

العديــد مــن االنجــازات، ســواء عــى نطــاق األرسة ويف العمــل االقتصــادي ويف املجتمــع ويف الحــركات السياســية يف 

التعبــري عــن مواقــف املجتمــع املــدين وتطلعاتــه، وهــي تســتحق أن يخصــص لهــا جهــد واهتــامم وأن نكــون أوفيــاء 

لــكل تضحياتهــا، وســيرجم 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 واعرافــا بالــدور الريــادي والقيادي 

الــذي مارســته املــرأة األردنيــة يف املياديــن كافــة ويف املجــاالت املتعــددة سياســيا واقتصاديــا وتربويــا وثقافيــا وعلميا 

حتــى أصبحــت عنــرا فاعــال مــن عنــارص التميز واإلبــداع، ورشيكــة يف مســرية 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 اإلصــالح الســيايس هــو ركيــزة أساســية مــن ركائــز التنميــة املســتدامة واإلصــالح الشــامل، إذ ال ميكــن 

ألي مــن مســارات اإلصــالح األخــرى أن تســري عــى نحــو صحيــح دون املــي قُُدمــاً مبتطلبــات تحقيــق اإلصــالح 

الــذي يضمــن املشــاركة الفاعلــة للمواطنــن رجــاال ونســاء يف صنــع القــرار وتنفيــذه، ومواجهــة التحــدي االقتصــادي 

والــذي يعتــرب األهــم واألبــرز عــى الصعيــد املحــي مــا يقتــي انتهــاج سياســات علميــة وعمليــة مدروســة لتحفيــزه. 

وتعتــرب األهــداف التــي تســعى هــذه الوثيقــة لتحقيقهــا جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة االصــالح والتغيــري الــذي ننشــده 

جميعــا؛ قيــادة وحكومــة وشــعبا.

تحمل هذه الوثيقة وعدا مبواصلة العمل املشرك من أجل مستقبل أفضل لإلنسان يف األردن.

رئيس الوزراء 

الدكتور عمر الرزاز

 6 آذار 2020    
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تمهيد
ـــرأة يف األردن )2020 –  ـــة للم ـــداد االســـراتيجية الوطني ـــة إع ـــرأة عملي ـــة لشـــؤون امل ـــة األردني ـــة الوطني ـــادت اللجن ق
ـــة  ـــن هيئ ـــي م ـــايل وفن ـــم م ـــرأة وبدع ـــن امل ـــة لتمك ـــة الوزاري ـــإرشاف اللجن ـــوزراء وب ـــة ال ـــن رئاس ـــه م 2025( بتوجي
ـــة  ـــة لغـــريب آســـيا، وذلـــك ضمـــن جهـــود وطني ـــة االقتصاديـــة واالجتامعي األمـــم املتحـــدة للمـــرأة وبالتعـــاون مـــع اللجن
تشـــاركية مـــن مختلـــف املؤسســـات الحكوميـــة والوطنيـــة والقطاعـــات العســـكرية واألمنيـــة ومنظـــامت املجتمـــع 
ـــاورات  ـــى مش ـــاء ع ـــزاب، وبن ـــات واألح ـــواب والنقاب ـــان والن ـــقيه األعي ـــة بش ـــس األم ـــة ملجل ـــة، باإلضاف ـــدين املعني امل
ـــود  ـــج الجه ـــة التشـــاورية أيضـــا عـــى نتائ ـــت هـــذه العملي ـــام بني ـــع املحافظـــات. ك ـــة واســـعة عـــى مســـتوى جمي وطني
التـــي انطلقـــت يف بدايـــة عـــام 2019 إلعـــداد املراجعـــة الوطنيـــة للتقـــدم املحـــرز نحـــو تنفيـــذ إعـــالن ومنهـــاج 
ـــعة  ـــة واس ـــاورات وطني ـــا مش ـــن أيض ـــذي تضم ـــس وال ـــي الخام ـــر الوطن ـــداد التقري ـــدف إع ـــن 25+، به ـــل بيج عم
ـــاة،  ـــرأة والفت ـــن الجنســـن ومتكـــن امل ـــق التزامـــات األردن يف مجـــال املســـاواة ب ـــدم املحـــرز نحـــو تحقي حـــول التق
ـــة  ـــات االقليمي ـــار املعطي ـــن بعـــن االعتب ـــد االلتزامـــات آخذي ـــات وتجدي ـــق واألولوي ـــات والعوائ ـــد التحدي ـــك تحدي وكذل
ـــة، حيـــث ســـاهم ذلـــك التقريـــر يف توفـــري أحـــدث البيانـــات للمـــؤرشات املرتبطـــة باملســـاواة بـــن الجنســـن  والوطني
ـــرة  ـــات املتوف ـــات والبيان ـــان املعلوم ـــتدامة 2030، وبي ـــة املس ـــدة التنمي ـــات أجن ـــداف وغاي ـــن أه ـــرأة ضم ـــن امل ومتك
ـــل  ـــم وتحلي ـــه تقيي ـــي تواج ـــات الت ـــم التحدي ـــد أه ـــرب أح ـــي تعت ـــات؛ والت ـــري البيان ـــوات يف توف ـــا والفج ومصادره
ـــز  ـــل تعزي ـــن أج ـــؤ م ـــذ الكف ـــط والتنفي ـــى التخطي ـــدرة ع ـــن الق ـــد م ـــة يف األردن، وتح ـــاة والطفل ـــرأة والفت ـــع امل واق

ـــة. ـــاالت املختلف ـــن يف املج ـــن الجنس ـــز ب ـــة التميي ـــاواة وإزال املس

ركـــزت عمليـــة إعـــداد االســـراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة يف األردن ومحتواهـــا، والتـــي بنيـــت عـــى أســـاس تعزيـــز 
ــة،  ــات الوطنيـ ــد األولويـ ــة إىل تحديـ ــاريك يف التخطيـــط االســـراتيجي، باإلضافـ ــج التشـ ــة النهـ ــة ومامرسـ ثقافـ
ـــن  ـــاواة ب ـــأن املس ـــس بش ـــدف الخام ـــة اله ـــتدامة 2030 وخاص ـــة املس ـــداف التنمي ـــدة وأه ـــع أجن ـــا م ـــى موامئته ع
ـــراتيجية  ـــذت االس ـــرى. وأخ ـــداف األخ ـــة يف األه ـــات ذات العالق ـــات، وللغاي ـــاء والفتي ـــن كل النس ـــن ومتك الجنس
ـــذ،  ـــة التنفي ـــذ االســـراتيجية ومتابع ـــة لتنفي ـــية الداعم ـــات األطـــر املؤسس ـــز دور وصالحي ـــة تعزي ـــار أهمي ـــن االعتب بع
ـــة  ـــة موامئـــة الخطـــط التنموي ـــار أهمي ـــات، واضعـــن بعـــن االعتب ـــدرات املؤسســـية يف توفـــري البيان ـــع الق وايضـــا رف
ـــات  ـــل الـــالزم لتنفيذهـــا مـــن خـــالل املوازن ـــة مـــع محـــاور وأهـــداف االســـراتيجية، ورضورة تخصيـــص التموي الوطني
ـــم  ـــيق دع ـــة تنس ـــان أهمي ـــك بي ـــام، وكذل ـــوة بينه ـــالق الفج ـــن وإغ ـــكال الجنس ـــة ل ـــات املختلف ـــتجيبة لالحتياج املس
ـــة  ـــة والتنفيذي ـــلطتن الترشيعي ـــن الس ـــا ب ـــة م ـــود الوطني ـــة الجه ـــامن تكاملي ـــار، وض ـــذا االط ـــن ه ـــن ضم املانح

ـــاملة يف األردن.  ـــتدامة والش ـــة املس ـــق التنمي ـــدين لتحقي ـــع امل ـــامت املجتم ـــاص ومنظ ـــاع الخ والقط

ـــادة يف  ـــة املعت ـــر الحال ـــى ك ـــراتيجية ع ـــذه االس ـــري له ـــة التغي ـــع نظري ـــع ووض ـــل الواق ـــة تحلي ـــت عملي ـــد عني وق
ـــال  ـــة يف مج ـــة املختلف ـــاور التنمي ـــول مح ـــرأة ح ـــع امل ـــى واق ـــط ع ـــز فق ـــي ترك ـــرأة يف األردن والت ـــع امل ـــل وض تحلي
ـــائدة  ـــة الس ـــة االجتامعي ـــراتيجية البنيوي ـــل االس ـــم تغف ـــية. فل ـــة والسياس ـــة والثقافي ـــة واالجتامعي ـــاركة االقتصادي املش
ـــري  ـــمية وغ ـــواء الرس ـــات س ـــات واملؤسس ـــات والترشيع ـــالل السياس ـــن خ ـــا م ـــاد انتاجه ـــي يع ـــا والت ـــدة تاريخي واملمت
ـــب  ـــر املرت ـــاالت األث ـــن الح ـــري م ـــذ يف كث ـــة مل تأخ ـــاكل قانوني ـــتند إىل هي ـــذي يس ـــائد ال ـــاب الس ـــمية، والخط الرس
ـــاص، وال  ـــكل خ ـــي بش ـــرأة املجتمع ـــع امل ـــس واق ـــا مت ـــن حقوق ـــة، ومل تتضم ـــة االجتامعي ـــن البنيوي ـــرأة ضم ـــى امل ع
تضمـــن املســـاواة يف اإلمكانيـــات املتوفـــرة للرجـــال والنســـاء، ولكنهـــا تعـــرب عـــن منظومـــة عالقـــات اجتامعيـــة 
ـــر  ـــن أث ـــد م ـــام يح ـــة، م ـــاة العام ــــ الحي ـــى هام ـــا ع ـــة؛ وتضعه ـــة واألهلي ـــة املواطن ـــرأة منقوص ـــرى امل ـــية ت وسياس

ـــرأة يف األردن. ـــع امل ـــي لواق ـــول الحقيق ـــري والتح ـــداث التغي ـــى إح ـــة ع ـــوارد املخصص ـــة وامل ـــود املبذول الجه

ـــن شـــارك  ـــع م ـــرأة بالشـــكر لجمي ـــة لشـــؤون امل ـــة األردني ـــة الوطني ـــدم يف اللجن ال يســـعنا يف هـــذا املجـــال إال أن نتق
ـــة  ـــكرية واألمني ـــات العس ـــة والقطاع ـــات الحكومي ـــة واملؤسس ـــات املحلي ـــي املجتمع ـــن ممث ـــة م ـــاورات الوطني يف املش
ـــي  ـــادة أعضـــاء مجل ـــيدات والس ـــي القطـــاع الخـــاص، وللس ـــدين والخـــرباء والنشـــطاء، وممث ـــع امل ومنظـــامت املجتم
النـــواب واألعيـــان وممثـــي النقابـــات واألحـــزاب، وللفريـــق الفنـــي للجنـــة الوزاريـــة لتمكـــن املـــرأة والفريـــق 
القطاعـــي إلدمـــاج النـــوع االجتامعـــي واملســـاواة بـــن الجنســـن الذيـــن ســـاهموا يف إثـــراء عمليـــة املشـــاورات 

ـــراتيجية. ـــذه االس ـــداد ه ـــالل إع ـــل وخ ـــات قب واملناقش
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الرؤية 
مجتمـــع خـــاٍل مـــن التمييـــز والعنـــف املبنـــي عـــى أســـاس 
الجنـــس؛ تتمتـــع فيـــه النســـاء والفتيـــات بالحقـــوق اإلنســـانية 
ــاملة  ــة الشـ ــق التنميـ ــاوية لتحقيـ ــة والفـــرص املتسـ الكاملـ

واملســـتدامة
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قائمة المصطلحات والتعاريف
توضيــح حــول املصطلحــات الرئيســية: ال زال مصطلــح النــوع االجتامعــي يواجــه الكثــري مــن ســوء الفهــم عــى املســتوى اإلقليمــي 
ــن  ــة ب ــات: العدال ــتخدام مصطلح ــى اس ــا ع ــام وأهدافه ــا الع ــراتيجية يف إطاره ــدت االس ــد اعتم ــه فق ــي، وعلي ــي واملح والوطن
الجنســن، املســاواة بــن الجنســن، االســتجابة لـــ)أو مراعــاة( االحتياجــات املختلفــة للجنســن، والتمييــز املبنــي عــى أســاس الجنــس. 
ــوان  ــذا العن ــل ه ــة تحم ــية وبرامجي ــر مؤسس ــود أط ــوء وج ــي يف ض ــوع االجتامع ــح الن ــتخدام مصطل ــب اس ــن تجن ــه ال ميك إال أن
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 
ــوع االجتامعــي” ســتكون محصــورة فقــط ضمــن الســياقات  ــح “الن ــات هــذه االســراتيجية فــإن االشــارة ملصطل االجتامعــي. ولغاي

املذكــورة. وتاليــاً التعريــف املعتمــد الســتخدامها:

النوع االجتماعي: 
ــة  ــة التــي يتــّم إســنادها إىل الرجــال والنســاء، ويتــّم تحديــد هــذه الخصائــص االجتامعيّ هــو لفــظ يشــري إىل الخصائــص االجتامعيّ
بنــاًء عــى عوامــل مختلفــة مثــل العمــر والديانــة واألصــل القومــّي والعرقــّي واالجتامعــّي، كــام تختلــف أيضــاً طبقــاً للثقافــة ويتــّم 
ــم النــوع  ــة والوضــع واألدوار واملســؤوليات وعالقــات القــّوة بــن أفــراد أّي مجتمــع أو ثقافــة. ويتــّم تعلّ عــى أساســه تعريــف الُهويّ
ــة  ــرّيات يف البيئ ــتجيب للتغ ــّور ليس ــه يتط ــرّي، ولكّن ــت أو فط ــري ثاب ــوم غ ــو مفه ــة وه ــئة االجتامعيّ ــالل التنش ــن خ ــّي م االجتامع

ــة. 1 ــة والسياســيّة والثقافيّ االجتامعيّ

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في السياسات والخطط والبرامج والموازنات: 
ــة  ــات واإلجــراءات لغاي ــة السياســات والترشيع ــاء يف كاف ــن الرجــال والنس ــات واحتياجــات كل م ــج املنظــم ألولوي يشــري إىل الدم
ضــامن العدالــة بينهــام، ومراعــاة أثــر هــذه السياســات والترشيعــات واإلجــراءات يف جميــع مراحــل التخطيــط؛ مــن تنفيــذ، ومتابعــة، 
ــوع االجتامعــي يف السياســات والخطــط  ــم مراعــاة منظــور الن ــارة أخــرى، تعمي ــم، ألوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء. وبعب وتقيي
ــرأة والرجــل والحتياجــات كل منهــام، وأن  ــن امل ــة لالختالفــات ب ــح املؤسســات واملنظــامت واعي ــات هــو أن تصب والربامــج واملوازن
تؤخــذ بعــن االعتبــار ملعالجتهــا، وإيقــاف التمييــز املبنــي عــى اســاس الجنــس، وتعزيــز العدالــة واملســاواة عــى جميــع املســتويات 
واملجــاالت لتصبــح جــزءاً ال يتجــزأ مــن عملهــا، حيــث يشــمل ذلــك الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واالســراتيجيات املؤسســية 

واألعــامل اليوميــة.

تحليل النوع االجتماعي: 
ــة الوصــول  ــد مــدى وكيفي ــع، وتحدي ــف وضــع أدوار ومســؤوليات الرجــال والنســاء يف املجتم ــه تعري إطــار عمــل ميكــن مــن خالل
إىل املــوارد واملنافــع والفــرص، ومقارنــة نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتحديــات التــي يواجههــا الرجــال والنســاء يف مختلــف 
ــاالت  ــع املج ــاء يف جمي ــال والنس ــاع الرج ــص أوض ــة لفح ــة منتظم ــي طريق ــوع االجتامع ــل الن ــد تحلي ــذا ويُع ــاة. ه ــاالت الحي مج
ــتويات،  ــات واملس ــع القطاع ــا يف جمي ــم فيه ــوارد وتحكمه ــى امل ــم ع ــدى حصوله ــؤولياتهم وم ــم ومس ــل أدواره ــة، وتحلي التنموي

ــاً.   ــلباً وإيجاب ــك س ــرة يف ذل ــل املؤث ــببات والعوام ــامم باملس واالهت

إدماج منظور النوع االجتماعّي:
هــو عمليّــة تقييــم اآلثــار املرتّبــة عــى املــرأة والرجــل يف أّي عمــل مخطـّـط لــه، مبــا يف ذلــك الترشيعــات والسياســات والربامــج يف 
أّي مجــال وعــى جميــع املســتويات. وهــي اســراتيجيّة لجعــل اهتاممــات املــرأة وتجاربهــا، فضــالً عــى الرجــل، جــزءاً ال يتجــزّأ مــن 
تصميــم وتنفيــذ ورصــد وتقييــم السياســات والربامــج يف جميــع املجــاالت السياســيّة واالقتصاديّــة واملجتمعيّــة، بحيــث تســتفيد املــرأة 
والرجــل عــى قــدم املســاواة، وضــامن عــدم اســتمرار الالمســاواة. والهــدف النهــايّئ مــن إدمــاج هــذا املنظــور هــو تحقيــق املســاواة 

والعدالــة بــن الجنســن.2

1   االسراتيجيّة العربيّة للوقاية واالستجابة لكافّة أشكال العنف خاّصة العنف الجنّي ضّد النساء والفتيات يف حاالت اللجوء

2   أخذ هذا التعريف من املجلس االقتصادّي واالجتامعّي لألمم املتّحدة )ECOSOC( يف العام 1997
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المساواة: 
أمــا فيــام يخــص مصطلــح املســاواة فقــد اســتُخدم اســتناداً أوالً اىل الدســتور األردين الــذي ينــص يف املــادة السادســة مــن الفصــل 
الثــاين: حقــوق األردنيــن وواجباتهــم الفقــرة 1 عــى 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 2030، ومــن ضمنهــا الهــدف الخامــس املرتبــط باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن 

كل النســاء والفتيــات.

وبحســب املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة3 فتعريــف املســاواة بــن الجنســن أو املســاواة بــن الرجــل واملــرأة، يشــري 
إىل أنـّـه ينبغــي أن يتــّم التعامــل مــع الرجــال والنســاء بصــورة متســاوية، وذلــك عــن طريــق تحقيــق املســاواة يف املواقــف االجتامعيّــة، 
ــق التكافــؤ بــن الجنســن  ــة وتأمــن أجــور متســاويٍة مقابــل أعــامل متســاوية، وهــو هــدف لخل وخاّصــة يف األنشــطة الدميقراطيّ
ومتتّعهــم بكافّــة الحقــوق واالمتيــازات مــن خــالل خلــق فــرص متكافئــة للمــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف جميــع مجــاالت 
الحيــاة، مــن أجــل املشــاركة يف التنميــة وبنــاء املجتمــع، وإنهــاء كافـّـة أشــكال التمييــز ضــّد املــرأة النابعــة مــن منظــور أّن االختــالف 

البيولوجــّي بــن الجنســن هــو مــا يحــّدد األدوار املفروضــة اجتامعيّــاً.

التمييز على أساس الجنس:
ــل مــن  ــاره أو أغراضــه الني ــن آث ــس، مــن ب ــم عــى أســاس الجن ــد يت ــة أو تقيي ــه اســتبعاد أو تفرق ــرأة بأن ــز ضــد امل يعــرف التميي
االعــراف باملســاواة بــن املــرأة والرجــل يف الحريــات والحقــوق األساســية يف مختلــف املياديــن االقتصاديــة، والثقافيــة، والسياســية، 

واملدنيــة، واالجتامعيــة، مــاّم يــؤّدي لتعــرّض املــرأة للعديــد مــن املشــاكل يف مختلــف مجــاالت الحيــاة. 4

العنف المبني على اساس الجنس:
العنــف الــذي يتــّم توجيهــه ضــّد شــخص بنــاًء عــى الجنــس، ويتضّمــن أّي فعــل عنيــف يرتـّـب عليــه أذًى أو معانــاة للمــرأة أو الفتــاة 
ســواء مــن الناحيــة الجســديّة أو الجنســيّة أو النفســيّة مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــر أو الحرمــان التعســفّي 

مــن الحريـّـة.5

 September 1997 3.18/United Nations. Report of the Economic and Social Council for 1997. A/52   3

4   مبني عى التعريف كام جاء يف اتفاقية القضاء عى جميع  أشكال التمييز ضد املرأة بترف.

