التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية (بيجين )02+
"االستعراض الوطن ّي للتقدم المحرز في تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما"

إعداد :د .منى مؤتمن
األمينة العامة المساعدة ومستشارة التخطيط االستراتيجي والمشاريع
للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة
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من أقوال صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين المعظم
"أنه وبفضل جهود آالف األردنيين في قطاع التعليم ،والخدمات الصحية ،وفي المجتمعات المحليةة علة امتةداد المملكةة ،يسةير
األردن نحو تحقيق العديد من أهداف األلفية ،الهدف الثاني عل سبيل المثةا ،،اسةتطاع المملكةة تحقيةق هةدف ضةمان التحةا
جميع األطفا ،في التعليم األساسي وإكماله  ...إنهاء األمية بين الشةبا  ...وتةوفير التعلةيم للطةب والمهةارات التةي يحتاجونهةا
لتحقيق اإلنجاز".
"فكل إنجاز نحققه في أي من أهداف األلفية يُعزز النجاح في الوصو ،إل األهداف األخرى ،سواء في توفير التعليم والخدمات
الصحية األفضل ،أو تحقيةق مسةتويات معيشةية أعلة  ،أو تمكةين النسةاء والشةبا  ،أو إيجةاد الفةر االقتصةادية .ونسةتطيع أن
نعظم اإلنجاز عبر دمج استراتيجيات تحقيق أهداف األلفية في االستراتيجيات الوطنية والدولية .لكن الحفاظ عل اإلنجةاز غيةر
ممكن من دون إيجاد الظروف التي تحتاجها مسيرة التنمية ،والمتمثلة في السبم ،والشراكة ،وتوافر الفر العالمية".
(خطاب جاللة الملك عبدهللا الثاني في االجتماع العام رفيع المستوى حول األهداف اإلنمائية لأللفية في الجمعيةة العامةة لألمة المتحةد  /نيويةور /
الواليات المتحد األميركية 41 /أيلول -سبتمبر )4101
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خطاب  :صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة ،سفيرة النوايا الحسنة لهيئة األمم المتحدة
للمرأة بمناسبة إطالق عملية مراجعة وتقييم إعالن بيجين 02+

"كان إعبن بيجين عام  5991معلما ً رئيسا ً في تعزيز المساواة بين الرجا ،والنسةاء ،ولحظةة فارقةة فةي يةاة الحركةة النسةائية
العالمية ،مما ساهم بتمكين المبيين من النساء والفتيات وفتح آفا المستقبل لهن ،ومنذ تلة الفتةرة قطعنةا اةوطا ً طةويبً ،ولكةن
هذا يقودنا إل التساؤ ،عما إذا كنا قد هيأنا األجواء لجيل الشبا الذي ورث إنجازات بيجين ليكةون علة درايةة كاملةة با مةا،
والطاقات التي تم بناؤها آنذاك ،واألهمية التي يحملها إعبن بيجين لهم ،ألن الشبا في نهاية األمر هم المعنيون بالحفاظ علة
روح إعبن بيجين ودفع مكتسباته إل األمام ،وعل الرغم من االضطرابات المتعددة التي أثرت عل معظم مناطق العالم منةذ
ذال الحين؛ سواء الحرو أو األزمة الماليةة العالميةة وتبعاتهةا أو الربيةع العربةي ،لمسةنا الجهةود الكبيةرة التةي بُةذل مةن أجةل
تمكين النسا ء والفتيات في مجاالت عديدة ،بالمقابل علينا أن نستشرف ما يمكةن أن يحملةه لنةا هةذا القةرن الجديةد ،وكيةا يمكننةا
االستمرار بتنفيذ إعبن ومنهاج عمل بيجين ،بالرغم مةن مثةل هةذأل األوضةاع وتةداعياتها .لقةد تةم إجةراء تقيةيم إلعةبن ومنهةاج
عمل بيجين من قبل ،ولكن مع تزامن التقيةيم فةي هةذأل المر لةة مةع تقيةيم األهةداف اإلنمائيةة لولفيةة ،والتةي ستصة فةي جةدو،
أعما ،التنمية لما بعد عام  ، 5151آمل أن نتمكن من إرساء أرضةية مشةتركة بينهمةا ،وأن نتفةو علة أنفسةنا مةن خةب ،اتخةاذ
توجه علمي وواقعي لهذا الموضوع ،ففي نهاية األمر علينا أن نبني هذا التقييم بكل جدارة عل ما سبق وجعل نتائجه أقر مةا
يمكن للتطبيق ،فبإرادة أخواتي العربيات ،ومشاركة المرأة في كل أنحاء العالم ،وجميةع المهتمةين بقضةايا قةو المةرأة ،أرجةو
أن نتمكن من إعادة الزخم واأللق الذي اهدناأل في بيجين".
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صفحة المحتويات
-

-

الباب األول :تحليل عام لإلنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ عام .0991
الباب الثاني :التقدم المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بيجين منذ عام  ،4119وتشمل:
أ -مجال المرأ والفقر.
ب -مجال تعلي المرأ وتدريبها.
ج -مجال المرأ والصحة.
د -مجال العنف ضد المرأ .
ه -مجال المرأ والنزاع المسلح.
و -مجال المرأ واالقتصاد.
ز -مجال المرأ في مواقع السلطة وصنع القرار.
ح -مجال اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأ .
ط -مجال حقوق اإلنسان للمرأ .
ي -مجال المرأ واإلعالم.
 مجال المرأ والبيئة.ل -مجال الطفلة.
الباب الثالث :البيانات واإلحصاءات.
الباب الرابع :األولويات الناشئة.
قائمة المراجـــع.
قائمة المرفقات.
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الباب األول :تحليل عام لإلنجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ عام 0991
مقدمة:
بمناسبة إعداد التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاامية لغايات استعراض وتقييم تنفيذ إعةبن ومنهةاج عمةل جبيجةين  ،)51البةد لنةا مةن أن نتوجةه
بالتقدير لنساء األردن وللمؤسسات المعنية بقضايا المرأة عل كل ما تحقق من إنجازات عل مختلا الصُعد والمجاالت؛ سواء ما يتعلق باإلنجازات
التربوية التي تمثل ببعدها الكمي بارتفاع معدالت التحا الفتيات بمختلا المرا ل التعليمية بدرجة فاق الذكور فةي معظمهةا ،مثلمةا تمثلة ببعةدها
النوعي بتميّز نتائج التحصيل التعلّمي لطالباتنا اإلناث وتفوقهن عل زمبئهن الذكور وفقةاً لمةا أاةارت إليةه نتةائج االختبةارات الوطنيةة والدوليةة فةي
مختلا المبا ث والمستويات التعليمية ،أو ما يتعلق بالتقدم الملموس في مجا ،توفير الرعاية الصةحية الشةاملة والمجانيةة لومومةة والطفولةة ولكبةار
وكبيةةرات السةةن والمصةةابين والمصةةابات بةةأمراض مزمنةةة ،أو فةةي مجةةا ،مراجعةةة التشةةريعات وتعةةديلها وتطويره ةا وتبن ة السياسةةات الكفيلةةة بتلبيةةة
ا تياجات النساء وإطب طاقاتهن لخدمة أسرهن ومجتمعاتهن المحليةة ووطةنهن ،والكفيلةة بإعمةا ،وا تةرام و مايةة قةوقهن اإلنسةانية ،ومةا اةهدأل
األردن من إنجازات عل سبيل التوسع والتنوع في البرامج والخدمات التأهيلية والتدريبية الموجهة للنساء والتي تقدمها الجهات الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني في مختلا مناطق المملكة.
ً
هذأل اإلنجازات التي لم تكةن لتتحقةق لةوال اإلسةهامات القيّمةة لوردنيةات جنبةا إلة جنة مةع أاةقائهن الرجةا ،األردنيةين فةي اةراكة وتعةاون وتكامةل
ترجمة لرؤى وتوجيهات جبلة قائد الببد المفدى المل عبدهللا الثةاني ابةن الحسةين المعظةم؛ والتةي جةاءت اسةتجابة لتطلعةات األردنيةين واألردنيةات
جميعا ً نحو إعبء قةيم الحةق والعدالةة والمشةاركة والمسةاواة ،وعملهةم معةا ً مةن أجةل الحريةة والكرامةة المكفولةة لكةل أردنةي وأردنيةة بموجة أ كةام
الدستور ،واستناداً إل مبادئ الدين اإلسبمي الحنيا والرساالت السماوية ،والتزاما ً بمبةادئ قةو اإلنسةان العالميةة وبأ كةام المواثيةق واالتفاقيةات
الدولية لحقو اإلنسان التي صاد عليها األردن وأعلن التزامه بها ،بما فيها اتفاقية القضاء عل جميع أاكا ،التمييز ضد المةرأة ،ممةا يُمثةل إنجةازاً
آخر ساهم في تعزي ز قو المرأة األردنية كمواطنة وكإنسانة تنطبق عليها كافة النصو التشريعية وأ كام االتفاقيات كما تنطبق عل الرجل.
وقد واصل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسها في عام 5995؛ أداء عملها بالبناء علة اإلنجةازات التةي ققتهةا النسةاء والمنظمةات
النسائية؛ وبالتعاون والتنسةيق مةع مختلةا الةوزارات والمؤسسةات الحكوميةة والمؤسسةات األهليةة ومنظمةات المجتمةع المةدني ومؤسسةات القطةاعين
األكاديمي واإلعبمي المعنية بقضايا المرأة ،للنهوض بالمهام الموكلة إليها ،ولتحقيق المزيةد مةن اإلنجةازات الوطنيةة ومعالجةة مةا يعتةرض المسةيرة
من عقبةات ومعيقةات ،ومتابعةة تنفيةذ وتطبيةق االسةتراتيجيات الوطنيةة الخاصةة بةالمرأة األردنيةة .فقةد ققة اللجنةة الوطنيةة برئاسةة صةا بة السةمو
الملكي األميرة بسمة بن طب ،المعظمة منذ تأسيسها إنجازات عدة ،كما أ دث تغييةراً إيجابيةا ً كبيةراً وملموسةا ً فةي يةاة األردنيةات رغةم الظةروف
الصعبة التي تعيشها المنطقة ،فقد سع جاهدة النتزاع ضورها وتعزيز مكانتها بكافة المجاالت ،وأسهم في إ داث تطورات هامةة فةي مسةيرتها
وصوالً إل الة نادرة وأنموذج يحتذى به عربياً وإقليميةا ً ودوليةاً ،فقةد خطة خطةوات واسةعة نحةو األفضةل فةي مجةاالت مختلفةة .وتواصةل اللجنةة
الجبلةة الملة عبةدهللا الثةاني المعظةم ،مةن خةب ،مبةادرات ملة كية مميّةزة
عملها مستندة إل رؤية القيادة الهااةمية وإرادتهةا كمةا عبةر عنهةا صةا
عديدة .وما زال اللجنة الوطنية تعمل بجهد مؤسسي تشاركي ،ومثابرة ال تكل وال تمل بهدف تذليل كل ما يعيق تقدمها من عقبات أو صعوبات.

(أ) اإلنجازات الرئيسة التي حققها األردن في إطار تعزيز المساوا بين الجنسين وتمكين المةرأ منةذ اعتمةاد إعةالن ومنهةاج
عمل بيجين:
 )0تعزيةةز انتهةةاج منحةةى التالطةةيت االسةةتراتيجي التشةةاركيج فةةي إطةةار الجهةةود الوطنيةةة الراميةةة لتعزيةةز المسةةاوا بةةين الجنسةةين وتمكةةين المةةرأ
واالرتقاء بواقعها في مالتلف مجاالت الحيا :
أ -إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية وتحديثها وتطويرها ،ومتابعة إقرارها:
بعد أن صدرت االستراتيجية الوطنية األول للمرأة األردنية في عام 5991؛ واالسةتراتيجية الوطنيةة الثانيةة للمةرأة األردنيةة ج ،)5151-5112وفةي
ضوء تقييم مخرجاتها ونتاجاتها؛ واستناداً إل قرار مجلس الوزراء رقةم  9121-8-55-55بتةاري  ،5992/9/52المتضةمن تكليةا اللجنةة الوطنيةة
األردنية لشؤون المرأة ،بمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية والعمل عل تحديثها وتطويرها ،وانطبقاً من آليةات العمةل التةي تعتمةدها
في تحقيق ذل ؛ قام اللجنة الوطنية بقيادة جهد وطنةي اةمولي تكةاملي إلعةداد وتطةوير االسةتراتيجية الوطنيةة – الثالثةة  -للمةرأة األردنيةة ج-5151
 ،)5152والتةةي تنبثةةق مةةن أ كةةام الدسةةتور األردنةةي وتتمااة مةةع األجنةةدة الوطنيةةة والبرنةةامج التنفيةةذي التنمةةوي ج ،)5151-5155مثلمةةا تنسةةجم مةةع
برنامج عمل الحكومة لوعوام ج )5152-5151ومع االستراتيجيات والخطط الوطنية لمختلا الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمةات المعنيةة
بقضايا المرأة ،وترتكز عل مبادئ الشريعة اإلسبمية وقيم المجتمع ومبادئ قو اإلنسان .وقد تم إعداد االستراتيجية لتكةون إطةاراً مرجعيةاً لعمةل
اللجنةة الوطنيةة والمؤسسةات الحكوميةةة والخاصةة ومنظمةات المجتمةةع المةدني ذات العبقةة بتمكةةين المةرأة واالرتقةاء بواقعهةةا وتعزيةز مشةاركتها فةةي
مختلا الميادين.
ولغايات تع ّرف واقع المرأة وأوضاعها في مختلا المجاالت ،وتحديد اإليجابيات لتعظيم أثرها وتحديد الفجوات للعمل عل وضع الخطةط والبةرامج
الكفيلة بتجاوزهةا ،فقةد تةم توظيةا تحليةل البيكةة الكليةة ج )PESTEL Analysisلتشةخي واقةع قطةاع المةرأة ،الةذي ااةتمل علة تحليةل التةأثيرات
التالية :السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعيةة ،والتكنولوجيةة ،والبيكيةة ،والقانونيةة .إضةافة إلة تطبيةق تحليةل ) )SWOTلواقةع قطةاع المةرأة ،الةذي
ااتمل عل تلخةي نقةاط القةوة ونقةاط الضةعا فةي البيكةة الداخليةة ،وتحديةد التحةديات /التهديةدات السةائدة فةي البيكةة الخارجيةة ،إضةافة إلة تعة ّرف
الفر المتا ة في البيكة الخارجية الستثمارها في تحويل نقاط الضعا والتحديات والتهديدات إل نقاط قو ٍة والبناء عليها.
وتم اعتماد النهج التشاركي متعدد األبعاد واالختصاصات في التعامل مع قضايا المةرأة ،بتعزيةز التشةبي وبنةاء الشةراكات االسةتراتيجية مةع مختلةا
المؤسسةةات الوطنيةةة الرسةةمية والخاصةةة ومنظمةةات المجتمةع المةةدني والقطةةاعين األكةةاديمي واإلعبمةةي والمنظمةةات الدوليةةة المعنيةةة بقضةةايا المةةرأة.
وروعةةي االنفتةةاح عل ة التجةةار والخبةةرات وأفضةةل الممارسةةات والمسةةتجدات والمنهجيةةات المتطةةورة المتبنةةاة فةةي إعةةداد االسةةتراتيجيات والخطةةط
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والتقارير العربية والدولية ،واإلفادة منها بما يبئم خصوصية البيكة األردنية ،والتوظيا الفاعل لوسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتنوعة
في خدمة قضايا المرأة.
وانطبقا ً من االهتمام بأولويات المرأة ومتطلباتها في مختلا محافظات المملكة ،وإيمانا ً بضرورة البناء عل الخبرات التراكمية والةدروس المتعلمةة
لنسائنا ال رائدات ولمؤسساتنا الوطنية ،فقد تم تنفيذ ملة وطنية للحوار و ،وضع المرأة وأولوياتها في محافظات المملكة؛ تضمن عقةد سلسةلة مةن
االجتماعات واللقاءات وورش العصا الذهني التي بلغ عددها ج )51لقا ًء عُقدت فةي إطةار المشةاورات واالستشةارات إلعةداد االسةتراتيجية الوطنيةة
للمرأة األردنية لوعوام ج ،)5152 -5151والتي تم خبلها تفعيل النقاش والحوار مع مختلا هيكات المجتمع وقطاعاته المختلفة رجاالً ونسا ًء.
علم ةا ً بةةأن االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة ج )5152-5151عُني ة بإدمةةاج أ ةةدث المسةةتجدات المتصةةلة بتمكةةين المةةرأة "اجتماعي ةا ً وسياسةةياً
واقتصاديا ً وقانونياً" والتي تم صياغتها وفق مجموعة متكاملة من المحاور؛ هي:
 محور األمن اإلنساني والحماية االجتماعية (أي التمكين االجتماعي)ج الذي يتضمن مجاالت فرعية عدة ،هي :التعليم ،والصحة ،والعنةا ضةد
المرأة ،والبيكة والتغير المناخي ،والمرأة ذات الحاجات األساسية والتحديات الخاصة ،بما في ذل ؛ األمن الغذائي ،والمأوى واإلسةكان ،والمةرأة
المع ّوقة ،والمرأة كبيرة السن.
 محور التمكين السياسي للمرأ والمشاركة في الحيا العامةج الذي يشمل المرأة في :السلطة التشريعية ،والسلطة القضائية ،والسلطة التنفيذيةة،
والمجالس البلدية ،والقطاع الخا  ،ومنظمات المجتمع المدني.
 محور التمكين االقتصادي للمرأ ج الذي يتناو ،المرأة العاملة ،وسيدة األعما ،،والمرأة العاملةة مةن المنةز ،أو فةي العمةل غيةر المةنظم ،والمةرأة
الفقيرة ،وال ُمعيلة لوسرة.
و تتضمن االستراتيجية مجموعة من المحاور المستعرضة؛ التي تندرج أهدافها ضمن جميةع محةاور االسةتراتيجية ومجاالتهةا ،منهةا؛ محةور اإلعةبم
وتكنولوجيةةا المعلومةةات واالتصةةاالت .كمةةا عُني ة االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة فةةي األردن ج )5152-5151بمواصةةلة العمةةل عل ة مةةا تحقةةق فةةي
االستراتيجية السابقة وتعظيمه ،فأدمج محاور جديدة – ضمن المحاور المستعرضةة  -لةم تكةن واردة فةي االسةتراتيجية السةابقة ،ولكةن المسةتجدات
في مجا ،المرأة أفرزتها ،وهي:
 محور الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة. محور دمج النوع االجتماعي؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية. محور التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة ،الذي يتضمن جالحكم الرايد وضمان الجودة والتميز والنزاهة ،وإدارةالمعرفة وترسي مجتمع التعلم الدائم ،والبحث العلمي والمتابعة والتقييم ،و فز التمويل وبناء الشراكات).
كما تم إدماج بعض البنود الجديدة  -التي لم تكن متضمنة أصبً في االستراتيجية السابقة  -ضمن المجا ،المناس لها ،مثل:
 المرأة في التعليم العالي :الجامعي والدراسات العليا؛ ضمن مجا ،المرأة والتعليم. المرأة واستثمار الفرصة السكانية في األردن؛ ضمن مجا ،المرأة والصحة. المرأة والتغيّر المناخي؛ ضمن مجا" ،المرأة والبيكة". الطفل/ة المعنّا/ة؛ ضمن مجا" ،العنا ضد المرأة".وقد تم إقرار االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية من قبل مجلس الوزراء؛ في اجتماعه الذي عُقد يوم األ د الموافةق  5151-5-51بموجة القةرار
رقم ج .)919يث تم اعتماد وثيقة االستراتيجية التي تُمثل "التوجهات والمبمح العامةة لبسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة األردنيةة" فيمةا يخة مختلةا
المحاور والمجاالت المتصلة بتمكين المرأة "اجتماعيا ً وسياسيا ً واقتصاديا ً وقانونياً" ،وبذل يكون مجلةس الةوزراء قةد أقةر هةذأل التوجهةات والمبمةح
العامة للعمل الوطني والمؤسسي في مجا ،تمكين المرأة فةي المر لةة المقبلةة ،كمةا تةم تعمةيم االسةتراتيجية مةن خةب ،مجلةس الةوزراء علة مختلةا
الوزارات والمؤسسات الحكومية .وسيتم تفعيل العمل باالستراتيجية كما تم إقرارها من مجلس الوزراء لفترة الخمةس سةنوات ج )5152-5151بةإذن
هللا ،وإعةداد الخطةط االسةتراتيجية والتنفيذيةة فةي ضةوء ذلة  .وقةد بواةر بتنفيةذ برنةامج توعةوي متكامةل للتعريةا باالسةتراتيجية بمختلةا محاورهةةا
ومجاالتها في محافظات المملكة كافة .كما يتم العمل اليا ً لغايات شد التمويل من المنظمات والمؤسسات والجهةات المانحةة للمشةاريع المنبثقةة عةن
االستراتيجية وعةددها ج )18مشةروعا ً تسةتهدف تمكةين المةرأة فةي مختلةا القطاعةات واألقةاليم ،والتةي سةيتم تنفيةذها أيضةا ً وفةق منحة تشةاركي مةع
مختلا الجهات والقطاعات المعنية بشؤون المرأة وقضاياها .ويؤمل إذا ما نجحنا في شد التمويةل المناسة لتنفيةذها؛ أن تُشةكل هةذأل المشةاريع نقلةة
نوعية تُسهم في تطوير واقع المرأة األردنية ،وتجذير مشةاركتها الفاعلةة فةي الحيةاة العامةة بمختلةا مسةاراتها وأبعادهةا ،وزيةادة مسةاهمتها فةي رسةم
السياسةات وصةةناعة القةةرارات فةي المؤسسةةا ت الوطنيةةة الرسةمية واألهليةةة ،وإ ةةداث التغييةر اإليجةةابي الةةذي يةنعكس فةةي تحسةةين نوعيةة يةةاة المةةرأة
1
بخاصة و ياة أسرتها بعامة.
ب -بناء وتطوير االستراتيجيات والالطت الوطنية ذات العالقة بمجاالت االهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بيجين واعتمادها:
جاء في األجندة الوطنية لوعوام ج ) 5151-5112في محور التنمية السياسية والمشاركة ،وفي بند الحر عل تمكين المرأة؛ بأنةه ال بةد مةن زيةادة
مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي وجعلها اريكا ً للرجل في التنميةة ،وضةمان مبةدأ تكةافؤ الفةر فةي إجةراءات التعيةين والترقيةة والتةدري فةي
المؤسسةةات العامةةة وال خاصةةة .كمةةا تناولة األجنةةدة ضةةمن محةةور المشةةاركة الشةةعبية ومؤسسةةات المجتمةةع المةةدني وفةةي بنةةد تمكةةين المةةرأة توصةةيات
بخصو  :تحقيق المساواة للمرأة وإزالة كافة أاكا ،التمييز بحقها في القوانين والتشريعات األردنية ،وتغيير الممارسات االجتماعية الخاطكة بحقها
وتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تنتق من قوقها ،وضمان زيادة مشاركة المرأة بنس مقبولة في مواقع صنع القرار الرسمية...