5   بناء عى تعريف »االسراتيجيّة العربيّة للوقاية واالستجابة لكافّة أشكال العنف خاّصة العنف الجنّي ضّد النساء والفتيات يف حاالت اللجوء«
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المقدمة
خطــى األردن خطــوات واســعة نحــو النهــوض بأوضــاع املــرأة يف كافــة املجــاالت، متثلــت يف العديــد مــن اإلنجــازات عــى مســتوى 
ــن  ــه م ــم تحقيق ــام ت ــم م ــى الرغ ــرأة يف األردن. وع ــع امل ــر وض ــهمت يف تطوي ــي أس ــراءات الت ــات واإلج ــيات والترشيع السياس
إنجــازات ومــا ســاهمت املــرأة بتحقيقــه يف املجــاالت االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، إال أنــه مــا زال هنــاك العديــد 
مــن التحديــات التــي يجــب العمــل عــى تذليلهــا، فــال زال التقــدم بطيئــاً يف ســّد 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 
ــة 10 مــن  ــة، كــام جــاء يف املرتب ــة 138 مــن أصــل 153 دول ــا وضــع األردن يف املرتب يف عــام 2006 إىل 0.623 يف عــام 2020، م
أصــل 19 دولــة يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. ويُعــزا ذلــك إىل انخفــاض مــؤرشي املشــاركة االقتصاديــة والسياســية فيــه. فعــى 
الرغــم مــن أن املــرأة تشــكل نصــف املجتمــع األردين 48.5 % ونصــف طاقتــه اإلنتاجيــة )49.4 %   مــن إجــاميل القــوى البرشيــة( 
فــإن مــا نســبته %83.3 مــن هــذه الطاقــة معطلــة )غــري نشــيطة اقتصاديــاً(6، وســيؤدي اســتمرار ذلــك إىل اإلرضار بالطاقــة اإلنتاجيــة 
لالقتصــاد األردين وتأخــري 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 جهــوداً وطنيــة واســعة للنهــوض باملــرأة وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن، مبــا يف ذلــك الســلطتن التنفيذيــة 
والترشيعيــة واملؤسســات الوطنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين مدعومــة باســتثامٍر مرتفــع مــن املســاعدات يف هــذا املجــال، إال أن هــذه 
الجهــود قــد واجهــت الكثــري 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 رئيســاً يف تأطــري السياســيات والربامــج واملبــادرات، وتحديــد قدرتهــا عــى تحقيــق التغيــري 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 تغيــري نوعــي يف واقــع املــرأة دون تعميــم مفهــوم حقــوق االنســان واملســاواة عــى جميــع 
ومرابطــة  متداخلــة  فالحقــوق  املســتويات، 
ميكــن  فــال  للتجزئــة؛  قابلــة  غــري  وهــي 
االســتمتاع بالحــق يف املشــاركة السياســية مثــالً 
يف ظــل التمييــز والعنــف والتهميـــ واإلقصــاء 
ــل  االقتصــادي واالجتامعــي. ولكــن ال زال تعدي
الترشيعــات باتجــاه املســاواة بــن الجنســن 
يواجــه مقاومــة سياســية ومؤسســية واجتامعيــة، 
ــرأة يف  ــوي للم ــدور الثان ــرة ال ــى فك ــة ع مبني
ــاة العامــة، وتبعيتهــا للرجــل ضمــن األرسة  الحي
- بالرغــم مــن التقديــر لدورهــا األرسي كأم 
ــكار  ــة مــن اإلن ــة، ويف ظــل حال ومقدمــة رعاي
ــع  ــى املجتم ــرأ ع ــذي ط ــي ال ــري االجتامع للتغ

وعــى الــدور الــذي تلعبــه املــرأة فيــه كمعيلــة وكربــة أرسة وكقياديــة يف الفضــاء العــام. هــذا وتلعــب مســؤوليات الرعايــة األرسيــة 
وتوزيــع األدوار داخــل األرسة دوراً 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 عــامد 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 يعتــرب مســألة حيويــة وليســت ترفــاً، فهــي رضورة مــن أجــل تحقيــق 
الرفــاه االجتامعــي وتحســن األوضــاع املعيشــية إلحــداث التغيــري املنشــود، وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن مســرية تحقيــق العدالــة واملســاواة 
ــة  ــا جــاءت مصادق ــة املســتدامة والشــاملة. ومــن هن ــق التنمي ــات، وهــو هــدف ووســيلة لتحقي ــن واألردني ــؤ الفــرص لألردني وتكاف

6   دائرة اإلحصاءات العامة، مسح القوى العاملة 2018

ــات  ــراداً ومؤسس ــع، أف ــوع الجمي ــو خض ــون ه ــيادة القان ــدأ س »إن مب
ــزة يف  ــم ركي ــن وأه ــب كل مواط ــإن واج ــون. ف ــم القان ــلطات، لحك وس
عمــل  كل مســؤول وكل مؤسســة هــو حاميــة وتعزيــز ســيادة القانــون.  فهو 
أســاس اإلدارة الحصيفــة التــي تعتمــد العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص 
أساســا يف نهجهــا. فــال ميكننــا تحقيــق التنميــة املســتدامة ومتكــن شــبابنا 
ــة  ــر إدارة الدول ــن تطوي ــة إن مل نضم ــا التنموي ــق خططن ــدع وتحقي املب
وتعزيــز مبــدأ ســيادة القانــون، وذلــك برســيخ مبــادئ العدالــة واملســاواة 

والشــفافية...«
الورقة النقاشية السادسة لجاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسن املعظم
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ــذ  ــا بتنفي ــرأة والتزامه ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــى جمي ــل اتفاقي ــة مث ــة ذات العالق ــات الدولي األردن عــى االتفاقي
التعهــدات الدوليــة املرتبطــة بحقــوق اإلنســان يف مختلــف املجــاالت مبــا يف ذلــك قــرارات مجلــس األمــن املرتبطــة باملــرأة واألمــن 
والســالم، وكان آخرهــا أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة )2030( التــي تبناهــا األردن مــع املجتمــع الــدويل يف اجتــامع الجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة عــام 2015. إال أنــه باإلضافــة لألســباب املذكــورة أعــاله ســاهم تذبــذب اإلرادة السياســية يف التأثــري 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 الراعــات املحيطــة بــه وموجــات اللجــوء التــي تعــرض لهــا، عــى مجمــل 

املجهــودات التنمويــة، والتــي فرضــت ضغوطــاً 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، 
ــا  ــخري تكنولوجي ــادي، وتس ــيايس واالقتص ــرأة الس ــور امل ــتوى حض ــع مس ــس، ورف ــى  اســاس الجن ــي ع ــف املبن ــى العن ــاء ع والقض
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 2025، ركــز املــرشوع النهضــوي الوطنــي الــذي تعمــل عليــه الحكومــة حاليــاً 
عــى تحقيــق املواطنــة املتســاوية واملشــاركة الفاعلــة لجميــع فئــات املجتمــع مبــا يف ذلــك النســاء والشــباب، مــام يتطلــب تبني سياســات 
حكوميــة متكاملــة وترشيعــات تدعــم الجهــود املجتمعيــة املبذولــة لتحقيــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص والنهــوض باملــرأة وتعزيــز دورهــا 
ــيق  ــا وتنس ــع األدوار وتكامله ــط بوجــود اســراتيجية وإطــار مؤســي واضحــن لتوزي ــذا يرتب ــام والخــاص، وه ــن الع يف الفضاءي
الجهــود مــا بــن الجهــات الحكوميــة والوطنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال تعزيــز حقــوق االنســان واملســاواة بــن 

 . لجنسن ا

يشــكل مــرشوع الالمركزيــة الــذي تبنتــه الحكومــة األردنيــة يف عــام 
2015، فرصــة لتحقيــق تطــور نوعــي يف عمليــة التنميــة املحليــة ورفع 
مســتوى الخدمــات وإرشاك املــرأة بشــكل فعــي يف عمليــة التخطيــط 
ــلطة  ــاكل الس ــاواة إىل هي ــدم املس ــى ق ــا ع ــراتيجي وإيصاله االس

واملشــاركة الكاملــة فيهــا. 

ــراتيجية  ــداد االس ــة إلع ــة األردني ــعت الحكوم ــد س ــه فق ــاًء علي وبن
الوطنيــة للمــرأة يف األردن 2020-2025، وقــد تــم تحديــد أولويــات االســراتيجية لتتــامىش مــع الدســتور األردين والخطــط الوطنيــة 
واالســراتيجيات القطاعيــة مثــل رؤيــة األردن 2025، وعــى خطــى النهضــة: أولويــات عمــل الحكومــة للعامــن 2019-2020، والخطــة 
الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان 2016-2025، والخطــة الوطنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 )2000(: املــرأة واألمــن 
ــط  ــع الخط ــي لالســراتيجية م ــل املنطق ــار العم ــط إط ــم رب ــث ت ــرأة 2019-2024،. حي ــادي للم ــن االقتص ــة التمك ــالم، وخط والس
ــع أشــكال  ــة القضــاء عــى جمي ــة وخاصــة اتفاقي ــك االلتزامــات والتعهــدات الدولي ــة املرتبطــة باملــرأة وكذل واالســراتيجيات الوطني
التمييــز ضــد املــرأة وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــن وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وخاصــة 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 خــالل الســلطة 
التنفيذيــة بالعمــل مــع الســلطة الترشيعيــة وبالرشاكــة الفاعلــة مــع املؤسســات الوطنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص. 
ــة  ــه التمويــل الداخــي مــن خــالل املوازن كــام تقــدم هــذه االســراتيجية رؤيــة األردن لتمكــن املــرأة وتحقيــق املســاواة ليتــم توجي
ــة والشــمولية نحــو  ــن املانحــن دوالً ومنظــامت، لضــامن التكاملي ــة م ــن خــالل املســاعدات املقدم ــل الخارجــي م ــة، والتموي العام
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 لضــامن تكافــؤ الفــرص بــن الرجــل واملــرأة دون متييــز مبنــي عــى الجنــس، 
وتحقيــق العدالــة بينهــام ومشــاركتهام املتســاوية يف العمليــة التنمويــة مــن أجــل نهضــة األردن وازدهــاره. 

»إن االنتــامء والشــعور بالعــدل واملســاواة أمــام القانــون 
وتكافــؤ الفــرص، وهــي التــي ميكــن اختصارهــا مبفهــوم 
مجتمــع  ألي  وحيــوي  أســايس  رشط  هــي  املواطنــة 

ــتقر«. مزدهــر ومس
رؤية االردن 2025
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1.منهجية إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020
ــر  ــة لشــؤون املــرأة بتحديــث وتطوي ــة األردني ــة الوطني ــف اللجن ــوزراء املتضمــن تكلي ــس ال كــام ورد ســابقاً؛ اســتناداً إىل قــرار مجل
االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة وبــإرشاف اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة، فقــد قــادت اللجنــة الوطنيــة عمليــة إعــداد االســراتيجية 
الوطنيــة للمــرأة يف األردن 2020-2025، والتــي اســتندت إىل أحــكام الدســتور األردين واالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا 
ــة  ــاً، ســواء الدولي ــات والقــرارات واملعايــري والخطــط والربامــج ومناهــج العمــل املعتمــدة وطني ــة الهاشــمية واإلعالن اململكــة األردني
واإلقليميــة، والرشعــة الدوليــة ومبــادئ حقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا األديــان الســاموية والتــي تدعــو جميعــاً إىل احــرام الكرامــة 
ــا التــي تدفــع باتجــاه تعزيــز النهــج اإلصالحــي نحــو التغيــري والتطويــر، ورضورة  اإلنســانية، وانطالقــاً مــن اإلرادة السياســية العلي
مشــاركة جميــع املواطنــن رجــاالً ونســاء يف تحقيــق التنميــة، وأهميــة دور املــرأة باعتبارهــا دعامــة أساســية مــن دعامــات الربيــة 
ــة  ــة والقطاعــات العســكرية واألمني ــة والوطني ــف املؤسســات الحكومي ــة تشــاركية مــن مختل ــك ضمــن جهــود وطني ــاء. جــاء ذل والبن
ومنظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة، باإلضافــة ملجلــس األمــة بشــقيه األعيــان والنــواب والنقابــات واألحــزاب، وبنــاء عــى مشــاورات 
ــة وضــامن إدماجهــا يف  ــع املحافظــات، لضــامن إعــداد االســراتيجية بصــورة شــفافة وموضوعي ــة واســعة عــى مســتوى جمي وطني

ــة والقطاعيــة املختلفــة، واالســتثامر األمثــل لإلمكانيــات واملــوارد املتاحــة لتنفيــذ االســراتيجية. الخطــط الوطني

وقــد ســبق تحديــث وتطويــر هــذه االســراتيجية، عمليــة تقييــم لنتائــج ومخرجــات االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة )2013 – 
2017( والتحديــات واملعيقــات التــي واجهــت تحقيــق أهدافهــا ومســاهمتها يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وبــّن 
التقييــم أن ضعــف اإلرادة السياســية وعــدم وضــوح أدوار ومســؤوليات األطــراف املعنيــة مــن مؤسســات رســمية وغــري رســمية، وعــدم 
إعطــاء الصالحيــات والتمويــل الــكايف لآلليــة الوطنيــة ملتابعــة تنفيــذ االســراتيجية، باإلضافــة إىل ضعــف املشــاركة الفاعلــة يف جميــع 
مراحــل إعــداد االســراتيجية وتبنيهــا، وعــدم نــرش 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 كبــري يف مــدى 
ــفت  ــوين يف األردن. كش ــادي والقان ــي واالقتص ــياق االجتامع ــريات يف الس ــس التغ ــا لتعك ــم تحديثه ــام مل يت ــا، ك ــزام بتنفيذه االلت
نتائــج التقييــم عــن الحاجــة إىل إطــار منطقــي عــام يهــدف إىل تحديــد األدوار وتتبــع النتائــج وضــامن تحقيــق املســتهدفات. ويُذكــر 
ــات األكــر  ــار االحتياجــات األساســية للفئ ــات ومل تأخــذ بعــن االعتب أن االســراتيجية الســابقة قــد اقتــرت عــى النســاء األردني
هشاشــة مــن غــري األردنيــات مثــل الالجئــات وعامــالت املنــازل، ومل تعالــج بشــكل كاٍف املعتقــدات االجتامعيــة والثقافيــة الســلبية تجاه 

املســاواة بــن الجنســن، ومل يتــم اســتهداف الرجــال كــرشكاء أساســين يف إحــداث التغيــري املأمــول. 

الشكل رقم 1: مراحل إعداد االسراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن 2025-2020

ويف إطــار تحديــث وتطويــر االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن تــم تحليــل واقــع متكــن املــرأة واملســاواة بــن الجنســن مــن 
خــالل 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 هدفــاً خاصــاً أال وهــو إطــالق 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 صعــوداً إىل 
األعــى بشــفافية، لتشــكل منوذجــاً 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. تركــز النتائــج املتوقعــة 
ــادل  ــم املتب ــة التعل ــز عملي ــة مــن األمــور تتمحــور حــول تعزي ــط االســراتيجي يف جمل مــن اســتخدام النهــج التشــاريك يف التخطي
وتبــادل املعرفــة، إضافــة إىل تعزيــز ثقــة املواطنــن واملواطنــات بكونهــم رشكاء فاعلــن يف إحــداث التغيــري، 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: 

تحديد االلتزامات 

الوطنية والدولية 

والفجوات والتحديات

الجلسات التشاركية 

والتشاورية واملقابالت 

الفردية

مراجعة واقرار 

االسرتاتيجية

تطوير الخطط 

التنفيذية وإطار 

املتابعة والتقييم

تطوير اإلطار املنطقي 

العام وإعداد مسودة 

االسرتاتيجية
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المرحلة األولى: تحديد االلتزامات الوطنية والدولية والفجوات والتحديات 
متــت مراجعــة االســراتيجيات الوطنيــة لالطــالع عــى  مــدى مراعاتهــا للفــروق بــن الجنســن ولالتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة. 
كــام 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 
ــذه  ــب ه ــم ترتي ــد ت ــات املختصــة. لق ــن الجه ــة م ــؤرشات املختلف ــات حــول امل ــع بيان ــة إىل جم ــة، باإلضاف والدراســات ذات العالق
االلتزامــات واملــؤرشات يف مصفوفــة وإعــداد تقريــر يبــن واقــع الحــال ويقــدم تصــوراً واضحــاً للتحديــات والفجــوات التــي تواجههــا 
املــرأة يف األردن، وقــد ســعى التقريــر إىل تســليط الضــوء عــى أثــر هــذه التحديــات عــى الفئــات األكــر هشاشــة مثــل النســاء/

ــاء/  ــر، والنس ــة الفق ــات يف حال ــاء/ الفتي ــرى، والنس ــة والق ــة والبادي ــق النائي ــات يف املناط ــاء/ الفتي ــة، النس ــات ذوات اإلعاق الفتي
الفتيــات الالجئــات واملعنفــات7، بالقــدر الــذي وفرتــه البيانــات. 

رسم توضيحي1: األطر املرجعية لتطوير االسراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن )2025-2020(

7   يبن ملحق رقم )1( قامئة املراجع التي اعتمدت يف إعداد تقرير واقع الحال؛ كام يضم ملحق رقم )2( مصفوفة االلتزامات واملؤرشات بحسب املواضيع الرئيسية، ويأيت ملخص تقرير واقع الحال كجزء من وثيقة االسراتيجية.

االستراتيجية 
الوطنية 

للمرأة في األردن
(2025 – 2020)

األردن 2025: رؤية واستراتيجية 
وطنية

خطة النهضة 2020-2019

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق 
اإلنسان 2025-2016

خطة االستجابة األردنية لألزمة 
السورية لألعوام 2020-2018

االستراتيجيات القطاعية

االتفاقيات واإلعالنات الدولية 
لحقوق اإلنسان

الدســـتور األردنـــي

اجندة المرأة العربية 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة (سيداو)

إعالن ومنهاج عمل بيجين بشأن 
المرأة لعام 1995
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خطة التمكين االقتصادي للمرأة  
2024-2019

الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار 
مجلس األمن رقم 1325
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المرحلــة الثانيــة: المقابــالت الفرديــة والجماعيــة والجلســات التشــاركية والتشــاورية فــي 
المحافظــات وعلــى المســتوى الوطنــي

ــة  ــوزارات املختلف ــن ال ــن ع ــملت ممثل ــرباء ش ــة والخ ــاب املصلح ــع أصح ــة م ــة والجامعي ــالت الفردي ــن املقاب ــلة م ــد سلس ــم عق ت
ــات  ــن، واملؤسس ــن الجنس ــاواة ب ــي واملس ــوع االجتامع ــق الن ــة، وفري ــة الوزاري ــي للجن ــق الفن ــدين والفري ــع امل ــات املجتم ومؤسس
ــذه  ــاركات يف ه ــاركن واملش ــدد املش ــل ع ــث وص ــات؛ حي ــاص والربملاني ــاع الخ ــي القط ــدة، وممث ــم املتح ــامت األم ــة، ومنظ املانح

ــاركة.  ــارك ومش ــاءات إىل 102 مش اللق

كــام تــم عقــد سلســلة مــن اللقــاءات التشــاورية يف جميــع محافظــات اململكــة يف الفــرة الواقعــة مــا بــن 13 ترشيــن األول 2019 
– 17 ترشيــن الثــاين 2019، بهــدف 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 شــامل ووســط وجنــوب اململكــة، ووصــل عــدد املشــاركن واملشــاركات يف هــذه اللقــاءات 
إىل حــوايل 850 مشــارك ومشــاركة. كــام تــم عقــد جلســات متخصصــة مــع 35 الجئــة يف مخيــامت الالجئــن، باالضافــة إىل جلســة 
ــوايل 190  ــا ح ــارك فيه ــي ش ــتوى الوطن ــى املس ــدين ع ــع امل ــة واملجتم ــات الوطني ــة واملؤسس ــة واألكادميي ــات الحكومي ــع املؤسس م

مشــارك ومشــاركة8. 

رسم توضيحي 2: الرشكاء يف تعزيز املساواة بن الجنسن

8   يبن ملحق رقم )3( قامئة باالجتامعات واملقابالت والجلسات التشاورية يف املحافظات ضمن منهجية إعداد وتطوير االسراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن 2020-2025. ويبن ملحق رقم )4( قامئة األولويات التي نتجت عن  

الجلسات التشاورية عى مستوى اململكة واملحافظات.

مجلس األمة

مؤسسات املجتمع 
املدين

مجالس املحافظات 
واملجالس البلدية 

واملحلية

املنظامت الدولية

املجتمع املحيل(نساء 
،رجال ،فتيان ،فتيات)

القطاع الخاص املؤسسات الحكومية 
والوطنية
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عدد املشاركن/اتالفئات املشاركة

أوالً: املشاورات من خالل املقابالت الفردية والجامعية مع أصحاب العالقة والخرباء بإجاميل )102( مشارك/ة

16املقابالت الفردية مع أصحاب االختصاص والخرباء

19اجتامع فريق العمل الفني للجنة الوزارية وفريق النوع االجتامعي واملساواة بن الجنسن

31اجتامع الجهات املانحة واملمولن

16اجتامع ممثلن القطاع الخاص

20اجتامع أعضاء وعضوات مجلي النواب واألعيان

ثانياً: املشاورات الوطنية من خالل الجلسات التشاركية يف املحافظات وبإجاميل عدد مشاركن/ات ) 1074( مشارك/ة

768جلسات تشاركية يف املحافظات - )12( محافظة 

80جلسات املجالس التنفيذية للمحافظات )4 محافظات(

191جلسة املؤسسات الحكومية واألكادميية واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدين عى املستوى الوطني

35جلسات متخصصة مع الالجئات

جدول رقم 1: اللقاءات واملشاورات لتحديد أولويات االسراتيجية

شكل رقم 2: توزيع املشاركن يف اللقاءات التشاورية عى مستوى املحافظات حسب الجنس
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المرحلة الثالثة: تطوير إطار العمل المنطقي وإعداد مسودة االستراتيجية
تــم تطويــر إطــار العمــل املنطقــي لالســراتيجية بهــدف إحــداث التغيــري املنشــود، وذلــك بعــد تحليــل وتحديــد كيفيــة تأثــري 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 الركيــز عليــه لنتمكــن مــن الوصــول اىل األثــر املرجــو تحقيقــه 
يف املســتقبل بفعاليــة أكــرب. هــذا وقــد تــم تحليــل املعلومــات والبيانــات التــي تــم جمعهــا ســواًء مــن الدراســات والوثائــق التــي متــت 
ــات واألهــداف  ــد األولوي ــم تحدي ــث ت ــع أصحــاب املصلحــة، حي ــاورية يف املحافظــات وم ــج الورشــات التش ــن نتائ ــا أو م مراجعته
ــة  ــّودة األولي ــة املس ــت صياغ ــم مت ــن ث ــراتيجية وم ــتتبناها االس ــي س ــالت الت ــرأة يف األردن والتدخ ــع امل ــوض بواق ــة بالنه الكفيل
ــوع  ــاج الن ــق القطاعــي إلدم ــا والفري ــع له ــي التاب ــق الفن ــرأة مــن خــالل الفرب ــة لتمكــن امل ــة الوزاري ــا للجن لالســراتيجية ورفعه

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، 
حيــث تــم مناقشــة املالحظــات خــالل اجتــامع متخصــص، كــام تــم تطويــر املســودة األوىل لالســراتيجية ومشــاركتها مــع أصحــاب 
املصلحــة الرئيســين مــن الجهــات الرســمية وغــري الرســمية املختلفــة والجهــات املشــاركة يف املرحلــة التشــاورية قبــل عقــد لقــاءات 
ــم عقــد ثــالث ورشــات شــملت منظــامت املجتمــع املــدين وأصحــاب الخــربة واالختصــاص يف  ــث ت تشــاورية ملناقشــة املســودة. حي
ــم عقــد جلســة متخصصــة شــملت أعضــاء  ــوب، حرضهــا حــوايل )230( مشــارك ومشــاركة. وت محافظــات الشــامل والوســط والجن
ــة واملانحــن، وتــم اســتالم املالحظــات  وعضــوات مجلــس األمــة وممثــي القطــاع الخــاص، وجلســة أخــرى ضمــت الجهــات الدولي
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 خــالل 
املشــاورات الوطنيــة، وجــرى األخــذ بالتعديــالت الفنيــة املقرحــة لرفــع ســوية الوثيقــة، وُخصصــت جلســة أخــرية 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 نهجــاً ثابتــاً وراســخاً للحكومــات املتعاقبــة. 

عدد املشاركن/اتالفئات املشاركة

أوال: املراجعة عى مستوى املحافظات

56الجلسة النقاشية ملنظامت املجتمع املدين واملختصن يف محافظات الشامل

90الجلسة النقاشية ملنظامت املجتمع املدين واملختصن يف محافظات الوسط

81الجلسة النقاشية ملنظامت املجتمع املدين واملختصن يف محافظات الجنوب

ثانياً: املراجعة املتخصصة مع أصحاب املصلحة والخرباء

67الجلسة النقاشية ملمثي و ممثالت مجلس األمة و القطاع الخاص

20الجلسة النقاشية للفريق الفني لالسراتيجية الوطنية للمرأة

29الجلسة النقاشية للمنظامت الدولية واملانحن

جدول رقم 2: اللقاءات واملشاورات ملراجعة مسودة االسراتيجية
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المرحلة الخامسة: عملية تطوير الخطط التنفيذية وإطار المتابعة والتقييم 
لتفعيــل تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن 2020-2025 وبعــد املصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء وبنــاًء 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. كــام 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 وضــامن تكامليتهــا لتنفيــذ االســراتيجية مــن قبــل الجهــات 
املســؤولة عــن التنفيــذ مــن خــالل 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 
ــداف  ــذ األه ــة بتنفي ــات املختلف ــزام املؤسس ــدى الت ــم م ــة وتقيي ــة متابع ــاءة عملي ــذ وكف ــامن التنفي ــاهم يف ض ــا سيس ــي له املنطق
االســراتيجية واملشــاريع واملبــادرات املتضمنــة بــكل منهــا؛ حيــث تقــوم كل جهــة بقيــاس مــؤرشات األداء كــام تــم تحديدهــا وتعريفهــا 
ــم أدوات  ــة لقيــاس مــدى تحقــق املســتهدفات. ويضــم إطــار املتابعــة والتقيي ــر الدوري ــم، وإعــداد التقاري يف خطــة املتابعــة والتقيي
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. 

كــام أن وجــود خطــة لالتصــال وكســب التأييــد لالســراتيجية الوطنيــة وخططهــا ســيضمن التعريــف مبضمونهــا والتزاماتهــا ورفــع 
جاهزيــة ووعــي الــرشكاء حــول أهميــة تبنيهــا يف عملهــم وعكســها عــى خططهــم الوطنيــة والقطاعيــة واملؤسســية.

2.واقع وأولويات المرأة في األردن 
بلــغ عــدد اإلنــاث يف األردن 4.9 مليــون نســمة وبنســبة بلغــت 47.1 %  مــن مجمــوع الســكان الــكي لعــام 2019، كــام شــكلت نســبة 
اإلنــاث الــاليت أعامرهــن أقــل مــن 15 ســنة 35.6 % مــن إجــاميل اإلنــاث ويف املقابــل ترتفــع هــذه النســبة بــن اإلنــاث يف الفئــة 
ــاث دون  ــرب نســبة اإلن ــم تنخفــض هــذه النســبة إىل 3.8 %  يف ســن 65 ســنة فأكــر9، وتعت ــة )15-64( لتســجل 60.6 % ، ث العمري
ســن 15 ســنة حاليــاً مرتفعــة مــام يعنــي توقــع املزيــد مــن اإلنــاث يف ســن اإلنجــاب مســتقبالً، واملزيــد أيضــاً مــن اإلنــاث يف أعــامر 

القــوى البرشيــة، وبالتــايل قــوة العمــل.

ــع الســيايس واالقتصــادي  ــا عــى الواق ــت بظالله ــة ألق ــة مــن أزمــات إقليمي عــى الرغــم مــام شــهده األردن يف الســنوات املاضي
واالجتامعــي ومــا شــكلته هــذه األزمــات مــن تحــٍد حقيقــي لجهــود التنميــة املســتدامة والشــاملة، إال أن جهــود النهــوض بواقــع املــرأة 
وتحســن أوضاعهــا يف املجــاالت االقتصاديــة والصحيــة والتعليميــة والسياســية اســتمرت عــرب العقــد املــايض عــى مســتوى الترشيعات 
واالســراتيجيات والربامــج واإلجــراءات. لقــد شــهدت تلــك الفــرة اهتاممــاً متزايــداً بقضايــا املــرأة عــى املســتوين الرســمي واألهــي 
عــى صعيــد سياســات تفعيــل املســاواة فيــام يتعلــق بتعزيــز حقــوق املــرأة ومتكينهــا يف املجتمــع مبــا ينســجم والتغــريات االجتامعيــة 
ــادرات إىل شــمول  ــف املجــاالت. وســعت الجهــود والربامــج واملب ــد لهــا يف مختل ــاة املــرأة واالنخــراط املتزاي التــي طــرأت عــى حي
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. 

2.1 البيئة المؤثرة 
تلعــب الترشيعــات واألطــر املؤسســية والســياق الثقــايف واالجتامعــي دوراً ديناميكيــاً ومتداخــالً بحيــث يؤثــر ويتأثــر كل منهــا باآلخــر 
وتســاهم جميعــاً يف مســاحة التفــاوض االجتامعــي والســيايس إلحــداث التغيــري الــالزم للنهــوض بواقــع املــرأة يف الفضاءيــن العــام 
والخــاص. كــام 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 الثــالث البيئــة املؤثــرة يف إحــداث التغيــري إيجابــاً أو ســلباً.

http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/PopulationEstimates.pdf    9
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2.1.1 التشريعات
شــكل إصــدار وتعديــل الترشيعــات مــن القوانــن واألنظمــة نقطــة تحــوٍل 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 والتعليــامت 
التنفيذيــة األخــرى، والتــي تحتــاج إىل التعديــل والتطويــر لتتــالءم 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 خــالل التطبيــق، والقــدرة عــى الوصــول إىل 

العدالــة، وســيادة القانــون. 

وتأكيــداً عــى ذلــك أكــّد 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، كــام أكــدوا عــى 
رضورة رفــع الوعــي القانــوين للنســاء والفتيــات، باإلضافــة إىل رضورة إيجــاد آليــات لضــامن تنفيــذ القوانــن مــن الجهــات املســؤولة.

2.1.2 األطر المؤسسية 
تأسســت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة يف عــام 1992 كآليــة وطنيــة للنهــوض بوضــع املــرأة يف األردن، وتعزيــز مشــاركتها 
يف تحقيــق التنميــة املســتدامة، وتأكيــداً 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 ونــرش الوعــي بأهميــة دورها ومشــاركتها 

يف تحقيــق التنميــة الوطنيــة املســتدامة.

تقــوم شــؤون املــرأة بتنســيق عملهــا مــع الحكومــة مــن خــالل شــبكة ضبــاط النــوع االجتامعــي؛ حيــث تعمــل هــذه الشــبكة عــى دعــم 
جهــود شــؤون املــرأة يف تعميــم مراعــاة االحتياجــات املختلفــة لــكال الجنســن وســّد الفجــوة بينهــام يف العديــد مــن القطاعــات يف 
خطــط الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة، وتعمــل عــى تنفيــذ األنشــطة وزيــادة الوعي باملســاواة بــن الجنســن يف مختلــف القطاعات. 
كــام تــرأس اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة الفريــق القطاعــي إلدمــاج النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن وهــو أحــد 
الفــرق القطاعيــة للربنامــج التنفيــذي الحكومــي والــذي يعمــل عــى ضــامن إدمــاج االحتياجــات املختلفــة للجنســن وســّد الفجــوة 

بينهــام ضمــن القطاعــات املختلفــة للربنامــج التنفيــذي الحكومــي وخطــة االســتجابة لألزمــة الســورية.

ُشــكلت اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف عــام 2015، كإحــدى 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 دوراً هامــاً يف التنســيق الحكومــي عــى مســتوى الــوزارات لضــامن تبنــي وتنفيــذ السياســات والخطــط 
والربامــج وتخصيــص املــوارد لتنفيذهــا ضمــن املوازنــات الحكوميــة. كــام يدعــم عمــل اللجنــة الوزاريــة فريــق فنــي ممثــل ألعضــاء 

اللجنــة الوزاريــة يتــم تنســيق عملــه مــن خــالل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة.

ــط  ــن يف الخط ــكال الجنس ــة ل ــات املختلف ــمول االحتياج ــتوى ش ــاوت مس ــه يتف ــية إال أن ــر املؤسس ــذه األط ــر ه ــن توف ــم م وبرغ
ــان إىل الشــمولية يف التعامــل مــع هــذه  ــري مــن األحي ــة، وتفتقــر يف كث ــة املختلف ــة يف القطاعــات التنموي واالســراتيجيات الوطني
القضايــا، ويف كثــري مــن الحــاالت تركــز عــى قطــاع دون اآلخــر أو تتعامــل مــع قضايــا املــرأة بطريقــة منفصلــة، كالركيــز عــى صحــة 
األم وإغفــال الفئــات العمريــة املختلفــة، أو التعامــل مــع املــرأة كفئــة مهمشــة أو أكــر عرضــة للتهميـــ، دون النظــر إليهــا كمحــرك 
للتغيــري ومســاهمة يف التنميــة. وتواجــه األطــر املؤسســية الواضعــة للسياســات والخطــط والجهــات التنفيذيــة مجموعــة مــن التحديــات 
التــي تحــّد 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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يعتــرب توفــري البيانــات مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه تحليــل واقــع املــرأة والفتــاة يف األردن والتــي تؤثــر عــى قــدرة الجهــات 
ــز بــن الجنســن.  ــة التميي ــز املســاواة وإزال ــذ الفاعــل مــن أجــل تعزي ــط والتنفي ــة، الرســمية وغــري الرســمية، عــى التخطي املختلف
واســتجابًة لــرضورة تحســن البيانــات واإلحصــاءات والتحليــالت املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي، فقــد تــم اســتحداث قســم إحصــاءات 
النــوع االجتامعــي عــام 2005 ضمــن مديريــة اإلحصــاءات الســكانية واالجتامعيــة، وقــد تــم العمــل عــى إعــادة معالجــة البيانــات 
ــة  ــا النــوع االجتامعــي، ومــن األمثل ــة تخــدم بشــكل أفضــل أغــراض وقضاي املوجــودة داخــل اإلحصــاءات العامــة بطريقــة إحصائي
عــى ذلــك؛ التغــريات 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، كــام أن هنــاك حاجــة لـــتأمن املــوارد املاليــة لجمــع البيانــات غــري املتوفــرة حــول اســتخدام الوقــت 
والعنــف ضــد املــرأة والعمــل عــى احتســاب تكلفتــه، وذلــك ألهميــة توفــري البيانــات املتعلقــة مبــؤرشات الهــدف الخامــس مــن أهــداف 
التنميــة املســتدامة، والبالــغ عددهــا 14 مــؤرشاً، واملــؤرشات املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي واملتقاطعــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة 
ــل أوراق  ــة مختلفــة ومتعلقــة بإحصــاءات الجنســن مث ــاج موضوعــات معرفي ــغ عددهــا 80 مــؤرشاً. باإلضافــة إىل رضورة إنت والبال
البحــث. وأخــرياً فــإن التفاعــل بــن منتجــي اإلحصــاءات ومســتخدميها يســاعد عــى اســتخدام البيانــات أثنــاء عمليــات التخطيــط 

مــام يلــزم تحديثهــا بشــكل دوري.

إن قضايــا املــرأة عــى املســتوى التنفيــذي ذات بُعــد قطاعــي يتحمــل مســؤولية النهــوض بهــا جميــع الــوزارات واملؤسســات الحكوميــة 
كٌل بحســب اختصاصهــا، مــام 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 
الكثــري مــن التحديــات املرتبطــة بالقــدرات املؤسســية، وتوفــري املــوارد والبيانــات وغريهــا لضــامن إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي 

يف كافــة جوانــب عمــل الحكومــة. 

تلعــب املؤسســات املختلفــة دوراً تكامليــاً مــع اآلليــات الوطنيــة للمــرأة، لدعــم املــرأة وترجمــة السياســات واالســراتيجيات والخطــط 
إىل خطــط تنفيذيــة وبرامــج وتدخــالت 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. كــام يتضمــن البعــد املؤســي الحوكمــة الرشــيدة، وضــامن جــودة الخدمــة والتميــز والنزاهــة وإدارة املعرفــة 

وترســيخ مجتمــع التعلــم الدائــم، والبحــث العلمــي، واملتابعــة والتقييــم وحفــز التمويــل وبنــاء الــرشاكات. 

تعتمــد فاعليــة وكفــاءة األطــر املؤسســية عــى قدرتهــا عــى التشــبيك وبنــاء الــرشاكات والتوافقات مــع املؤسســات الترشيعيــة والوطنية؛ 
ــان دوراً  ــواب واألعي ــة املــرأة وشــؤون األرسة يف مجلــي الن ــات، ولجن ــات األردني فعــى املســتوى الترشيعــي يلعــب ملتقــى الربملاني
هامــاً يف دراســة القوانــن املتعلقــة بحقــوق املــرأة واألرسة والطفــل ومتابعــة السياســات والخطــط والربامــج الالزمــة لتمكــن املــرأة 
اجتامعيــاً وثقافيــاً واقتصاديــاً 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، مــام يعــزز أهميــة الــدور الــذي تلعبــه اآلليــات الوطنيــة 

للمــرأة يف دعــم هــذه الجهــود وتعزيزهــا.

ــية  ــة والسياس ــرأة االقتصادي ــاركة امل ــز مش ــان يف تعزي ــوق اإلنس ــرأة وحق ــوق امل ــة بحق ــدين املعني ــع امل ــامت املجتم ــاهم منظ تس
واالجتامعيــة والثقافيــة، ومنحهــا أدواراً قياديــة باإلضافــة إىل الــدور الــذي تلعبــه يف مجــال حاميــة املــرأة مــن العنــف واملســاهمة يف 
جهــود األمــن والســالم وخدمــات اإلغاثــة ودعــم الالجئــات والعديــد مــن الخدمــات يف املجــاالت األخــرى، إىل جانــب دوٍر هــام يف 
كســب التأييــد نحــو تعديــل الترشيعــات إلزالــة أشــكال التمييــز والعنــف ضــد املــرأة. عــى الرغــم مــن تعــدد منظــامت املجتمــع املــدين 
وتنــوع خدماتهــا وبرامجهــا املوجهــة منهــا نحــو املــرأة، إال أنهــا أيضــاً تتفــاوت يف قدراتهــا املؤسســية، ويف القــدرة عــى الوصــول 
إىل القواعــد الشــعبية، كــام أنهــا ال زالــت تواجــه تحديــات مرتبطــة بآليــات التمويــل. وتســعى منظــامت املجتمــع املــدين إىل توحيــد 
الجهــود وتشــكيل رؤيــة موحــدة حــول كيفيــة النهــوض بواقــع املــرأة يف األردن، إال أن هــذه الجهــود مل تحقــق بعــد الطمــوح املأمــول؛ 
مــام يؤكــد عــى أهميــة اســتمرار التعــاون والحــوار والتشــبيك مــا بــن األطــر املؤسســية الرســمية ومنظــامت 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 عــامن الرشقيــة والجنوبيــة 
ــل دور  ــة لتفعي ــى الحاج ــدين، وع ــع امل ــات املجتم ــالل مؤسس ــن خ ــة م ــج املقدم ــرار الربام ــيق وتك ــف يف التنس ــود ضع ــى وج ع
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ــن  ــدم م ــل املق ــإدارة التموي ــة ب ــراءات املتعلق ــن اإلج ــات، وتحس ــف املحافظ ــرأة يف مختل ــم امل ــال دع ــة يف مج ــات العامل املؤسس
ــة  ــة، وأهمي ــا املالي ــة القضاي ــذ الربامــج واســتقطاب املســتهدفن ومتابع ــم لتنفي ــة والتقيي ــات املتابع ــز آلي ــة، وتعزي املنظــامت الدولي
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 غــري متوامئــة مــع خصوصيــة املحافظــات ويزيــد مــن 

تكــرار الربامــج املقدمــة.

2.1.3 السياق الثقافي االجتماعي
تشــكل املعايــري االجتامعية الســلبية والقوالــب النمطية املبنية 
ــوض  ــياً للنه ــاً رئيس ــن عائق ــن الجنس ــات ب ــى الفروق ع
بواقــع املــرأة يف األردن، فــام زالــت البنيويــة الثقافيــة 
واملجتمعيــة تعــزز الصــورة النمطيــة للمــرأة مــام يحــّد مــن 
قدرتهــا عــى املســاهمة يف الحيــاة العامــة، ويحرمهــا مــن 
ــة  ــوارد والعدال ــة والوصــول إىل امل ــا الكامل ــع بحقوقه التمت

وتقــف عائقــاً 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 املعايــري االجتامعيــة الســلبية بصــورة واضحــة يف اســتمرار 
بعــض املامرســات املجتمعيــة الســلبية،  بالرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت للتصــدي لهــا، كــام وتؤثــر املامرســات املجتمعيــة الســلبية عــى 
قــدرة النســاء والفتيــات عــى اتخــاذ القــرارات يف العديــد مــن املجــاالت بحّريــة، والتــي تتعلــق بالتعليــم والصحــة واالدخــار واإلنفــاق 
واملــرياث 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. 

ــا املســاواة  ــا. إال أن مســتوى وعــي اإلعــالم بقضاي ــة للمــرأة أو تعميقه ــري النظــرة النمطي تلعــب وســائل االعــالم دوراً مهــامً يف تغي
بــن الجنســن ال زال دون الطمــوح، وهنــاك تغييــب لقضايــا التمييــز عــى أســاس الجنــس عــن ســلم أولويــات الخطــاب اإلعالمــي10، 
ــرأة”  ــا امل ــت “قضاي ــا زال ــن. وم ــن الجنس ــات ب ــى الفروق ــة ع ــة املبني ــب النمطي ــور والقوال ــالم للص ــس اإلع ــة إىل تكري باإلضاف
ــام  ــام. ك ــا يف الخطــاب الع ــن دمجه ــدالً م ــائية” - ب ــع النس ــرأة” - أو “املواق ــج امل ــب األحــوال يف “برام ــرأة” يف أغل ــها “امل تناقش
ســاهم توســع انتشــار اســتعامل تطبيقــات الهواتــف النقالــة ومواقــع التواصــل االجتامعــي واملواقــع االخباريــة يف األعــوام االخــرية 
يف ازديــاد أشــكال التنمــر والهجــوم عــى النســاء يف مواقــع صنــع القــرار عــرب الوســائط االلكرونيــة باســتخدام لغــة ذكوريــة ومبنيــة 
عــى الصــورة النمطيــة للمــرأة، والركيــز عــى مفهــوم عــدم الكفــاءة املبنــي عــى الجنــس، مــام يؤثــر ســلباً عــى إقبــال النســاء عــى 
املشــاركة يف الحيــاة السياســية. وبالرغــم مــن الــدور الهــام الــذي تلعبــه مواقــع التواصــل االجتامعــي وتطبيقــات الهواتــف يف نــرش 
التوعيــة حــول قضايــا التمييــز والعنــف، إال أنهــا تعتــرب ســالح ذو حّديــن حيــث ســاهمت بعــض مواقــع التواصــل االجتامعــي يف اآلونــة 
األخــرية يف بنــاء خطــاب هجومــي عــى جهــود متكــن املــرأة وحاميتهــا مــن العنــف، ويف بعــض األحيــان وصــل إىل مســتوى خطــاب 

الكراهيــة ضــد العاملــن والعامــالت يف هــذا املجــال، مــام قــد يشــكل تهديــداً لألمــن املجتمعــي. 

ومــن الجانــب الربــوي، عــى الرغــم مــن التطــور الــذي حققــه األردن يف مــؤرشات التعليــم، وباإلضافــة للعديــد مــن املالحظــات 
عــى مناهجنــا ومــا نلمســه مــن الراجــع الكبــري يف مســتويات الطلبــة حيــث يواجــه التعليــم مشــاكل وعقبــات وتحديــات يف عمليــة 
بنــاء املناهــج؛ مــا زال مضمــون املناهــج املدرســية أيضــاً يحتــوي عــى القيــم واألعــراف املعــِززَة للصــورة التقليديــة للمــرأة، مثــل إعــداد 
الفتيــات للــزواج دون دورهــا التنمــوي. وبالرغــم مــن اســتمرار وجــود االســتثناء يف الترشيــع للســامح بالــزواج ملــن هــم دون ســن 
الثامنــة عــرش إال أن املناهــج ال تتضمــن بشــكل علمــي مفاهيــم الصحــة الجنســية، باإلضافــة للتوعيــة بأشــكال التحــرش لجميــع الفئــات 
العمريــة وأدوات الوقايــة والحاميــة منــه. كــام تفتقــر املناهــج للتوجيــه حــول مســارات مهنيــة معينــة مثــل الفنــون والعلــوم اإلنســانية11، 
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 االهتــامم الــكايف حتــى اآلن، وهنــاك حاجــة لدراســة مصــادر التعلــم وبناء 
املعرفــة الرســمية وغــري 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.

10  تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن مشاركة املرأة السياسية يف األردن لعام 2018. 

11   مؤسسة تحدي األلفية، خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي، 2015.

ــن  ــن الجنس ــاواة ب ــة باملس ــة املتعلق ــدات الثقافي ــى املعتق ــز ع ــب الركي يج

وحقــوق املــرأة، يف االســراتيجية املقبلــة، »ألنهــا متثــل عــى األرجــح التحــدي 

األكــر صعوبــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة يف األردن«.

من نتائج تقييم االسراتيجية الوطنية للمرأة 2017-2013
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ظهــرت قضيــة اإلتجاهــات املجتمعيــة الســلبية يف التعامــل مــع قضايــا املســاواة بــن الجنســن كأولويــة يف مثانيــة محافظــات مــن 
أصــل اثنتــي عــرشة محافظــة، وهــي: املفــرق والزرقــاء والكــرك وإربــد ومعــان ومادبــا وعجلــون والبلقــاء. حيــث بينــت نتائج الجلســات 
ــع، واملامرســات  ــرأة يف املجتم ــة امل ــن مكان ــع م ــي ترف ــة الت ــد اإليجابي ــادات والتقالي ــم والع ــن القي ــاً ب ــاك خلط ــاورية أن هن التش
ــى  ــاركون ع ــد املش ــد أك ــن. وق ــن الجنس ــاواة ب ــا املس ــع قضاي ــل م ــلبية يف التعام ــات الس ــن االتجاه ــزز م ــي تع ــلوكيات الت والس
الحاجــة إىل اســتهداف فئــات مختلفــة إلحــداث التغيــري؛ ذلــك أن الربامــج التوعويــة التــي تهــدف إىل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن 
تســتهدف يف األغلــب الفتيــات فقــط وال تســتهدف األمهــات أو اآلبــاء أو األخــوة. كــام أكــدوا عــى أهميــة دور املؤسســات اإلعالميــة 
ــة ألدوار املــرأة والرجــل يف املجتمــع وتعزيــز مشــاركة  يف مشــاركة قصــص نجــاح وبــث رســائل مــن شــأنها تغيــري الصــورة النمطي

املــرأة عــى كافــة األصعــدة.

2.2  واقع المرأة في مجاالت التمكين والحماية
2.2.1 الوصول الى فرص التعليم

ســجلت الفتيــات معــدالت التحــاق أعــى مــن معــدالت التحــاق الذكــور يف املــدارس12، واقــرب األردن مــن إغــالق الفجــوة الجندريــة 
يف التعليــم حيــث بلغــت0.991  ضمــن مــؤرش التحصيــل العلمــي13، هــذا وتصل نســبة اإلنــاث للذكــور 1.19 %  يف مرحلــة البكالوريوس 
و 1.03 %  يف املرحلــة الثانويــة و0.98 %  يف املرحلــة األساســية14. وانخفضــت نســبة األميــة لإلنــاث مــن 7.6 %  يف الربــع الرابــع مــن 
عــام 2017 إىل 6.8 %  يف الربــع الرابــع مــن عــام 152018 . وانخفضــت نســبة األميــة لإلنــاث مــن %10عــام 2015 إىل 7.2 %عــام 
2018. هــذا ومل تتــواىن الحكومــة األردنيــة عــن تقديــم الدعــم واملســاعدة للالجئــن الســورين مــن كال الجنســن، حيــث أُنشــئت 
العديــد مــن املــدارس يف املخيــامت، إضافــة إىل اســتحداث نظــام الفرتــن يف 204 مدرســة حكوميــة الســتيعاب األعــداد الكبــرية 
مــن الطلبــة بســبب اللجــوء الســوري إىل األردن، ومــا شــكله ذلــك مــن ضغوطــاٍت عــى البنــى التحتيــة للمؤسســات التعليميــة املختلفــة 
ومواردهــا. وعــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل األميــة يف األردن إال أنــه ال زال مرتفعــاً بــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة حيــث يصــل 
ــة االحتياجــات املتزايــدة  إىل مــا يزيــد عــى 35 % ، ويرتفــع هــذا املعــدل عنــد اإلنــاث. وال زالــت هنــاك تحديــات مرتبطــة مبواكب
للخدمــات التعليميــة وتطــورات العــر وضــامن توفــري 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، ويعتــرب مــن ضمــن أخفــض معــدالت املشــاركة االقتصاديــة يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. 