 1االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،) 5152-5151التوجهات والمبمح العامة والوثيقة المرجعية ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
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وانسجاما ً مع اعتماد النهج االستراتيجي في التعامل مع القضايا الوطنية المهمة بعامة ومع األولويات المتصلة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكةين
المرأة وتحقيق األهداف التنمويةة بخاصةة؛ فقةد تةم صةر أكثةر مةن ج )21اسةتراتيجية وطنيةة وخطةة اسةتراتيجية وإطةاراً وطنيةاً جالمرفةق رقةم ،)55
تناول موضوعات ذات عبقة بمجاالت االهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بيجين؛ أبرزها االستراتيجيات الوطنية التالية :االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة
األردنية ج )5152-5151جالتوجهات والمبمح العامة ،والوثيقة المرجعية) ،االستراتيجية الوطنيّةة للتشةغيل لوعةوام ج ،)5151-5155االسةتراتيجية
الوطنيّةةة لمكافحةةة الفقةةر لوعةةوام ج ،)5151-5151االسةةتراتيجية الوطنيةةة لوسةةرة األردنيةةة ج ،)5111اسةةتراتيجية المجلةةس الةةوطني لشةةؤون األسةةرة
ج ،)5155-5119االسةةتراتيجية الوطنيةةة لدراةةاد األسةةري فةةي األردن ج ،)5119االسةةتراتيجية الصةةحية الوطنيةةة ج ،)5155-5118االسةةتراتيجية
الوطنيةةة للصةةحة اإلنجابيةةة/تنظيم األسةةرة لوعةةوام ج ،)5152-5151اسةةتراتيجية وزارة الصةةحة ج ،)5155-5118االسةةتراتيجية الوطنيةةة للصةةحة
النفسية ،ج ،)5155االستراتيجية الوطنية للسكان ج ،)5151-5111االستراتيجية الوطنية لبتصا ،واإلعبم الصحي ج ،)5155-5155االستراتيجية
الوطنية األردنية لكبار السن /جالوثيقةة المرجعيةة ج ،)5118االسةتراتيجية الوطنيةة لواةخا ذوي اإلعاقةة ،خطةط العمةل للمر لةة الثانيةة ج-5151
 ،)5151االستراتيجية الوطنيةة للطفولةة المبكةرة ج ،)5111االسةتراتيجية الوطنيةة للحةد مةن عمةل األطفةا ،5112 ،،االسةتراتيجية الوطنيةة األردنيةة
األول ة للشةةبا لوعةةوام ج ،)5119-5111االسةةتراتيجية الوطنيةةة للتعلةةيم ج ،)5112االسةةتراتيجية الوطنيةةة للتعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي للسةةنوات
ج ،)5155-5112االستراتيجية الوطنية إلدماج النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم ج ،)5151واستراتيجية االتصا ،الخاصة بالعنا المبني
عل النوع االجتماعي لوعوام ج .)5152-5152إضافة إل مجموعة الخطةط الوطنيةة واالسةتراتيجية ،وأبرزهةا :الخطةة الوطنيةة األردنيةة للطفولةة
لوعوام ج ،)5151-5112الخطة الوطنية للطفولة المبكرة ج ،)5112-5111الخطة االسةتراتيجية لةوزارة التربيةة والتعلةيم ج ،)5151-5119الخطةة
االستراتيجية لوزارة الصحة ج ،)5155-5118الخطة االستراتيجية لبرنامج القرى الصحية ج ،)5151-5155الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحةة
اإليةةدز ج ،)5152-5155الخطةةة االسةةتراتيجية لتنظةةيم األسةةرة ج ،)5152-5151الخطةةة االسةةتراتيجية لصةةندو المعونةةة الوطنيةةة ج،)5151-5155
الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السةكانية ج ،)5155اإلطةار الةوطني لحمايةة األسةرة مةن العنةا ج ،)5112واإلطةار
الوطني لمكافحة عمل األطفا ،ج.)5155
ج -وضع واعتماد برنامج عمل الحكومة لألعوام (2:)4102-4102
تم وضع برنامج عمل الحكومة لوعوام ج)5152-5151؛ بحيث تضمن الخطط والبرامج ل ِ ج )51قطاعا ً اقتصادياً واجتماعيةاً وخةدمياً ،هةي جالماليةة
العامة ،تحسين بيكة األعما ،وتطويرها ،السيا ة ،الزراعة ،التشةغيل والتةدري المهنةي والتقنةي ،التنميةة المحليةة وتنميةة المحافظةات ،مكافحةة الفقةر
والتنمية االجتماعية ،الرعاية الصحية ،التعليم العام ،التعليم العالي والبحث العلمي واإلبداع ،الثقافةة ،الشةبا والرياضةة ،النقةل ،األاةغا ،،اإلسةكان،
المياأل والصرف الصحي ،الطاقة والثروة المعدنية ،االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،البيكةة ،التشةريع والعةد ،،تطةوير القطةاع العةام ،إطةار العمةل
السياسي ،األمن والسبمة العامة) .وقد ا توى البرنامج عل التوجهات المستقبلية والسياسةات والمؤاةرات لكافةة الجهةات المعنيةة ،ومب ةق خاصةة
بجميع المشاريع والبرامج لكل قطاع عبر سنوات البرنامج التي يتوافر لها تمويل؛ والقسم ا خر البرامج والمشاريع التي بحاجة إلة تمويةل ،وهنةاك
ملحق خا بمشاريع صندو تنمية المحافظات.
وقد تم صياغة البرنامج بنهج تشاركي ساهم فيه جميع الجهات ذات العبقة ،وتتضمن خطة عمل كل قطاع التوجهات المسةتقبلية والسياسةات التةي
يمكن من خبلها تحقيق األهداف فةي المةدى المتوسةط ،والبةرامج والمشةاريع المرتبطةة بهةا والمخصصةات الماليةة موزعةة علة سةنوات الخطةة مةع
مراعاة الموقع الجغرافي ،وضمن إطار زمني محدد ،إضافة إل مؤارات قياس أداء كمية ونوعية ااملة للقطاعات ،وقيم ونس مستهدفة لكل سةنة
من السنوات القادمة ،والتي عل أساسها سيتم تقييم أثر هذأل البرامج وكفاءة اإلنفا عليها.
وبلغ عدد البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة في كافة القطاعات ج )5125وهةي المشةاريع المتةوافر تمويةل لهةا بكلفةة إجماليةة تبلةغ ةوالي ج)2
مليار دينار لوعوام ج ،)5152-5151باإلضافة إل مشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخا  ،وج )528مشروعا ً ال يتوافر تمويل لها اليةاً
وستسع الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لها ،ومن المتوقع أن يساهم تنفيذ برنامج عمل الحكومة في تحقيق األهداف والتوجهات المستقبلية.
المالمح الرئيسة لالطة عمل القطاعات:
 هنةةاك تةةرابط بةةين التوجهةةات المسةةتقبلية ،وكةةل مةةن السياسةةات والبةةرامج والمشةةاريع ،إضةةافة إل ة مؤاةةرات كميةةة ونوعيةةة قابلةةة للقيةةاس اةةاملهللقطاعات ،ووجود نس مستهدفة لكل سنة من السنوات القادمة ،وعل أساسها سيتم تقييم أثر هذأل البرامج وكفاءة اإلنفا عليها.
 هناك امولية وتكامل بين القطاعات التنموية وتم ربطها وتناسقها ضمن المحور الوا د. تم تحديد األولويات للبرامج من منظور قطاعي وضمن خصوصية كل قطاع ،مع األخذ بعةين االعتبةار التوزيةع الجغرافةي للبةرامج والمشةاريععل المحافظات كافة.
 جميع البةرامج والمشةاريع التةي تُمثةل األولويةات بنية علة دراسةات وأسةس واضةحة ودقيقةة ومخرجةات محةددة بخطةط عمةل وفتةرات زمنيةةللتنفيذ ،واعتمدت من قبل الجهة المنفذة ذات العبقة.
 تُمثل الخطة ترجمةة لوولويةات وتسةتجي لمتطلبةات التنميةة الجديةدة والتحةديات التةي تفرضةها الظةروف والتطةورات االقتصةادية واالجتماعيةةمحليا ً وإقليما ً ودولياً.
جملة اإلجراءات التنفيذية القابلة للتطبيق التي تضمنها برنامج عمل الحكومة لألعوام ( ،)4102-4102التي لها عالقة مباشر بتمكين المرأ :
2

البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور عبدهللا النسور المقدم لمجلس النواب السابع عشر في دورته غير العادية ،الجزء الثاني  -برنامج عمل الحكومة ( ،)3102-3102األحد
 2جمادى اآلخرة 0121هـ /الموافق  01نيسان  3102م.

7

-

-

-

تنفيذ وتطبيق البرنامج التنفيذي لبستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ بهدف إيجاد المزيد من فر العمةل للشةبا األردنةي ،وتعزيةز مشةاركة المةرأة
في سو العمل  ،وإعداد استراتيجية وطنية ااملة لتنمية الريادة والمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقرارها وتفعيل العمل بموجبها.
تةوفير الحمايةةة االجتماعيةةة وتشةةجيع دخةةو ،المةةرأة إلة سةةو العمةةل؛ عةن طريةةق تفعيةةل المةةادة المتعلقةةة بشةةمو ،العةةاملين/ات لحسةةابهم الخةةا
وأصحا العمل بشكل إلزامي بأ كام قانون الضمان االجتماعي ،يث يندرج ضمنهم اريحة واسعة من سائقي سيارات األجرة والعةاملين فةي
الزراعةة وعمةا ،البنةاء والحةةرفيين ،واإلسةراع فةي إقةةرار قةانون الضةمان االجتمةاعي الجديةةد ،وجعةل تغطيةة التةةأمين الصةحي إلزاميةة تةةدريجياً
للعاملين/ات في الشركات غير المشمولة بخطط تأمين أخرى ،باإلضافة إل تنفيذ برامج تمكين المةرأة وبرنةامج التمويةل ال ُمةدر للةدخل ،وتنظةيم
توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للمشاريع المتناهية الصغر التي ستعمل عل توفير فر عمل وإيجاد دخل للمتعطلين/ات عن العمل.
النهوض بخدمات الرعاية الصحية األولية؛ والتي ستعمل عل تقليل وفيات األطفا ،الرضع من ج 5111/52والدة ية إل  5111/55.1والدة
يةةة) ،وتقليةةل معةةد ،وفيةةات األطفةةا ،دون الخامسةةة مةةن ج 5111/55والدة يةةة إل ة  5111/51والدة يةةة) وذل ة خةةب ،أعةةوام برنةةامج عمةةل
الحكومة ج ،)5152-5151وتحصينهم ضد المراض السارية.
رفع معدالت استخدام خدمات الصحة اإلنجابية؛ بتفعيل تنفيةذ االسةتراتيجية الوطنيةة للصةحة اإلنجابيةة/تنظيم األسةرة لوعةوام ج)5152-5151؛
مما سيؤدي إل رفع نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة /موانع الحمل من ج %25في عام  5155إلة  %21فةي عةام ،)5152
باإلضافة إل تخفيض معد ،الخصوبة الكلي/مولود لكل امرأة مةن ج 1.1فةي عةام  5155إلة  1.2بحلةو ،عةام  ،)5152وخفةض معةد ،وفيةات
األمهات؛ يث يُتوقع أن يتمكن األردن من تحقيق الهدف الخامس من األهداف اإلنمائيةة لولفيةة ،الةذي يسةتهدف خفةض معةد ،وفيةات األمهةات
إل  55وفاة لكل ج )511ألا والدة ية بحلو ،عام .5152/5151
تمكين المرأة :سياسيا ً واجتماعيا ً واقتصادياً؛ بتعزيز دور المرأة في التنمية والديمقراطية ،ونشر ثقافة التمكةين التةي تؤهلهةا لبنةدماج فةي عمليةة
التنمية الشاملة ،والتوصل إل مقتر ات تضمن مشاركة فاعلة للمرأة في عملية التنمية بأبعادهةا؛ االقتصةادية والسياسةية واالجتماعيةة ،وتوعيةة
المجتمع عموما ً والمرأة خصوصا ً بحقوقها وواجباتها المكفولة لها بموج الدستور ،وبأهمية إدماج منظور النوع االجتمةاعي فةي اسةتراتيجيات
العمل وخططه وسياساته.

 )4تفعيل الجهود الوطنية في إطار إدماج النوع االجتماعي:
أ -تنفيذ مشروع دمج النوع االجتماعي في الحيا العامة:
تم تنفيذ مشروع دمج النوع االجتماعي في الحياة العامة بالتعاون بين اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ووزارتةي العمةل والتخطةيط والتعةاون
الدولي ،ودائرة اإل صاءات العامة ،إضافة إل مجموعة نُقل من القطةاع الخةا  ،وبةدعم مةن المركةز الةدنماركي للبحةوث المتعلقةة بةالمرأة والنةوع
االجتماعي  .KVINFOوقد تم إطب المشةروع رسةميا ً فةي  /51اةباط 5112 /واسةتمر لغايةة  .5155وفةي مةا يتعلةق بةاإلجراءات الملموسةة التةي
تحقق نتيجة تطبيق المشروع ،فقد تم ما يلي:
 تطوير قدرات األمانة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،لتنفيذ برامج ومشاريع مماثلة. تنفيذ العديد من الورش والندوات التدريبية و ،دمج النوع االجتماعي في القطاعين العام والخا . المساهمة في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية لضباط النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية. المساهمة في زيةادة ساسةية المؤسسةات التةي تقةدم الخةدمات االجتماعيةة واالقتصةادية العامةة للنةوع االجتمةاعي ،وقةد تةم اختيةار وزارة العمةلكنموذج تجريبي لدمج النوع االجتماعي في القطاع العام.
 المساهمة في تهيكة وتعزيز البيكة الداعمة التي تمكن المرأة من الدخو ،في القطاع الخا وتحقيق التقدم الوظيفي فيه ،وقد تم اختيةار مجموعةةنقل كنموذج تجريبي لدمج مفهوم النوع االجتماعي في القطاع الخا .
 تدري موظفي/ات مديرية عمل المرأة في وزارة العمل عل استخدام قاعدة بيانات المرأة العاملة. إصدار العديد م ن الكت والدراسةات واإل صةاءات والمؤاةرات واألدلةة والمطبوعةات المتصةلة بةدمج النةوع االجتمةاعي بالتنسةيق مةع الجهةاتالمعنية جالمرفق رقم .)55
 دعم ضانة الصندو األردني الهاامي للتنمية البشرية. القيام بالعديد من الجوالت الدراسية واالستطبعية والمشاركة في ورش العمل الخارجية ،وزيارة عدد من المجالس البلديةة الدنماركيةة وتعةرفقص النجاح واإلفادة منها.
 إنجاز بناء قاعدة البيانات جمن هي؟) ،وقد تم تحميل العديد من السير الذاتية لمختلا الخبرات األردنية من السيدات. تنظيم برنامج تدري مدربين/ات في مجا ،النوع االجتماعي ج ،)Gender ToTعُقد عل مدى خمسة أيام تدريبية خب ،اهر جتموز ،)5151استهدف اركاء المشروع وضباط النوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
 تدري عدد من المراحات لبنتخابات البرلمانية جإدارة الحمبت االنتخابية با تراف) عل مدى خمسة أيام متتالية ،بالتعاون مع مركز قةدراتللتنمية البشرية.
 تدري مفتشي/ات وزارة العمل عل مهارات إدارة الوق ومهارات االتصا ،والتمكين االقتصادي للمرأة.8

 إعةةداد دليةةل إراةةادي لةةدمج النةةوع االجتمةةاعي فةةي وزارة التخطةةيط والتعةةاون الةةدولي ،وتبعةةه التةةدري علة بحةةوث سياسةةات النةةوع االجتمةةاعيلموظفات و دة النوع االجتماعي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،باإلضافة لكادر اللجنة المعني واركاء المشروع.
 بلغ إجمالي عدد المستفيدين/ات من برامج المشروع وفعالياته التوعوية والتدريبية ج )5222مسةتفيداً ومسةتفيدة مةن القطاعةات المختلفةة ،واةملالتدري مجموعة من سيدات األعما ،ومديري اؤون الموظفين في القطاع الخا .
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ب -إجراء دراسة تحليلية للنوع االجتماعي في القطاع الالاص (نموذج مجموعة شركات نقل كأنموذج):
قام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية وبدعم من المركز الةدنماركي للبحةوث المتعلقةة
بالمرأة والنوع االجتماعي  ،KVINFOبتنفيذ دراسة تحليلية للنوع االجتماعي في القطاع الخا في عام  ،5119استهدف مجموعةة اةركات نُقةل
جبصفتها من أبرز مجموعات األعما ،في القطاع الخا ) .وفي ما يتعلق باإلجراءات الملموسة التي تحقق نتيجة تطبيق المشروع ،فقد تم ما يلي:
 تحليل واقع النوع االجتماعي في مجموعة اركات نُقل في مختلا المستويات ،وتمثيل كب الجنسين في المؤسسة ،باإلضةافة إلة التعةرّ ف علةمستوى الثقافة السائدة داخلها ،وتحليل التشريعات التي يحتكم إليها سير العمل داخل المؤسسة.
 إن تحليل النةوع االجتمةاعي فةي مؤسسةة اسةتثمارية مثةل مجموعةة نُقةل ،والتةي تتمتةع بامتةداد محلةي واقليمةي وعةالمي؛ سةاهم فةي زيةادة فةروامكانيات تحسين اوضاع المرأة العاملة فيها وتمكينها ،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفر عل الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي.
 التعرّ ف عل واقع النوع االجتماعي في مستوى الموارد ،بما في ذل الموارد المتا ة لكل مةن الرجةل والمةرأة؛ مةن خةدمات ومكافةصت وفةرللترقية الوظيفية و وافز مادية ومعنوية وفر للتدري والتطوير المهني ،وتحديد أي من الجنسين يعتبر أقل فرصة من ا خر.
 التع ّرف عل المعوقات التي تحو ،دون دمج منظور النوع االجتماعي في المكات الرئيسة لمجموعة نُقل من وجهة نظر العاملين والعامبت. وضع خطة عمل مستندة ال نتائج الدراسة ،ما من اأنه مساعدة متخذي القرار في العمل عل دمج منظور النوع االجتماعي في المؤسسات. تكمن أهمية هذأل الدراسة في أن دمج منظور النوع االجتماعي في مؤسسات القطةاع الخةا  ،يُمثةل خطةوة أساسةية تسةاعد فةي تحقيةق المسةاواةوالعدالة بين الجنسين ،وهي عملية ال تقل هدفا ً بحد ذاتها بقدر ماهي نهج يحمل في طياته فرصة معالجة القضايا البنيوية المتعلقةة بعدالةة توزيةع
الموارد وتوفير الفر المتكافكة للجنسين من أجل المشاركة في مختلا األنشطة االجتماعية واالقتصادية واإلفادة من عائداتها.
 وبشكل عام؛ فإن مساعي دمج منظور النوع االجتماعي تسهم في إ داث أطر عمل وعمليةات إجرائيةة للتخطةيط ،وتضةمنُ وجةود نظةام منهجةيمؤسسي يعمل باتجاأل تحقيق المساواة بين الجنسين .كما أن العمل علة تحقيةق اسةتمرارية آليةات تخطةيط مراعيةة للنةوع االجتمةاعي ،مةن خةب،
دمج هذا المنظور في التخطيط الوطني ،يزيد من ا تمالية تحقيق تقدم منظم ومستدام لكب الجنسين ،ويؤدي إل تجسير فجةوة النةوع االجتمةاعي
في المجاالت كافة.
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ج -إجراء دراسة "تحليل واقع النوع االجتماعي في القطاع العام (دراسة نوعية لوزار العمل)":
قام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية وبدعم من المركز الةدنماركي للبحةوث المتعلقةة
بالمرأة والنوع االجتمةاعي  ، KVINFOبتنفيةذ دراسةة "تحليةل واقةع النةوع االجتمةاعي فةي القطةاع العةام" فةي عةام  ،5151اسةتهدف وزارة العمةل
والمديريات التابعة لها في محافظات المملكة المختلفة لتمثل األقاليم الثبثة :الشما ،والوسط والجنو  .وقد استخدم الدراسة أسلو البحث النوعي
مةةن خةةب ،إجةةراء المقةةاببت المعمقةةة مةةع عةةدد مةةن مةةوظفي/ات وزارة العمةةل والمةةديريات التابعةةة لهةةا فةةي محافظةةات المملكةةة المختلفةةة ،وبلةةغ عةةدد
المستجيبين/ات ج )11موظفاً/ة تم اختيارهم باستخدام أسلو العينة القصدية الطبقية ،كما تم استخدام أسلو تحليل المضمون لغايات دراسة وتحليةل
مجموعة التشريعات المطبقة في الوزارة .وقد توصل الدراسة إل النتائج ا تية:
ً
ً
 وجود توجه واضح لدى وزارة العمل نحو زيادة تمثيل اإلناث في المواقع الوظيفيةة المختلفةة كمةا ونوعةا ،وعةدم وجةود تمييةز قةائم علة أسةاسالجنس في مجا ،التعيين وفي تشكيل اللجان المختصة بإجراء المقاببت لغايات التعيين.
 عمل وزارة العمل عل تحدي الصورة النمطية لطبيعة عمل المرأة ،وذل من خب ،إيجاد فةر عمةل جديةدة فةي وظةائا كانة كةراً علةالرجا ،مثل وظيفة التفتيش.
 كشف الدراسة عن عدم وجود تمييز عل أسةاس الجةنس فةي عمليةة التقيةيم السةنوي للمةوظفين/ات؛ إال أن توجهةات المةوظفين/ات داخةل عمةانوخارجها أكدت إ ساسهم بوجود تأثير للعبقات الشخصية في عملية التقييم.
 ساد االعتقاد بأن المرأة العاملة في مواقع صنع القرار تتميز بجدية ومهنية عالية. كشف الدراسة عن عدم وجود معايير واضحة لمنح الحوافز والمكافصت في الةوزارة ومةديرياتها ،باإلضةافة إلة وجةود اجةة للعمةل علة رفةعمستوى الخدمات المساندة في المديريات؛ األمر الذي من اأنه تحسين ظروف عمل الموظفين/ات.
 -تم تقديم خطة عمل مقتر ة في ضوء نتائج دراسة تحليل النوع االجتماعي في الوزارة لتفعيل عمليات الدمج داخلها.

 3عبير دبابنه وأمل العواودة ،تحليل النوع االجتماعي في القطاع الخا  :دراسة لمجموعة اركات نقل ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5119 ،
 4عبير دبابنه  ،تحليل واقع النوع االجتماعي في القطاع العام :دراسة نوعية لوزارة العمل ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
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د -إجراء دراسة "تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العام في األردن":4101 ،
قام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بتنفيذ دراسة كمية  -نوعية بعنوان "تدقيق واقع إدمةاج النةوع االجتمةاعي فةي القطةاع العةام فةي األردن"
خب ،عام  .5151وقد بلغ عدد مؤسسات القطاع العام التي اةارك فةي الدراسةة ج )85وزارة ومؤسسةة ودائةرة وجهةات كوميةة أخةرى اة ّكل مةا
نسبته ج )%25.15من إجمالي عدد الوزارات والدوائر والمؤسسةات والجهةات الحكوميةة فةي األردن التةي تُمثةل مجتمةع الدراسةة وهةو القطةاع العةام
بأكمله والبالغ عددها ج )555وزارة ومؤسسة ودائرة وجهة كومية .وقد ساهم الدراسة في تكوين قاعدة معلوماتية ثريةة يمكةن البنةاء عليهةا ةو،
إدماج النوع االجتماعي في مؤسسات القطاع العام؛ امل الجوان التالية:
 واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العام في األردن بمختلا مؤسساته :وزارات ،دوائر ،مؤسسةات ،جهةات كوميةة أخةرى ،مةن منظةورمنهجية تدقيق النوع االجتماعي.
 نسبة تمثيل الذكور واإلناث في السلم الوظيفي للقطاع العام في األردن والفجوات في التعيين والترقيةة فيمةا بينهمةا ،سة  :المسةتويات اإلداريةةالمختلفة جاإلدارة العليا ،والوسط  ،والتنفيذية) ،والوظائا القيادية وغير القيادية ،والمسميات الوظيفية المختلفة.
 أثر جم المؤسسة /عدد الموظفين/ات في المؤسسةات الرسةمية ،علة نسةبة تمثيةل اإلنةاث فةي الكةادر الةوظيفي وفةي المراكةز الوظيفيةة القياديةةللقطاع العام في األردن بمؤسساته المختلفة.
 أثر نسبة تمثيل اإلناث في وظائا اإلدارة العليا عل نسبة تمثيلهن في الكادر الوظيفي وفي المراكز الوظيفيةة القياديةة للقطةاع العةام فةي األردنبمؤسساته المختلفة.
 طبيعة ومستوى اإلطار التنظيمي/المؤسسي المعني بالمرأة أو النوع االجتمةاعي علة المسةتوى الةوطني ،وعلة مسةتوى المؤسسةات الحكوميةةالمختلفة الممثلة للقطاع العام في األردن ،ومدى فعالية هذا اإلطار وأبرز إنجازاته.
 الفعاليات واألنشطة التي أاارت المؤسسات الحكومية التي لديها و دات معنية بالنوع االجتماعي أو المرأة وعةددها ج )58جهةة كوميةة؛ علةأنها تدخل ضمن اهتماماتها الرئيسة وفي نطا عملها ومهامها.
 مدى استهداف المرأة بشكل محدد أو إدماج بنود خاصةة بةالمرأة أو النةوع االجتمةاعي فةي سياسةات وتشةريعات واسةتراتيجيات وخطةط وبةرامجعمل ومشاريع المؤسسات الحكومية التي لديها/أو ليس لديها و دات معنية بالنوع االجتماعي.
 أبرز المبادرات الريادية في مؤسسات القطاع العام في مجا ،إدماج النوع االجتماعي. طبيعة آليات تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجهات المختلفة.و بشكل عام ،بلغ عدد الجهات الحكومية التي استجاب للبعد النوعي من االستمارة/أداة المسح المستخدمة في دراسة "تدقيق واقع إدماج النوع
االجتماعي في القطاع العام في األردن" خب ،عام  5151ج )11وزارة ومؤسسة ودائرة كومية ،ج )58جهة كومية منها استجاب للبعد النوعي
انطبقاً من أن لديها و دات معنية بالنوع االجتماعي أو المرأة جمهما كان مستواها التنظيمي أو اكلها الوظيفي) جالمرفق رقم  .)51وبذل  ،اكل
الجهات الحكومية التي لديها هذأل الو دات ما نسبته ج )%55.55من إجمالي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي اكل عينة الدراسة،
أي أن المؤسسات الحكومية التي لديها و دات معنية بالنوع االجتماعي أو المرأة جمهما كان مستواها التنظيمي أو اكلها الوظيفي) ال تكاد تصل
نسبتها إل ربع المؤسسات الحكومية المشكلة للقطاع الرسمي في األردن .وهذا واقع متواضع ينبغي العمل المنظم لتغييرأل وتطويرأل بالتعاون ما بين
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والمؤسسات الحكومية كافة :وزارات ودوائر ومؤسسات.
واستجاب ج )52جهة كومية أ خرى لبعض جوان البعد النوعي لبستمارة/أداة المسح جبالرغم من أنه لةيس لةديها و ةدات معنيةة بةالمرأة أو النةوع
االجتماعي) ،ولكنها أبرزت إنجازاتها فيما يتعلق باستهداف المرأة بشكل محدد أو في نطا إدمةاج بنةود خاصةة بةالمرأة أو النةوع االجتمةاعي ضةمن
جالسياسات /التشريعات /ا الستراتيجيات /الخطط /البرامج /المشاريع /الموازنات) الخاصة بها .إضافة إل توضيح طبيعة عبقتها مع اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون المرأة ،ومستوى ودرجة فاعلية هذأل العبقة ،ومقتر اتها لتفعيل هذأل العبقة.
 )2تعزيز التوجه نحو الموازنة العامة المستجيبة للنوع االجتماعي في األردن:
أ -نشر الوعي والتدريب على الموازنة الحساسة/المستجيبة للنوع االجتماعي:
 تم تنظيم وراة تدريبية توعوية و ،موضوع "الموازنة الحساسةة للنةوع االجتمةاعي" ،خةب ،الفتةرة ج ،)5118/51/51 -52بالتعةاون مةع مركةزالمرأة في جاإلسكوا) ،وتح رعايةة مةدير عةام دائةرة الموازنةة العامةة ،وبمشةاركة ج )58متةدربا ً ومتدربةة مةن المعنيةين والمعنيةات برسةم السياسةات
ووضع الخطط المتعلقة بموازنة مؤسساتهم أو بموازنة البرامج والمشاريع التي ينفةذونها ،مةن الةوزارات والمؤسسةات والةدوائر الرسةمية ومنظمةات
المجتمع المدني ذات العبقة.
 تم تنظيم وراة تدريبية إلعداد فريق وطني للتةدري ةو ،موضةوع "الموازنةة الحساسةة للنةوع االجتمةاعي" ،مةن خةب ،اةراكة فاعلةة مةع دائةرةالموازنة العامة ،وصندو األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة /المكت اإلقليمي للةدو ،العربيةة /عمةان ،خةب ،الفتةرة ج ،)5119/1/52-55وتحة رعايةة
مدير عام دائرة الموازنة العامة .وقةد تةم استضةافة وتنفيةذ البرنةامج التةدريبي فةي المعهةد الةوطني للتةدري  ،واةارك فيةه ج )52متةدربا ً ومتدربةة مةن
المعنيةةين والمعنيةةات برسةةم السياسةةات ووضةةع الخطةةط المتعلقةةة بموازنةةة مؤسسةةاتهم أو بموازنةةة البةةرامج والمشةةاريع التةةي ينفةةذونها ،مةةن الةةوزارات
والمؤسسات والدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العبقة.