هــذا وقــد أشــار املشــاركون يف الجلســة التشــاورية يف محافظــة الكــرك إىل وجــود فجــوة يف جــودة التعليــم بــن العاصمــة عــامن 
وباقــي املحافظــات، كــام 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 للتهميـــ بســبب 
عــدم قدرتهــم عــى الحصــول عــى التعليــم الجيــد، حيــث يعــاين الذكــور مــن مشــكلة التــرب مــن املــدارس بشــكل أكــرب مــن اإلنــاث، 

ومــن عــدم كفايــة برامــج التدريــب املهنــي بشــكل أســايس. 

2.2.2 التمكين االقتصادي 
ــة يف  ــن وخاص ــن الجنس ــاواة ب ــرأة واملس ــن امل ــة متك ــه قضي ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــن أه ــاً م ــرأة اقتصادي ــن امل ــرب متك يعت
الســنوات الخمــس األخــرية التــي شــهد خاللهــا األردن حالــة مــن عــدم االســتقرار يف املنطقــة وتدفــق لالجئــن، باالضافــة إىل تراجــع 
ــل. ال  ــدد القادمــن الجــدد لســوق العم ــة نســبًة لع ــق فــرص العمــل الكافي قــدرة االقتصــاد األردين يف الســنوات األخــرية عــى خل
تــزال املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف األردن متواضعــة الرتباطهــا بالظــروف االقتصاديــة مــن جهــة وبالســياق االجتامعــي واألدوار 
ــن تخصصــات مشــبعة يف  ــل ضم ــرأة يف العم ــارات امل ــر عــى خي ــت تؤث ــا زال ــي م ــة أخــرى، والت ــة داخــل األرسة مــن جه النمطي
ســوق العمــل وتركــز 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 توفــري بيئــة عمــل صديقــة لــألرسة وغيــاب خدمــات النقــل الكفــؤة واآلمنــة 
والتحديــات املرتبطــة بالتمييــز يف األجــر لــدى تســاوي قيمــة العمــل وتوفــر خدمــات رعايــة األطفــال النوعيــة واملناســبة، وكذلــك 

توفــري فــرص عمــل مناســبة للمــرأة يف املحافظــات مبــا يتناســب مــع خصوصيــة املحافظــة.

12   خطة استجابة األردن لألزمة السورية 2020-2018.

13   تقرير املنتدى االقتصادي العاملي عن مؤرشات الفجوة الجندرية لعام 2020.

https://www.theglobaleconomy.com/rankings   14

15   دائرة االحصاءات العامة، نظام املؤرشات االقتصادية واالجتامعية، مؤرشات التعليم لألعوام 2017 و 2018
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وقــد بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2019 ) 17.1 % ( مقارنــة بـــ ـِ ) 27.5 %  لإلنــاث(16، وذلــك عــى 
ــس  ــن عــن العمــل حســب الجن ــت نســبة املتعطل ــور. كــام تباين ــة بالذك ــم مقارن ــج أفضــل يف التعلي ــرأة نتائ ــق امل الرغــم مــن تحقي
والتحصيــل العلمــي، حيــث وصلــت لــدى الذكــور مــن حملــة درجــة البكالوريــوس فأعــى 29.7 %  مقابــل 83.0 %  لإلنــاث، أمــا معــدل 
ــاث(. وعــى الرغــم مــن وجــود ترشيعــات  ــل 13.2 %  لإلن ــغ 33.6 %  )53.3 %  للذكــور مقاب ــح فقــد بل ــة املُنّق املشــاركة االقتصادي
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 94 % للنســاء مقابــل 74 % بــن الرجــال.  

وبشــكل عــام، يعــد القطــاع العــام أكــرَ جاذبيــة للمــرأة مــن القطــاع الخــاص ألســباب ذات عالقــة باألعــراف املجتمعيــة وانخفــاض 
عــدد ســاعات العمــل والثبــات واألمــان الوظيفــي؛ حيــث بلغــت نســبة عمــل املــرأة يف القطــاع العــام 40.5 % ، مقارنــة بـــِ 15 % مــن 
مجمــوع القــوى العاملــة يف القطــاع الخــاص17، ومــا زال عمــل املــرأة يركــز يف القطــاع العــام وخاصــة يف قطاعــي الصحــة والتعليــم 
مــام ميثــل تحديــاً يواجــه املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة، باإلضافــة إىل  الفصــل املهنــي األفقــي والــذي يتمثــل بركــز عمــل النســاء يف 
الوظائــف واألعــامل التــي تتطلــب مســتوى مهــارة أدىن ويف املســتويات الوظيفيــة الوســطى بعيــداً عــن الوظائــف القياديــة ومراكــز 
صنــع القــرار وتنفيــذه، أمــا الفصــل املهنــي العامــودي والــذي يتمثــل بركــز عمــل النســاء يف مجــاالت وقطاعــات عمــل معينــة؛ فهــي 
عــادة مــا تكــون يف قطاعــات  التعليــم والصحــة واملجــاالت اإلدراريــة والخدميــة، مــام يحتــم علينــا تطويــر خطــط وبرامــج مســتقبلية 
لرفــع مشــاركة املــرأة االقتصاديــة وتشــجيعها عــى العمــل يف املهــن غــري التقليديــة/ غــري 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 أيضــاً يف تــدين مشــاركتها االقتصاديــة الكليــة. كــام أن نظــرة القطــاع الخــاص لــألدوار 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 وفًقــا لبيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة، حيــث 
بلغــت فجــوة األجــور بــن الجنســن 13.8 % يف القطــاع العــام و15.5 % يف القطــاع الخــاص18، مــع 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 تشــري دراســة لــوزراة االقتصــاد الرقمــي والريــادة حــول املواءمــة بــن العــرض والطلــب لتخصصــات 
ــغ )4138( خريــج، منهــم 51 % مــن النســاء،  خريجــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات بــأن عــدد الخريجــن لعــام 2018 قــد بل
كــام تشــري نفــس الدراســة إىل أن إجــاميل امللتحقــن بســوق العمــل لعــام 2018 قــد بلــغ )1512( أي مــا نســبته 40 % مــن إجــاميل 
الخريجــن، حيــث تشــكل اإلنــاث مــا نســبته )36 % ( مــن إجــاميل امللتحقــن بســوق العمــل19،  وكذلــك يعمــل عــدد أكــرب مــن النســاء 

يف قطاعــات التمويــل والتأمــن والخدمــات العلميــة والتقنيــة20.

ــت 22 % مــن الــرشكات الرائــدة يف االردن نســاًء يف مجالــس إداراتهــا21، وعــى رأســها  أمــا يف مجــال ريــادة األعــامل، فقــد َضمَّ
ــابهن  ــن لحس ــل أو يَعَمل ــات عم ــالت أو صاحب ــات العام ــاء األردني ــبة النس ــكل نس ــات22، و تش ــوك والخدم ــي البن رشكات يف  قطاع
الخــاص 3.8 % فقــط23، ومتتلــك املــرأة 9 % فقــط مــن مجمــوع املنشــآت الصغــرية ومتناهيــة الصغــر ســواء كانــت مســجلة أو غــري 
ــغ  نســبة األعــامل مــن املنــزل 75 %  لإلنــاث24، كــام تتــدىن مشــاركة اإِلنــاث يف معــدل النشــاط الريــادي اإلجــاميل  مســجلة، وتبل
يف املراحــل املبكــرة ســواء بشــكل رســمي أو غــري رســمي، حيــث “يُعــزا الســبب يف ذلــك لــدى معظــم النســاء إىل أن األعــامل غــري 
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.

ــة  ــة يف الزراع ــدم مســاهامت حيوي ــداين وتق ــل املي ــة يف العم ــرأة يف املناطــق الريفي ــي تنشــط امل ــق باالقتصــاد الريف ــام يتعل وفي
والــروة الحيوانيــة واملؤسســات الريفيــة، وتشــري اإلحصــاءات إىل أن 0.9 % فقــط مــن إجــاميل عــدد اإلنــاث يف األردن يعملــن يف 

16    دائرة اإلحصاءات العامة )2019)، تقرير مسح العاملة والبطالة، الربع الثالث، 2019. 

17   تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عن النوع االجتامعي يف األردن لعام 2016.

18   دائرة اإلحصاءات العامة، األردن باألرقام، 2017.

19   دراسة للمواءمة بن العرض والطلب لتخصصات خريجي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، 2018

20   تقرير الخريجن والوظائف يف األردن: الفجوة بن التعليم والعمل ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية لعام 2016. 

21   تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عن النوع االجتامعي يف األردن لعام 2016.

22   نحو املساواة يف األجور: مراجعة قانونية للترشيعات الوطنية األردنية، مكتب منظمة العمل الدولية اإلقليمي للدول العربية، 2013.

23   تقييم مرشوع مساندة األعامل املحلية يف األردن للوكالة األمريكية للتنمية الدولية لعام 2019. 

24   مؤسسة تحدي األلفية، خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي، 2015.

25   املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع اإلقتصادية، ريادة  النساء لألعامل يف األردن لعام 2016
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الزراعــة، ومتتلــك 44 % مــن األرس يف املناطــق الريفيــة التــي ترأســها نســاء أراٍض زراعيــة و30 % منهــا متتلــك املاشــية، يف حــن 
ــك املاشــية26.  ــك األرايض و36 % متتل ــي يرأســها رجــال متتل أن 68 % مــن األرس الت

ــة  ــري إىل أن حاج ــات تش ــم، إال أن املعطي ــري املنظ ــمي أو غ ــري الرس ــاد غ ــول االقتص ــة ح ــاءات الكافي ــر اإلحص ــدم توف ــم ع ورغ
النســاء للعمــل أدت إىل تزايــد انخراطهــن يف ســوق العمــل وفــق أســس غــري منظمــة يف قطاعــات مختلفــة، ومــن هــذه القطاعــات 
ــدارس الخاصــة  ــامت امل ــة النســاء؛ القطــاع الزراعــي وقطــاع الســكرتاريا ومعل ــا عامل ــف فيه ــي تتكث ــة الت ــة غــري املنظم االقتصادي
والتجميــل واملحــالت التجاريــة وعامــالت املنــازل، وقــد أدى عملهــن وفقــاً ألســس غــري منظمــة إىل تعرضهــن للعديــد مــن االنتهــاكات 
والتجــاوزات املخالفــة لــرشوط العمــل الالئــق. كــام تزايــد عمــل الالجئــات أيضــاً يف القطاعــات غــري املنظمــة بالرغــم مــن تدابــري 
إدمــاج الالجئــن الســورين والســوريات يف ســوق العمــل املنظــم، فنســبة اســتفادة الالجئــات مــن التصاريــح الصــادرة لالجئــن مل 

ــدى 4.4 % يف عــام 201927. تتع

وتجــدر اإلشــارة هنــا اىل أن ضعــف خدمــات رعايــة األطفــال، يشــكل واحــداً مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه املــرأة والتــي تَِحــد 
ــة  ــز مكتســبات التنمي مــن قدرتهــا عــى املشــاركة االقتصاديــة وااللتحــاق بســوق العمــل28. كــام أن ضعــف نظــام النقــل العــام وتَركُ
املختلفــة مــن خدمــات تدريبيــٍة وتأهيليــٍة يف مناطــق بعيــدٍة عــن النســاء الريفيــات واألكــر فقــراً مبــا يف ذلــك النســاء الالجئــات، 
يَحــدًّ مــن فرصهــن يف االســتفادة مــن هــذه املكتســبات29، إىل جانــب قلــة فــرص املــرأة يف اكتســاب املهــارات املهنيــة املختلفــة نظــراً 
لقلــة مشــاركتها يف الحيــاة االقتصاديــة بشــكل عــام، والــذي يَِحــُد مــن قدرتهــا عــى املنافســة عــى الفــرص االقتصاديــة املتاحــة يف 

ســوق العمــل. 

وبينــت النتائــج الرئيســية ملــؤرشات الفقــر يف األردن 2017-2018، اســتناداً إىل مســح نفقــات ودخــل األرسة، أن حــوايل 15.7 % مــن 
ســكان األردن يعيشــون يف حالــة فقــر30، إضافــة إىل أن 60 % مــن األرس التــي تتلقــى مســاعدات مــن صنــدوق املعونــة الوطنيــة، 
ترأســها نســاء وتعيـــ يف حالــة فقــر مدقــع31، وتعــاين فئــات النســاء املطلقــات مــن صعوبــة مرتبطــة بعــدم قدرتهــن عــى إعالــة 
أطفالهــن، حيــث ال تكفــي النفقــة يف كثــري 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 2018 مــن املعونــات الشــهرية 61 %و85 % 
مــن املعونــات الطارئــة، مــام يؤكــد عــى أن الجهــود واالســتثامرات التــي وضعــت يف مجــال التمكــن االقتصــادي للمــرأة، مبــا يف 
ذلــك التمويــل امليكــروي والقــروض الصغــرية، 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 90 % مــن إجــاميل املتقدمــن للقــروض32، إال أن الدراســات تشــري الســتمرار التحديــات االقتصاديــة التــي تواجههــا األرس بشــكل 
عــام والنســاء بشــكل خــاص، ســواء كفئــات متقدمــة للحصــول عــى هــذه القــروض أو كمعرضــات ألشــكال العنــف االقتصــادي عندمــا 
يُجــربن عــى أخــذ القــروض لصالــح أحــد أفــراد االرسة، حيــث بينــت دراســة أجرتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ومركــز 
الدراســات االســراتيجية يف الجامعــة األردنيــة، أن 23 % مــن املتقدمــات للحصــول عــى قــروض ضمــن العينــة، كانــت لصالــح األهــل 

أو الــزوج و 24 % لســداد الديــون. 

هــذا وبحســب مســح الســكان والصحــة األرسيــة )2019(، فــإن 38 % فقــط مــن الســيدات اللــوايت مســتواهن التعليمــي أعــى مــن 
الثانــوي ولديهــن حســاب بنــيك خــاص، بينــام متتلــك 4 % فقــط مــن الســيدات الحاصــالت عــى التعليــم االبتــدايئ حســاب بنــيك 
خــاص بهــن33، وهــذا يــؤدي إىل ضعــف القــدرة عــى حصولهــن عــى الخدمــات املاليــة واملمتلــكات وإىل الحــد مــن ريــادة األعــامل 
بــن النســاء وتقليــل فــرص منــو األعــامل التجاريــة اململوكــة مــن قبلهــن، وقــد تشــكل عمليــة تشــجيع اســتخدام املحافــظ اإللكرونيــة 
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 املــرأة34. 

يقــف األردن عــى أعتــاب تحــول دميوغــرايف تاريخــي يحمــل فرصــة ســكانية مــن أبــرز مالمحهــا منــو فئــة الســكان يف أعــامر القوى 

26   الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )IFAD(، متكن فقراء الريف من التغلب عى الفقر يف األردن.

27   اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجن بعد 25 عاماً،  2019.

 https://www2.unwomen.org/-/media/field% 20office% 20jordan/attachments/publications/jordanian% 20and% .2016 28   تقرير هيئة األمم املتحدة للمرأة عن النساء العامالت األردنيات والالجئات السوريات لعام

20syrian% 20refugee.pdf?la=en&vs=1300

29   مؤسسة تحدي األلفية، خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي، 2015.

/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/poverty_201905   30

31   التقرير الوطني الدوري السادس للمملكة األردنية الهاشمية التفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 2015.

32   تقرير الوكالة اليابانية للتعاون الدويل عن النوع االجتامعي يف األردن لعام 2016.

33  دائرة اإلحصاءات العامة )2019(، مسح السكان والصحة األرسية 2018-2017 

34   مؤسسة تحدي األلفية، خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي، 2015.
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البرشيــة )15-64 ســنة( والتفــوق بشــكل كبــري عــى منــو فئــة املعالــن يف األعــامر دون الخامســة عــرش و65 ســنة فأكــر، والتــي مــن 
املتوقــع أن تصــل ذروتهــا يف عــام 2040، عندمــا تتجــاوز نســبة الســكان يف أعــامر القــوى البرشيــة نســبة املعالــن بدرجــة كبــرية، 
بحيــث يكــون حــوايل 67.7 % مــن الســكان يف أعــامر القــوى البرشيــة العاملــة ونســبة اإلعالــة العمريــة إىل حــوايل  47.7 فــرد لــكل 
مائــة، فــإن هــذه الفرصــة الســكانية تتطلــب منــا االســتثامر األمثــل لفئــة القــوى البرشيــة خاصــة الشــباب والنســاء منهــم، وذلــك مــن 
خــالل تزويدهــم باملهــارات الالزمــة ملواءمــة احتياجــات ســوق العمــل وزيــادة اإلنتاجيــة وتحفيــز االســتثامر واالدخــار، األمــر الــذي 
قــد يــؤدي بــدوره إىل نقلــة نوعيــة لــألردن اقتصاديــاَ واجتامعيــاً وتكنولوجيــاً وســكانياً.35  يف حــن أن العائــد الدميوغــرايف يــأيت مــن 
تحــول الهيــاكل العمريــة إىل ســن أكــر إنتاجيــة، فــإن العائــد مــن املســاواة بــن الجنســن يــأيت مــن خــالل 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 تشــري الدراســات إىل أن االقتصــادات ميكــن أن تكــون أكــر إنتاجيــة وإنصافًــا إذا تــم 
ســد الفجــوات بــن الجنســن يف ســوق العمــل، إذ تشــري ورقــة موقــف ملنتــدى االســراتيجيات األردين حــول “تكلفــة تــدين املشــاركة 
االقتصاديــة للمــرأة يف األردن”36 إىل أنــه وحســب ســيناريو املســاواة الكاملــة يف املشــاركة االقتصاديــة بــن الذكــور واإلنــاث، فــإن 
تــدين املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة كلــف االقتصــاد األردين حــوايل 11 مليــار دينــار يف العــام 2013، وتعــادل هــذه الزيــادة يف الناتــج 

االجــاميل املحــي حــوايل ثالثــة عــرش عامــاً مــن النمــو االقتصــادي عــى معــدل منــو 3 % .

وتأكيــداً عــى أهميــة العائــد مــن تحقيــق املســاواة بــن الجنســن خاصــة فيــام 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 كبــري 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 املشــاركن تتمثــل يف تشــجيع النســاء عــى العمــل مثــالً يف التصويــر الفوتوغــرايف 
وتصليــح األجهــزة الخلويــة والســباكة وغريهــا.. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد أكــد املشــاركون عــى أهميــة اســتغالل امليــزات التنافســية 
ــاء وتشــجيع النســاء عــى االنخــراط  ــان والبلق ــة ومع ــز عــى فــرص العمــل يف قطــاع الســياحة يف العقب ــل الركي للمحافظــات، مث
يف النشــاطات االقتصاديــة  لقطــاع الســياحة يف هــذه املــدن، ومنهــا مثــالً الخدمــات الفندقيــة والحــرف اليدويــة التــي مــن شــأنها 
ردم الفجــوة يف فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة يف هــذه املجــاالت. وقــد أكــد املشــاركون أيضــاً عــى أهميــة توفــري الخدمــات خاصــة 
ــة أن تلعــب  ــة، حيــث اقــرح البعــض منهــم إمكاني ــة توفــري وســائل النقــل اآلمن الحضانــات يف أماكــن العمــل، باإلضافــة إىل أهمي
التعاونيــات التــي متلكهــا نســاء دوراً يف توفــري هــذه الخدمــات، واشــتملت التوصيــات يف لقــاءي املفــرق وإربــد عــى أهميــة احتســاب 
قيمــة عمــل املــرأة داخــل األرسة فيــام إذا قــررت املــرأة عــدم الخــروج للعمــل. كــام أشــار املشــاركون يف محافظتــي املفــرق والطفيلــة، 
ويف مناطــق عــامن الرشقيــة والجنوبيــة إىل أن مشــاركة القطــاع الخــاص تعتــرب متواضعــة يف دعــم قضايــا املســاواة بــن الجنســن 
مــن خــالل 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 
ــاورية عــى  ــات التش ــض االجتامع ــاركون أيضــاً يف بع ــد املش ــام أك ــا، ك ــهيل إجــراءات عمله ــآتهم أو تس ــهيل الوصــول إىل منش لتس
رضورة تبنــي ترشيــع خــاص باملؤسســات امليكرويــة والصغــرية واملتوســطة لتكــون داعمــة لتأســيس األعــامل 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 عــرشة محافظــة تتمثــل يف: 
املفــرق والزرقــاء وجــرش والكــرك والطفيلــة وإربــد ومعــان والعقبــة ومادبــا والبلقــاء ويف محافظــة العاصمــة يف املناطــق الرشقيــة 

والجنوبيــة مــن عــامن. 

35  املجلس األعى للسكان،2017، الفرصة السكانية يف األردن: »وثيقة سياسات«.

36   منتدى االسراتيجيات االردين، 2015، ورقة موقف، حول تكلفة تدين املشاركة االقتصادية للمرأة يف االردن.
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شكل رقم 3: املشاركة االقتصادية ومعدالت البطالة للمرأة يف املحافظات

2.2.3 المشاركة السياسية والقيادة
ـــن  ـــم م ـــن. وبالرغ ـــن املاضي ـــاً يف العقدي ـــاً ملموس ـــرار تقدم ـــع الق ـــع صن ـــاركتها يف مواق ـــرأة ومش ـــية للم ـــاركة السياس ـــِهدت املش ش
ـــه ال زال دون  ـــة، إال أن ـــس املنتخب ـــع املجال ـــية يف جمي ـــرأة السياس ـــاركة امل ـــع مش ـــا يف رف ـــام الكوت ـــه نظ ـــذي لعب ـــايب ال ـــدور اإليج ال
طمـــوح هـــدف االســـراتيجية الوطنيـــة للمـــرأة األردنيـــة )2013 – 2017( برفـــع نســـبة متثيـــل املـــرأة يف املجالـــس املنتخبـــة إىل          
ـــل  ـــة بــــ 6.4 % قب ـــت النســـاء عـــى 15.4 % مـــن املقاعـــد ُمقارن ـــام 2016،  حصل ـــة لع ـــات الربملاني ـــي االنتخاب 30 % كحـــد أدىن37. فف
10 ســـنوات. إال أنهـــن يواجهـــن صعوبـــة يف الوصـــول للمواقـــع القيـــادة يف اللجـــان املنتخبـــة يف مجلـــس النـــواب. يف املجالـــس 
ـــس املحافظـــات 13  ـــزات مبجال ـــبة الفائ ـــام 2017؛ ونس ـــوايل ع ـــرأة إىل 41.7 % و1.7 % عـــى الت ـــل امل ـــة، وصـــل متثي ـــة واملحلي البلدي
ـــدد  ـــغ ع ـــام بل ـــاء، ك ـــِة للنس ـــِد املخصص ـــِق املقاع ـــن طري ـــيدة ع ـــازت 32 س ـــس، وف ـــة بالتناف ـــد الخاص ـــدِد املقاع ـــاميل ع ـــن إج % م
الســـيدات اللـــوايت ترأســـن مجالـــس محليـــة 51 ســـيدة. وال زالـــت طبيعــــة النظــــرة املجتمعيــــة الســــائدة حــــول دور املــــرأة فــــي العمــــل 
العــــام تؤثـــر يف آليـــة العمـــل واتخـــاذ القـــرار يف مجالـــس املحافظـــات واملجالـــس البلديـــة واملحليـــة، ذلـــك أن كلمــــة الرجــــال مســــموعة 
أكثــــر مــــن كلمــــة النســــاء بســــبب طبيعـة نظــــرة بعـض األعضــــاء الذكـور آلليـة وصــــول النسـاء إلــــى املجالـس عمومـًـــا والنظرة حول 
مشاركة املرأة يف الحيــــاة العامــــة بشــــكل خــــاص، كام أن فــــرص السـفر واملشـاركة فــــي التدريبـات والنشـاطات خــــارج املحافظـة أو 

األردن متوفــــرة أكثـر لألعضـاء الذكـور

شكل رقم 4: نسبة مشاركة املرأة يف املجالس البلدية واملحلية

37   جمعية النساء العربيات يف األردن، تقرير الظل املقدم إىل لجنة القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، 2017
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ـــب  ـــن املناص ـــط م ـــرأة 12.6 % فق ـــرأس امل ـــث ت ـــاً، حي ـــٍة متواضع ـــعٍ قيادي ـــرأة ملواق ـــغل امل ـــرز يف َش ـــدم املُح ـــازال التق ـــن م يف ح
ـــع  ـــيدة موق ـــوىل س ـــام 2018 إىل 24 % وتت ـــوزراء ع ـــس ال ـــاء يف مجل ـــبة النس ـــت نس ـــن وصل ـــام38، يف ح ـــاع الع ـــة يف القط القيادي
ـــة يف الســـنوات األخـــرية ليصـــل  ـــرأة يف املناصـــب الدبلوماســـية بصـــورة متواضع ـــل امل ـــع متثي ـــرأي، وارتف ـــع وال ـــوان الترشي ـــس دي رئي
ـــورة  ـــاث بص ـــاة اإلن ـــداد القض ـــد أع ـــث تزاي ـــا، حي ـــة جدارته ـــرأة األردني ـــت امل ـــد أثبت ـــايئ فق ـــلك القض ـــا يف الس إىل 18.8 % 39. أم
ـــيدة  ـــت أول س ـــا إىل 25 % . تول ـــة لزيادته ـــه الني ـــكي للقضـــاة، وتتج ـــوع ال ـــن املجم ـــن 22 % م ـــزِد ع ـــبتهن مل ت ملحوظـــة؛ إال أن نس
ـــاء  ـــغل النس ـــام تش ـــام 2007، ك ـــامن ع ـــرب ع ـــة غ ـــة بداي ـــة ملحكم ـــا كرئيس ـــاٍض عمله ـــارشت أول ق ـــام 1996 وب ـــاً ع ـــاً قضائي منصب
مواقـــع متقدمـــة يف الجهـــاز القضـــايئ كقـــاٍض يف محكمـــة التمييـــز وعضـــوة يف املجلـــس القضـــايئ ورئيســـة معهـــد قضـــايئ و 
ـــث مل تشـــارك أي  ـــا حي ـــام املشـــاركة النســـائية فيه ـــة أم ـــت مغلق ـــع ال زال ـــاك مواق ـــن هن ـــة االســـتئناف، ولك ـــات يف محكم ـــرأس هيئ ت
ـــرم  ـــة تح ـــات ثقافي ـــبب موروث ـــي وبس ـــي والكن ـــاء الرشع ـــك يف القض ـــائها وكذل ـــذ إنش ـــتورية من ـــة الدس ـــة املحكم ـــيدة يف عضوي س

ـــيدات. ـــى الس ـــن ع ـــض امله بع

نســـبة مشـــاركة النســـاء يف األحـــزاب 35 % ، وتشـــغل )3( ســـيدات موقـــع أمـــن عـــام حـــزب، وعددهـــن متواضـــع بالهيئـــات القياديـــة 
حيـــث يبلـــغ )192(. يف حـــن أن نســـبة مشـــاركة الشـــباب للعـــام 2018 وبســـّن )40-18( عامـــاً مل تتجـــاوز 36.5 % . نســـبة املحاميـــات 
ـــة  ـــات املهني ـــم أن النســـاء يف النقاب ـــائية، ورغ ـــة النس ـــن العضوي ـــة م ـــس النقاب ـــو مجل ـــام 2017 ويخل ـــة املحامـــن 25.4 % لع يف نقاب
يشـــكلن )34 %( للعـــام 2017 إال أن نســـبة متثيلهـــن يف مجالـــس النقابـــات مل تتجـــاوز 8 % ، وحتـــى يف نقابـــات مثـــل نقابـــة 
ـــل،  ـــا رج ـــب فيه ـــة إال أن النقي ـــا األغلبي ـــاء فيه ـــكل النس ـــي تش ـــن والت ـــة املعلم ـــات ونقاب ـــالت القانوني ـــات والقاب ـــن واملمرض املمرض

ـــام 2018.  ـــة )17 % ( للع ـــات العاملي ـــاء يف النقاب ـــبة النس ـــت نس ـــن كان يف ح

ـــة  ـــق الجغرافي ـــن يف املناط ـــن يقط ـــة مم ـــاء خاص ـــى النس ـــم ع ـــة التعلي ـــاوت نوعي ـــادي وتف ـــع االقتص ـــر الواق ـــال أث ـــن إغف ال ميك
ـــة  ـــر بيئ ـــدم توف ـــي وع ـــدم الوظيف ـــل خاصـــة يف مجـــال التق ـــا يف ســـوق العم ـــي يواجهنه ـــات الت ـــة، والتحدي ـــرى والبادي ـــة والق النائي
ـــة  ـــوارد املالي ـــول للم ـــربات والوص ـــاء الخ ـــاء يف بن ـــدرة النس ـــى ق ـــر ع ـــا يؤث ـــيايس، م ـــاء الس ـــرأة يف الفض ـــات امل ـــتجيبة الحتياج مس
ـــداً  ـــات تعقي ـــذه التحدي ـــزداد ه ـــرار، وت ـــع الق ـــع صن ـــول إىل مواق ـــة والوص ـــن املنافس ـــن م ـــي للتمك ـــم املجتمع ـــى الدع ـــول ع والحص
ـــاين  ـــث يُع ـــة، حي ـــة بهـــذه الفئ ـــة غـــري واضحـــة أو مرّحب ـــات املشـــاركة املجتمعي ـــزال آلي ـــات الشـــبابية بشـــكل عـــام، فـــال ت بالنســـبة للفئ
ـــام  ـــناً. ك ـــرب س ـــات األك ـــل الفئ ـــن قب ـــم م ـــم الدائ ـــرار ويف متثيله ـــع الق ـــة صن ـــم يف عملي ـٍ لدوره ـــ ـــاٍء وتهمي ـــن إقص ـــباب م الش
ـــام  ـــاء الع ـــروج للفض ـــا للخ ـــاين منه ـــي تع ـــة الت ـــة للصعوب ـــال نتيج ـــذه املج ـــة يف ه ـــات مركب ـــن صعوب ـــة م ـــرأة  ذات اإلعاق ـــاين امل تع

ـــادي. ـــيايس والقي ـــل الس ـــاءات العم ـــاذ إىل فض ـــايل النف ـــي، وبالت ـــي والوظيف ـــدم العلم والتق

بينـــت مخرجـــات الجلســـات التشـــاورية يف كافـــة املحافظـــات أن هنـــاك ضعفـــاً عامـــاً يف مشـــاركة النســـاء يف الحيـــاة العامـــة 
ـــف املجـــاالت. باإلضافـــة إىل عـــزوف النســـاء عـــن املشـــاركة السياســـية واالنخـــراط يف  ـــع القـــرار يف مختل والوصـــول إىل مواقـــع صن
ـــروج  ـــرة والخ ـــل املتأخ ـــاعات العم ـــى س ـــظ ع ـــي تتحف ـــة الت ـــات املجتمعي ـــوي واإلتجاه ـــادي واملعن ـــم امل ـــة الدع ـــام أن قل ـــزاب. ك األح
ليـــالً يف ظـــل غيـــاب مقومـــات املـــدن اآلمنـــة مـــن طـــرق للمـــي وإضـــاءة ومواصـــالت كفـــؤة، مـــا يـــؤدي إىل تحفـــظ املـــرأة 
ـــال  ـــراح إدخ ـــم اق ـــة، ت ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــرب للم ـــاركة أك ـــامن مش ـــية. ولض ـــة والسياس ـــاة العام ـــاركتها يف الحي ـــول دون مش ويح
ـــة مـــن  ـــا نســـائية يف املواقـــع القيادي ـــة للمؤسســـات يف القطـــاع الخـــاص، وفـــرض كوت ـــات واألنظمـــة الداخلي تعديـــالت عـــى الترشيع
ـــة  ـــرار كأولوي ـــع الق ـــع صن ـــاء إىل مواق ـــف وصـــول النس ـــة ضع ـــاءت قضي ـــرار. وج ـــع الق ـــع صن ـــرأة إىل مواق ـــامن وصـــول امل ـــل ض أج
ـــاء ويف  ـــون والبلق ـــا وعجل ـــة ومادب ـــان والعقب ـــد ومع ـــة وإرب ـــرك والطفيل ـــرش والك ـــاء وج ـــي: الزرق ـــة، وه ـــرشة محافظ ـــدى ع يف إح
ـــاص  ـــاع الخ ـــن القط ـــاركات م ـــاركون واملش ـــرح املش ـــد اق ـــذا وق ـــة. ه ـــة والجنوبي ـــامن الرشقي ـــي ع ـــة يف منطقت ـــة العاصم محافظ
ـــز  ـــرأة ملراك ـــال امل ـــن وإيص ـــن الجنس ـــاواة ب ـــق املس ـــرأة وتحقي ـــم امل ـــى دع ـــاص ع ـــاع الخ ـــجيع القط ـــزي لتش ـــج تحفي ـــاء برنام إنش

ـــة.  ـــل مالمئ ـــة عم ـــق بيئ ـــرار وخل ـــع الق صن

ـــد  ـــة وإرب ـــرك والطفيل ـــرش والك ـــرق وج ـــات املف ـــن محافظ ـــاورية يف كل م ـــات التش ـــاركون يف الجلس ـــد املش ـــياق أك ـــذا الس ويف ه
ـــي  ـــع املح ـــاركة املجتم ـــن مش ـــزز م ـــي تع ـــة الت ـــات الالمركزي ـــذ آلي ـــف يف تنفي ـــود ضع ـــى وج ـــون ع ـــا وعجل ـــة ومادب ـــان والعقب ومع
يف تحديـــد االحتياجـــات، باإلضافـــة إىل ضعـــف مشـــاركة النســـاء يف املجالـــس البلديـــة واملحليـــة ومجالـــس املحافظـــات، األمـــر الـــذي 

ـــن. ـــة للجنس ـــات املختلف ـــة لالحتياج ـــاً مراعي ـــع خطط ـــاً يف وض ـــكل عائق يش

38   تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية عن مشاركة املرأة السياسية يف األردن لعام 2018.

39   اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجن بعد 25 عاماً، 2019.
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2.2.4 الصحة
أولــت الحكومــة اهتاممــاً خاصــاً بصحــة املــرأة مــن خــالل العديــد مــن الربامــج واملشــاريع الوطنيــة، فقــد ســجل األردن تقدمــاً واضحاً 
ــن  ــة لألردني ــم األرسة املجاني ــة وتنظي ــع مســتوى املعيشــة، تشــمل خدمــات األمومــة والطفول ــة ورف ــق بالخدمــات الصحي ــام يتعل في
والســورين، وقــد شــارف األردن عــى ســد الفجــوة الجندريــة يف الصحــة، حيــث بلــغ مــؤرش األردن 0.97140. ويبلــغ معــدل اإلنجــاب 
الــكي يف األردن 2.7 والدة لــكل امــرأة، يف حــن تحصــل 98 % مــن األمهــات عــى رعايــة صحيــة قبــل الــوالدة مــن قبــل مــزودي 
الخدمــة أصحــاب االختصــاص. ووفقــاً لتقديــرات منظمــة الصحــة العامليــة لعــام 2015 كان معــدل وفيــات األمهــات يف األردن 58 
حالــة وفــاة لــكل 100 ألــف والدة حيــة، وانخفــض الرقــم رســمياً إىل 29.8 وفــاة لــكل 100 ألــف والدة حيــة وفقــاً للتقريــر الوطنــي 
لوفيــات األمهــات لعــام 2018، وحصلــت 83 % مــن الســيدات عــى خدمــات الرعايــة بعــد الــوالدة41. تعــاين 43 % مــن الســيدات يف 
األردن مــن فقــر الــدم، مــام يجعلهــا مشــكلة صحيــة عموميــة42. وتُعــد برامــج تنظيــم األرسة والصحــة اإلنجابيــة أولويــًة وطنيــًة؛ إذ بلــغ 

اســتخدام الوســائل الحديثــة لتنظيــم األرسة بالطــرق الحديثــة 37 % 43. 

إال أنــه مــا زال هنــاك تفــاوٌت  كبــري 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 الرطانــات، 
وتوافــر الخدمــات الطبيــة يف املناطــق الريفيــة، كــام أن مســتوى الوعــي مبوضــوع الصحــة اإلنجابيــة بــن فئــة الشــباب، والخدمــات 
االستشــارية واإلنجابيــة املتاحــة للمــرأة ذات اإلعاقــة مــا زال محــدوداً. عــالوة عــى ذلــك فــإن قــدرات املــرأة يف املشــاركة يف قــرارات 
األرسة الرئيســية املتعلقــة بصحتهــا ورفاههــا مثــل تنظيــم األرسة واســتعامل موانــع الحمــل محــدودة أيضــاً. حيــث أفــادت رؤيــة األردن 
ــيئة  ــة الس ــى التحتي ــر البن ــا. وتؤث ــة العتامده ــري الدولي ــي باملعاي ــة ال تف ــة يف اململك ــة الصحي ــات الرعاي ــم مؤسس ــأن معظ 2025 ب
للرعايــة الصحيــة بشــكل كبــري عــى النســاء والفتيــات، مــام يزيــد مــن األعبــاء املنزليــة الخاصــة بدورهــن التقليــدي يف رعايــة أفــراد 
األرسة املــرىض44. إضافــة إىل التحديــات االجتامعيــة التــي تِحــد 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 ضعــٍف عــام يف الخدمــات املراعيــة الحتياجــات الجنســن وعــى صعوبــة الوصــول 
إليهــا، وبشــكل خــاص عــى ضعــف شــبكات النقــل واملواصــالت يف املحافظــات، حيــث أن اتســاع الرقــع الجغرافيــة لبعــض املحافظــات 
وبُعــد القــرى عــن مركــز املحافظــة يشــكل عائقــاً يف الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة الثانويــة والثالثيــة مثــل املستشــفيات املتخصصة. 
حيــث ذكــر املشــاركون يف محافظــة املفــرق أن هنــاك ضعفــاً عامــاً يف الخدمــات الصحيــة املقدمــة عــى مســتوى املحافظــة خصوصــاً 
ــة أن  ــة والعقب ــّن املشــاركون يف محافظــات الزرقــاء والطفيل ــق بتوفــري الفحوصــات املبكــرة للكشــف عــن الرطــان. وب ــام يتعل في
هنــاك تفاوتــاً يف الخدمــات املقدمــة بــن املــدن واأللويــة املختلفــة، خصوصــاً املناطــق النائيــة داخــل املحافظــة الواحــدة، وخاصــة 
فيــام يتعلــق بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة والــوالدة وعــدم وجــود مستشــفيات يســهل الوصــول إليهــا. كــام أشــار املشــاركون يف محافظة 
إربــد إىل غيــاب الوعــي بالصحــة الجنســية وضعــف الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة بهــا مــن مصــادر موثوقــة بهــدف تعزيــز مفاهيــم 
ــل مقدمــي  ــة لتأهي ــة الربامــج املوجه ــون إىل أن قل ــّوه املشــاركون يف محافظــة عجل ــال. ون ــة مــن التحــرش الجنــي لألطف الحامي

الخدمــات الصحيــة يؤثــر عــى مســتوى الخدمــات الصحيــة يف املحافظــة.

2.2.5 العنف المبني على أساس الجنس
ــي  ــات الت ــن التحدي ــادي م ــي واالقتص ــدي والجن ــة الجس ــكاله املختلف ــس وبأش ــاس الجن ــى أس ــي ع ــف املبن ــة العن ــزال قضي ال ت
تواجــه املجتمــع األردين بشــكل عــام واملــرأة واألطفــال بشــكل خــاص. كــام يعــاين األردن مــن ضعــف التوثيــق لحــاالت العنــف األرسي 
واقتصارهــا عــى الحــاالت التــي تُســجل يف املؤسســات الرســمية، ومــن ســيادة املعتقــدات املجتمعيــة الســلبية التــي تنظــر إىل العنــف 
ــي عــى أســاس  ــف املبن ــاب النظــرة الشــمولية للعن ــالج وغي ــة والع ــة والرعاي ــات الوقاي ــر خدم ــدى توف ــأن خــاص، وم األرسي كش

الجنــس والــذي يأخــذ بعــن االعتبــار عالقــات القــوى يف الســياقات املختلفــة يف الفضاءيــن العــام والخــاص. 

40   تقرير املنتدى االقتصادي العاملي عن مؤرشات الفجوة الجندرية لعام 2020.

41   دائرة االحصاءات العامة )2019(، مسح السكان والصحة األرسية 2018-2017. 

42   املصدر السابق.

https://github.com/sdsna/2019GlobalIndex/blob/master/country_profiles/Jordan_SDR_2019.pdf.   43

44   وثيقة االردن 2025: رؤية واسراتيجية وطنية، 2015.
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ومــا زالــت الحاجــة ملحــة لتكاثــف الجهــود لدعــم وصــول املــرأة إىل العدالــة وزيــادة التنســيق مــع منظــامت املجتمــع املــدين املعنيــة 
ــذ  ــة والتعريــف بربامجهــا وخدماتهــا، وتنفي ــة النفســية واالجتامعي بتقديــم الربامــج والخدمــات للنســاء املعنفــات، أو بتأمــن الرعاي
االســراتيجيات والسياســات الوطنيــة ذات العالقــة، والعمــل عــى تغيــري االتجاهــات االجتامعيــة التــي تــربر العنــف وتتغــاىض عنــه. 
كــام ال بــّد 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 اإلبــالغ 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 األرسة45. وقــد أعلنــت وزارة 
التنميــة االجتامعيــة يف ترشيــن الثــاين 2019، أنهــا تعاملــت مــع 4527 امــرأة معرضــة للعنــف، كــام أظهــرت نتائــج مســح الســكان 
والصحــة األرسيــة )2019( أن 21 % مــن الســيدات الــاليت ســبق لهــن الــزواج وأعامرهــن مــا بــن )15 – 49( قــد تعرضــن للعنــف 
الجســدي مــرة واحــدة عــى األقــل منــذ بلغــن الخامســة عــرشة46. وقــد أكــد املشــاركون يف محافظــة إربــد عــى الــدور الــذي تلعبــه 

املــدارس واملؤسســات التعليميــة يف تنشــئة األطفــال تنشــئة ســليمة عــى مفاهيــم مناهضــة العنــف.

ــن  ــث يب ــات يف األردن، حي ــن الفتي ــبياً ب ــاً نس ــكال الجنســن( مرتفع ــنة ل ــل ســن 18 س ــزواج قب ــّر )ال ــدل زواج الق ــزال مع ال ي
الكتــاب الســنوي اإلحصــايئ للعــام 2018؛ أن 11.6 % مــن الفتيــات تزوجــن بعمــر 15-17 ســنة47. هــذا ويرتبــط زواج القــّر بظواهــر 
اجتامعيــة كالطــالق والعنــف األرسي، وأخــرى صحيــًة كالحمــل يف ســٍن مبكــرة، وظاهــرة وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة واإلجهــاض 
والتعــب الجســدي وفقــر الــدم والــوالدة املبكــرة. هــذا ويَبلُــغ معــدل خصوبــة املراهقــن حاليــاً 23.3 والدة لــكل 1000 امــرأة تــراوح 
ــرأة  ــف ضــد امل ــادة العن ــّر رغــم ارتباطــه بزي ــرة زواج الق ــع ال يعــرض عــى فك ــام أن املجتم ــا48. ك ــن 15 و19 عاًم أعامرهــن ب
وارتفــاع معــدالت الطــالق وتأثــريه الســلبي عــى الحالــة الجســدية والصحيــة والنفســية للمــرأة بشــكل خــاص وعــى الرفــاه االجتامعــي 
االقتصــادي والربــوي وصحــة األرسة وجميــع أفرادهــا بشــكل عــام49. وذكــر املشــاركون يف محافظتــي املفــرق ومادبــا أن ظاهــرة زواج 

القــارصات تزيــد مــن تراجــع الوصــول إىل التعليــم الجيــد ويــؤدي إىل تفاقــم مشــكلة تــّرب الفتيــات مــن املــدارس.

هــذا وبالرغــم مــن أن قانــون العقوبــات يجــرم اســتئصال األرحــام دون وجــود ســبب طبــي ملــّح، إال أنــه ال زالــت هنــاك مامرســات 
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 تــاليف تعرضهــن لالغتصــاب، كــام وتشــري تقاريــر إىل أن ذوات اإلعاقــة البريــة 

يعانــن مــن أشــكال التحــرش لعــدم قدرتهــن عــى التعــرف عــى الفاعــل. 

وفيــام يخــص عامــالت املنــازل فهــّن مــن الفئــات التــي تعــاين مــن العنــف بكافــة أشــكاله، وال زالــت آليــات الحاميــة لهــن بحاجــة 
إىل املزيــد مــن التعزيــز، بالرغــم مــن افتتــاح دار إيــواء خــاص بهــّن وبضحايــا اإلتجــار بالبــرش بشــكل عــام. هــذا وتحتــاج آليــات 
الحاميــة مــن اإلتجــار بالبــرش إلعــادة النظــر يف اإلجــراء الخــاص بتقييــد حركــة ضحايــا اإلتجــار بالبــرش يف مؤسســات الحاميــة 
والرعايــة املختلفــة وانخفــاض معــدالت املالحقــات القضائيــة ضــد الُجنــاة50. ومــن الجديــر بالذكــر أن محافظــة املفــرق تعتــرب واحــدة 

مــن أكــر املناطــق تــرضراً بســبب قربهــا مــن نقطــة حدوديــة بالنســبة لعائــالت الالجئــن الســورين51. 