 5من مؤتمن وآخرون" ،تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العام في األردن" /دراسة كمية – نوعية ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
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ب -إطالق مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي (المستجيبة الحتياجات المرأ والرجل معا):
تم إطب مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي جالمستجيبة ال تياجات المرأة والرجل معاً) في األردن /المر لةة األولة  ،بمناسةبة اال تفةا،
باليوم العالمي للمرأة في ج /8آذار .)5151 /وقد تضمن نطا عمةل المشةروع الةوزارات التةي تُعنة بةالمرأة بشةكل رئةيس ،وهةي :الصةحة ،التربيةة
والتعليم ،التعليم العالي ،التنمية االجتماعية ،العمل ،التخطيط والتعاون الدولي ،ووزارة المالية بما فيها دائرة ضريبة الدخل .وقد ساهم المشةروع فةي
بناء اراكة قيقية مع دائرة الموازنة العامة ،وفي خلق تفهم قيقي لديهم و ،األهداف الفعلية لعمل اللجنة الوطنيةة لغايةات تمكةين المةرأة ،وتةم فةي
نموذج إعداد الموازنة الذي يتم توزيعه عل المؤسسات الحكومية التأكيد عل إدماج بعض القضايا والمؤارات ذات الصلة بالنوع االجتمةاعي ،كمةا
تم في قانون الموازنة العامة الذي يصدر عن دائرة الموازنة العامة  -وبما أن الموازنةة المتبعةة هةي موازنةة البةرامج  -تةم تحديةد نسةبة مةا يخصة
للنساء من موازنة البرامج المختلفة في الوزارات والمؤسسات الحكومية ،وتحديد عدد العاملين/ات في كل مؤسسة وكل برنةامج سة الجةنس ،كمةا
تم إجراء دراسات تحليلية لموازنات الوزارات والمؤسسات التي اارك في المشروع مةن منظةور النةوع االجتمةاعي ،وتةم إدمةاج عةدد مةن الفتيةات
للعمل في وظائا فنية متخصصة في دائرة الموازنة العامة جكمحلبت موازنة).
أما المر لةة الثانيةة للمشةروع فقةد بواةر بتطبيقهةا فةي عةام  5155وهةي مسةتمرة لغايةة ا ن؛ وتسةتهدف هةذأل المر لةة زيةادة جةم وفعاليةة اسةتخدام
المساعدات /المعونةات والمةوارد المحليةة لتنفيةذ االلتزامةات الوطنيةة للمسةاواة بةين الجنسةين وتمكةين المةرأة .وتشةمل هةذأل المر لةة؛ وزارة الصةحة،
وزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة العمل.
وقد تم ضمن المر لة الثانية للمشروع تأسيس "الشةبكة الوطنيةة لةدع الموازنةة المسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي فةي األردن" فةي عةام 5151؛ التةي
تضم ممثلين/ات من مختلا القطاعات المعنية بالموازنةة والمةرأة والنةوع االجتمةاعي ،وتعمةل تحة مظلةة اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة،
بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة/وزارة المالية وبالتعاون مع هيكة األمم المتحدة للمرأة ،وقد تب ذلة عقةد عةدد مةن االجتماعةات واللقةاءات .فقةد تةم
عقد اللقاء األو ،خب ،اهر آذار  ،5151للتع ّرف عل الفكرة والمقترح ،وتبأل عقد وراةة عمةل ةو ،الموازنةات المسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي فةي
مطلع اهر نيسان لعام  ،5151لمناقشة نتائج البحث و ،الفجوة في الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في األردن ،والذي نُفةذ بالتعةاون مةع هيكةة
األمم المتحدة للمرأة .وعززت نتائج وراة العمل ،ضرورة تأسيس الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع االجتمةاعي ،ومثلة خطةوة هامةة
نحو تأسيسها .وتم تنظيم وراة عمل ألعضاء األجهزة التنفيذية األردنية ضمن البرنامج التوجيهي و ،الموازنات المستجيبة للنةوع االجتمةاعي فةي
البحةةر المي ة خةةب ،الفتةةرة  /52-52تشةةرين الثةةاني 5151 /والتةةي تةةم تنفيةةذها بالتعةةاون مةةع هيكةةة األمةةم المتحةةدة للمةةرأة .وقةةد تةةم فةةي الوراةةة طةةرح
الموضوعات التالية :مفهوم النوع االجتماعي ،ومقدمة عامة و ،الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي ،والموازنات المستجيبة للنةوع االجتمةاعي
فةةي الخبةةرة الدوليةةة ،وأدوات تحليةةل الموازنةةات المسةةتجيبة للنةةوع االجتمةةاعي ،ودور األجهةةزة التنفيذيةةة والبرلمةةان فةةي الموازنةةات المسةةتجيبة للنةةوع
االجتماعي ،ومتطلبات نجاح تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي والخطوات المقبلة .كما تم أيضا ً وبالتعاون مع هيكة األمم المتحةدة للمةرأة
تنظيم وراة عمل للسيدات والسادة أعضاء مجلس النوا األردني ضمن البرنامج التعريفي ةو ،الموازنةة المسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي فةي البحةر
المي خب ،الفترة  /59-52تشرين الثاني5151 /؛ وتم فيها طرح ذات الموضوعات التي طُر ألعضاء األجهزة التنفيذيةة األردنيةة؛ إضةافة إلة
التأكيد عل  :دور البرلمان في الموازنة العامة ،وأنماط الرقابة التي يمارسها البرلمان عل الموازنة العامة ،والتحديات التي تواجه دور البرلمان في
الموازنة العامة ،وتفعيل دور البرلمان في تبني الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي.
وقد تم إعداد خطة عمل الشبكة لوعوام ج )5152 -5152الهادفة إل دعم تطبيق الموازنة المسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي عبةر تبيةان إمكانيةة تطبيقهةا
واألثر اإليجابي لتطبيقها ،بما يضمن مكافحة كافةة أاةكا ،التمييةز ضةد المةرأة وزيةادة مسةاهمتها االقتصةادية ،وتوظيةا المةوارد بشةكل فعّةا ،لزيةادة
االنتاج الوطني .ويُمكن تلخي األهداف االستراتيجية لخطة عمل ا لشةبكة الوطنيةة لةدعم الموازنةة المسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي علة النحةو التةالي:
تباد ،المعارف والخبرات والتجار وأفضل الممارسات و ،الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي ،وتمكين أعضاء/عضوات الشبكة من الكفايةات
جالمعرفيةةة والمهنيةةة والشخصةةية) المطلوبةةة للشةةبكة كبي ة خبةةرة لبنةةاء الموازنةةة المسةةتجيبة للنةةوع االجتمةةاعي ،وإتا ةةة اإلمكانيةةة والفةةر لوصةةو،
أعضاء/عضوات الشبكة لمصادر المعلومات المفيدة لهم/ن ،وتوفير موجهات وأدلة عملية لمسةاعدة المؤسسةات المعنيةة لتبنةي التوجةه نحةو الموازنةة
المستجيبة للنوع االجتماعي ،وتفعيل قنوات وأسالي التأثير عل مراكز صنع القرار ذات الصلة بإعداد وتنفيذ الموازنة العامةة لتبنةي سياسةات اكثةر
استجابة للنوع االجتماعي ،والسعي لتحقيق التوظيا الفاعل لتكنولوجيا المعلومةات واالتصةاالت واالسةتثمار الفاعةل لهةا فةي تحقيةق أهةداف الشةبكة،
وتعزيةةز الةةنهج التشةةاركي السةةتثمار المةةوارد المتا ةةة بكفةةاءة وفاعليةةة :البشةةرية والمعرفيةةة والتقنيةةة والماليةةة ،وتوظيفهةةا لةةدعم التوجةةه نحةةو الموازنةةة
المستجيبة للنوع االجتماعي ،والعمةل كةأداة فاعلةة للتواصةل والتنسةيق والتشةبي الةداخلي والخةارجي بةين المؤسسةات والمنظمةات المعنيةة بالموازنةة
6
المستجيبة للنوع االجتماعي.
 )2إنشاء مراكز بحثية جامعية متالصصة في دراسات المرأ :
انسجاما ً مع ضرورة دراسة وتحليةل قضةايا المةرأة والنةوع االجتمةاعي والتحةديات المرتبطةة بهةا ووضةع البةرامج المناسةبة لهةا وفةق منهجيةة علميةة
موضوعية ومنظمة ،أول مؤسسات التعليم العالي اهتماما ً بإنشاء مراكز بحثية متخصصةة لدراسةات المةرأة ،انطلقة فةي الجامعةة األردنيةة بمركةز
دراسات المرأة الذي بدأ مسيرته كبرنامج "ماجسةتير فةي دراسةات المةرأة" عةام  ،5998وتطةور البرنةامج بةدعم مةن صةا بة السةمو الملكةي األميةرة
بسمة بن طب ،المعظمة ليصبح قسةماً ،وفةي عةام  5112أصةبح مركةزاً أكاديميةا ً متخصصةا ً فةي اةؤون المةرأة وقضةاياها علة المسةتويين المحلةي
واإلقليمي يمنح درجة الماجستير إل جان إعدادأل للدراسات المتخصصة .وفي عام  5155أنشةأت جامعةة اليرمةوك مركةز األميةرة بسةمة لدراسةات
المرأة األردنية ،الذي تشرف برعاية سموها الفتتا ةه فةي آذار ،5151 /ويتطلةع المركةز للمسةاهمة فةي تطةوير وتنميةة قةدرات المةرأة األردنيةة ،مةن
خب ،جملة أهداف تنبثق من دراسات متخصصة ينفذها المركز .علما ً بأن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المةرأة عملة وتعمةل دومةاً علة التنسةيق
 6من مؤتمن ،خطة عمل "الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في األردن لوعوام ج ،)5152 -5152اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،آذار/
.5152
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المتواصل وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المركزين سواء في إعداد االستراتيجيات والسياسات أو فةي إجةراء الدراسةات التحليليةة أو فةي تنفيةذ البةرامج
والمشاريع المشتركة أو في شد التأييد لقضايا المرأة وبرامج تمكينها :قانونيا ُ واجتماعياً وسياسيا ً واقتصادياً.
 )1تشكيل تحالف منظمات المجتمع المدني األردني من أجل أجند التنمية لما بعد عام :4101
مع اقترا الموعد الزمني المحدد إلنجاز األهداف اإلنمائية لولفية في عام  ،5151وانسجاما ً مع اإلجمةاع العةالمي بالحاجةة إلة أجنةدة تنمويةة تأخةذ
باالعتبار المستجدات التنموية والتعلم من دروس وتجار السنوات السابقة ،وفةي ضةوء الجهةود التشةاورية العالميةة الهادفةة للوصةو ،إلة صةياغة
تشاركية ألجندة تنموية عالمية مستدامة لما بعد عام  .5151بادرت جمعية معهةد تضةامن النسةاء األردنةي "تضةامن" فةي األردن إلة تشةكيل تحةالا
منظمات المجتمع المدني األردني من أجل أجندة التنمية لما بعد عام  ،5151والذي تأسس بمشاركة ج )11منظمةة وجمعيةة ومركةز إضةافة إلة عةدد
من النشطاء الحقوقيين العاملين/ات في مجا ،التنمية و قو اإلنسان .وبدعم مادي وفني من مكت المنسقة المقيمة لهيكات األمم المتحةدة فةي األردن
وهيكة األمم المتحدة للمةرأة ،عقةد التحةالا عةدة اجتماعةات وتةم تنفيةذ ثبثةة لقةاءات تشةاورية فةي أقةاليم المملكةة الثبثةة؛ الشةما ،والوسةط والجنةو ،
واارك في هذأل اللقاءات ممثلون/ات لمنظمات المجتمع المدني ونااطون وأكاديميون وإعبميون ،وساهم هذأل اللقاءات في مضاعفة عةدد أعضةاء
التحالا ،كما ساهم في تعزيز النهج التشاركي وفي زيادة معرفة واهتمام منظمات المجتمع المدني بالعملية التشاورية الجارية عل نطا عةالمي،
وأفسح المجا ،واسعا ً إلسهام المشاركين والمشاركات فةي مناقشةة وتحديةد األولويةات التنمويةة لمةا بعةد عةام  .5151ومةن المتوقةع أن تنخةرط هةذأل
المنظمات في عضوية "منتدى منظمات المجتمع المدني األردني للتنمية" الذي تةم تبنيةه كأ ةد التوصةيات الرئيسةة فةي الملتقة بهةدف مأسسةة العمةل
والمتابعة التشاركية.
ً
وتتويجا ً لهذأل اللقاءات اإلقليمية الثبثة المذكورة سابقا وبهدف االتفا عل أولويات وطنية ،وتحقيق تكامل بين مخرجةات اللقةاءات الثبثةة ،وتعميةق
الجهد الوطني لمنظمات المجتمع المدني في وضع رؤيةة أردنيةة لمةا يجة أن تتضةمنه األجنةدة التنمويةة العالميةة لمةا بعةد عةام  ،5151عُقةد الملتقة
الوطني لمنظمات المجتمع المدني في  5آذار  5151في عمان ،بمشاركة ممثلين/ات عن منظمات المجتمع المةدني مةن األقةاليم الثبثةة ،إضةافة إلة
أكاديميين ونااطين وإعبميين ،يث جرى عرض لمسارات وتقدم المشاورات الوطنية ألجندة التنمية لما بعد عام 5151؛ 7وتم اسةتعراض كةل مةن
المنظور الحكومي ورؤية منظمات المجتمع المدني للمشاورات الوطنية ،إضافة إل استعراض المشاورات اإلقليميةة التةي جةرت فةي أقةاليم الشةما،
والوسط والجنو والنتائج التي تم التوصل إليها .أما المحاور التنموية ذات األولوية التي جرى تناولها في اللقاءات التشاورية الوطنية ألجندة التنمية
لما بعةد عةام  5151فقةد اةمل  :البمسةاواة والجنةدر ،والنمةو والتشةغيل واإلنتاجيةة والتةدري  ،والتعلةيم ،والحكةم الراةيد والعدالةة و قةو اإلنسةان،
والصحة والصحة اإلنجابية ،واألمن الغذائي والتغذية ،واالستدامة البيكية والمياأل والطاقة ،والنزاعات والمجتمعات االنتقالية والوهن.
 )2تأسيس االئتالف الوطني لدع المرأ في االنتالابات:
قام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بتأسيس االئتبف الةوطني لةدعم المةرأة فةي االنتخابةات منةذ عةام  5151جالمرفةق رقةم  ،)2والةذي يضةم
ممثلين/ممةةثبت عةةن مختلةةا المؤسسةةات الرسةةمية واألهليةةة المعنيةةة باالنتخابةةات والتمكةةين السياسةةي للمةةرأة ،بهةةدف تعزيةةز وتطةةوير الشةةراكة مةةع
المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية المعنية .ويعمل االئتبف مع اللجنة عل اقتةراح وتنفيةذ البةرامج واألنشةطة الموجهةة
لدعم المرأة في االنتخابات البرلمانية والبلدية ،كناخبة ومراحة ،ويسع االئتبف إل تحقيةق األهةداف المرجةوة مةن خةب ،تعزيةز الةنهج التشةاركي
بين مختلا الجهات المعنية ،وتطةوير وتعةديل التشةريعات والسياسةات ذات العبقةة ،وتعزيةز قةدرات المةرأة ،والحشةد والتوعيةة وصةوالً إلة صةناع
القرار والنساء الناخبات والمراحات والمنتَ َخبَات ،والشبا ومؤسسات المجتمع المدني وجموع المواطنين.
وقد تم وضع استراتيجية االئتبف الةوطني لةدعم المةرأة فةي االنتخابةات ج 8)5152-5151فةي كةانون األو5155 ،؛ إذ تُعةد هةذأل االسةتراتيجية جةر
األساس لمتابعةة سةير عمةل االئةتبف وتقيةيم مسةتوى اإلنجةازات لتطةوير العمةل واألداء بمةا يحقةق أهةداف وغايةات االئةتبف ،وإدخةا ،أيةة تعةديبت
تحتاجها االستراتيجية للتصدي ألية تحديات أو صعوبات في التطبيق وإعادة توظيا المةوارد فةي ضةوء اال تياجةات الفعليةة .و ةددت االسةتراتيجية
ثمانية أهداف استراتيجية عل النحو التالي :توفير البيكة التشريعية الداعمة ووضع السياسات لدعم برامج ومبادرات التمكين السياسي للمةرأة ،ورفةع
نس تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناص القيادية الحكومية ،ورفع نس تمثيل المةرأة ومشةاركتها الفاعلةة فةي المجةالس المنتخبةة ،وتعزيةز
معارف المرأة ومهاراتها ،وتغيير الثقافة المجتمعية السلبية السائدة ،وضةمان تو يةد الجهةود والتشةبي  ،ودعةم المةرأة فةي االنتخابةات النيابيةة ،ودعةم
المرأة في االنتخابات البلدية .وراعة هةذأل االسةتراتيجية أن تضةع خطةة عمةل تنفيذيةة للعةام  ،5151ويعتمةد تطبيةق هةذأل االسةتراتيجية علة أعضةاء
االئةةتبف والجهةةات التةةي يمثلونهةةا باإلضةةافة إلةة مسةةاندة وتعةةاون الجهةةات والمنظمةةات المحليةةة والدوليةةة المعنيةةة بشةةؤون المةةرأة ،كمةةا تضةةمن
االستراتيجية منهجية علمية تم توثيقها ضمن الوثيقة لمتابعة تنفيذ هذأل االستراتيجية وتقييمها سنوياً.
 )7تشكيل "الهيئة الوطنية المعنية بتفعيل قرار مجلس األمن رق :"0241
بةادرت اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة بتشةكيل "الهيكةة الوطنيةة المعنيةة بتفعيةل قةرار مجلةس األمةن رقةم  "5151بتةةاري ج)5151 /2 /11
جالمرفق رقةم  )52مةن ممثلةين/ات عةن مختلةا المؤسسةات الحكوميةة ومنظمةات المجتمةع المةدني المعنيةة .وقةد نفةذت الهيكةة مجموعةة مةن األنشةطة
وأوص بضرورة وضع خطة وطنية يتوخ أن تكون األول من نوعها في المنطقة ،بحيث تتضمن اعتماد مجموعة من األهداف والتدابير المتعلقة
بالسياسات المرنة والقابلة للتعديل ،إلراةاد ودفةع عجلةة تنفيةذ وتفعيةل هةذا القةرار .وقةد قامة األمانةة العامةة للجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة
وفريق عمل متخص تم اختيارأل من أعضاء الهيكة بإعداد مسودة الخطة بالتعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ وتم عرضةها علة أعضةاء
الهيكة الوطنية المعنية بتفعيل القرار  ،5151كما تم رفعها ُمعدلة إل مجلس الوزراء وهي ا ن في المرا ل النهائية إلقرارها ،وتقوم اللجنة الوطنية
بمتابعةةة ذلة  ،ليتسةةن بعةةدها للجهةةات الوطنيةةة المعنيةةة كةةل فةةي مجةةا ،اختصاصةةها ووفةةق منحة تشةةاركي متابعةةة تفعيةةل هةةذا القةةرار وتنفيةةذ البةةرامج
7
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واألنشطة التةي تصة فةي تحقيةق األهةداف المحةددة ،ولتتةول الهيكةة الوطنيةة المعنيةة بتفعيةل القةرار  5151علة أساسةها الشةروع فةي تنفيةذ بةرامج
وإطب مبادرات وبناء اراكات محددة لدعم تنفيةذ هةذأل الخطةة ،مةع اإلبقةاء علة إمكانيةة مراجعتهةا المسةتمرة لمواءمتهةا مةع مةا يسةتجد مةن عوامةل
مؤثرة في تنفيذها في ظل ظروف إقليمية متغيرة ومتوترة .علما ً بأن مسودة الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار رقةم  5151جالصةادر عةن مجلةس
األمن الدولي بموج الفصل السادس مةن ميثةا األمةم المتحةدة) لوعةوام ج 9)5158 - 5152قةد تضةمن أربعةة محةاور رئيسةة علة النحةو التةالي:
تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القر ار ،وتعزيز دور المرأة في عمليةات فةو وبنةاء السةبم ومنةع الصةراع ،و مايةة النسةاء والفتيةات ضةحايا
الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة من جميع أاكا ،العنا؛ خاصة في المناطق التي تنتشر فيهةا قةوات فةو السةبم التابعةة لةوردن ،وضةمان
مايةةة وصةةون قةةو اإلنسةةان للنسةةاء والفتيةةات ،وبنةةاء القةةدرات والشةةراكات وتعزيةةز وتطةةوير التعةةاون والتنسةةيق بةةين المنظمةةات الحكوميةةة وغيةةر
الحكومية المعنية.
 )8تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعهدات األردن بموجب مبادر "المستقبل المتساوي":
اةةارك األردن دو ،العةةالم فةةل إطةةب مبةةادرة "المسةةتقبل المتسةةاوي" :تعزيةةز المشةةاركة السياسةةية واالقتصةةادية للمةةرأة بتةةاري ج )5155/9/52فةةي
نيويورك بصفته عضواً مؤسسا ً؛ إذ كةان الدولةة العربيةة األولة التةي تةم دعوتهةا لبنضةمام إلة هةذأل المبةادرة .وقةدم األردن التعهةدات وااللتزامةات
الطوعية التي تنبثق من ر القيادة الهاامية عل تعزيةز و مايةة الحقةو اإلنسةانية للمةرأة؛ بمةا يمكنهةا مةن المشةاركة بفعاليةة فةي الحيةاة العامةة،
خاصة وأن الديانات السماوية قد ك ّرمة المةرأة ودعة إلة ا تةرام وصةيانة قوقهةا .وقةد صةيغ هةذأل التعهةدات وااللتزامةات بالتعةاون بةين وزارة
الخارجية واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،بحيث تسهم في النهوض بالمرأة وتعزيز مشةاركتها فةي التنميةة المسةتدامة؛ لتسةريع وتيةرة تحقيةق
األهداف اإلنمائية لولفية بحلو ،عام  ،5151والوفاء بتنفيذ التزامات األردن بموج االتفاقيات الدولية التي صاد عليها ،وقةد مثةل األردن فةي تلة
االجتماعات وزير الخارجية األردني .وبتكليا من مجلس الوزراء الذي كان قد عمم هذأل المبادرة عل الوزارات والجهةات المعنيةة؛ بةادرت اللجنةة
الوطنية األردنية لشؤون المرأة إل دعوة الةوزارات والمؤسسةات الرسةمية والجهةات المعنيةة للعمةل بةنهج تشةاركي؛ لوضةع "خطةة وطنيةة" واتخةاذ
اإلجةةراءات البزمةةة لتفعيةةل بنةةود هةةذأل المبةةادرة عل ة المسةةتوى الةةوطني؛ فةةي مسةةارين :األو ،تعزيةةز المشةةاركة السياسةةية والثةةاني تعزيةةز المشةةاركة
االقتصادية للمرأة .وقد تضمن الخطة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسةية واالقتصةادية للمةرأة ج 10)5152 – 5151األهةداف التاليةة :تمثيةل المةرأة
في مجلس الوزراء بما ال يقل عن ج )%51وفي المناص اإلدارية العليا بما ال يقل عن ج ،)%51وزيةادة تمثيةل المةرأة فةي كةل مةن مجلسةي النةوا
واألعيان ،وتعزيز مشاركة المرأة فةي السةلطة القضةائية والسةيما تقلةدها المناصة القضةائية الرفيعةة ،ورفةع نسةبة تمثيلهةا بمةا ال يقةل عةن ج،)%51
ورفع نسبة مشاركة المرأة في السل الدبلوماسي ،ورفع نسبة تمثيةل المةرأة فةي المجةالس المحليةة مةن ج )%51إلة ج )%11خةب ،السةنوات الةثبث
القادمةة وصةوال إلة المناصةفة ،ورفةع نسةبة تمثيةل المةرأة فةي الهيكةات والمجةالس واللجةان الحكوميةة واةبه الحكوميةة جهيكةة مكافحةة الفسةاد؛ الهيكةةة
المستقلة لبنتخابات؛ المجلس االقتصةادي واالجتمةاعي؛ الهيكةات التدريسةية واإلداريةة والعمةادات فةي الجامعةات؛ المركةز الةوطني لحقةو اإلنسةان؛
ديوان المظالم )...بما ال يقل عن ج ،)%11وتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة ،والقيةام بحمةبت إعبميةة وتوعويةة لزيةادة التقبةل االجتمةاعي لعمةل
المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية المستدامة.
 ) 9إعداد وإطالق التقارير الوطنية الدورية التي ترصد تقدم المرأ األردنية في مجاالت الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية:
باارت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بإعداد وإطب التقارير الوطنية الدورية التي توثق مسيرة تقدم المرأة األردنية في مختلا المجاالت،
وترصةةةد اإلنجةةةازات وتؤاةةةر علةةة الفجةةةوات واإلخفاقةةةات ،وتحلةةةل المؤاةةةرات وتوصةةةي بةةةاإلجراءات ،وتقةةةيس مةةةدى التقةةةدم فةةةي تنفيةةةذ الخطةةةط
واالستراتيجيات ،وقد تم اختيار موضوع أساس لكل تقرير وفقا ً لووليات الوطنية التي تفرضها كل مر لةة .واللجنةة الوطنيةة تتطلةع ألن تصةبح هةذأل
التقارير مرجعاً ،يسهم في تمكين صانعي القرار من الوقوف عل أوضاع المرأة األردنية ،ويوفر لهم المعلومات البزمة لمراعةاة ا تياجةات المةرأة
عند اتخاذ ق راراتهم ،لتكون العدالة في متناو ،جميع النساء في بلدنا من مختلا الفكات وفي مختلا محافظات المملكة ولتكون المشةاركة االقتصةادية
والسياسية واقع له أثرأل في يةاة النسةاء و يةاة األردن ،ولتكةون المواطنةة علة أسةاس المسةاواة مبةدأ تجسةدأل جميةع تشةريعاتنا وإجراءاتنةا وقراراتنةا
وتجري ترجمته عمليا ً من خب ،ضمان تكافؤ الفر والمساواة في مختلا المجاالت وخاصة في مواقع صنع القرار .وهذأل التقارير:
-
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التقرير الوطني األول "تقدم المرأ األردنية :نحو العدالة والمشاركة والمساوا للفتر :"4100- 4101
لقد ااتمل التقرير عل خمسة فصو ،رئيسة ،علة النحةو التةالي :الفصةل األو :،العدالةة؛ والحمايةة القانونيةة للحةق فةي الوصةو ،إلة العدالةة،
ويتضمن عدة أقسام كالتالي :القسم األو :،عدالة بمشاركة النساء ،ويشمل النساء في كل مةن :السةلطة التشةريعية ،والسةلطة التنفيذيةة ،والسةلطة
القضائية والمهن القانونية األخرى ،والنساء في االختصا األكاديمي القانوني واإلعبم القانوني ،والقسم الثاني :عدالةة النصةو القانونيةة،
بموج الدستور واالتفاقيات الدولية والعربية والقوانين النافذة ،والقسم الثالث :آليات وضمانات الحق في الوصو ،إل العدالة ،والقسم الرابةع:
توصيات لتطوير الفر المتا ة لتعزيز وصو ،النساء إل العدالة .أما الفصل الثةاني مةن التقريةر :المشةاركة؛ وتمكةين المةرأة اقتصةادياً؛ فقةد
ااةةتمل علةة  :اإلنجةةازات ،والتحةةديات ،والتوجهةةات .بينمةةا تنةةاو ،الفصةةل الثالةةث :المسةةاواة؛ والمواطنةةة وصةةنع القةةرار ،والفصةةل الرابةةع:
االستنتاجات ،والفصل الخامس :التوصيات.
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الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار رقم  5151ج ،)5158 – 5152اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
10
اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعهدات األردن بموج "مبادرة المستقبل" /الخطة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية واالقتصادية للمرأة ج ،)5152 – 5151اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون المرأة.
 11التقرير الوطني "تقدم المرأة األردنية :نحو العدالة والمشاركة والمساواة ج ،")5155- 5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5155 ،
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-

التقرير الوطني الثاني "تقدم المرأ األردنية :نحو الوقاية والحماية والتمكين في مجاالت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة للفتةر
12
:"4102-4104
لقد ااتمل التقريةر علة محةاور عةدة؛ هةي :السياسةات واالسةتراتيجيات والتشةريعات الوطنيةة ،واإل صةاءات الوطنيةة ،واإلنجةازات الوطنيةة،
إضافة إل التحديات والتوصيات .كما ااتمل التقرير عل ثبثة فصو ،رئيسة ،عل النحو التالي :الفصل األو :،المرأة والحقو االقتصةادية؛
وتضمن :المرأة والعمل ،والنقابات العمالية والمهنية ،والمرأة والفقر ،والعمل غير المنظم ،والملكيّة والميةراث ،وريةادة المشةاريع ،وصةا بات
األعمةةا ،،وعمةةل األطفةةا .،أمةةا الفصةةل الثةةاني :المةةرأة والحقةةو االجتماعيةةة؛ فتنةةاو :،األسةةرة ،والعنةةا ضةةد المةةرأة ،والصةةحة ،والتأمينةةات
االجتماعيةةة ،وكبيةةرات السةةن ،وذوات اإلعاقةةة ،والطفةةبت واليافعةةات .بينمةةا ااةةتمل الفصةةل الثالةةث واألخيةةر :المةةرأة والحقةةو الثقافيةةة ،عل ة :
التعليم ،والتعليم العالي والبحث العلمي ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،واإلبداع األدبي والفنةي ،والمةرأة والرياضةة ،والمةرأة واإلعةبم،
والمرأة والتراث .كما تضمن التقرير سرداً لرزمة من قص النجاح لفتيات ونساء أردنيات ققةن تميةزاً فةي المجةاالت ذات العبقةة بةالحقو
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،إضافة إل إبراز نخبة من األردنيات المتميزات في مجاالت العلوم والبحث العلمي وجوان اإلبداع الثقافي
والرياضي والفني المختلفة .وااتمل التقرير عل رزمة من التوصيات الهادفة إل االرتقاء بالمرأة وتمكينها في المجاالت كافة.

(ب) التحديات الرئيسة التي صادفها األردن في إطار تحقيق المساوا بين الجنسين وتمكين المرأ ج والتي برزت أثناء تحليل
واقع قطاع المرأ قبيل إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية ( )4107-4102والالطت المنبثقة عنها13:

-

-

-

النساء واألطفا/،اإلناث ما زالوا يعاملون جفي الغالة ) كشةركاء غيةر متكةافكين فةي عمليةات التنميةة المسةتدامة وعلة جميةع المسةتويات ،بسةب
التحيز القائم عل السن والنوع االجتماعي والذي يُغرس في األفراد منذ الطفولة المبكرة ،وتتسم به األنظمة اإلجرائية في معظم المؤسسات.
انتشار ثقافة البمساواة وخاصة نحو النساء ،ومةع أهميةة البمسةاواة سة النةوع االجتمةاعي ،إال أن البمسةاواة تتخةذ أاةكاالً مجتمعيةة أخةرى
منها؛ البمساواة في توفر الخدمات والبن التحتية في مناطق المملكة ،والبمساواة فةي الفةر التعليميةة والتشةغيلية والصةحية ،إضةافة إلة مةا
يواجهه األاخا ذوو اإلعاقة من االت واسعة ومتنوعة من البمساواة ،وهذا مما يؤدي بمجمله إل انتشار وتش ّكل فكات مجتمعية مهمشة.
ال يزا ،الفقر يُشكل عامبً ضاغطا ً ومتناميا ً يمنع المرأة من التمتع بشكل كامل بالحقو األساسية لدنسان ،إذ تةرزح المةرأة الفقيةرة تحة أعبةاء
غير متوازنة من اإلمكانيات المادية المحدودة ومسؤوليات تدبير متطلبات األسرة ومةوارد اإلنتةاج ،فةي ظةل ظةروف متزايةدة الصةعوبة تةنعكس
في عدم قدرة المرأة عل التمكن من الموارد والفر والسلع والخدمات.
فر المرأة في الحصو ،عل المأوى المناس ال تزا ،أقل من فر الرجل ،بسب العقبات الناتجة عن المفاهيم االجتماعية التي تحو ،دون
تيسير وصولها وامتبكها للموارد التي تمكنها من الحصو ،عل المسكن المناس  ،وعدم عناية قطةاع اإلسةكان بخاصةة بتةوفير و ةدات سةكنية
مناسبة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل والمعيلة لوسرة.
ً
الثقافة المجتمعية السائدة غير الصديقة للمرأة والمعارضة جأ يانا) لعمل المرأة ولحصولها عل قها فةي الملكيةة والميةراث ،والتركيبةة األبويةة
للمجتمع األردني "غالباً" ،وانتشار ثقافة العي وثقافةة الصةم وإنكةار الةذات لةدى بعةض النسةاء ،ممةا يةؤثر علة قضةايا المةرأة عمومةاً وعلة
قضية العنا ضد المرأة خصوصاً ،أي أن العنا ضد المرأة قضية اجتماعية قائمة ومنتشرة وتجد لها غطا ًء مجتمعياً.
ما زال المرأة العاملة تعاني في سو العمل ،بسب عدم التزام بعض أصةحا العمةل ببنةود ومةواد التشةريعات ،سةاعد فةي ذلة ضةعا وعةي
المرأة بحقوقها العمالية .إضافة إل معاناة المرأة التي مردها التفريق بينها وبين الرجل وعدم اإلنصاف في األجر وعدم تكافؤ الفر في النمو
المهني والترقي الةوظيفي .وعةدم ا تسةا عمةل المةرأة مةن المنةز ،أو فةي العمةل غيةر المةنظم بمختلةا مجاالتةه ضةمن معةدالت المشةاركة فةي
االقتصاد الوطني.
ضعا انسجام أسس القبو ،في برامج التعليم والتدري المهني والتعليم العالي مع رغبات المتعلمين/ات واستعداداتهم/ن وقدراتهم/ن ،وتخريج
طلبة ال يمتلكون المهارات المنسةجمة مةع متطلبةات ومعةايير سةو العمةل وا تياجاتةه ،وال يتمتعةون بالكفايةات المطلوبةة لبقتصةاد المبنةي علة
المعرفة ،مما يؤدي بالتالي إل تفشي ظاهرة البطالة بين الخةريجين/ات ،وتفةاقم هةذأل الظةاهرة لةدى الفتيةات بخاصةة؛ إذ بلةغ معةد ،البطالةة لةدى
السكان ج 51سنة فأكثر) س مسح العمالة والبطالة في عام  5151ج )%55.5لدى اإلناث وج )%51.2لةدى الةذكور .بينمةا بلةغ معةد ،البطالةة
في عام  5155لدى اإلناث ج )%59.9ولدى الذكور ج .)%51.2في ين بلغ معد ،البطالة في عام  5155ج )%55.2لدى اإلنةاث وج)%51.2
لدى الذكور .أما في ما يتعلق بمعد ،بطالة الشبا ج )52-51سنة فقد بلغ في عام  5151ج )%11.5لدى اإلناث وج )%52.1لدى الذكور ،بينما
بلغ في عام  5155ج )%28.8لدى اإلناث و ج )%51.5لةدى الةذكور ،وكةان المعةد ،فةي عةام  5155ج )%22.8لةدى اإلنةاث وج )%51.8لةدى
الذكور ،مما يتطل ضرورة العناية بنوعي ة التعليم ومخرجاته في مختلا مرا ل التعلةيم ومسةتوياته ،ومراعةاة انسةجامها مةع متطلبةات اقتصةاد
المعرفة ،وأهمية تطوير التعليم والتدري المهني وبرامجه وفقا ً ال تياجات سو العمل ،وإدماج مؤسسات القطاع الخا في مرا ل التطوير.
انخفاض معدالت المشاركة السياسية للمرأة ومحدودية تواجدها في مراكز رسم السياسات وصناعة القرارات؛ إذ بلغة نسةبة تمثيةل المةرأة فةي
عام 5151؛ في السلطة التشريعية ج )%55في مجلس النوا وج )%55في مجلس األعيان أيضاً .وبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية

 12التقرير الوطني الثاني "تقدم المرأة األر دنية جنحو الوقاية والحماية والتمكين) في مجاالت الحقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعامين ج ،")5151-5155اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون المرأة.5152 ،
 13االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،)5152-5151الوثيقة المرجعية ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
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لعام  5151ج ،)%11.9بينما بلغ نسبة تمثيل المرأة في السلطة القضائية في عام  5151ج .)%51.2كما بلغة نسةبة تمثيةل المةرأة فةي السةل
الوزاري في عام  5151ج ،)%55.55وبلغ هذأل النسبة في وظائا الفكة العليا في السلطة التنفيذية ج .)%8بينما لم تتجاوز نسبة تمثيةل المةرأة
في عام  5155في غرف التجارة ج ،)%5.5وفي غرف الصناعة ج ،)%2.1وبلغة نسةبة تمثيةل المةرأة فةي األ ةزا السياسةية ج ،)%15وفةي
النقابات المهنية ج )%15.5وفي النقابات العمالية ج .)% 55إضافة إل انخفةاض نسة مشةاركة المةرأة فةي مراكةز صةنع القةرار وفةي المجةالس
واللجان المعنية برسم السياسات في مخ تلا القطاعات والمجاالت ،ممةا يفةرض الحاجةة إلة نشةر وتجةذير الثقافةة المجتمعيةة المسةاندة لوصةو،
المرأة إل هذأل المواقع.
بقاء معدالت الخصوبة الكلية كمةا هةي تقريبةا ً مرتفعةة دون انخفةاض ملمةوس خةب ،العقةد الماضةي ،ممةا يسةتوج زيةادة فعاليةة وكفةاءة بةرامج
الصحة اإلنجابية وتحسين الخدمات المقدمة كما ً ونوعا ً بما ينعكس في خفض معدالت الخصوبة.
وجود "فجوة رقمية" في مجا" ،العنا ضد المرأة" بخاصة ،وهذا ال يعني الغيا المطلق لورقام اإل صائية الدالةة؛ ألن هنةاك أرقامةاً متنةاثرة
وأ يانا ً متباينة ومتناقضة من مصادر مختلفة ،أي االفتقار لوجود قاعدة بيانات مركزية /وطنية تُعن بجمع البيانات واألرقام وتكون مصةباً لكةل
الروافد للحصو ،ال قا ً عل أرقام صحيحة موثقة ومثبتة ،تستند إل منهجية البحةث العلمةي فيمةا يتعلةق بموضةوع العنةا ضةد المةرأة بخاصةة،
وذل ألهمية التع ّرف عل جم هذأل الظاهرة بدقة ،والتمكن من قياس مدى التقدم والتطور المحرز في مجا ،مناهضة العنةا ضةد المةرأة ،ممةا
نتوخ أن يمكننا ال قا ً من وضع أهداف محددة والعمل عليها بدقة وموضوعية.
عل الرغم من تطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات وطنية واضحة للحماية من العنةا ،إال أنهةا مةا تةزا ،تفتقةر إلة تفعيةل التطبيةق علة
أرض الواقع ،كما أن غالبية البرامج والخدمات والنشاطات الموجهة لمناهضة العنا ضد المرأة مرتبطة بالتمويل ،مما يُثير قضية ديمومة هذأل
البةةرامج والخةةدمات ،ويؤكةةد الحاجةةة إل ة مزيةةد مةةن البةةرامج والخةةدمات المتكاملةةة والشةةاملة للنسةةاء ضةةحايا العنةةا ،تشةةمل :تقةةديم االستشةةارات
القانونية ،وخدمة التقاضي ،والخدمات االجتماعية ،والرعائية واإليوائية ،والتربوية والتأهيل النفسي والسلوكي...ال .
تأثُر أوضاع النساء واستثمارات صةا بات األعمةا ،بخاصةة باألزمةة االقتصةادية العالميةة ،التةي انعكسة آثارهةا علة األردن بشةكل عةام .فقةد
أثرت تداعيات هذأل األزمة علة صة ا بات المحةا ،والمشةاريع فةي سةو العمةل بشةكل أكبةر جوخاصةة أن غالبيتهةا مشةاريع صةغيرة أو متناهيةة
الصغر) ،مما اضطر العديد منهن لترك أعمالهن والتخلي عن مشاريعهن.
مع اإلاادة بجهود منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات جيدة كل في مجا ،عملها واختصاصةها وموقعهةا الجغرافةي ،إال أن نطةا انتشةار
معظم هذأل المنظمات محدود نسبياً ،وال يكفي لتغطية وتلبيةة الحاجةات الحقيقيةة للمةرأة والطفلةة األنثة فةي مختلةا أنحةاء المملكةة :مةدناً وأريافةاً
وبوادي .وعل الرغم من أهمية األدوار التي تمارسها هذأل المنظمات والمتصلة بحماية قو المرأة والطفلة األنثة وتقةديم البةرامج والخةدمات
المخصصة للنساء ،فقد لو و وجود ضعا واضح في التواصل والتنسيق فيما بينها من جهة ،ومةع المؤسسةات الرسةمية ذات العبقةة مةن جهةة
أخرى ،مما يقود إل هدر في الجهد والوق والما ،،ويؤدي أ يانا ً إل ازدواجية وتكرار في العمل ،وإل ضعا في تباد ،التجار والخبرات
وأفضل الممارسات ،واالفتقار إل الرؤية المشتركة الهادفةة إلة االرتقةاء ببةرامج تمكةين المةرأة بمفهومهةا الشةمولي التكةاملي .إضةافة إلة ميةل
منظمات المجتمع المدني العاملة في مجا ،تقديم البرامج والخدمات للنساء نحو التنويع في تركيزها وجهودها ومنهجيات عملهةا ،وابتعادهةا عةن
التخص في عملها ،وهذا مما قد يؤدي إل تشتي الجهود وا ثار الناجمة عنها.
الضعا الواضح في التمويل الحكومي المخص للبرامج والخدمات الموجهة للنساء والمعنية بالتمكين السياسي واالقتصةادي للمةرأة بخاصةة،
إضافة إل ضعا التمويل الحكومي المتاح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم هةذأل البةرامج والخةدمات للفكةات المسةتهدفة مةن النسةاء .كمةا
تُعاني الكثيةر مةن منظمةات المجتمةع المةدني مةن ضةعا التمويةل المتةاح لهةا وقصةورأل عةن تغطيةة برامجهةا وأنشةطتها المتنوعةة ،أو عةدم ثبةات
المساعدات واإلعانات المقدمة لها وعدم استدامتها ،مما يؤدي إل تعثرهةا وتأخرهةا فةي تنفيةذ البةرامج واألنشةطة المخطةط لهةا .وهنالة اعتمةاد
كبير وتنافس اةديد مةن قبةل العديةد مةن هةذأل المنظمةات علة التمويةل الخةارجي وعلة المةنح المقدمةة لهةا مةن قبةل المنظمةات الدوليةة والجهةات
المانحةةة ،ونظةةراً ألن الجهةةات المانحةةة لةةديها مجةةاالت اهتمةةام رئيسةة تنبةةع مةةن طبيعةةة عملهةةا ومهامهةةا األساسةةية فهةةي تُعنة بتةةوفير التمويةةل لهةةا
كأولوية ،مما يدفع منظمات المجتمع المدني إل تبني هذأل القضايا وتنظيم البرامج واألنشطة المتصلة بها لضمان الحصو ،عل التمويل لها من
الجهات المانحة ،وبذل تبق العديد مةن القضةايا المهمةة المتصةلة بتمكةين المةرأة والتةي ال تتمتةع بإمكانيةة التمويةل الخةارجي بعيةدة جغالبةاً) عةن
ا تمالية التنفيذ ،ومنها القضايا المتصلة بالمرأة الفقيرة؛ والمرأة كبيرة السن؛ والمرأة المعوقة؛ والمرأة المعيلة لوسرة ....

وصف االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية ( )4107-4102التي وضعت للتصدي لهذه التحديات:
لقةةد تةةم إعةةداد االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة ج )5152-5151وفةةق منح ة تشةةاركي ميةةداني ،لتكةةون إطةةاراً مرجعي ةاً لعمةةل اللجنةةة الوطنيةةة
والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ذات العبقةة بتمكةين المةرأة واالرتقةاء بواقعهةا وتعزيةز مشةاركتها فةي مختلةا الميةادين.
وتستهدف االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151تمكين مختلا فكات النساء في األردن؛ في جميع مةرا لهن العمريةة؛ وفةي مختلةا
أنحاء المملكة ،كما هو موضح س المحاور والمجاالت التالية:
محور ( :)0األمن اإلنساني والحماية االجتماعية (التمكين االجتماعي) ،ويتضمن مجاالت فرعية عدة ،هي:
 .0مجال المرأ والتعلي (ما قبل التعلي العالي والتعلي العالي والتدريب المهني) ،ويسةتهدف الفكةات التاليةة :الفتةاة فةي مختلةا مرا ةل التعلةيم:
رياض األطفا ،،األساسي ،والثانوي .والمرأة في التعليم العالي :الجامعي والدراسات العليا .والمرأة في التعليم والتدري المهني .والمرأة في
التعليم غير النظامي.
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 .4مجال المرأ والصحة ،ويستهدف الفكةات التاليةة :صةحة المةرأة فةي جميةع مرا لهةا العمريةة .والمةرأة والصةحة اإلنجابيةة .والمةرأة واسةتثمار
الفرصة السكانية في األردن.
 .2مجال العنف ضةد المةرأ  ،ويسةتهدف الفكةات التاليةة :الطفةل/ة المعنّةا/ة .والمةرأة المعنّفةة .والمنظمةات والشةبكات العاملةة فةي إطةار مناهضةة
العنا ضد المرأة.
 .2مجال المرأ والبيئة والتغير المناخي ،ويستهدف الفكات التالية :الفتاة الشابة في المدرسةة والجامعةة .والمةرأة فةي المنةز ،والمجتمةع .والمةرأة
في العمل .والمرأة العاملة في قطاع البيكة .والمرأة والتغيّر المناخي.
 .1مجةال المةرأ ذات الحاجةات األساسةية والتحةديات الالاصةة ،ويسةتهدف الفكةات التاليةة :المةرأة واألمةن الغةذائي .والمةرأة والمةأوى واإلسةكان.
والمرأة المع ّوقة .والمرأة كبيرة السن.
محور ( :)4التمكين السياسي للمةرأ والمشةاركة فةي الحيةا العامةة ،ويسةتهدف الفكةات التاليةة :المةرأة فةي السةلطة التشةريعية .والمةرأة فةي السةلطة
القضائية .والمرأة في السلطة التنفيذية .والمرأة في المجالس البلدية .والمرأة في القطاع الخا  .والمرأة في المجتمع المدني.
محور ( :)2التمكين االقتصادي للمرأ  ،ويستهدف الفكات التالية :المرأة العاملة .والمرأة سيدة األعما .،والمرأة العاملة من المنز ،أو في العمل غير
المنظم .والمرأة الفقيرة؛ وبخاصة في الريا والبادية .والمرأة المعيلة لوسرة.
المحاور المستعرضة  /Crosscuttingوتشمل:
محةةور ( :)0الثقافةةة المجتمعيةةة الداعمةةة لتمكةةين المةةرأ  ،ويسةةتهدف المجةةاالت التاليةةة :الثقافةةة القانونيةةة للتوعيةةة بحقةةو المةةرأة .والثقافةةة المجتمعيةةة
المسةةاندة لحقةةو المةةرأة فةةي الملكيةةة والميةةراث .والثقافةةة المجتمعيةةة المسةةاندة لوصةةو ،المةةرأة إل ة مراكةةز صةةنع القةةرار ورسةةم السياسةةات .والثقافةةة
المجتمعية المساندة لعمل المرأة .والثقافة المجتمعية المضادة للعنا ضد المرأة.
محور ( :)4اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويستهدف الفكات التالية :صورة المرأة في اإلعةبم بمختلةا وسةائطه .والمةرأة العاملةة فةي
قطةةاع اإلعةةةبم بمختلةةةا وسةةةائطه .والمةةةرأة المسةةةتخدمة لتكنولوجيةةةا المعلومةةات واالتصةةةاالت .والمةةةرأة العاملةةةة فةةةي قطةةةاع تكنولوجيةةةا المعلومةةةات
واالتصاالت.
محةةور ( :)2دمةةج النةةوع االجتمةةاعيج فةةي التشةةريعات والسياسةةات والالطةةت والبةةرامج والموازنةةات الوطنيةةة ،ويسةةتهدف الفكةةات التاليةةة :المةةرأة فةةي
التشريعات الوطنية .والمرأة في السياسات الوطنية .والمرأة في الخطط والبرامج والموازنات الوطنية.
محةةور ( :)2التطةةوير المؤسسةةي للمنظمةةات العاملةةة فةةي إطةةار تمكةةين المةةرأ  ،ويسةةتهدف المجةةاالت التاليةةة :الحكةةم الراةةيد وضةةمان الجةةودة والتميةةز
والنزاهة .وإدارة المعرفة وترسي مجتمع التعلم الدائم .والبحث العلمي والمتابعة والتقييم .و فز التمويل وبناء الشراكات.

(ج) النكسات/االنتكاسات التي شوهدت في إطار إحراز تقدم نحو تحقيق المساوا بين الجنسين وتمكين المرأ :
 -0تراجع معدل المشاركة االقتصةادية للمةرأ  :فمةن أبةرز االنتكاسةات المشةاهدة فةي إطةار السةعي إل ةراز تقةدم نحةو تحقيةق المسةاواة بةين الجنسةين
وتمكين المرأة انخفاض وتراجةع معةد ،المشةاركة االقتصةادية للمةرأة فةي سةو العمةل؛ إذ بلةغ معةد ،النشةاط االقتصةادي المةنقح لدنةاث جقةوة العمةل
لدناث منسوبة إل عدد السكان من اإلناث  51سنة فأكثر) لعام  5151ج )%51.5لدناث ،في مقابةل ج )%21.2للةذكور ،بينمةا بلةغ هةذا المعةد ،فةي
عام  5155ج )%52.5لدناث وج )%25.1للذكور ،وبلغ في عام  5155ج )%14.7لدناث وج )%62.8للذكور .أي أن معد ،المشاركة االقتصةادية
للمرأة فةي األردن الزا ،يةراوح مكانةه منةذ سةنوات عةدة ،ال بةل انةتكس وتراجةع فةي السةنوات األخيةرة .وهةو معةد ،مةنخفض جةداً إذا مةا قةورن هةذا
المؤار مع واقع الحةا ،فةي الةدو ،العربيةة ودو ،العةالم الثالةث الةذي يقةار فيةه معةد ،مشةاركة المةرأة االقتصةادية ج ،)%11ومةع معةد ،المشةاركة
االقتصادية للمرأة عل المستوى العالمي الذي بلةغ ج )%11فةي عةام  ، 5155األمةر الةذي يشةير الة ضةعا فعاليةة الجهةود والبةرامج التةي تبةذ ،فةي
مجا ،التمكين االقتصادي وخاصة للنساء والشبا  .ومن األهمية بمكةان اإلاةارة الة أن ترتية األردن فةي تقريةر التنافسةية العةالمي ) (WEFلعةام
 5155/5151في مؤار مشاركة المرأة في القوى العاملة جنسبة اإلناث بين  22-51سنة والمشاركات في سو العمل مقسوماً عل النسبة المناظرة
لها من الذكور) كان األخير بين ج )519دولة14.
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 -4تراجع نتائج تحصيل طلبة التعلي األساسي في االختبارات الدولية:
اارك عينة من الطلبة األردنيين من الصا الثامن ،في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم ج )TIMSSللعام ج ،)5155إل جان طلبة من ج)21
دولة مشاركة ،بينها ج ) 55دولة عربية ،باإلضافة إل دو ،إسبمية؛ هي :تركيا ،إيران ،ماليزيا .ويُعقد هذا االختبار كل أربةع أعةوام ،يةث عقةد فةي
األعةةوام ج .)5155 ،5112 ،5111 ،5999ولقةةد أظهةةرت نتةةائج الدراسةةة تفةةو اإلنةةاث علة الةةذكور ف ةي العلةةوم والرياضةةيات فةةي دورات الدراسةةة
لمختلا األعوام.
وفي ما يتعلق بالتغير في التحصيل في العلوم فقد كان عل النحو التالي :أظهرت متوسطات األداء في العلوم للطلبة األردنيين بحس جنس الطال ،
فروقا ً لصالح اإلناث في جميع األعوام ج ،)5155 ،5112 ،5111 ،5999عل الرغم من انخفاض متوسةط األداء لةدى اإلنةاث فةي عةام  5155عةن
عام  .5112أما في ما يتصل بمتوسطات أداء للطلبة األردنيين في العلوم بحس جنس الطالة فةي األعةوام ج)5155 ،5112 ،5111 ،5999؛ فلقةد
بلغ متوسط أداء اإلناث في العلوم في عام  5999ج ،)221وارتفع في عام  5111ليصل إل ج )289كما ارتفع في عام ج )5112ليصل إلة ج،)299
بينما انخفض وتراجع في عام  5155ليصل إل ج.)225
 14تقرير التنافسية العالمي ،ج ،)WEFلعام .5155/5151
 15التقرير الوطني الثاني :تقدم المرأة األردنية جنحو الوقاية والحماية والتمكين) في مجاالت الحقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعامين ج ،)5151-5155اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون المرأة.5152 ،
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أما متوسط أداء الذكور في العلوم فقد بلغ عام  5999ج ،)225وارتفع فةي عةام  5111ليصةل إلة ج ،)225كمةا ارتفةع فةي عةام ج )5112ليصةل إلة
ج ،)222بينما انخفض وتراجع في عام  5155أيضا ً ليصل ج.)258
ومجمل القو،؛ فإن تحصيل اإلناث في العلوم أفضل من تحصيل الذكور سواء كان ذل في عام  5999أم  5111أم  5112أم  ،5155كما أن مقدار
التحسن الذي طرأ عل تحصيل اإلناث في عام  5112عما كان عليه في عام  5111هو أفضل من التحسن الذي طرأ عل تحصيل الذكور ،فقد بلةغ
مقدار التحسن عند اإلناث ج )55عبمة في المتوسط مقارنة بالتحسن عند الذكور الذي بلغ ج )2عبمات فقط .وعل الرغم من تراجع كل من الذكور
واإلناث في عام  ،5155إال أن جم هذا التراجع كان أكبر عند الذكور عما هو عليه عند اإلناث.
أما بالنسبة للتغيّر في التحصيل في الرياضيات؛ فقد بلغ متوسط أداء اإلناث في الرياضةيات فةي عةام  5999ج ،)215وارتفةع فةي عةام  5111ليصةل
إل ج ،)219وانخفض قليبً في عام  5112ليصل إل ج ،)218وانخفض في عام  5155ليصل إل ج.)251
بينما بلغ متوسط أداء الذكور في الرياضيات عام  5999ج ،)251وانخفض في عام  5111إل ج )255وارتفةع فةي عةام  5112ليصةل إلة ج،)252
وانخفض في عام  5155ليصل إل ج.)195
ومجمل القو،؛ فإن تحصيل اإلناث في الرياضيات أفضل من تحصيل الذكور سواء كان ذل في عام  5999أم  5111أم  5112أم  ،5155وبالرغم
من تراجع كل من الذكور واإلناث في عام  5155إال أن جم هذا التراجع كان أيضا ً أكبر عند الذكور عما هو عليه عند اإلناث.
16

 -2تداعيات الحالة الراهنة في المنطقة العربية وبالاصة األزمة السوريةج وتأثيراتها االقتصادية على تمكين النساء:
عل الرغم من مواردأل المحدودة ،فقد لع األردن دوراً أساسيا ً وهاما ً في تقديم المساعدات اإلنسانية لبجكين الذين قدموا إل المملكة طةوا ،العقةود
السابقة وساهم في تعزيز االستقرار في المنطقة بشكل كبير .وقد اتضح هذا الدور الهام من خب ،الموجات المتتالية لبجكين الذين قدموا إل األردن
بدءاً من الفلسطينيين ،فضبً عن العراقيين وأخيراً السوريين القادمين إل األردن في الفترات األخيرة.
وعل الرغم من التحديات التي تواجه االقتصاد األردني ،فقد أعلن الحكومة األردنية مجموعة من التدابير لتسهيل الظروف المعيشية عل األاقاء
السوريين القادمين إل األردن .يث عمل الحكومة األردنية ،وبدعم من المجتمع الدولي ،علة تةوفير الخةدمات البزمةة للسةوريين علة أراضةي
المملكة؛ كالتعليم العام المجاني والخدمات الصحية والسلع المدعومة من مياأل وكهرباء وغاز منزلي ،إضافة إل توفير الخبةز المةدعوم وبقيةة السةلع
األساسية لجميع السوريين .يث سمح الحكومة األردنية بتسجيل الطلبةة السةوريين فةي المةدارس الحكوميةة وإعفةائهم مةن رسةوم التسةجيل وأثمةان
الكت المدرسية ،كما سمح الحكومة للسوريين باالسةتفادة مةن الخةدمات الصةحية وبشةكل مجةاني مةن خةب ،تسةهيل الوصةو ،إلة مراكةز الرعايةة
الصحية األولية والشاملة وتلقي العبج في جميع المستشفيات الحكومية .ولقد أدى انتشار السوريين في جميع أنحاء المملكة إل زيادة الضغوط عل
الخدمات التي تقدمها البلديات في المملكة ،إذ تتحمل هذأل البلديات نفقات كبيرة لتقديم الخدمات بشكل يومي.
وهناك صعوبات متزايدة تجاأل االسةتمرار بتقةديم مثةل هةذأل الخةدمات ضةمن محدوديةة المةوارد الماليةة للمملكةة ،األمةر الةذي أدى بةدورأل إلة مواجهةة
الصعوبات في توفير الموارد المالية البزمة لمعالجة قضايا المساواة وتمكين النساء؛ وهذا ما واجهناأل قيقة في عدم قدرتنا فعلياً  -لغاية ا ن  -عل
توفير المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عةن االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة األردنيةة والتةي ال تتجةاوز كلفتهةا اإلجماليةة ج)245214111
دينار أردني خب ،سنوات االستراتيجية جالمرفق رقةم ) .كمةا أدت الظةروف االقتصةادية الصةعبة التةي تواجةه األردن بشةكل عةام إلة محدوديةة بةل
تراجع الموارد المالية المخصصة من الموازنة العامة للجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ،فبعةد أن ارتفعة موازنتهةا السةنوية مةن ج )511ألةا
دينار إل ج )511ألا دينار منذ عام  5119نتيجة لتفعيل التواصل مع دائرة الموازنةة العامةة/وزارة الماليةة وإطبعهةم علة بةرامج اللجنةة الوطنيةة
وإنجازاتها ،عادت الموازنة المخصصة للجنة وانخفض إل ج )521ألا دينار منةذ عةام  5155ولغايةة العةام الحةالي  ،5152وهةي مخصصةات ال
تكاد تغطي النفقةات الجاريةة للجنةة الوطنيةة وتقصةر عةن المسةاهمة الفاعلةة فةي إنجةاز مهامهةا وتنفيةذ برامجهةا .كمةا أنةه مةن المتوقةع نتيجةة لتةدهور
األوضاع وزيادة االضطرابات في سوريا أن يؤدي ذل إل تفاقم التحديات االقتصادية والمالية التي تواجه األردن اليا ً.
ومما ال ا فيه؛ أن استضافة األعداد الكبيرة من البجكين السوريين يترت عليها تكاليا إضافية غير مباارة ،إل جان استنزاف المةوارد الماليةة
والمادية ،كالمنافسة مع الشبا األردني جذكوراً وإناثاً)عل فر العمل المحدودة أصبً ،وتوسيع قطاع العمل غير الرسمي ،باإلضةافة إلة ا ثةار
االجتماعية األخرى.
وهةةذا ممةةا دفةةع األردن ألن يضةةع "خارطةةة الطريةةق لتحسةةين بيئةةة األعمةةال واالسةةتثمار وموقةةع األردن فةةي التقةةارير والمؤشةةرات االقتصةةادية
واالجتماعية الدولية" 17،التي تضمن محاور عدة ،هي :بيكة األعما ،واالسةتثمار ،والسياسةات الماليةة والنقديةة ،إضةافة إلة محةور التعلةيم العةالي
والعمل والبحث والتطوير؛ ومحور التعليم والصحة ،اللذين تضمنا مؤارات تتصل بمحاور إعبن ومنهاج عمل بيجين واألهةداف اإلنمائيةة لولفيةة؛
مثةل :مشةةاركة المةرأة فةةي القةةوى العاملةة ،ووفيةةات األطفةا ،،و ةةاالت اإلصةةابة بالسةل ،والتةةأثير االقتصةادي لمةةرض اإليةةدز ،وتوقةع الحيةةاة ،ومعةةد،
االلتحا بالتعليم األساسي ،وجودة النظام التعليمي ،واإلنفا الكلي عل الصحة ،والمشاكل الصحية ،وتحسين صحة األمهات .وقةد ااةتمل خارطةة
الطريق إضافة إل قيمة المؤارات ذات العبقة بالمحةاور المختلفةة للخارطةة ومرتبةة األردن دوليةا ً فةي مةا يتصةل بكةل منهةا ،اإلجةراءات المقتر ةة
لتحسين موقع األردن في ما يتعلق بكل مؤار ،والجهات المعنية بتنفيذها ،والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ.

(د) التطةةورات التشةةريعية الرئيسةةةج الدسةةتورية والقانونيةةة التةةي طةةرأت فةةي مجةةال تعزيةةز المسةةاوا بةةين الجنسةةين وتمكةةين
المرأ 18:
 16نداء اإلغاثة المشترك بين الحكومة األردنية ومنظمات األمم المتحدة ،األردن ،تشرين أو.5155/،
 17خارطة الطريق لتحسين بيكة األعما ،واالستثمار وموقع األردن في التقارير والمؤارات االقتصادية واالجتماعية الدولية ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،األردن.
 18التقرير الو طني الثاني :تقدم المرأة األردنية جنحو الوقاية والحماية والتمكين) في مجاالت الحقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعامين ج ،)5151-5155اللجنة الوطنية
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من أجل تطوير تشريعات مستجيبة للنوع االجتماعي تحقق العدالة والمسةاواة وتكةافؤ الفةر بةين الجنسةين؛ ظةي محةور التشةريع؛ باهتمةام خةا
ضمن خطط اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وبرامجها ،انطبقا ً من مبادئ الدستور األردني؛ وانسجاما ً مع أن االتفاقيات الدولية التي صادق
عليها المملكة بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية تعتبر مرجعية أساسية للتشةريعات الوطنيةة ،وتُمثةل ضةمانة قيقيةة إلعمةا ،الحةق فةي المسةاواة
وتكافؤ الفر لجميع األردنيين ،وألن عملية التشريع تعتبر األداة الرئيسةة إلنجةاز التطةوير واإلصةبح ولترجمةة التوافقةات الوطنيةة التةي تضةمنتها
مختلا الوثائق الوطنية خاصة األورا النقااية األربعة التي عرضةها جبلةة الملة عبةد هللا الثةاني بةن الحسةين المعظةم ،والتةي تُمثةل رؤيةة جبلتةه
لمسيرة اإلصبح الشامل في األردن عل مختلا الصعد ،والتي تفتح بوابة من الحرية لمشاركة أبناء الوطن بنسةائه ورجالةه فةي صةناعة المسةتقبل،
والذي نجح األردنُ في استشرافه؛ فواصل نهجه المتمثل بالسير ق دما ً باإلصب ات التي تُرجم عمليا ً علة أرض الواقةع إلة سياسةات تهةدف إلة
السير قدما ً في التغيير واإلصبح في مختلا المجاالت؛ سواء المتمثلة بالبنية السياسية أو التشريعية.
ً
ولوهمية المترتبة عل إلقاء الضوء عل الجان التشريعي وتطوير المتعلق منةه بةالمرأة وتةأطيرأل تشةريعيا ليسةهم بتعزيةز ضةورها ،كانة اللجنةة
الوطنية األردنية لشؤون المرأة قد قدم مقتر اتها للجنة الملكية لتعديل الدسةتور األردنةي لعةام  –5915التةي أاةادت بتلة المقتر ةات – وااةتمل
التعديبت عل العديد من المواد ،يث تم األخذ بمعظمها .وفي عام  5155صدر الدستور المع ّد ،الذي تضمن تعديل ج )25مةادة؛ عةززت الحريةات
السياسةةية والمدنيةةة ،ونة علة أن كةةل اعتةةداء علة الحقةةو والحريةةات العامةةة أو رمةةة الحيةةاة الخاصةةة جريمةةة يعاقة عليهةةا القةةانون ،وعةةززت
التعديبت مب ادئ العدالة والمسة اواة وا تةرام ق ة و اإلنسة ان ،والتأكيةد علة أن األسةرة هةي أسةاس المجتمةع وأن القةانون يحفةو كيانهةا الشةرعي
ويقوي أواصرها وقيمها ،وأن القانون يحمي األمومة والطفولة والشيخوخة ،ويرع النشء وذوي االعاقات ويحميهم مةن اإلسةاءة واالسةتغب ،،كمةا
أكدت عل إلزامية التعليم األساسي ومجانيته ،كما استحدث مجموع ة م ن المؤسس ات الدستوري ة الرقابي ة مثل؛ إنش اء المحكمة الدستورية التةي
أناط بها الرقابة عل دستورية القوانين واألنظمة وتفسير نصو الدستور ،مما يتيح مجاالً للطعن بدسةتورية القةوانين واألنظمةة ،والهيكة ة المسةتقلة
لبنتخا  ،وتم استحداث درجتين من درجات التقاضي في القضاء اإلداري .ولكن؛ يؤخذ عل هذأل التعديبت الدستورية أنها لم تةن صةرا ة علة
المساواة عل أساس الجنس ،وقد صدر عن اللجنةة الملكيةة التأكيةد علة أن المةادة السادسةة تتضةمن المسةاواة بةين األردنيةين رجةاالً ونسةاء بةالحقو
والواجبات ،وكذل عدم الن عل مكانة االتفاقيات الدولية المصاد عليها.
وقد واكبت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المستجدات المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف المجاالت؛ بالعمل على إعداد "الئحة بمطالب الحركة النسائية
من السياسات والتشريعات" لتقدم ألعضاء مجلس األمة بعد كل انتخابات نيابية بدءاً منذ عام  3112وكان آخرها في عام  ،3102والتي أثمرت عن صدور
تشريعات وإجراء تعديالت على العديد منها؛ باتجاه تحقيق المزيد من الحماية لحقوق المرأة وتعزيزها ،من أبرزهـا :قانون الضمان االجتماعي لعام 3101؛
الذي استحدث تأمين األمومة وتأمين البطالة ،ما سيعمل على توفير الحماية للمؤمن عليهن العامالت ويُحفز ويُشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم
االستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن إلجازة األمومة ،كما تم استحداث االنتساب االختياري مما يتيح فرصة االشتراك بالضمان لربات
المنازل ،وتوسعة الشمول بالضمان ليشمل العامالت في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحالت بيع األلبسة ..وغيرها .وأتاح
لألرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو االعتالل الذي يؤول إليها من زوجها وبين أجرها من العمل ،وكذلك الجمع بين نصيبها من رواتب التقاعد
واالعتالل الذي يؤول إليها من والديها أو من أبنائها .وقانون البلديات لسنة 3100؛ الذي نص على الدور التنموي للبلديات ورفع النسبة المخصصة للنساء في
المجالس البلدية من ( )%31إلى ( .)%32وفي عام 3103؛ صدرت عدة قوانين :قانون االنتخاب لمجلس النواب؛ الذي خصص للنساء خمسة عشر مقعداً
نيابيا ً باإلضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء في الدوائر االنتخابية المحلية ومن الدائرة االنتخابية العامة؛ مما عزز المشاركة السياسية للمرأة في المجلس
النيابي .وقانون الهيئة المستقلة لالنتخاب؛ الذي نص على إشراف الهيئة على العملية االنتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها ،كما أدارت االنتخابات النيابية
لعام 3102؛ ما عزز من الثقة بنزاهة االنتخابات وساهم في رفع نسبة مشاركة النساء فيها على مستوى القائمة الوطنية والدوائر المحلية ،وشاركت الهيئة
بإدارة االنتخابات البلدية لعام  . 3102وقانون األحزاب السياسية؛ الذي نص على وجوب أن يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة وااللتزام
بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية ،وأنه ال يجوز تأسيسه على أساس ديني ...أو على أساس التفرقة بسبب الجنس ،على أن ال تقل نسبة النساء عن
( )%01في الهيئة التأسيسية .وقانون التنفيذ الشرعي لسنة 3102؛ الذي وسع اختصاص القضاء الشرعي ليتولى اإلشراف على تنفيذ السندات التنفيذية سواء
من األحكام القضائية والقرارات معجّلة التنفيذ والسندات واالتفاقات المتضمنة حقاً؛ الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية ،بما في ذلك عقود الزواج
واألحكام األجنبية ما ييسر تحصيل الحقوق بسرعة وفاعلية ويؤدي إلى تجنب اللجوء إلقامة الدعاوى لتحصيل هذه الحقوق .والقانون المعدّل لقانون جوازات
السفر لسنة 3102؛ الذي ألغى اشتراط الموافقة الخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة واألوالد .والقانون المعدّل لقانون العقوبات األردني لسنة
3100؛ الذي شدد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي كجرائم االغتصاب وجرائم هتك العرض والخطف والتحرش الجنسي ،وعلى مرتكبي جرائم
تهريب األشخاص عبر الحدود ،وجريمة نسب طفل الى امرأة لم تلده وجرائم القوادة والخطف ..وغيرها من الجرائم ذات الصلة .ومن التوصيات التي قبلها
األردن عند مناقشة تقريره الوطني الثاني آللية االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اإلنسان في ( )3102/01/31تعديل قانون العقوبات لجهة إلغاء
المادة ( ) 213المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو التحقيق فيها بزواج المغتصب بالضحية ،وأية تشريعات تميّز ضد المرأة .وقانون األحوال الشخصية الذي نص
على عدة تعديالت ،أبرزها :رفع سن الزواج من  02إلى  03سنة شمسية ،وأنه يحق للزوجة طلب التفريق لالفتداء؛ ويكون بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية
من مهر معجل ومؤجل مقابل طالقها ،كما تم استحداث نص قانوني يجيز للمرأة طلب الطالق بسبب عدم القدرة على اإلنجاب من قبل الزوج ضمن شروط
محددة ،كما تم رفع سن حضانة األم للصغير إلى الخامسة عشر سنة شمسية ،وتم النص على إنشاء صندوق يسمى (صندوق تسليف النفقة) غايته تسليف النفقة
المحكوم بها وإدانتها للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بها .ونظام الخدمة المدنية لعام 3102؛ الذي منح إجازة األبوة في حال المولود
الجديد لمدة يومين ،ومنح الموظفة ساعة رضاعة يوميا ً لمدة تسعة أشهر بعد إجازة األمومة ،وإجازة األمومة لحاالت اإلجهاض بعد الشهر الرابع ،ورفع
اإلجازة العرضية حال وفاة الزوج/الزوجة إلى عشرة أيام ،واإلجازة العرضية عند وفاة األصول .ونظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 3102؛ لضمان
النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائف القيادية ،ما سيعزز تواجد النساء فيها .ونظام مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري لعام 3102؛
الذي نص على إنشاء "مكتب اإلصالح والتوفيق األسري في كل محكمة شرعية إلنهاء النزاعات األسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق
والواجبات الزوجية وتقديم اإلرشاد األسري .ونظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لسنة 3100؛ الذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني للعناية بصحة
المرأة ويهدف إلى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة .وتعليمات ترخيص المهن من داخل المنزل لسنة 3100؛ لتمكين ربات المنازل من مزاولة
األعمال من منازلهم ب صفة قانونية في عدد من القطاعات االقتصادية المهنية كاالستشارات اإلدارية والتسويقية ومجموعة من المهن والحرف اليدوية كالحياكة
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والتطريز والخزف وتصنيع األغذية .وتعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات العام والخاص والتطوعي؛ التي وضعت شروطا ً ميسرة ُتتيح لصاحب
العمل توفير دور الحضانة بطريقة أقل تعقيداً مقارنة بشروط الحضانات التجارية .ووفق التعديل الذي جرى على قانون التقاعد المدني؛ حيث تمت المصادقة
عليه من مجلس األمة؛ وبانتظار استكمال اإلجراءات الدستورية لصدوره؛ ما سمح لألرملة بالجمع بين ما يستحق لها من تقاعد زوجها وتقاعدها.

ويوضح جالمرفق رقم  )52قائمة بأبرز التشريعات التي تم إدخا ،تعديبت فيها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،مثلمةا يوضةح جالمرفةق
رقم  )52أبرز التعديبت التي طرأت عل مجموعة من القوانين لصالح المرأة ،كما يوضح المرفةق رقةم ج )58مجموعةة المزايةا التةي ااةتمل عليهةا
قانون الضمان االجتماعي رقم ج )5لسنة 5152؛ والتي تساهم في تعزيز قو المرأة وتشجيعها عل االنخراط في سو العمل.
ويجرى العمل اليا ً عل إعداد وتعديل رزمة من مشاريع القوانين ،منها :األ داث ،و قو الطفل ،وتشكيل المحاكم الشرعية والنيابة العامةة لةديها،
وأصو ،المحاكمةات الشةرعية ،والحمايةة مةن العنةا األسةري ،و قةو األاةخا المعةوقين ،واالنتخابةات النيابيةة وقةانون معة ّد ،لقةانون البلةديات..
وغيرها.

(هـ) الحصة التقريبية من الموازنة العامة /الوطنية التي تستثمر في تعزيز المساوا بين الجنسين وتمكين المرأ :
نتيجة لتنفيذ مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية األردنيةة لشةؤون المةرأة ودائةرة الموازنةة العامةة؛ اةرع
دائرة الموازنة العامة منذ عام  5155بوضع جةدو ،خةا ضةمن قةانون الموازنةة العامةة للسةنوات الماليةة المختلفةة يوضةح جالمخصصةات المقةدرة
لدنةاث موزعةةة سة الفصةةو ،والسةةنوات) .وبنةةاء علة مراجعةةة هةةذأل الجةةداو ،ومقارنتهةةا مةةع الجةداو ،الخاصةةة بإجمةةالي النفقةةات العامةةة للسةةنوات
المختلفة ،يتبين لنا أن النسةبة المكويةة للمخصصةات المقةدرة لدنةاث مةن إجمةالي النفقةات العامةة المخصصةة لوجهةزة المدنيةة ج يةث لةم يةتم تضةمين
النفقات العامة المخصصة لوجهزة العسةكرية واألمنيةة) كانة وفةق السةنوات المختلفةة علة النحةو التةالي :ج )%51.25لعةام  ،5119وج)%52.52
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لعام  ،5151وج )%51.12لعام  ،5155وج )%51.18لعام  ،5155وج )%52.29لعام .5151
وقد بلغ إجمالي المخصصات المالية المقدرة لدناث في عام  5152ج )5155212258دينةاراً أردنيةاً أي مةا نسةبته ج )%51.58مةن إجمةالي النفقةات
العامةةة لعةةام  .5152ووفق ةا ً لقةةانون الموازنةةة العامةةة للسةةنة الماليةةة  5152والمبنيةةة وفق ةا ً للبةةرامج فقةةد قُةةدرت النسةةبة المكويةةة للمخصصةةات المقةةدرة
20
جالتأايرية) لدناث للعامين  5151و 5152ج )%51.22وج )%51.29عل التوالي.
ويتضح من خب ،ما سبق؛ أن النسبة المكوية للمخصصات جالتقديريةة والتأاةيرية) لدنةاث مةن إجمةالي النفقةات العامةة المخصصةة لوجهةزة المدنيةة
بدت متذبذبة عبر السنوات ج )5152-5119وقد تراو قيمتها بين ج.)%52.52 - %51.12
وانطبقا ً من أبةرز المهةام التةي أنيطة باللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة؛ وهةي :إعةداد االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة ،والعمةل علة تحةديثها
وتطويرها ،ومتابعة تنفيذها وتقويمها بشكل دوري ،تتضح أهمية المراجعات الدورية الضرورية لبستراتيجية التي تقوم بها اللجنة الوطنيةة ،لمتابعةة
تحقيةق أي تقة ّدم فةي الّتنفيةذ ،وبخاصةة أن إقةرار االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة األردنيةة ج )5152-5151مةن مجلةس الةوزراء بتةاري 5151/5/51؛
عكسُ الوعي وااللتزام السياسي العالي بقضايا المرأة وبأهمية مشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية الشاملة بكافة محاورها ،كما استدع اإلسةراع
بالخطوات األساسية ووضعها موضع التنفيذ ،األمر الذي تطل العمل عل شد الموارد ال ّ
ضروريّة من خب ،تفعيل التواصةل وتعزيةز الشةراكة مةا
بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ومختلا الجهات الحكومية التي يُمكن أن تُسهم في توفير الدعم المالي والفني للبةرامج والمشةاريع المعنيةة
بالمرأة ،وفي مقدمتها :رئاسة الوزراء ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ووزارة المالية ،كما تةم تفعيةل التنسةيق مةع دائةرة الموازنةة العامةة بشةكل
خا سعيا ً لتعزيز موازنة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة جالتي تبلغ 511111 -521111دينار أردنةي سةنوياً) ،والتأكيةد علة أهميةة رصةد
موازنة خاصة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن االستراتيجية والمعنيةة بتمكةين المةرأة قانونيةا ً واجتماعيةاً وسياسةياً واقتصةاديا ً 21،وعةددها ج )18مشةروعاً
بكلفة إجمالية تبلغ ج )245214111دينار أردني جالمرفق رقم  )2وذل في إطار موازنةة اللجنةة الوطنيةة لوعةوام القادمةة .كمةا تةم تفعيةل التنسةيق مةع
الجهات والمنظمات المانحة والمعنية بشؤون المرأة والتحاور معها لحشد التمويل عن طريق قيام اللجنة الوطنية بعرض وإرسا ،المشةاريع المختلفةة
المنبثقة عن االستراتيجية إل هذأل الجهات الممولة جوعةددها  22جهةة مانحةة ومنظمةة دوليةة وسةفارة أجنبيةة) للنظةر فةي إمكانيةة تمويلهةا كةل سة
اختصاصها ونطا عملها ومجاالت اهتمامها ،ونحن بانتظار الرد بخصو تمويل هذأل المشاريع من الجهات المعنية من داخل األردن والمنظمةات
الدولية والجهات المانحة الخارجية.