بينــت مخرجــات الجلســات التشــاورية يف محافظــات املفــرق والزرقــاء وجــرش والكــرك وإربــد والعقبــة ومادبــا وعجلــون والبلقــاء 
ــف هــو ظاهــرة  ــث أن العن ــع األردين. وحي ــات الهامــة يف املجتم ــّد مــن التحدي ــزال يع ــس ال ي ــي عــى أســاس الجن ــف املبن أن العن
عامليــة وغــري مرتبطــة بثقافــة أو ديــن أو طبقــة اجتامعيــة معينــة، فــإن مــن الــرضوري إيجــاد آليــات لحاميــة املــرأة وتوثيــق الحــاالت 
ــك دور األرسة يف  ــر املتطــرف، وكذل ــي والفك ــف املجتمع ــار العن ــف وآث ــة أشــكال العن ــا مــن كاف ــة أرسته ــرأة مــن حامي ومتكــن امل
الكشــف عــن أعــراض اســتخدام املــواد املخــدرة وحاميــة أبنائهــا وبناتهــا مــن آفــة املخــدرات. كــام 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. 

45   اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، ظاهرة التحرش يف األردن: امللخص التنفيذي، 2017.

46   دائرة االحصاءات العامة ) 2019(، مسح السكان والصحة األرسية 2018-2017. 

47   دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصايئ السنوي 2018. 
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49   املجلس األعى للسكان، دراسة زواج القارصات يف األردن، 2017.

50   تقرير املقررة الخاصة املعنية باالتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، خالل زيارتها إىل األردن واملقدم إىل مجلس حقوق اإلنسان عام 2016.  

51   التقرير الوطني الدوري السادس للمملكة األردنية الهاشمية التفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 2015.
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2.3 أولويات المرأة في األردن
أظهــرت عمليــة املشــاورات الوطنيــة تقاربــاً واضحــاً مــا بــن تحليــل واقــع املــرأة يف األردن ومــا تــم تحديــده مــن قبــل املشــاركن 
ــت عــى  ــة للتصوي ــت املشــاورات آلي ــد تضمن ــة وعــى مســتوى املحافظــات. وق ــرأة عــى مســتوى اململك ــات للم واملشــاركات كأولوي
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 والــرشكات يعتــرب أولويــة أوىل. فيــام متثلــت األولويــة الثانيــة يف 
ضعــف املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة، ومــا يتبعهــا مــن قضايــا متعلقــة بالفقــر والبطالــة والتمييــز يف األجــور وصعوبــة الوصــول إىل 
ــرية واملتوســطة، والعمــل يف القطــاع غــري املنظــم. أمــا  ــك املشــاريع الصغ ــامن، ومتل ــة الحصــول عــى االئت ــل، وصعوب ــع العم مواق
ــة فقــد ركــزت عــى ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة مبختلــف أنواعــه االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس واإللكــروين  األولويــة الثالث

واللفظــي والجســدي والنفــي والعنــف األرسي. 

أمــا عــن أهــم األولويــات يف واقــع املــرأة يف املحافظــات والتــي عكســت يف مجملهــا خصوصيــة كل محافظــة، جــاءت أوىل األولويــات 
لتشــري إىل ضعــف الخدمــات أو عــدم توفرهــا أو صعوبــة الوصــول إليهــا وضعــف البنيــة التحتيــة ودور البلديــات يف تقديــم الخدمات، 
ــة  ــا متعلقــة بالفقــر والبطال ــة للمــرأة، ومــا يتبعهــا مــن قضاي ــة لتشــري إىل ضعــف املشــاركة االقتصادي ــة الثاني فيــام جــاءت األولوي
والتمييــز يف األجــور وصعوبــة الوصــول إىل مواقــع العمــل، وصعوبــة الحصــول عــى االئتــامن، ومتلــك املشــاريع الصغــرية واملتوســطة، 
والعمــل يف القطــاع غــري 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 إعــالن ومنهــاج عمــل بيجــن بعــد 25 عامــاً، قــد حــدد خمســة 
أولويــات للخمســة أعــوام القادمــة بنــاًء عــى التقييــم أو املشــاورات الوطنيــة التــي أجريــت عــام 2018، وهــي: أوالً: املســاواة وعــدم 
التمييــز مبوجــب القانــون والوصــول إىل تحقيــق العدالــة، ثانيــاً: القضــاء عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات، ثالثــاً: الرعايــة غــري 
مدفوعــة األجــر والعمــل املنزيل/التوفيــق بــن األرسة والعمــل )مثــل إجــازة األمومــة أو إجــازة الوالديــة مدفوعــة األجــر، وخدمــات 
الرعايــة(، رابعــاً: املشــاركة والتمثيــل الســيايس، وأخــرياً وليــس آخــراً: تغيــري املعايــري 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 2020 – 2025.
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3.االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2020 – 2025
3.1 فلسفة االستراتيجية ونظرية التغيير 

ــر االســراتيجية  ــداد وتطوي ــري )Theory of Change( إلع ــة التغي ــرأة منــوذج نظري ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني ــدت اللجن اعتم
الوطنيــة للمــرأة يف األردن، باعتبارهــا نظريــة تكامليــة تســاعد عــى تحديــد املشــاكل الرئيســية وأســبابها وكيفيــة الوصــول للتغيــري 
املأمــول تحقيقــه، ومــن ثــم مراحــل هــذا التغيــري ومســتوياته املختلفــة وعالقتهــا ببعضهــا البعــض، وصــوالً إىل األثــر طويــل األمــد 
الــذي يتجســد برؤيــة االســراتيجية يف “مجتمــع خــاٍل مــن التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس؛ تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات 

بالحقــوق اإلنســانية الكاملــة والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة”. 

وقــد اســتُخدمت نظريــة التغيــري لقدرتهــا عــى التعبــري بوضــوح عــن خطــة التغيــري واملخاطــر املحتملــة والفرضيــات الكامنــة لتحقيــق 
األهــداف خــالل مراحــل التغيــري الرئيســية. كــام أنهــا ســاعدت عــى تحديــد األدوار يف التنفيــذ ويف توجيــه املؤسســات املختلفــة لفهــم 
أدوارهــا ضمــن مراحــل التغيــري املختلفــة وصــوالً إىل تحقيــق رؤيــة االســراتيجية. كــام أن نتائــج اســتخدام نظريــة التغيــري وتطويــر 
اإلطــار املنطقــي لهــا قــد مهــد الطريــق لوضــع خطــط عمــل وآليــة ملتابعــة وتقييــم ورصــد مــدى تحقيــق األهــداف املنشــودة وتقييــم 
عمليــة التغيــري بهــدف تصحيــح املســار وتحديــث االســراتيجية خــالل تنفيذهــا عــى مراحــل ابتــداًء 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 خــالل ردم الفجــوة الجندريــة، وكذلــك شــيوع املعايــري االجتامعيــة والقوالــب 
ــة الســلبية التــي تحــّد مــن قــدرة املــرأة عــى التمتــع بحقوقهــا، يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد  النمطي
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 خــالل الخمســة ســنوات القادمــة مــن 
خــالل 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. 

ــات  ــة لالحتياج ــات املراعي ــات والخدم ــراءات واملامرس ــات واإلج ــات والترشيع ــود السياس ــاول وج ــم تن ــراتيجية ت ــذه االس ويف ه
ــع  ــة كمجــاالت عمــل تتقاطــع مــع جمي ــا املعلومــات ووســائل االتصــال الحديث ــة الوصــول إىل تكنولوجي ــة للجنســن، وإمكاني املختلف
األهــداف االســراتيجية ومجــاالت تدخلهــا، وذلــك لتأثريهــا الهــام كادوات لتحقيــق التقــدم وتعزيــز املســاواة وإزالــة التمييــز بــن 

ــف املســتويات.  ــات عــى مختل ــل التحدي ــة ويف تذلي الجنســن يف املجــاالت املختلف

وقــد بــدأت عمليــة تطويــر نظريــة التغيــري ملجابهــة املشــكلة املتعلقــة بالفجــوة بــن الجنســن والناتجــة عــن التمييــز والعنــف التــي 
ــة يف  ــن مشــاركتهن الفاعل ــذي يحــّد م ــام والخــاص، وال ــن الع ــة يف الفضاءي ــن املختلف ــه النســاء خــالل مراحــل حياته ــرض ل تتع
املجتمــع والــذي يــؤدي بالــرضورة للتأثــري عــى ازدهــار املجتمــع عامــة مــن خــالل تحديــد أكــر العوامــل التــي تؤثــر وتعمــق مشــكلة 
الفجــوة بــن الجنســن وفعاليــة الجهــود املبذولــة لتمكــن النســاء يف كافــة املجــاالت األخــرى، وكــام 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 تغيــري هــذه االتجاهــات الســلبية، خاصــة إذا كان تغيريهــا يتطلــب مؤسســات ال تكــرر 
إنتاجهــا مــن خــالل سياســاتها وترشيعاتهــا واســراتيجياتها وحتــى يف كيفيــة وضــع مخصصاتهــا املاليــة، والتــي ال تعتــرب أيضــاً هــذه 
املشــكلة أولويــة وأحيانــاً ال تعتربهــا مشــكلة عــى اإلطــالق. ومــن هنــا كان ال بــد مــن العمــل عــى محوريــن أساســين ميثــالن تشــكيل 
البيئــة التمكينيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، بحيــث أن تحقيــق تقــدم فيهــام 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 
ــوع  ــتجيبة للن ــات املس ــي واملوازن ــوع االجتامع ــاج الن ــات وأدوات إدم ــا آللي ــالل تبنيه ــن خ ــك م ــا، وذل ــات عمله ــة ويف آلي الداخلي
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 االفراضــات التــي 
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تنكرهــا، أمــا املحــور الثــاين فيتمثــل يف عمليــة تغيــري االتجاهــات االجتامعيــة الســلبية القامئــة عــى التمييــز بــن الجنســن، خاصــة 
لــدى األجيــال القادمــة، ابتــداء مــن خــالل إدمــاج مبــادئ املســاواة والعدالــة وحقــوق اإلنســان يف آليــات التعليــم الرســمية ومصــادر 
التعلــم غــري الرســمية والتــي ميكــن تقدميهــا مــن خــالل منهجيــات التعليــم النقــدي والتحليــي الــذي يعتــرب أساســاً لتطويــر جــودة 
التعليــم يف األردن، باإلضافــة لــدور اإلعــالم بكافــة أشــكاله والــذي يلعــب دورا كبــريا يف تشــكيل وعينــا، خاصــة بعــد ثــورة تكنولوجيــا 
املعلومــات التــي ســهلت وصــول املعلومــات واألفــكار للجميــع والتــي قــد تكــون موجهــة أحيانــاً لتشــكيل صــور منطيــة معينــة لبعــض 

الفئــات يف املجتمــع. 

وحيــث أن ثقافــة املؤسســات التــي تعتــرب عامــالً مؤثــراً يف مــدى التزامهــا بدعــم تحقيــق املســاواة بــن الجنســن واعتبارهــا أولويــة 
ــل دور املؤسســات غــري الرســمية يف  ــوازي عــى تفعي ــل بالت ــد مــن العم ــه ال ب ــة الســائدة، فإن ــر باالتجاهــات املجتمعي ــة تتأث وطني
املجتمعــات مثــل األرسة والعائلــة املمتــدة واملرجعيــات الدينيــة والقيــادات املحليــة، والتــي تلعــب أيضــاً دوراً كبــرياً بــل وحتــى أساســياً 
يف تشــكيل قيمنــا واتجاهاتنــا الفكريــة حــول مــا هــو مقبــول أو مرفــوض اجتامعيــاً، 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 غــري الرســمية يف تحقيــق 

اإلنصــاف والعدالــة بــن الجنســن داخــل األرسة لضــامن قبولهــا ودعــم تحقيقهــا عــى مســتوى املجتمــع.

ورغــم أن اتجاهــات العمــل عــى تنفيــذ هــذه االســراتيجية قــد يحتــاج للبــدء بالركيز عــى املؤسســات واالتجاهــات املجتمعية الســلبية، 
إال أنــه ال ميكــن الفصــل أيضــاً بــن إمكانيــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن والســياقات االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية العامــة، 
ــى  ــة الفــرص املتوفــرة للنســاء والرجــال عــى الســواء حت ــة يف األردن والــذي أدى إىل قل خاصــة املتعلقــة منهــا باألزمــة االقتصادي
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 يعتــرب عامــالً مــن العوامــل الهامــة واألساســية يف متكينهــا اجتامعيــاً 
ــز ضدهــا داخــل وخــارج األرسة ويســهل وصولهــا  ــد مــن قدرتهــا عــى امتــالك أدوات مواجهــة العنــف والتميي ــه يزي وسياســياً، ألن
للعدالــة والخدمــات األساســية، وميكنهــا مــن التقــدم يف عملهــا إىل أن تصــل إىل مواقــع صنــع القــرار، فقــد تكــون اتجاهــات العمــل 

يف تنفيــذ هــذه االســراتيجية تبــدأ أيضــاً مــن خــالل الركيــز 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 أيضــاً بالتأكيــد عــى زيــادة الناتــج املحــي اإلجــاميل 
ــة للفــرد يف املجتمــع، فــإن زيــادة مشــاركة املــرأة االقتصاديــة يعتــرب جــزءاً هامــاً  ورفاهيــة وازدهــار املجتمــع وتقليــل عــبء اإلعال
مــن الحلــول املقدمــة لتجــاوز األزمــة االقتصاديــة والتــي أدت إىل عــدم كفايــة وجــود معيــل وحيــد لــألرسة، هــذا باإلضافــة ألهميــة 
االســتفادة مــن اإلمكانــات الكامنــة لــدى النســاء واســتعادة االســتثامر يف تعليمهــن مــن خــالل ترجمتــه بنســب مشــاركة أعــى يف 
ــة للمــرأة دوراً يف  ــادة املشــاركة اإلقتصادي ــادة اإلنتاجيــة يف املجتمــع. كــام تلعــب زي ــول املتعلقــة بزي ســوق العمــل كجــزء مــن الحل
تحقيــق األردن للفرصــة الســكانية، ومــا يتطلــب ذلــك مــن زيــادة االســتثامرات يف التنميــة البرشيــة، تحديــداً يف التعليــم والتدريــب 
املهنــي والتقنــي والحوكمــة والبنيــة التحتيــة وتوفــري فــرص العمــل، ليتــم نقــل زخــم هــذا التغــري يف الركيبــة العمريــة إىل فرصــة 

حقيقيــة للتنميــة.

ــا  ــراتيجية وفق ــنوية لالس ــة الس ــط التنفيذي ــالل الخط ــن خ ــل م ــات العم ــات واتجاه ــد أولوي ــيتم تحدي ــدم، س ــا تق ــى م ــاًء ع وبن
للمتغــريات، حيــث ســيتم مراجعــة نتائــج الخطــط التنفيذيــة ســنوياً وفقــاً لتوصيــات تقاريــر املتابعــة والتقييــم ومســتجدات الســياقات 

العامــة األكــر تأثــرياً عــى متكــن النســاء وتحقيــق املســاواة بــن الجنســن.    

ووفقــاً لنتائــج التحليــل باســتخدام نظريــة التغيــري، 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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3.1.1 الفرضيات 
وجــود اإلرادة السياســية لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة عــى كافــة املســتويات ومبــا يــؤدي إىل توفــري املــوارد 	 

الالزمــة مــن كافــة الجهــات ذات العالقــة لتنفيــذ االســراتيجية. 

املؤسســات الرســمية لديهــا القــدرة واآلليــات الالزمــة إلدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي يف عملهــا لرســم السياســات وتوفــري 	 
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 مــام 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 دوريــاً مــن خــالل متابعــة وتقييــم ورصــد املامرســات التمييزيــة املبنيــة عــى الجنــس.

آليــات مجابهــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الرســمية منهــا وغــري 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 فهــّن يشــاركن بفاعليــة يف تحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة. 

3.1.2 المخاطر
محدوديــة املوازنــات املخصصــة وضعــف البيانــات لــدى املؤسســات الرســمية لتتمكــن مــن تنفيــذ اآلليــات املطلوبــة للتخطيــط 	 

ووضــع السياســات مبــا يراعــي ويســتجيب لالحتياجــات املختلفــة للجنســن 

صعوبــة التغيــري امللحــوظ للســلوكيات واالتجاهــات االجتامعيــة نحــو نبــذ التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس يف األرسة 	 
واملجتمــع عامــة خــالل فــرة تنفيــذ االســراتيجية مــع صعوبــة قيــاس هــذا التغيــري

 محدوديــة الفــرص االقتصاديــة وفــرص القيــادة املتاحــة للنســاء والرجــال عــى حــٍد ســواء، مــع وجــود ضعــف يف قــدرة النســاء 	 
والفتيــات عــى مامرســة حقوقهــن والتنافــس والوصــول إىل هــذه الفــرص
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• متكني جميع النساء والفتيات من الوصول إىل 

العدالة ومامرسة حقوقهن اإلنسانية وحقوقهن 

املواطنة  لتعزيـــز  الدســـتورية دون متييـــز 

املتساوية يف الحقوق والواجبات  

• تعزيـــز العدالة واإلنصاف داخل األرسة وبني 

أفرادها وضامن تحقيق مصلحة الطفل الفضىل

• معالجة االحتياجات الخاصة  باإلناث األكرث 

هشاشـــة يف املجتمـــع وداخـــل األرسة وضامن 

وصولهـــن إىل خدمـــات واجـــراءات وأنظمة 

الحامية االجتامعية

مجتمع خاٍل من التمييز والعنف المبني على أساس الجنس؛ تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق اإلنسانية الكاملة والفرص المتساوية 
لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

آليات عمل املؤسسات الرسمية تعزز املساءلة والتشاركية 

يف االستجابة الحتياجات الجنسني

أعراف وأدوار مجتمعية إيجابية داعمة للمساواة ومتكني النساء ونابذة 

للعنف املبني عىل أساس الجنس يف الفضاءين العام والخاص
شمولية النساء يف العملية التنموية واملشاركة والقيادة يف الفضاءين العام والخاص

وجود اإلرادة السياسية لتحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة عىل كافة 

املســـتويات ومبا يؤدي اىل توفري املوارد الالزمة من كافة الجهات ذات العالقة 

لتنفيذ االسرتاتيجية

توفر األنظمة املعرفية والتعلمية الداعمة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، واآلليات والسياسات 

الفعالـــة للوقاية واالســـتجابة للعنـــف املبني عىل أســـاس الجنس مام يؤدي اىل بدايـــة ظهور بيئة 

احتامعية وثقافية داعمة

آليات مجابهة كافة أشـــكال التمييز ضد املرأة الرسمية منها وغري الرسمية، وسواء داخل األرسة أو يف سوق 

العمل أو يف الحياة العامة تعمل بفاعلية، وبالتايل اصبحت املنافســـة مبنية عىل أساس الكفاءة واملساواة يف 

القدرة عىل الوصول للفرص واالستفادة من التنمية الشاملة واملستدامة  

املؤسســـات الرســـمية لديها القدرة واآلليـــات الالزمة الدمـــاج منظور النوع 

االجتامعي يف عملها لرســـم السياســـات وتوفري الخدمات ووضع املخصصات 

املستجيبة الحتياجات الجنسني

توفر منهجيات قياس الســـلوكيات واالتجاهات االجتامعية نحو دعم املســـاواة بني الجنسني ورفض 

العنف ضد النســـاء ويتم قياس التحول االجتامعي دوريا من خالل متابعة وتقييم ورصد املامرســـات 

التمييزية املبنية عىل الجنس

زادت قدرة النســـاء والفتيات عىل مامرسة حقوقهن والوصول إىل الفرص يف سوق العمل ويف الفضاءين العام 

والخاص، وبالتايل فهن يشاركن بفاعلية يف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة

محدودية املوازنات املخصصة وضعف البيانات لدى املؤسسات الرسمية لتتمكن 

من تنفيذ اآلليات املطلوبة للتخطيط ووضع السياسات مبا يراعي ويستجيب 

لالحتياجات املختلفة للجنسني 

صعوبة التغيري امللحوظ للســـلوكيات واالتجاهات االجتامعية نحو نبـــذ التمييز والعنف املبني عىل 

أساس الجنس يف األرسة واملجتمع عامة خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجية مع صعوبة قياس هذا التغيري

محدودية الفرص االقتصادية وفرص القيادة املتاحة للنساء والرجال عىل  حد سواء، مع وجود ضعف يف قدرة 

النساء والفتيات عىل مامرسة حقوقهن والتنافس والوصول اىل هذه الفرص
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الفرضيات:

محركات التغيري

املخاطر:

ف
ألهدا

ج / ا
النتائ

ضعف قدرة النساء والفتيات على ممارسة حقوقهن واملشاركة الفاعلة في اجملتمع، بسبب تعرضهن للعنف والتمييز في مختلف مراحل حياتهن سواء في الفضاء العام أو اخلاص  املشكلة

آليات فعالة للوقاية والحامية واالستجابة 

للعنف املبني عىل أساس الجنس يف الفضاء 

الخاص والعام والرقمي

• ضامن توفر السياسات والخدمات التي يسهل 

الوصول إليها وذات الجودة العالية لالستجابة 

والتعامل مع حاالت العنف املبني عىل أســـاس 

الجنس ومنع وقوعه 

• املجابهة والوقاية  من العنف املبني عىل أساس  

الجنس داخل األرسة مع معالجة عالقات القوى 

السلبية يف األرسة املؤدية له

• تعزيز مفهوم العالقات املبنية عىل االحرتام 

والتي تنبذ العنف املبني عىل أســـاس الجنس 

داخل املجتمعات ومعالجـــة أبعاده املختلفة يف  

الفضاء العام والرقمي

النساء والفتيات يتمتعن بحياٍة خاليٍة 

من كافة أشـــكال العنـــف املبني عىل 

أساس الجنس 

اإليجابية  االجتامعية  واألدوار  األعـــراف 

مدرجة يف التعليم الرسمي ومصادر التعلم 

غري الرسمي ويف اإلعالم والخطاب الديني 

واملجتمعات املصغرة

• ضـــامن مراعاة محتـــوى املناهج املدرســـية 

ومصـــادر التعلم غري الرســـمية لالحتياجات 

املختلفة للجنســـني وتعزيز مفاهيـــم العدالة 

واملساواة بني الجنســـني ومتكني املرأة والتأكد 

من جودة مصادر التعليم وسبل تلقيه

• مجابهـــة املفاهيـــم النمطية ألدوار النســـاء 

الســـلبية  االجتامعية  واألعـــراف  والرجـــال 

التقليدي  الرئييس  السائدة يف خطاب اإلعالم 

واملجتمعي

• تعزيز االتجاهات والسلوكيات اإليجابية من 

خالل قادة املجتمـــع املحليني والقادة الدينيني  

والخطاب الديني والحمـــالت الداعمة للعدالة 

واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

األعراف واالتجاهات واألدوار 

االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة

املؤسســـات تنفذ وتضمن اســـتدامة سياسات 

وهياكل وخدمات تدعم العدالة واملساواة بني 

يســـتجيب  املـــرأة ومبا  الجنســـني ومتكني 

لاللتزامات الوطنية والدولية 

متتلك املؤسسات الرســـمية أطر فعالة للمساءلة 

والقدرة عىل تطوير وتطبيق سياسات وترشيعات  

العدالة   وخدمات وتخصيص موارد لدعم تحقيق 

واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

  تطويـــر إحصـــاءات وانتـــاج بيانـــات مصنفة 

ومراعيـــة للنـــوع االجتامعي وتســـهيل وضامن 

الوصول إليها لدعم عملية صنع القرار املبني عىل 

البينـــات وكســـب التأييد واملســـاءلة حول مدى 

تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

  تنفيذ سياســـات  وموازنـــات حكومية ووطنية 

حساســـة ومســـتجيبة للنـــوع االجتامعي عىل 

املســـتويني العمودي واألفقي تشمل أُطراً وآليات 

للمساءلة

  تعزيـــز العمـــل بني القطـــاع العـــام والخاص  

واملجتمعي وعىل املستويني الوطني واملحيل لتبني 

نهج تشاريك مستجيب للنوع االجتامعي ومراعي 

لالحتياجات املختلفة للجنسني 

معايير الهشاشة املتقاطعة: (الفقيرات، النساء في املناطق النائية، املسنات، الطفالت، اإلناث من ذوات اإلعاقة، الالجئات والنساء املهاجرات والعامالت في املنازل، والنساء الالتي ترأسن أسرهن املطلقات واألرامل، وغيرها ...)

زيادة قدرة النســـاء والفتيـــات عىل الوصول 

للعدالة مبا يضمن تحقيق املســـاواة واإلنصاف 

بـــني أفـــراد املجتمع وداخـــل األرسة ومتكني 

األفراد من اإلناث األكرث هشاشـــة من الحصول 

عىل االحتياجات االجتامعية األساسية

 زيادة عدد النســـاء والفتيـــات القادرات عىل  

الحصـــول عىل الخدمـــات والبنيـــة التحتية 

مبا  الخاصة  الحتياجاتهن  املالمئة  األساســـية 

فيها الخدمات اإلنســـانية وخدمـــات التعايف 

والتمتع باألمن واملساهمة يف تحقيقه 

النســـاء والفتيـــات فرصاً  املزيـــد من  متتلك 

متساويًة للمشـــاركة والقيادة يف الحياة العامة 

باالســـتقاللية  العمـــل ويتمتعن  ويف ســـوق 

االقتصادية مبا يحقـــق متتعهن بحرية القرار 

املايل 

• توفـــري االحتياجات الخاصـــة بصحة املرأة 

والفتيات الجسدية والنفســـية خاصة املتعلقة 

منهـــا بالصحة الجنســـية واإلنجابية ومتكني 

النساء والفتيات من الحصول بشكل أفضل عىل  

الخدمات الصحية وخدمات تنظيم األرسة 

• توفري بنى تحتية مناســـبة وبكلفة معقولة 

وحساســـة الحتياجات الجنسني لتمكني املرأة 

من الحصـــول عىل الفرص واملـــوارد الطبيعية 

املستدامة

• متكني املرأة من املشـــاركة الفاعلة يف تحقيق 

املجتمعـــات اآلمنـــة ويف الوقايـــة والحد من 

التطـــرف العنيف، وتحســـني مســـتوى خدمة 

النساء يف األزمات والكوارث، سواء بالوقاية أو 

الحاميـــة أو التعـــايف  منهـــا أو االســـتجابة 

االنسانية لها

• زيادة فرص العمـــل الالئق للمرأة يف القطاع 

العـــام والخـــاص واملجتمعي والقطـــاع األمني 

والعســـكري مبا يضمـــن ُخلو بيئـــة العمل من 

التمييز املبني عىل أساس الجنس

• دعـــم ريـــادة األعامل بـــني النســـاء، وبناء 

للموارد  والوصول  املمتلـــكات  لحيازة  قدراتهن 

املالية لتأسيس األعامل الخاصة بهن

• زيادة فرص وصول املراة إىل املواقع القيادية 

يف القطاع العام والخـــاص واملجتمعي والقطاع 

السياسية بدون  الحياة  األمني والعسكري ويف 

متييز

النساء والفتيات قادرات عىل  الوصول اىل حقوقهن  اإلنسانية واالقتصادية والسياسية  للمشاركة والقيادة 

بحرية يف مجتمع خال من التمييز املبني عىل أساس الجنس
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3.2 األهداف االستراتيجية 
ــة  ــة وخاص ــة والدولي ــات الوطني ــع االلتزام ــرأة يف األردن 2020-2025م ــة للم ــراتيجية الوطني ــة االس ــة مواءم ــى أهمي ــداً ع تأكي
االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة املتعلقــة باملــرأة والتــي صــادق عليهــا األردن، وضامنــاً 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:

ــة يف . 1 ــادة بحّري ــاركة والقي ــية للمش ــة والسياس ــانية واالقتصادي ــن اإلنس ــول اىل حقوقه ــى الوص ــادرات ع ــات ق ــاء والفتي النس
ــس.  ــي عــى أســاس الجن ــز املبن ــع خــاٍل مــن التميي مجتم

النساء والفتيات يتمتعن بحياٍة خاليٍة من كافة أشكال العنف املبني عى أساس الجنس. . 2

األعراف واالتجاهات واألدوار االجتامعية اإليجابية تدعم املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة .. 3

املؤسســات تنفــذ وتضمــن اســتدامة سياســات وهيــاكل وخدمــات تدعــم العدالــة واملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ومبــا . 4
يســتجيب لاللتزامــات الوطنيــة والدوليــة. 

يجــدر التأكيــد عــى أن هــذه االســراتيجية هــي خارطــة طريــق يحتــاج تحقيقهــا مــدة أطــول مــن خمســة ســنوات، إال أنــه ميكننــا 
ــق  ــة لتحقي ــري الالزم ــل التغي ــض مراح ــق بع ــؤدي إىل تحقي ــذي ي ــح ال ــاه الصحي ــل األوىل باالتج ــوات واملراح ــذ الخط ــدء بتنفي الب
ــم ســنوي حــول صحــة  ــا أيضــاً تقيي ــي ســيُجرى خالله ــة، والت ــة وأهــداف هــذه االســراتيجية خــالل الخمســة ســنوات القادم رؤي
ــق هــذه  ــك إىل أن خارطــة الطري ــه كذل ــد الحاجــة. ومــن الــرضوري التنوي ــا عن ــة تحديثه ــا، ومــع إمكاني ــا باتجــاه تحقيقه خطواتن
قــد تــم تطويرهــا بنــاًء عــى مخرجــات املشــاورات الوطنيــة واملحليــة حــول األولويــات، وهــي تســتند أيضــاً إىل املرجعيــات الوطنيــة 

ــي:  ــام ي ــح هــذه األهــداف في ــث ميكــن توضي ــة باملــرأة، حي ــة املتعلق ــة والدولي وااللتزامــات اإلقليمي

ــى  ــول الـ ــى الوصـ ــادرات علـ ــات قـ ــاء والفتيـ ــة 1(: النسـ ــتراتيجي األول )النتيجـ ــدف االسـ الهـ
ــٍع  ــة فـــي مجتمـ ــادة بحّريـ ــاركة والقيـ ــية للمشـ ــة والسياسـ ــانية واالقتصاديـ حقوقهـــن اإلنسـ

خـــاٍل مـــن التمييـــز المبنـــي علـــى أســـاس الجنـــس
اســتجابة اللتزامــات األردن الوطنيــة والدوليــة حــول متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف ســوق العمــل والحيــاة العامــة ويف القيــادة، 
ــادة يف  ــق بـــإعطاء املزيــد مــن النســاء: 1( فرصــاً متســاوية للمشــاركة والقي فقــد اشــتمل هــذا الهــدف عــى ثالثــة مخرجــات تتعل
ــات  ــة والخدم ــة التحتي ــول إىل البني ــرار، و2( الوص ــة الق ــة وحري ــتقاللية االقتصادي ــع باالس ــل، والتمت ــوق العم ــة وس ــاة العام الحي
األساســية املالمئــة الحتياجاتهــن الخاصــة، مبــا فيهــا الخدمــات اإلنســانية وخدمــات التعــايف والتمتــع باألمــن واملســاهمة يف تحقيقــه 
ــية  ــة األساس ــا اللبن ــل األرسة باعتباره ــع وداخ ــراد املجتم ــن أف ــاف ب ــاواة واإلنص ــق املس ــن تحقي ــا يضم ــة مب ــول للعدال و3( الوص
للمجتمــع، ومتكــن األفــراد مــن اإلنــاث األكــر هشاشــة مــن الحصــول عــى االحتياجــات االجتامعيــة األساســية، وذلــك مــن خــالل 

مجموعــة مــن التدخــالت واملبــادرات.

ففــي مجــال مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل؛ يتمثــل ذلــك يف أهميــة مراجعــة وإلغــاء الترشيعــات التمييزيــة واإلجــراءات الرســمية 
وغــري الرســمية املتعلقــة بعمــل املــرأة لضــامن بيئــة عمــل صديقــة لــألرسة وخاليــة مــن التمييــز يف جميــع القطاعــات، وزيــادة فــرص 
العمــل الالئــق للمــرأة يف القطاعــات املختلفــة، إىل جانــب تعزيــز وتحفيــز الــرشكات لضــامن تشــغيلها للنســاء وتوفريهــا لبيئــة عمــل 
ــادة األعــامل بــن النســاء وقدرتهــن عــى  ــز ري ــا، وتعزي ــة منه ــة للمــرأة يف كافــة املجــاالت وخاصــة غــري التقليدي ــة ومتكيني جاذب
امتــالك املــوارد املاليــة والوصــول إليهــا. وشــمل ذلــك أيضــاً املبــادرات املرتبطــة مبجــال املشــاركة يف الحيــاة العامــة والقيــادة مــن 
خــالل زيــادة فــرص وصــول املــرأة إىل املواقــع القياديــة يف القطاعــات العامــة والخاصــة واملجتمــع املــدين وقطــاع األمــن والحيــاة 
السياســية بــدون متييــز؛ ومراجعــة للترشيعــات واإلجــراءات التمييزيــة. كــام تــم الركيــز عــى تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي واملــايل 
للقيــادات والشــبكات النســائية يف املجتمعــات املحليــة، وتطويــر وتنفيــذ برامــج تدريبيــة لبنــاء وتطويــر القــدرات القياديــة لدى النســاء، 
ــة  ــاء القــدرات لتعزيــز معرفتهــن بالحقــوق املدني ــادة الوعــي وبن واســتهداف النســاء عــى املســتوين املحــي والوطنــي بربامــج زي
والسياســية وقدراتهــن عــى املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة، وكذلــك تعزيــز قــدرة ومعرفــة أصحــاب املصلحــة الرئيســين، مبــا يف 
ذلــك الهيئــات املعنيــة بالعمليــة االنتخابيــة واملؤسســات غــري 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 التدخــالت واملبــادرات الخاصــة مبجــال الصحــة 
ــات  ــة والعالق ــز الصحــة العام ــدوره الفاعــل يف تعزي ــن هــذا املحــور ل ــة خاصــة ضم ــالء أهمي ــم إي ــث ت ــة، حي الجنســية واإلنجابي
األرسيــة الصحيــة، وأثــره عــى انخفــاض مســتوى اإلنجــاب مــام يؤثــر يف رفاهيــة الفتيــات والنســاء، ويــّرع مــن التغيــري يف الهيــكل 
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 أيضــاً 
مــن خــالل 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 
ــة حــول أســاليب  ــواد تعريفي ــج وم ــات وبرام ــر خدم ــك تطوي ــادة اإلنجــاب غــري املخطــط، وكذل ــي تســهم يف زي ــاة والت غــري امللب
ــة للجنســن لضــامن توفــري ســبل الحصــول عــى  ــٍة مناســبة لالحتياجــات املختلف ــًى تحتي ــا يف مجــال توفــري بن ــم األرسة. أم تنظي
الكهربــاء والطاقــة املتجــددة وامليــاه النظيفــة واملســتدامة وخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات وتوفــري نظــام نقــل آمــن يلبــي احتياجــات 
ــم  ــة لتمكينهــن مــن الحصــول بشــكل دائ املــرأة يف الحركــة والتنقــل، مبــا يشــمل النســاء ذوات اإلعاقــة والنســاء يف املناطــق النائي
عــى الفــرص االقتصاديــة واملــوارد املختلفــة. كــام شــمل هــذا املخــرج الركيــز أيضــاً عــى متكــن املــرأة مــن املشــاركة الهادفــة يف 
بنــاء املجتمعــات اآلمنــة والحــد مــن التطــرف والعنــف، واملشــاركة يف تقديــم وتحســن الخدمــات الخاصــة بالتعــايف مــن األزمــات 
ــن  ــا يضم ــة مب ــة املختلف ــانية والتنموي ــود اإلنس ــن الجه ــتفادة م ــات يف االس ــاء والفتي ــرص النس ــادة ف ــانية، وزي ــتجابة االنس واالس
مشــاركتهن الفعالــة يف املجتمــع للوصــول إىل مجتمــع آمــن خــاٍل مــن العنــف والتطــرف، ومعالجــة وتســليط الضــوء عــى اإلنــاث األكر 
هشاشــة داخــل األرسة وضــامن وصولهــن إىل خدمــات وإجــراءات الحاميــة االجتامعيــة املختلفــة، وكذلــك رفــع مســتوى معرفــة وقــدرة 
أصحــاب املصلحــة الرئيســين، مبــا يف ذلــك املؤسســات األمنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين واملؤسســات الوطنيــة والحكوميــة لتلبيــة 

االحتياجــات األمنيــة للمــرأة. 

ــن أفــراد املجتمــع وداخــل  ــق املســاواة واإلنصــاف ب ــة مبــا يضمــن تحقي ــط بالوصــول للعدال ــث واملرتب أمــا بالنســبة للمخــرج الثال
األرسة باعتبارهــا اللبنــة األساســية للمجتمــع، ومتكــن األفــراد مــن اإلنــاث األكــر هشاشــة، فقــد ركــز عــى الوصــول إىل العدالــة مبــا 
يشــمل؛ مراجعــة الترشيعــات لضــامن املواطنــة املتســاوية يف الحقــوق والواجبــات، ومامرســة النســاء والفتيــات لحقوقهــن الدســتورية 
وحقوقهــن اإلنســانية، وضــامن ســيادة القانــون وتنفيــذه، وتوفــري 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 لضــامن تحقيــق العدالــة واإلنصــاف لكافــة أفرادهــا ومبــا يحقــق املصلحــة 
ــة وقــدرة أصحــاب  ــة، ورفــع مســتوى معرف ــة والصحي ــز العالقــات األرسي ــل، وتوفــري برامــج وخدمــات عامــة لتعزي الفضــى للطف
ــات حساســة  ــي منهجي ــة لتبن ــة والوطني ــون واملؤسســات الحكومي ــاذ القان ــة بإنف ــات املعني ــك الجه املصلحــة الرئيســين، مبــا يف ذل
ومســتجيبة للمســاوة بــن الجنســن. كــام أخــذ هــذا املخــرج بعــن االعتبــار االحتياجــات الخاصــة باإلنــاث األكــر هشاشــة يف املجتمــع 
ــة، وذلــك مــن خــالل توفــري االحتياجــات املعيشــية األساســية  ــة االجتامعي وداخــل األرسة لضــامن حصولهــن عــى خدمــات الحامي
واالجتامعيــة لــألرس للفقــرية، ويشــمل هــذا أيضــاً ضــامن حصــول النســاء األكــر هشاشــة مــن غــري األردنيــات واملُقيــامت يف األردن، 
مبــا فيهــن املهاجــرات وعامــالت املنــازل، وأوالد األردنيــات املتزوجــات مــن غــري األردنيــن عــى احتياجاتهــن وحقوقهــن اإلنســانية 

الكاملــة.

الهـــدف االســـتراتيجي الثانـــي )النتيجـــة 2(: النســـاء والفتيـــات يتمتعـــن بحيـــاٍة خاليـــٍة مـــن كافـــة 

أشـــكال العنـــف المبنـــي علـــى أســـاس الجنـــس 
ــي عــى  ــف املبن ــة للعن ــة واالســتجابة الفعال ــة والحامي ــات الوقاي ــق بضــامن توفــر آلي اشــتمل هــذا املحــور عــى مخــرج واحــد يتعل
أســاس الجنــس يف القطاعــات واملجــاالت الخاصــة والعامــة والرقميــة، وذلــك مــن خــالل عــدد مــن التدخــالت واملبــادرات الهادفــة 
مثــالً إىل ضــامن توفــري 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 خــالل مبــادرات تتعلــق بشــكل أســايس مبراجعــة الترشيعــات لتعديــل تلــك التــي تشــكل عنفــاً ضــد املــرأة، وتحديــد 
وتنفيــذ التعليــامت ذات العالقــة، ورفــع قــدرة الجهــات العاملــة يف مجــال العنــف وإلــزام الــوزارات بإجــراء تحليــل النــوع االجتامعــي 
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ــذ  ــة، وتنفي ــة االجتامعي ــة الحامي ــز منظوم ــة لتعزي ــبكات املجتمعي ــز الش ــأنه، وتعزي ــات بش ــذ التوصي ــة وتنفي لالســراتيجيات الوطني
حــوارات مجتمعيــة للحــد مــن العنــف األرسي وتصميــم الربامــج ونــرش االســراتيجيات الخاصــة بــإرشاك الرجــال وتنظيــم حمــالت 
ــة  ــم حمــالت توعي ــس وتنظي ــي عــى أســاس الجن ــف املبن ــة العن ــة الشــعبية ورفــع وعــي وقــدرة املؤسســات املرتبطــة مبجابه التوعي

شــعبية مــن خــالل وســائل اإلعــالم التقليديــة ووســائل التواصــل االجتامعــي. 

اإلجتماعيـــة  واألدوار  واالتجاهـــات  األعـــراف  )النتيجـــة 3(:  الثالـــث  االســـتراتيجي  الهـــدف 

اإليجابيـــة تدعـــم المســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة
ــم الرســمي  ــكال الجنســن، وإدراجهــا يف التعلي ــة ل ركــز الهــدف االســراتيجي الثالــث عــى رضورة تكريــس أعــراف وأدوار إيجابي
وغــري الرســمي ويف اإلعــالم، والخطــاب الدينــي، ويف املجتمــع مــن خــالل الركيــز عــى ضــامن مراعــاة محتــوى املناهــج املدرســية 
والتعليــم غــري الرســمي لقضايــا املــرأة وتعزيــز مفاهيــم املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وتحــدي املفاهيــم النمطيــة ألدوار 
النســاء والرجــال واألعــراف االجتامعيــة الســائدة يف خطــاب اإلعــالم التقليــدي والحديــث، وتعزيــز االتجاهــات والســلوكيات اإليجابية 

مــن خــالل قــادة املجتمــع املحــي والقــادة الدينيــن والحمــالت الداعمــة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة. 

ويتــم ذلــك مــن خــالل مبــادرات تتعلــق مبراجعــة املناهــج املدرســية للمراحــل املختلفــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي مثــالً بهــدف 
معالجــة الصــور النمطيــة واألعــراف الســلبية املرتبطــة بــأدوار املــرأة والرجــل يف املجتمــع، وتطويــر قــدرات املعلمــن واملعلــامت حــول 
املنهجيــات التــي تراعــي الفــوارق بــن الجنســن وتطويــر وتقويــة املبــادرات والتحالفــات التــي تســتهدف الفتيــان والفتيــات بخطــاب 
إيجــايب حــول املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة، وإطــالق حمــالت 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 حمــالت حشــد وكســب تأييــد وطنيــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتامعــي حــول 
ــزيل  ــي تخــص العمــل املن ــة ألدوار املــرأة والرجــل الت ــة الســلبية واألدوار والصــور النمطي ــة القضــاء عــى األعــراف االجتامعي أهمي
وأعــامل الرعايــة غــري مدفوعــة األجــر، ومراجعــة أشــكال التمييــز املبنــي عــى أســاس  الجنــس، مبــا فيهــا صــورة املــرأة يف الحيــاة 
العامــة، ووســائل اإلعــالم، وتعزيــز قــدرة املؤسســات الدينيــة وقــادة الــرأي العــام يف املجتمعــات املحليــة عــى التصــدي للتفســريات 
ــات  ــدرات املؤسســات والجه ــع ق ــرأة، ورف ــة للم ــة وريادي ــة إيجابي ــة وثقافي ــة وديني ــة ومنــاذج تاريخي ــراز أمثل ــلبية وإب ــة الس الديني
ــات  ــرش املعلوم ــل ون ــة تحلي ــن وكيفي ــكال الجنس ــة ل ــة لالحتياجــات املختلف ــة الحساس ــة اإلعالمي ــن يف التغطي ــة واإلعالمي اإلعالمي
ــة  ــرأة، وطبيع ــا امل ــة اإلعــالم لقضاي ــة تغطي ــة للمــرأة، ورصــد كيفي ــة الصــور النمطي ــرأة ملجابه ــز ضــد امل ــة بالتميي ــا املتعلق والقضاي

املحتــوى اإلعالمــي واإلعــالين بهــدف تحليلهــا وتقديــم التوصيــات ملعالجــة الصــور النمطيــة.

الهـــدف االســـتراتيجي الرابـــع )النتيجـــة 4(: المؤسســـات تنفـــذ وتضمـــن اســـتدامة سياســـات 

وهيـــاكل وخدمـــات تدعـــم العدالـــة والمســـاواة بيـــن الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة وبمـــا يســـتجيب 

ـــة  ـــة والدولي لاللتزامـــات الوطني
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 خــالل تطويــر إحصــاءات وبيانــات خاصــة بالنــوع 
االجتامعــي وتســهيل الوصــول إليهــا لدعــم عمليــة صنــع القــرار وكســب التأييــد واملســاءلة حــول قضايــا املســاواة بن الجنســن ومتكن 
املــرأة، وتنفيــذ سياســات وموازنــات حكوميــة ووطنيــة مســتجيبة الحتياجــات النــوع االجتامعــي تشــمل أطــراً للمســاءلة، وتوفــري املــوارد 
ــق برامــج املســاواة بــن الجنســن  ــي تعي ــات الت ــة للتصــدي للتحدي ــة والوطني ــاء قــدرات املؤسســات الحكومي وفــرص التدريــب لبن
ومتكــن املــرأة، وتعزيــز الــرشاكات بــن القطاعــن العــام والخــاص واملجتمــع املــدين عــى املســتوين الوطنــي واملحــي مــن خــالل 

تبنــي نهــج تشــاريك مســتجيب للنــوع االجتامعــي. 