(و) اآلليات المؤسسية التي تنفذ من أجل إجراء حوار منتظ بين الحكومة والمجتمع المدني:

بناء عل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاري  ،5992/9/55تُعد اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المةرأة المرجةع لةدى جميةع الجهةات الرسةمية فيمةا
يتعلق باألنشطة النسائية واؤون المرأة ،وعلة كافةة الجهةات الرسةمية االسةتكناس برأيهةا قبةل اتخةاذ أي قةرار أو إجةراء يتعلةق بةذل  ،وتَرفةع اللجنةة
توصياتها وتقاريرها إلة رئةيس الةوزراء التخةاذ اإلجةراءات المناسةبة بشةأنها .وقةد قامة اللجنةة الوطنيةة بافتتةاح مكاتة ارتبةاط لهةا فةي محافظةات
المملكة ،يث امل المر لة األول  ،محافظات :اربد ،المفر  ،عجلون ،مادبا ،الكرك ،والعقبة.
وتؤكد اللجنة الوطنية في "رسالتها" عل ضرورة انتهاج منح تشاركي وبناء الشركات الفاعلة والتشةبي المةنظم مةع المؤسسةات الوطنيةة الرسةمية
واألهلية ومنظمات الم جتمع المدني والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة وقضاياها .ومن موجهات ومنطلقات عمةل اللجنةة الوطنيةة مةا
يلي :أولويات المرأة األردنية ومتطلباتها في مختلا المحافظات كما يتوافق عليها المجتمع؛ اسةتناداً إلة مبةادئ وأ كةام الشةريعة اإلسةبمية والتقاليةد
األصيلة والتشريعات النافذة ،واإليمان بقدرات المرأة وتطلعاتها وتقةدير إسةهاماتها وإنجازاتهةا ،وااللتةزام با تياجةات األسةرة المجتمةع ،والبنةاء علة
الخبرات التراكمية والدروس المتعلمة للنسةاء الرائةدات والمؤسسةات الوطنيةة ،وتقةدير أهميةة وضةرورة التشةبي وبنةاء الشةراكات االسةتراتيجية مةع

 19قانون الموازنة العامة للسنوات المالية ج .)5151 ،5155 ،5155دائرة الموازنة العامة ،األردن.
 20قانون رقم ج )1لسنة  /5152قانون الموازنة العامة للسنة المالية  ،5152دائرة الموازنة العامة ،األردن.5152 ،
 21المشاريع التجديدية المنبثقة عن "االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،")5152-5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،أيار.5151/
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المؤسسات الرسمية واألهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية ،واعتماد النهج التشةاركي متعةدد األبعةاد فةي التعامةل مةع قضةايا المةرأة ،إضةافة إلة
مواكبة التزامات األردن ومواقفه من برامج عمل ومخرجات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة واالتفاقيات الدولية.
ولتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها بعامة ،ولتفعيل عمليات تنفيذ االستراتيجية وتحقيق أهدافها بمختلا محاورها ومجاالتها ،وتسةهيل متابعتهةا بخاصةة،
فإن اللجنة الوطنيّة األردنية لشؤون المةرأة رصة علة تطةوّير آليةات وعبقةات عمةل قويّةة ومنهجيّةة ومسةتدامة مةع كافةة اةركائها ،وبخاصةة مةا
يتصل بتعزيز عبقة الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ،من خب:،
 تعزيز عبقات التشبي والمناصرة وكس التأييد مع منظمات المجتمع المدني و ،قضايا المرأة وأولوياتها.
 بناء تحالفات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني لصالح دعم السياسةات والتوجهةات المشةتركة بةين اللجنةة الوطنيةة وهةذأل المنظمةات،
ودعم الجهود الرامية لتحسين أوضاع المرأة بعامة.
 وضع آليّات عمل لتفعيل عبقات الشراكة والتعاون مع منظمةات المجتمةع المةدني مةن أجةل تعزيةز فعاليّتهةا ،وتحقيةق االسةتدامة مةن خةب،
إاراك هذأل المنظمات في وضع البرامج والمشاريع الّتنفيذيّة وتقديم الدعم الفني البزم لها.
 تعزيةةز الةةنهج التشةةاركي مةةع منظمةةات المجتمةةع المةةدني السةةتثمار المةةوارد المتا ةةة بكفةةاءة وفاعليةةة :اإلنسةةانية والمعرفيةةة والتقنيةةة والماليةةة
والمادية ،وتوظيفها لبرتقاء بمستوى أداء المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة وتحسين مستوى البرامج والخدمات كماً ونوعاً.
وتقع ضمن إطار مهام اللجنة الوطنية ومسؤولياتها؛ مهمة تشكيل الشبكات والفر العاملة مع األمانة العامةة للجنةة ،للعمةل معهةا فةي تحقيةق أهةدافها.
كما تتضمن األهداف المنشودة للجنة؛ مساهمة اللجنة كقوة ضغط فاعلة ومؤثرة في نشر الةوعي العةام بأهميةة دور المةرأة وترسةي مكانتهةا فةي تقةدم
المجتمةع ،وكسة تأييةةد الفكةات المختلفةةة لقضةةاياها ،وتفعيةةل قنةوات الحةةوار والتواصةةل مةع المؤسسةةات المعنيةةة بقضةةايا المةرأة فةةي القطاعةةات :العةام،
22
والخا  ،والمجتمع المدني ،والجامعات ومراكز البحث ،لتباد ،الرأي والرؤية و ،القضايا المتعلقة بتمكين المرأة.
أمةةا فةةي مةةا يتعلةةق بهيكليةةة اللجنةةة الوطنيةةة األردنيةةة لشةةؤون المةةرأة؛ فهةةي تضةةم فةةي عضةةويتها ج )55اخصةا ً يمثلةةون مختلةةا الةةوزارات والمجةةالس
والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنيةة ،واخصةيات وطنيةة بةارزة جالمرفةق رقةم  .)5وتعمةل األمانةة العامةة للجنةة الوطنيةة جوعةدد
أعضائها  55سيدة الياً) وفق منح تشاركي مع مختلا القطاعات والمؤسسات والمنظمات المعنية بشؤون المرأة وقضاياها وبةرامج تمكينهةا .وقةد
قام اللجنة الوطنية استناداً إل مهماتها ومسؤولياتها بتشكيل العديةد مةن الفةر واللجةان والشةبكات المتخصصةة التةي تتحةاور معهةا بصةفة منتظمةة
وتتعاون معها في تحقيق أهدافها الوطنية ،وهي:
 ابكة االتصا ،مع المؤسسات الحكومية؛ وتضم ج )21وزارة ومؤسسة ودائرة وجامعة كومية/رسمية جالمرفق رقم .)1 اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية؛ وتضم ج )19منظمة من المجتمع المدني معنية بقضايا المرأة جالمرفق رقم .)1 فر العمل واللجان والشبكات األخرى؛ وتشمل: فريق العمل القانوني ،ويبلغ عدد أعضائه ج )51عضواً.
 الفريق اإلعبمي ،ويبلغ عدد أعضائه ج )59عضواً.
 ابكة النساء عضوات المجالس البلدية "نشميات" ،وتضم جميع عضوات المجالس البلدية الفائزات في االنتخابةات وعةددهن ج )128سةواء
فزن تنافسيا ً أو عن الكوتا النسائية ،إضافة إل السيدات اللواتي تم تعيينهن رسمياً.
 ابكة مناهضة العنا ضد المرأة "امعة" ،ويبلغ عدد أعضائها ج )85عضواً.
 ابكة ابا "امعة" ،ويبلغ عدد أعضائها ج )511عضو.
 الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي ،ويبلغ عدد أعضائها ج )11عضواً.
 لجنة األ زا السياسية والمرأة ،ويبلغ عدد أعضائها ج )51عضواً.
 اللجنة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم ج" )5151المرأة واألمن والسبم" ،ويبلغ عدد أعضائها ج )52عضواً.
 اللجنة التوجيهية لدنصاف في األجور ،ويبلغ عدد أعضائها ج )12عضواً.
 الفريق الوطني لحماية عامبت المناز ،،ويبلغ عدد أعضائه ج )52عضواً ،وتم تشكيل اللجنتين التوجيهية والفنية من أعضاء الفريق.
 االئتبف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات ،ويضم في عضويته ج )59وزارة ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدني جالمرفق رقم .)2
وكأمثلة عملية على اآلليات التي تنفذ من أجل إجراء حوار منتظ بين الحكومة والمجتمع المدنيج ما يلي:
أ -االجتماعات وورش العصف الةذهني والةورش التوعويةة التةي تة تنظيمهةا فةي إطةار المشةاورات بالصةوص اإلعةداد والتطةوير لالسةتراتيجية
الوطنية للمرأ األردنية (:)4107-4102
فقد تم تنظيم وعقد سلسلة من االجتماعات وورش العصا الةذهني والةورش التوعويةة بلةغ عةددها ج )51فعاليةة ضةمن فعاليةات الحملةة الوطنيةة
للحوار و ،وضع المرأة وأولوياتها فةي مختلةا محافظةات المملكةة ،وذلة فةي إطةار اإلعةداد والبنةاء والتطةوير لبسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة
األردنيةةة ج )5152-5151والخطةةط االسةةتراتيجية والتنفيذيةةة والمشةةاريع المنبثقةةة عنهةةا ،هةةدف الحملةةة إل ة االسةةتماع والمشةةاركة والنقةةاش مةةع
مختلا هيكات المجتمع المعنية وقطاعاته المختلفة :العام ،والخا  ،واألكاديمي ،واإلعبمةي ،والمجتمةع المحلةي ،ومنظمةات المجتمةع المةدني،
والمنظمات المانحة ،وذل س ما هو موضح في جالمرفق رقم .)2
ب -إعداد بيان بالمطالب اإلصالحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعاتج صةادر عةن الهيئةات النسةائية ومنظمةات المجتمةع المةدني
المعنية بالمرأ  /األعضاء في اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية من مالتلف محافظات المملكة والمنبثقة عن اللجنة الوطنية األردنيةة
لشؤون المرأ :
22

التعريا بالهوية المؤسسية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،الطبعة الثانية المنقحة ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،تشرين األو.5151/،
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واكب اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المةرأة المسةتجدات المتعلقةة بحقةو المةرأة فةي مختلةا المجةاالت؛ بالعمةل علة إعةداد "الئحةة بمطالة
الحركة النسائية من السياسات والتشريعات" وتم تقديمها ألعضاء مجلس األمة بعد كةل انتخابةات نيابيةة بةدءاً منةذ عةام  5111وكةان آخرهةا فةي
عام  .5151و بصورة عامة يسع هذا "البيان بالمطال في مجا ،اإلصبح السياسي والتشريعي" إل إيضاح موقا الهيكةات النسةائية الموقعةة
عليه من اإلصب ات التشريعية ،لضمان إدماج مفهوم النوع االجتماعي وكفالة مراعاة ا تياجات و قو كل من الرجل والمرأة بعدالة ،بحيةث
يتم معالجة القوانين المؤقتة باإلبقاء عل الجيد منها وإقرارها لتصبح قوانين دائمة ،وإلغاء أو تعديل ما يلزم من األ كام بعد دراسةة متأنيةة .وقةد
توصل هذأل الهيكات إل أنه ال بد من مراجعة دورية للتشريعات بهدف تنقيتها من كل تمييز وخاصة التمييز ضد المرأة ،وكل قصةور وخاصةة
القصةةور فةةي تةةوفير الضةةمانات القانونيةةة لحقةةو اإلنسةةان ،وبهةةدف تحةةديث التشةةريعات لمواكبةةة التطةةورات والمسةةتجدات بمةةا يكفةةل االسةةتقرار
والوضةةوح فةةي العبقةةات .وأكةةدت هةةذأل الهيكةةات بةةنفس الوقة علة أهميةةة الدراسةةة العلميةةة المعمقةةة والمتأنيةةة للتشةةريعات قبةةل التصةةوي عليهةةا
وإقرارها أو ردها أو تعديلها وإجراء مشاورات واسعة ولها وخاصة مع الهيكات النسةائية مةن خةب ،اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة،
واالستعانة بالخبراء واألكاديميين/ات وذوي االختصا بهدف ضمان التوافق و ،التشريعات وتلبيتهةا لتطلعةات مختلةا القطاعةات ،وبهةدف
استقرار التشريعات وعدم العبث بالحقو المستقرة.
وقد تم التقدم بهذا البيان بعد أن تم مراجعة ما تم إنجازأل من مطالة الهيكةات النسةائية الةواردة فةي بيةان  5151الةذي أعةد بمناسةبة االنتخابةات
النيابية عام  ،5151متضمناً التعديبت التشريعية المقتر ة بعد ةوار منةتظم ومناقشةات مستفيضةة مةع مختلةا الجهةات المعنيةة ،يةث توافقة
ا راء عل تبني ما ورد فيه من مطال وتوجهات واقترا ات ،تمهيداً ألخذها باالعتبار عنةد ممارسةة السةلطات والمسةؤوليات المناطةة بمجلةس
األمة الحالي بشقيه األعيان والنوا في مجا ،التشريع.

(ز) أوجه التعاون الرئيسة التي يشتر فيها األردن لةدع تبةادل المعةارف والالبةرات فةي رصةد وتنفيةذ إعةالن ومنهةاج عمةل
بيجين:
-

-

-

-

تم توقيع أكثر من ج )25اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والجهات األخةرى المعنيةة بتعزيةز المسةاواة بةين
الجنسين وتمكين المرأة جالمرفق رقم )52؛ سواء أكان وزارات ومؤسسات كومية أم منظمات مجتمع مدني أم مؤسسات أكاديميةة وإعبميةة
أم منظمات دولية ،وذل لغايات تحقيق أهداف عدة ،أبرزها :تنفيذ المشةروعات المشةتركة مثةل "المشةروع اإلقليمةي لتمكةين المةرأة اقتصةادياً"،
و"مشروع دمج النوع االجتماعي في الحياة العامة" ،وتنفيذ األنشطة المتصةلة بتةدري المةدربين/ات وتةدري المراةحات علة إدارة الحمةبت
االنتخابية با تراف ،وتدري ممثبت اللجنة في المحافظةات علة مهةارات الكمبيةوتر واإلنترنة  ،وإعةداد الدراسةات وإجةراء المسةوح المعنيةة
بقضايا المرأة ،وبناء الموقع اإللكتروني الخةا باللجنةة الوطنيةة ،والتعةاون فةي مجةا ،تحقيةق األهةداف المشةتركة وخاصةة مةا يتعلةق بشةكاوي
المرأة وإنتاج إعبنةات وبةث ومضةات إذاعيةة ةو ،خةط المسةاعدة المجةاني والخةدمات التةي يقةدمها مكتة اةكاوي المةرأة ،وتعزيةز المشةاركة
السياسية وتوسيع قاعدتها بين النساء ،والتعاون في مجا ،األمور الثقافية والمعرفية والبحثية....
تم توقيع مذكرات تفاهم مع ج )25وزارة ومؤسسة كومية ومنظمة مجتمةع مةدني وجمعيةة فةي محافظةات العاصةمة وعجلةون والعقبةة جالمرفةق
رقم  ،)51بخصو التعاون في مجا ،تحقيق األهداف المشتركة في ما يتعلق بمناهضة العنا ضد المرأة.
اارك األردن ضمن فريق الخبةراء الةذي سةاهم فةي إطةار مشةروع إقليمةي ببنةاء "خطةة عمةل لمكافحةة األميةة بةين النسةاء فةي المنطقةة العربيةة
كمقاربة تنموية"؛ والذي نُفذ بالتعاون بين جهات عدة عربية ودولية ججامعة الدو ،العربية ومنظمة المرأة العربية والبن الدولي).
اةةارك اللجنةةة الوطنيةةة األردنيةةة لشةةؤون المةةرأة بتنفيةةذ مشةةروع "ورقتةةي" بالتعةةاون مةةع اقتةةدار جأ ةةد بةةرامج صةةندو األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي
 )UNDPوعل مستوى المملكة .علما ً بان هذا المشروع طُبق في خمس دو ،وهةي :األردن ،وفلسةطين ،والمغةر  ،وتةونس ،ولبنةان .ويهةدف
هذا المشروع إل نشر الوعي القانوني بحقو المرأة والطفل باستخدام تكنولوجيا المعلومةات واالتصةاالت بةإطب موقةع إلكترونةي متخصة
لهةذأل الغايةةة ،باإلضةةافة إلة إنتةةاج أقةةرا مدمجةةة تحةوي كافةةة المعلومةةات القانونيةةة المتعلقةة بحقةةو المةةرأة والطفةةل ،ويحتةوي كةةل مةةن الموقةةع
والقر عل إجابات عن األسكلة األكثر ايوعا ً والتي تم تجميعها عن طريق استمارات خاصة وزع عل كافة محافظات المملكة ،وتم عمل
دراسة متخصصة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة األردنية و ،نتائج هذأل االستمارات وتقييمها فيما يتعلق بمدى معرفة اةرائح
المجتمع بحقو ال مرأة والطفل ،ويحةوي الموقةع اإللكترونةي باإلضةافة إلة القةر علة نمةاذج دعةاوى لتسةهيل األمةور وبخاصةة للمةرأة أمةام
المحاكم ،وعل عناوين مهمة كعناوين المحاكم الشرعية واألطباء الشرعيين والمنظمةات التةي تقةدم الخةدمات االجتماعيةة والقانونيةة ،باإلضةافة
إل االتفاقيات واإلعبنات الدولية التي تحمي قو المرأة والطفل.
ً
وكمثا ،عل الشراكة مع القطاع الخا ؛ قام السةيد كةرم إمسةيح صةا "مجةوهرات إمسةيح" بةدعم ملةة ج )52يومةأ لمناهضةة العنةا ضةد
المرأة في عام  5119من خب ،تصنيع اسم امعه عل مجوهراته كنوع من الدعم ،عل أن يتم دعم اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المةرأة مةن
بيع هذا النوع من المجوهرات بنسبة ج ،)%51وتم تنظيم فل كبير ودعوة جميع الجهات المعنية واإلعبمية مةن أجةل اإلعةبن عةن هةذا النةوع
من المجوهرات وترويجه ،وقام بتزويد اللجنة الوطنية بعدد من األطوا .
ولتفعيل عمليات تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151وتحقيق أهةدافها بمختلةا محاورهةا ومجاالتهةا ،وتسةهيل متابعتهةا،
فةإن اللجنةة الوطنيّةة األردنيةة لشةؤون المةرأة رصة علة تطةوّير آليةات وعبقةات عمةل قويّةة ومنهجيّةة ومسةتدامة؛ وتعزيةز عبقةة الشةراكة
والتعاون مع كافة اركائها الذين ينقسمون إل خمسة مستويات مختلفة لكنها مترابطة ،وهي :المؤسسات الحكوميّة ،ومنظمات المجتمع المدني،
ومؤسسات القطاع الخا  ،والمؤسسات األكاديمية واإلعبمية ،والمنظمات الدوليّة والهيكات المانحة.