ــاج ونــرش وتحليــل البيانــات املســتجيبة للنــوع  ــق بتطويــر األنظمــة واإلجــراءات الالزمــة إلنت ــادرات تتعل ويتــم ذلــك مــن خــالل مب
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 
ــة املســتدامة الخاصــة باملســاواة بــن  ــات حــول أهــداف التنمي ــاج بيان ــات مصنفــة حســب الجنــس، وإنت ــوزارات عــى جمــع بيان ال
الجنســن واالســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن، وإنشــاء نظــام خــاص لنــرش 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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ــر السياســات  ــوع االجتامعــي مبــا يشــمل تطوي ــاة منظــور الن ــم مراع ــي لتعمي ــي ووطن ــذ نظــام حكوم ــاء وتنفي ــة إىل إنش باإلضاف
والخطــط التنفيذيــة لجميــع املؤسســات الحكوميــة عــى املســتوين الوطنــي واملحــي تراعــي االحتياجــات املختلفــة للجنســن، وتطويــر 
وتنفيــذ خارطــة طريــق لتنميــة القــدرات املؤسســية لغايــات تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي، وتطويــر وتنفيــذ نظــام وطنــي 
ــات املســتجيبة الحتياجــات  ــز قــدرة إدارة املوازن ــرأة وتعزي ــن الجنســن ومتكــن امل ــة لربامــج املســاواة ب لرصــد املخصصــات املالي
ــات  ــتجيبة لالحتياج ــات مس ــر موازن ــول تطوي ــمية ح ــات الرس ــوزارات واملؤسس ــة يف ال ــدات املوازن ــع وح ــي وجمي ــوع االجتامع الن
املختلفــة للمــرأة والرجــل، وتطويــر نظــام متابعــة وتقييــم لاللتزامــات الوطنيــة والدوليــة املتعلقــة باملــرأة مبــا يشــمل إدراج قضايــا 
متكــن املــرأة ضمــن معايــري تقييــم التميــز املؤســي للمؤسســات الحكوميــة والوطنيــة. كــام تشــمل املبــادرات تطويــر مــواد تعريفيــة 
لجميــع موظفــي وموظفــات القطــاع العــام الجــدد، وتعزيــز قــدرات موظفــي القطــاع العــام عــى تنفيــذ تحليــل النــوع االجتامعــي 
ــز  ــادرات والربامــج عــى املســتوى املحــي، وتعزي ــم املب ــر السياســات وتصمي ــة تطوي ــل الســياق لدعــم عملي ــات وتحلي وتوفــري بيان
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 أيضــاً عــى رضورة تصميــم خطــة اتصــال لنــرش االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة وتعزيــز قــدرة اآلليــات الوطنيــة 
ــة بشــؤون املــرأة ودعــم البحــوث  ــة ومنظــامت املجتمــع املــدين املعني ــق املســاواة ومتكــن املــرأة، والشــبكات املجتمعي ــة بتحقي املعني
والعمــل مــع مراكــز دراســات املــرأة لتنســيق الجهــود واألولويــات البحثيــة وبنــاء قــدرات املنظــامت النســائية يف جميــع املحافظــات يف 
مجــال كتابــة مقرحــات املشــاريع واملهــارات الفنيــة والقياديــة، وتشــجيع مؤسســات القطــاع الخــاص وممثليهــم مــن غــرف الصناعــة 
والتجــارة وجمعيــات األعــامل واالتحــادات والنقابــات العامليــة واملهنيــة لتبنــي إدمــاج قضايــا املــرأة يف عملهــم مــن خــالل إجــراء 

تدقيــق للنــوع االجتامعــي
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1.3.1 متكني جميع 
النساء و الفتيات من 

الوصول إلى العدالة       
و ممارسة حقوقهن 

اإلنسانية و حقوقهن 
الدستورية دون متييز 

لتعزيز املواطنة 
املتساوية في احلقوق     

و الواجبات.

1.3.2  تعزيز العدالة       
و اإلنصاف داخل األسرة   

و بني أفرادها و ضمان 
حتقيق مصلحة الطفل 

الفضلى.

1.3.3  معاجلة االحتياجات 
اخلاصة  باإلناث األكثر 
هشاشة في اتمع  

وداخل األسرة و ضمان 
وصولهن إلى خدمات 

وأجراءات و أنظمة احلماية 
االجتماعية.

االحتياجات  توفير   1.2.1
املرأة  بصحـــة   اخلاصة 
اجلســـدية  والفتيـــات 
خاصـــة  والنفســـية 
بالصحة  منها  املتعلقة 
واإلجنابيـــة  اجلنســـية 
والفتيات  النساء  ومتكني 
بشـــكل  احلصول  مـــن 
أفضـــل علـــى اخلدمات 
وخدمـــات  الصحيـــة 

تنظيم األسرة. 

1.2.2 توفير بنى حتتية 
مناسبة وبكلفة 

معقولة وحساسة 
الحتياجات اجلنسني 

لتمكني املرأة من 
احلصول على الفرص        

و املوارد الطبيعية 
املستدامة.

1.2.3 متكني املرأة من 
املشاركة الفاعلة في 

حتقيق اتمعات اآلمنة 
وفي الوقاية واحلد من 

التطرف العنيف، 
وحتسني مستوى خدمة 

النساء في االزمات 
والكوارث، سواء بالوقاية 

أو احلماية أو التعافي  
منها أو االستجابة 

االنسانية لها . 

ُ     

1.1.1  زيادة فرص العمل 
الالئق للمرأة في 

القطاعني العام واخلاص 
واتمعي و القطاع 

األمني والعسكري مبا 
يضمن خلو بيئة العمل 

من التمييز املبني على 
أساس اجلنس . 

1.1.2 دعم ريادة األعمال 
بني النساء و بناء 

قدراتهن حليازة 
املمتلكات و الوصول 

للموارد املالية لتأسيس 
األعمال اخلاصه بهن.

1.1.3  زيادة فرص وصول 
املراة إلى املواقع القيادية 
في القطاع العام           
و اخلاص و اتمعي         

و القطاع االمني 
والعسكري و في احلياة 

السياسية بدون متييز.

- معدل النشاط االقتصادي املنقح للنساء 15 سنة فأك� (االحصاءات).
- نسبة البطالة ب  النساء 15 سنة فأك� (االحصاءات ).

- نسبة النساء يف السلطة الترشيعية. 
- نسبة النساء يف املناصب االدارية .
- نسبة النساء يف السلطة القضائية.

- نســـبة النســـاء الال� يف سن االنجاب (15-49 ســـنة) والال� لبيت حاجتهن يف 
تنظيم األرسة بطرق حديثة .

- نسبة النســـاء من السكان الذين يعيشـــون يف أرس معيشية ¬كنها الحصول عىل 
الخدمات األساسية.

- مؤرشات التغطية بخصوص وصول الخدمات العامة التي تضمن الصحة و العيش 
الكريم : املياه  و الكهرباء و الرصف الصحي .

- نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر .

النساء والفتيات قادرات على الوصول إلى حقوقهنَ اإلنسانية واإلقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة الهدف االستراتيجي 1. 
بحرية في مجتمعٍ خالٍ  من التمييز املبني على أساس اجلنس

Æتلك املزيد من النساء و الفتيات فرصاً متساويًة للمشاركة 
والقيادة يف الحياة العامة و يف سوق العمل و يتمتعن 

باالستقاللية األقتصادية  Éا يحقق Æتعهن بحرية القرار 
املايل .

 زيادة عدد النساء والفتيات القادرات عىل الحصول عىل 
الخدمات والبنية التحتية األساسية املالÌة الحتياجاتهن 

الخاصة Éا فيها الخدمات اإلنسانية وخدمات التعايف 
والتمتع باألمن واملساهمة يف تحقيقه

زيادة قدرة النساء والفتيات عىل الوصول للعدالة Éا يضمن 
تحقيق املساواة واإلنصاف ب  أفراد املجتمع وداخل األرسة 
وÆك  األفراد من اإلناث األك� هشاشة من الحصول عىل 

االحتياجات االجتÓعية األساسية.

ارج 1.2 ارج 1.3ارج 1.1

التدخالتالتدخالتالتدخالت

مؤرشات األداء : 

الشكل رقم 6: ملخص االهداف االسراتيجية
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 �-نســـبة النساء والفتيات يف الخامسة عرشة وما فوق، الال� تعرضن لعنف بد
أو جنيس أو نفيس من زوج حايل أو ســـابق، خالل االثني عرش شهراً السابقة، 

مصنفة بحسب شكل العنف والعمر .
-نسبة النساء و الفتيات يف الخامسة عرشة و ما فوق الال� تعرضن للعنف املبني 
عىل أســـاس الجنس من أشخاص غ¡ الزوج، خالل االثني عرش شهراً السابقة، 

بحسب العمر و مكان حدوث العنف .

- وجود اســـرتاتيجية خاصة ملناهضـــة العنف ضد املرأة تشـــمل أليات الوقاية 
والحµية واملنع والتحقيق والتعويض

النساء والفتيات يتمتعن بحياة خالية من كافة أشكال العنف املبني عىل أساس الجنسالهدف االسرتاتيجي 2. 

2.1.1 ضـــµن توفر السياســـات والخدمات التي 
يســـهل الوصول إليهـــا و ذات الجـــودة العالية 
لالستجابة والتعامل مع حاالت العنف املبني عىل 

أساس الجنس و منع وقوعه.

2.1.2  املجابهة والوقاية  من العنف املبني عىل 
أساس الجنس داخل األرسة مع معالجة عالقات 

القوى السلبية يف األرسة املؤدية له.

2.1.3 تعزيـــز مفهـــوم العالقـــات املبنية عىل 
االحرتام و التي تنبذ العنف املبني عىل أساس 
الجنـــس داخـــل املجتمعات ومعالجـــة أبعاده 

املختلفة يف الفضاء العام و الرقمي.

 آليات فعالة للوقاية والحµية واإلستجابة للعنف املبني عىل أساس الجنس  يف الفضاء الخاص و العام و الرقمي. 

املخرج 2.1

التدخالت

مؤرشات األداء : 
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- نسبة النساء والفتيات والرجال والفتيان ممن يؤكدون امتالكهم للمعرفة والسلوكيات واالتجاهات اإليجابية نحو املساواة ب� الجنس� و�ك� املرأة .
- عدد الشكاوي لدى املركز الوطني لحقوق اإلنسان حول حاالت انتهاك حقوق اإلنسان استنادا اىل إحدى أسس التمييز املبني عىل الجنس و املحظور �وجب القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان .  

 األعراف و االتجاهات و األدوار االجت�عية اإليجابية تدعم  املساواة ب� الجنس� و �ك� املرأة.الهدف االسرتاتيجي 3. 

3.1.1  ضـــªن مراعاة محتوى املناهج املدرســـية 
ومصـــادر التعلم غـــ® الرســـمية لالحتياجات 
املختلفـــة للجنســـ� وتعزيز مفاهيـــم العدالة 
واملساواة ب� الجنس� و�ك� املرأة والتأكد من 

جودة مصادر التعليم وسبل تلقيه .

3.1.2 مجابهة املفاهيم النمطية ألدوار النساء و 
الرجال و األعراف االجتªعية السلبية السائدة 
التقليدي و  الرئيـــيس  يف خطـــاب اإلعـــالم 

املجتمعي.

3.1.3 تعزيز االتجاهات والسلوكيات اإليجابية 
املحليـــ� والقادة  من خالل قـــادة املجتمـــع 
الدينيـــ�  والخطـــاب الدينـــي والحمـــالت 
الداعمة للعدالة واملســـاواة ب� الجنســـ� و 

�ك� املرأة .

األعراف و األدوار االجتªعية اإليجابية مدرجة يف التعليم الرسمي  و مصادر التعلم غ® الرسمي، و يف 
اإلعالم و الخطاب الديني واملمجتمعات املصغرة .

املخرج 3.1

التدخالت

مؤرشات األداء : 
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- وجـــود نظام إحصا	  شـــامل يحتوي  معلومات و احصـــاءات و بيانات 
مصنفة حسب الجنس . 

-  وجـــود اليات متخذة من قبل املؤسســـات الحكوميـــة (عاموديا و أفقيا) 
تضمن تطوير و تنفيذ سياسات و ترشيعات و خدمات و خطط و برامج 

مستجيبة للنوع اإلجت�عي .
- وجـــود نظم لتخصيص وتتبع املخصصات العامة املرصودة للمســـاواة ب£ 

الجنس£ و ¨ك£ املرأة. 

-  وجـــود آليات متابعـــة وتقييم ملدى التـــزام األردن بتنفيـــذ التزاماته 
الوطنية والدولية املتعلقة باملرأة.

- عدد البنود املنفذة من توصيات لجنة اتفاقية القضاء عىل جميع أشـــكال 
التمييز ضد املرأة (ســـيداو) وتوصيات االستعراض الدوري الشامل حول 

حقوق اإلنسان الخاصة باملرأة.

املؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعم العدالة واملساواة ب� الجنس� الهدف االسرتاتيجي 4.
و�ك� املرأة و�ا يستجيب لاللتزامات الوطنية والدولية

4.1.1 تطوير إحصاءات و انتاج بيانات مصنفة و 
مراعية للنـــوع االجت�عي و تســـهيل و ض�ن 
الوصـــول إليها لدعم عملية صنـــع القرار املبني 
عىل البينات وكســـب التأييد  و املســـاءلة حول 
مدى تحقيق املســـاواة ب£ الجنســـ£ و ¨ك£ 

املرأة.

4.1.2 تنفيذ سياســـات وموازنـــات حكومية و 
وطنية حساسة و مستجيبة للنوع االجت�عي 
عىل املســـتوي£ العمودي و األفقي تشمل أُطراً   

و اليات للمساءلة .

4.1.3 تعزيز العمل ب£ القطاع العام و الخاص 
و املجتمعي وعىل املســـتوي£ الوطني واملحيل 
لتبني نهج تشارÉ مستجيب للنوع االجت�عي 

ومراعي لالحتياجات املختلفة للجنس£. 

¨تلك املؤسسات الرسمية أطر فعالة للمساءلة و القدرة عىل تطوير و تطبيق سياسات و ترشيعات وخدمات 
وتخصيص موارد لدعم تحقيق العدالة و املساواة ب£ الجنس£ و ¨ك£ املرأة.

املخرج 4.1

التدخالت

مؤرشات األداء : 
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 4. عوامل نجاح االستراتيجية
4.1 بناء شراكات فاعلة 

ــة  ــز رشاكات فاعل ــاء وتعزي ــق أهــداف االســراتيجية عــى بن ــد تحقي يعتم
بــن الجهــات الرســمية وغــري الرســمية، تســتند إىل مبــادئ التنســيق 
ــرة  ــات املتواف ــع اإلمكان ــل جمي ــة وتفعي ــات املختلف ــن القطاع ــل ب والتكام
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 
ومنظــامت املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص بتحديــد الجوانــب املرتبطــة 
بصالحياتهــا أو مجــاالت عملهــا، والتشــبيك معــاً لتنفيــذ املبــادرات، والبنــاء 
عــى الجهــود لضــامن االســتفادة األكــرب مــن الطاقــات واملــوارد املتوفــرة. 
ــة  ــودي باإلضاف ــبيك العام ــة التش ــرشكات أهمي ــذه ال ــل ه ــب أال تغف ويج
للتشــبيك األفقــي؛ أي بنــاء الــرشاكات والتشــبيك عــى مســتوى املحافظــات 
ــة، واالســتفادة  ــات املحلي ــذ يف املجتمع ــة والتنفي ــة واملحلي ــس البلدي واملجال
مــن خرباتهــم ومعرفتهــم بالواقــع عــى مســتويات التنفيــذ املختلفــة ويعــزز 
هــذه الرشاكــة وجــود خطــة لالتصــال واإلعــالم مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة 

ــرشكاء.  ــع ال ــوى الخطــة م ــد ملحت ــج وكســب التايي بهــدف الروي

4.2 تحديد األدوار
لضــامن تنفيــذ االســراتيجية وتحقيــق أهدافهــا، ال بــد مــن تحديــد أدوار واضحــة للمؤسســات الرســمية، باإلضافــة إىل املعايــري وآليــات 
املســاءلة الواضحــة. وعليهــا فــإن عمليــة وضــع الخطــط التنفيذيــة ســتتم بآليــة تشــاركية ورؤيــة شــمولية وتكامليــة لــألدوار تضمــن بناء 
رويــة توافقيــة وطنيــة ملأسســة إطــار عمــل ممنهــج حــول آليــة انخــراط الجهــات املعنيــة والحكوميــة ومنظــامت 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، كــام قــد تشــرك أكــر مــن جهــة تنفيذيــة بنفــس املبــادرة أو الربنامــج. 

4.3 المتابعة 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 خــالل نفــس اآلليــة التشــاركية لتحديــد مــؤرشات األداء القياســية لقيــاس مــدى تحقــق األهــداف االســراتيجية 
ــة  ــتخدمة يف متابع ــا املس ــؤرشات ذاته ــس امل ــا لتعك ــم اختياره ــي ت ــي، والت ــل املنطق ــار العم ــواردة يف إط ــات ال ــج واملخرج والنتائ
االلتزامــات اإلقليميــة )أجنــدة القاهــرة للمــرأة( وخطــة وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030، ولذلــك لتوفــري إطــار موحــد ملتابعــة تنفيــذ 
االســراتيجية وااللتزامــات الدوليــة يف الوقــت ذاتــه. هــذا وســتحدد خطــة املتابعــة والتقييــم املــؤرشات املتوفــرة وطنيــاً واملــؤرشات 
الواجــب العمــل عــى توفريهــا يف الســنوات القادمــة وهــذا يعتــرب جــزء مــن تحقيــق الهــدف االســراتيجي الرابــع للخطــة وضــامن 
متابعــة تنفيذهــا. ســيحدد إطــار املتابعــة والتقييــم مصــادر التحقــق مــن املــؤرشات، وتعيــن الجهــات املســؤولة عــن توفــري البيانــات 
املتعلقــة بهــا، وتحديــد تــردد جمــع البيانــات بنــاء عــى آليــة جمعهــا وتوفريهــا مــن قبــل الجهــات املســؤولة. مــع التأكيــد عــى رضورة 

االســتثامر يف توفــري 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 وضــامن التنســيق مــا بــن الــوزارات لتنفيــذ الخطــط 
التنفيذيــة وتوفــري البيانــات الالزمــة للمتابعــة، حيــث ســتدعم الخطــط الدوريــة املرفوعــة عمليــة اتخــاذ القــرار ورســم السياســيات 

ومتكــن الوقــوف عــى مســؤولية ومــدى التــزام األطــراف املعنيــة بــاألدوار املناطــة لهــا.

 بناء رشاكات

فاعلة

تحديد األدوار

 املتابعة

والتقييم

توفري املوارد

عوامل نجاح االسرتاتيجية
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4.4 توفير الموارد
ومــن أجــل ضــامن تنفيــذ االســراتيجية مــن خــالل الخطــة التنفيذيــة املقرحــة فقــد جــرى احتســاب تقديــري لتكلفــة االســراتيجية 
الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2020 – 2025( وســيتم بنــاء منــوذج الحتســاب تكاليــف تنفيــذ االســراتيجية تفصيليــاً بنــاًء عــى الخطــط 
ــل املؤسســات  ــات لألعــوام القادمــة مــن قب ــه وضــع املوازن ــة ســيتم توجي ــاء عــى هــذه التكلف ــا. وبن ــي ســيتم وضعه ــة الت التنفيذي
الحكوميــة لتأخــذ بعــن االعتبــار الربامــج واألنشــطة املقرحــة ضمــن خططهــم التنفيذيــة، والعمــل عــى توفــري املــوارد الالزمــة، ســواء 
املاليــة أو البرشيــة املهيــأة  للعمــل عــى تنفيــذ برامــج ومبــادرات االســراتيجية، لضــامن تنفيذهــا والوصــول إىل األثــر املنشــود، مــع 

التأكيــد عــى أهميــة توفــري التمويــل الوطنــي باإلضافــة للتمويــل الــدويل نحــو تنفيــذ االســراتيجية.
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اللجان والفرق الفنية لالستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 2025-2020

اللجنة الوزارية لتمكين المراة برئاسة معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية:
وزير الخارجية وشؤون املغربن. 1

وزير الربية والتعليم. 2

وزير السياحة واآلثار. 3

وزير دولة لتطوير االداء املؤسي. 4

وزير دولة للشؤون القانونية. 5

وزير االقتصاد الرقمي والريادة. 6

وزير التنمية اإلجتامعية. 7

وزير التخطيط والتعاون الدويل. 8

وزير العمل. 9

وزير الصحة. 10

وزير دولة لشؤون اإلعالم. 11

رئيس ديوان الترشيع والرأي. 12

املنسق العام الحكومي لحقوق االنسان. 13

األمن العام للمجلس االعى للسكان. 14

األمينة العامة للجنة الوطنية االردنية لشؤون املراة. 15

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

وزارة التخطيط والتعاون الدويل . 1

وزارة الخارجية وشؤون املغربن. 2

وزارة الربية والتعليم. 3

وزارة الشؤون السياسية والربملانية. 4

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 5

وزارة العمل. 6

وزارة التنمية االجتامعية. 7

وزارة الصحة. 8

وزارة الشباب. 9

وحدة حقوق االنسان- رئاسة الوزراء. 10

وزارة االقتصاد الرقمي و الريادة. 11

 وزارة السياحة واالثار. 12

مكتب وزير دولة للشؤون القانونية. 13

مكتب وزير دولة لشؤون اإلعالم واإلتصال. 14

املجلس االعى للسكان. 15

إدارة تطوير األداء املؤسي والسياسات. 16

ديوان الترشيع والرأي. 17

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة. 18
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2 الفريق القطاعي إلدماج النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين 

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

وزارة التخطيط والتعاون الدويل . 1
وزارة الصحة. 2
وزارة العمل . 3
وزارة الرتبية والتعليم. 4
وزارة العدل. 5
 وزارة التنمية االجتامعية. 6
وزارة الشؤون السياسية والربملانية. 7
 وزارة الزراعة. 8
مديرية األمن العام/إدارة حامية االرسة. 9

دائرة االحصاءات العامة. 10
دائرة املوازنة العامة. 11
إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات- رئاسة الوزراء . 12
املجلس االعىل للسكان. 13
املجلس الوطني لشؤون االرسة. 14
تجمع لجان املرأة. 15
االتحاد العام للمرأة االردنية. 16
جمعية النساء العربيات. 17
جمعية معهد تضامن النساء األردين. 18
 رشكاء األردن. 19

اإلشراف العام 
الدكتورة سلمى النمس- األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

 االستاذه نهى زايدة - نائبة األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

مستشار رئيسي 
األستاذة أمال حدادين- املستشارة القانونية للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة 

المنسق العام لإلستراتيجية
الدكتور أحمد الشقران 

فريق التنسيق و الدعم اللوجستي
روان املعايطة. 1
اشجان العنانزة. 2
سمر قورة. 3
دانيا الحجوج. 4
دانا الطراونة . 5
ديانا حدادين. 6
جني عميش. 7
دميا عربيات. 8
رائدة فريحات . 9

كريستينا ياروش. 10
معايل النعيامت . 11
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راية غوبج. 12
ليام البواب. 13

المتطوعين
أيرس خرض. 1
محمد صبحي. 2
سام النوافلة. 3
محمد الحموري. 4
سامية القريويت. 5

شاكر الدهامشة. 6

التصميم
نامر عبدالفتاح الحوح
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