(ح) كيف أدت األهداف اإلنمائية لأللفية بصور عامة ،وعلى وجه الالصوص األهداف المتصلة بالمسائل الجنسةانية (النةوع
االجتماعي) ،إلى تيسير أو تعزيز تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ،ومدى مساهمتها في ذلك؟
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في ما يتعلق بتحقيق األهداف األلفية في األردن ،فقد أدرك القيادة األردنية أهمية هذأل األهداف التي تتناغم وتنسجم في مجملها مع األهداف الوطنية
لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية ااملة ،يث تم العمل منذ البدايات عل إدماج هذأل األهداف والغايات في الخطط الوطنية ،باإلضافة إل
وضع آلية لقياس مدى التحقق من خب ،تبني مؤارات قياس األداء في هذا المجا ،،وظهر ذل في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لوعوام
ج ،)5112-5112والبرنامج التنفيذي لوعوام ج ،)5119 -5112والبرنامج التنموي التنفيذي ج ،)5151-5155بحيث تم األخذ بعين االعتبار
مجموعة من السياسات واإلجراءات والبرامج والمشاريع واألنشطة التي عمل عل تحقيق تل األهداف وصوالً إل مستوى أفضل لحياة المواطن
ومعيشته .ولم يقتصر العمل عل مستوى الخطط والبرامج الوطنية ،وإنما امل أيضا ً تبني هذأل األهداف وتكييفها عل المستوى المحلي
جالمحافظات) لما لذل من أثر في تعزيز التنمية المحلية ،وتم ذل بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة في األردن.
وضمن إطار األهداف اإلنمائية لولفية فقد أول األردن أهمية خاصة للتصدي للفقر والبطالة وتوفير فر العمل والتدري والتشغيل للشبا في
سن العمل ،باإلضافة إل المنجزات التي تحقق في مجا ،توفير التعليم للجميع ،وخير دليل عل ذل أن مؤارات التعليم العام في األردن عل
المستوى الكلي والجنس والمنطقة.
ً
وتم إيبء موضوع الصحة األهمية القصوى خب ،السنوات السابقة ،وصوال إل مستوى صحي متقدم لكل األردنيين ،بالتركيز عل صحة األم
والطفل التي ال تزا ،بحاجة إل مزيد من العمل والجهد من أجل الوصو ،إل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجا .،وجاء االهتمام بالبيكة من
ضمن األولويات الوطنية وصوالً إل بيكة مستدامة من يث السيطرة عل انبعاث الغازات ،واالهتمام بالتنوع الحيوي والحفاظ عل المحميات
بأنواعها ،ومكافحة التصحر والتلوث الهوائي والمائي والتربة.
وفي مجا ،تمكين المرأة وتكافؤ الفر  ،فقد قق األردن إنجازات كبيرة في كافة مؤارات المساواة و قق الشطر األو ،من الهدف اإلنمائي
والمتعلق بتحقيق مؤارات تعاد ،الجنسين في االلتحا بالتعليم بكافة مرا له وأنواعه ،باستثناء التعليم المهني ،كما قطع اوطاً كبيراً في السعي
لتحقيق الشطر الثاني من الهدف اإلنمائي المتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا ً وسياسيا ً واجتماعياً ،وعل الرغم من ذل فإن تمكين المرأة سياسياً
واقتصاديا ال زا ،تحديا ً ماثبً للعيان.
ولمتابعة تحقيق االنجازات في األهداف اإلنمائية ،تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإصدار التقارير الدورية و ،مؤارات قياس األداء لتل
األهداف ،وقد تم اصدر تقرير األردن األو ،في العام  5112الذي لخ االنجازات المتحققة نحو تحقيق األهداف ومجاالت التحسين التي تم األخذ
بها في الخطط الوطنية للسنوات الب قة ،وجاء إصدار التقرير الوطني الثاني في العام  5151بعد مرور عشر سنوات عل إعبن األلفية ليضع
اإلنجازات المتحققة في إطار تل األهداف وليرسم الطريق إل األمام لبلوغ أهداف العام  ،5151والتي من أجلها ال بد من تكثيا الجهود للمحافظة
عل اإلنجازات المتحققة في ضوء األهداف اإلنمائية ،وتعزيز فر التقدم وتذليل العقبات إل جان اتخاذ إجراءات وتدخبت تعمل عل تسريع
بلوغ تل األهداف.
ونتيجة لدنجازات التي ققها األردن في هذا المجا ،،فقد تم اختيار األردن وثمان دو ،أخرى من قبل األمم المتحدة ،لبستفادة من برنامج تسريع
تحقيق األهداف اإلنمائية ،إذ يتم التركيز في الة األردن عل الهدف األو ،المتعلق بالفقر وتحديداً من خب ،األمن الغذائي ،وتم إعبن أسماء الدو،
ضمن القمة األلفية التي ضرها زعماء العالم خب ،الفترة ج )5151/9/55-51في نيويورك ،وكان صا الجبلة المل عبد هللا الثاني بن الحسين
المعظم أ د المشاركين الرئيسين في هذأل القمة.
ويجدر بالذكر أن النجا ات التي تم تحقيقها لم تكن لتتم لوال تكاتا جهود القطاعين العام والخا ومنظمات المجتمع المدني ،ولتحقيق هذأل
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األهداف عل الجميع تبنيها والعمل عل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لتحقيقها.
ويتبةةين مةةن كةةل مةةا سةةبق؛ أن األردن قةةد خط ة خطةةوات واسةةعة فةةي السةةنوات السةةابقة تمثل ة فةةي العديةةد مةةن اإلنجةةازات عل ة مسةةتوى السياسةةات
والتشريعات السياسية واالقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة؛ أسةهم فةي تطةوير أوضةاع المةرأة فةي المجةاالت كافةة وبخاصةة مةا يتعلةق باإلنجةازات
التربوية ببع دها الكمي المتمثل في ارتفاع معدالت التحا الفتيات بمختلا المرا ل التعليمية بدرجة فاقة الةذكور فةي معظمهةا ،مثلمةا تمثلة ببعةدها
النوعي بتميّز نتائج التحصيل التعلّمي لطالباتنا اإلناث وتفوقهن عل زمبئهن الذكور ،أو ما يتعلق بالتقدم الملموس في مجا ،توفير الرعاية الصحية
الشاملة والمجانية لومومة والطفولة؛ ولكبار وكبيرات السةن والمصةابين والمصةابات بةأمراض مزمنةة ،أو فةي مجةا ،مراجعةة التشةريعات وتعةديلها
وتطويرها وإقرار تشريعات جديدة ،وتبن السياسات الكفيلة بتلبية ا تياجات النساء وإطب طاقاتهن لخدمة أسرهن ومجتمعاتهن المحليةة ووطةنهن،
والكفيلة بإعما ،وا ترام و ماية قوقهن اإلنسانية ،إضافة إلة مةا اةهدأل األردن مةن إنجةازات بالتوسةع والتنةوع فةي البةرامج والخةدمات اإلراةادية
والتأهيلية والعبجية والبرامج التدريبية الموجهة للنساء ،والتي تقدمها الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مختلا مناطق المملكة.
وعل الرغم من كل ما تحقق؛ فب تزا ،هناك العديد من التحديات التي يج تذليلها لنصل إل مسةتوى طمو اتنةا فةي مجةا ،االرتقةاء بوضةع المةرأة
األردنية في مختلا المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية .وانطبقا ً من ذل ؛ فإننا ا ن ،مطالبون أكثر من أي وق مض ؛ بتعظةيم
نوعيةةة وفعاليةةة وجديةةة مشةةاركة المةةرأة وتمكينهةةا :سياسةةيا ً واقتصةةاديا ً واجتماعيةا ً وقانونيةاً ،وتكثيةةا جهودنةةا مةةن خةةب ،تطةةوير منظومةةة متكاملةةة مةةن
التشريعات والسياسات والخدمات المساندة والبرامج والخطط والموازنات الهادفة إل التغل عل التحديات التي تعيق مسيرة تقدم المرأة.

 23د .جعفر سان ،وزير التخطيط والتعاون الدولي جالسابق) ،مقالة بعنوان " تحقيق األهداف األلفية في األردن" ،وكالة األنباء اإللكترونية -عمون.5151/9/55 ،
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الباب الثاني :التقدم المحرز في تنفيذ مجاالت االهتمام الحاسمة لمنهاج عمل بيجين منذ عام 4119
أ -مجال المرأ والفقر
تُشكل ظاهرة الفقر تحة ّديا ً أمةام مختلةا دو ،العةالم ،بغةض النظةر عةن مسةتوى تط ّورهةا االقتصةادي واالجتمةاعي ،إالّ أنّهةا تنتشةر بةدرجات متفاوتةة،
وتختلا طر مكافحتها والح ّد من انتشارها ،بطبيعة استخدام ا ليات والبةرامج والسياسةات .ويشةير المفهةوم العةام لهةذأل الظةاهرة إلة غيةا أو عةدم
ملكيّة األصو ،أو يازة الموارد أو الثروة المادية منها وغير المادية.
وفي األردن ،تُ َع ُّد مشكلة الفقر ،والعدالة في توزيع الدخل ،من المشكبت االقتصادية واالجتماعية الرئيسة التةي تعةاني منهةا المملكةة ،اةأنها فةي ذلة
اأن الكثير من الدو ،النامية ،وال سيّما مناطق ا لريا والبادية .وتعنةي مشةكلة الفقةر فةي جانبهةا االقتصةادي؛ العجةز عةن تلبيةة اال تياجةات األساسةية
وفقًا لمقاييس ومعايير يمكن بلورتها في ضوء معايير مادية أو فسيولوجية أو اجتماعية ،وكثيراً ما ينصةرف االهتمةام نحةو القيةاس المةادي للفقةر ،وال
سيّما في إطار مستوى الدخل ونمطه وتوزيعه .ومن منظور الدخلّ ،
فإن الفقةر ال يعنةي قلةة الةدخل فةي ة ّد ذاتةه ،ولكةن عةدم وفةاء الةدخل بالنشةاطات
والتوظيفات التي تتولد عنها القدرة اإلنسانية المناسبة للشخ .
وعموماً ،ارتةبط مفهةوم الفقةر بالتنميةة ومةدى نجا هةا أو إخفاقهةا فةي تحقيةق أهةدافها ،إذ تةرتبط التنميةة االقتصةادية ارتباطةا ً وثيقةاً بمةدى إسةهامها فةي
تخفيض نسبة الفقر وآليّة البرامج التي توضع للح ّد من هذأل الظاهرة.
وال يزا ،الفقر يُشكل عامبً ضاغطا ً ومتناميا ً يمنع المرأة من التمتع بشكل كامل بالحقو األساسية لدنسان ،إذ ترزح المرأة الفقيرة تح أعبةاء غيةر
متوازنة من اإلمكانيات المادية المحدودة ومسؤوليات تدبير متطلبةات األسةرة ومةوارد اإلنتةاج ،فةي ظةل ظةروف متزايةدة الصةعوبة تةنعكس فةي عةدم
قدرة المرأة عل التمكن من الموارد والفر والسلع والخدمات.
إن العبقة األقوى بين النوع االجتماعي والفقر تكثر في األُ َسر التي ترأسها إناث ،إذ َّ
َّ
إن رئاسة المرأة لوسرة برزت كمؤار مبكر لفقر المرأة؛ ألنّهةا
َّ
العامل الو يد الشفاف في ما يتعلق بالنوع االجتماعي في مقاربات الفقر المستندة إل األسر.
ّ
وجاء مصطلح تأنيث الفقر من منطلق َّ
يةاتهن االقتصةادية مقارنةة
أن هناك صعوبات كبيرة تقا أمام النساء للحصو ،عل المةوارد البزمةة لتسةيير
بالذكور ،ضمن الفكات االجتماعية ذاتها ،ما يؤدي إل هشااة وضع األنث االقتصادي.
إنتاج إحصاءات /مؤشرات حول الفقر مصنفة حسب النوع االجتماعي:
نظراً ألهمية البيانات والمؤا رات الخاصة بالنوع االجتماعي لواضعي السياسات الخاصة بتنمية المرأة ،كان ال بد من تةوفير مؤاةرات رقميةة عةن
وضع المرأة الفقيرة أو التي ترأس أسةرة ،ومقارنةة خصائصةها مةع مثيلهةا الةذكر ،ليتةوفر للقةائمين/ات علة رسةم وتنفيةذ السياسةات التنمويةة صةورة
إ صائية كاملة و ديثة عن وضع المرأة الفقيرة في األردن؛ في الجوان التعليمية والصحية واالقتصادية والمشاركة في المجتمع وف اتخاذ القرار.
وانطبقةا ً مةةن ذلة ؛ تةةوفر دائةةرة اإل صةةاءات العامةةة ضةةمن مجموعةةة المؤاةةرات الوطنيةةة لرصةةد التقةةدم المحةةرز فةةي تحقيةةق المسةةاواة بةةين الجنسةةين
والموزعة س القطاعات األساسية ،مؤارات الدخل والفقر المراعية للنوع االجتماعي؛ وتشمل:
 مؤارات يكون مصدرها "مسح دخل ونفقات األسرة" ،وهي: .0متوسط الدخل السنوي لوسر س جنس ر األسرة ومصدر الدخل.
 .4متوسط اإلنفا السنوي لوسر س جنس ر األسرة ومصدر اإلنفا .
 مؤارات يكون مصدرها "تقرير الة الفقر في األردن" ،وهي: .2نسبة الفقر لوسر س جنس ر األسرة.
 .2ادة الفقر لوسر س جنس ر األسرة.
 .1فجوة فقر األسر س جنس ر األسرة.
 .2نسبة الفقر لوفراد س الجنس.
 .7متوسط أوزان األردنيين س العمر والجنس.
 .8ا تياجات األردنيين اليومية من السعرات الحرارية س العمر والجنس.
 .9التوزيع النسبي لوفراد س الجنس وخميسات اإلنفا .
 .01جنس ر األسرة س الخميسات.
 .00التوزيع النسبي لوفراد ج 51سنه فأكثر) س الجنس والمر لة التعليمية وخميسات اإلنفا .
 .04نسبة النساء البتي يرأسن أُسرهن بين الفقراء وغير الفقراء.
 .02نسبة الفقر بين األسر س جنس ر األسرة والحالة الزواجية.
 .02معد ،المشاركة االقتصادية ومعد ،البطالة س الجنس بين الفقراء وغير الفقراء.
أبرز اإلحصاءات الوطنية المتعلقة بفقر المرأ :
 تشير نتائج الفقر لعام 5151؛ إل أن نسبة الفقر بين اإلناث بلغ ج )%2.2مقابل ج )%2.9بين الةذكور .وبةالنظر إلة نسةبة الفقةر سة جةنسر األسرة ،فقد بلغ بين األسر التي أربابها ذكور ج )%9.1مقابل ج )%1.9بين األسر التي أربابهةا مةن اإلنةاث ،فةي ةين بلغة نسةبة األسةر
الفقيرة عل المستوى الوطني ج.)%51.2
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-

ارتفاع نسبة الفقر بين األسر في المناطق الريفية بصورة أكبر منها فةي المنةاطق الحضةرية ،يةث بلغة ج )%51.5فةي الريةا وج )%9.9فةي
الحضر لعام  ، 5151كذل تزداد النسبة بين اإلناث في الريا عنها في الحضر ،كمةا تةزداد النسةبة بةين األسةر التةي ترأسةها اإلنةاث فةي الريةا
عنها في الحضر.
ً
ً
ً
تدني متوسط الدخل السنوي لوسر الفقيرة التي ترأسها أنثة والبةالغ ج )2222دينةارا أردنيةا ،وبفةار ج )118دينةارا عةن المتوسةط لوسةر التةي
يرأسها الذكور.
ارتفاع متوسط اإلنفا االستهبكي السنوي لوسر الفقيةرة التةي يرأسةها الةذكور ،عةن األسةر الفقيةرة التةي ترأسةها اإلنةاث بمقةدار ج )851دينةاراً
وبزيادة مقدارها ج.)%52.2
بلغ نسبة األميةة ج )%52.5بةين اإلنةاث مقارنةة مةع ج )%8.5بةين الةذكور مةن الفقةراء ،وارتفعة نسةبة األميةة بةين أربةا األسةر الفقيةرة مةن
اإلناث لتبلغ ج )%22مقابل ج )%55.2ألربا األسر الفقيرة من الذكور.
والي ج )%52من اإلناث لم يلتحقن بالتعليم نتيجة فقر األسرة مقابل ج )%51.5من الذكور.
ترتفع معدالت البطالة بين اإلناث الفقيرات؛ يث بلغ ج )%12.1مقابل ج )%51.5للذكور الفقراء.
وصل نسبة مشاركة اإلناث البتي أعمارهن ج )51سنة فأكثر إل ج )%9.2مقابل ج )%22.2للذكور من قوة العمل بين الفقراء.
والي ج )%21من اإلناث الفقراء مشموالت بالتأمين الصحي.
ترتفع نسبة اإلعاقة في األردن بين الذكور الفقراء؛ يث بلغ ج )%1.2من إجمالي الذكور الفقراء مقابل ج )%5.2من اإلناث الفقيرات.
از العمل في القطاع الخا عل المرتبة األول بالنسبة ألربا األسر الفقيرة من الذكور واإلناث ،يث بلغة النسةبة ج %28.2و)%91.2
عل التوالي ،في ين بلغ نسبة أربا األسر الفقيرة من اإلناث في القطاع العام ج )%2.2من إجمالي أربا األسر اإلناث الفقيرات.
اكل األعما ،الزراعية النشاط االقتصادي الرئيس لعمل أربا األسر الفقيرة؛ وبنسبة ج )%58.2لدنةاث وج )%55.9للةذكور أربةا األسةر.
وجاء اإلنتاج الحيواني في المرتبة الثانية وبنسبة متقاربة ج )%9.1وج )%9.2لدناث والذكور أربا األسر عل التوالي.
ارتفاع متوسط جم األسر الفقيرة التي يرأسها الذكور واإلناث يث بلةغ ج %2.1و )%2.1علة التةوالي ،وانخفاضةه عنةد األسةر غيةر الفقيةرة
يث بلغ ج %1.2و )%1.1عل التوالي.
بلغ نسبة أربةا األسةر الفقيةرة مةن اإلنةاث المطلقةات واألرامةل ةوالي ج ،)%82وفةي المقابةل بلغة نسةبة أربةا األسةر الفقيةرة مةن اإلنةاث
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المتزوجات ج ،)%52.1في ين يب و ارتفاع نسبة أربا األسر الفقيرة من الذكور المتزوجين يث بلغ ج.)%99.2

مقارنات إحصائية:
 ارتفعة نسةةبة اإلنةةاث المقترضةةات بشةةكل واضةةح وملمةةوس مةةن ج )%29.1فةةي عةةام  5119إل ة ج )%28فةةي عةةام  5155مةةن إجمةةالي األفةةرادالمقترضين/ات ،بينما ارتفع قيمة القروض التي صل عليها اإلناث من ج )%11.8في عام  5119إل ج )%22.2فقط فةي عةام  5155مةن
القيمة اإلجمالية للقروض جقروض ميكروية).
 في م ا يتعلق بالتوزيع النسبي للمقترضين/ات من صندو التنمية والتشةغيل سة الجةنس؛ فقةد ارتفةع عةدد اإلنةاث المقترضةات مةن ج)51125مقترضة في عام  5155تمثل ما نسبته ج )% 21.55من إجمالي المقترضين/ات؛ ليصةل إلة ج )52191مقترضةة تمثةل مةا نسةبته ج)%22.51
من إجمالي المقترضين/ات في عام .5155
 في ما يتعلق بعدد المشاريع التي تم تمويلها من صندو التنمية والتشغيل والتي استهدف تمكين المرأة الريفيةة؛ فقةد ارتفةع عةددها مةن ج)9582مشروعا ً تمثل ما نسبته ج )%21.1مةن إجمةالي المشةاريع التةي مولهةا الصةندو لعةام  ،5155ليصةل عةددها إلة ج )55192مشةروعاً تمثةل مةا
نسبته ج )%28.2من إجمالي المشاريع التي مولها الصندو لعام .5155
 في ما يتعلق بالتوزيع النسبي لوسر س جنس ر األسرة؛ بلغ نسبة األسر التي ترأسةها امةرأة فةي عةام  5119ج ،)%11.8وارتفعة هةذألالنسبة لتصل في عام  5155إل ج )%51.2من إجمالي األسر في المملكة.
 في ما يتعلق بمتوسط دخل األسرة السنوي س جنس ر األسرة؛ فقد بلغ في عام  5119ج )5932.2ديناراً أردنياً لوسر التةي ترأسةها امةرأةمقابةل ج )7811.3دينةاراً أردنيةا ً لوسةر التةي يرأسةها رجةل ،وارتفةع هةذا المتوسةط فةي عةام  5155ليبلةغ ج )2511.9دينةاراً أردنيةاً لوسةر التةةي
ترأسها امرأة مقابل ج )9198.5ديناراً أردنيا ً لوسر التي يرأسها رجل .أي أن األسر التي ترأسها امرأة تعاني دائماً مةن انخفةاض دخلهةا مقارنةة
بدخل األسر التي يرأسها رجل جالمرفق رقم .)52
إطالق االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات (:)4141-4102
ً
تحديثا لبستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ،التي أطلق للعمل عام 5115؛ وامتدادا لوجندة الوطنية للسنوات ج ،)5151-5112والبرنامج التنفيةذي
التنمةةوي لوعةةوام ج) 5151-5155؛ ومواصةةلة لجهةةود األردن فةةي تحقيةةق األهةةداف اإلنمائيةةة لولفيةةة .قام ة رئاسةةة الةةوزراء بتشةةكيل لجنةةة إلعةةداد
االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر ،برئاسة وزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي نائبا ً لةرئيس اللجنةة .وأنجةزت هةذأل اللجنةة
من خب ،تعاونها مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وعقدها لوراة عمل في اهر جتموز ،)5155/اةارك فيهةا أكثةر مةن ج )21مشةاركاً ومشةاركة،
مهمة إعداد االستراتيجية الوطنية لمكافحةة الفقةر للسةنوات ج ،)5151-5151بةنهج الشةراكة المؤسسةية ،الةذي أفضة إلة مشةاركة المؤسسةات علة
اختبف تبعيتها القطاعية المعنية بمعالجةة أسةبا الفقةر والتصةدي ثةارأل ،والتوافةق علة مضةمون االسةتراتيجية مةدار البحةث وبرنامجهةا التنفيةذي.

 24المرأة والرجل في األردن "صورة إ صائية " ،دائرة اإل صاءات العامة ،كانون األو.5155 /،
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ويتلخ الهدف العام لبستراتيجية ب ِ "ا تواء الفقر والحد منه إضافة إل الحد من التعرض لةه ،مةن خةب ،اعتمةاد نهةج اةامل وموجةه نحةو تحقيةق
النتائج ،يستهدف الفقراء والمعرضين للفقر" .إما أهدافها الخاصة المستمدة من رؤيتها ورسالتها ومبادئها التوجيهية؛ فهي:
 .0تنسيق برامج مكافحة الفقر ،التي تنفذها الحكومة ومؤسسات القطاع الخا ومنظمات المجتمع المدني؛
 .4تنفيذ سياسات فضل للحماية االجتماعية ،تستهدف أفراد األسر الفقيرة والمعرضة للفقر؛
 .2توفير فر عمل الئقة لوردنيين/ات بعامة ،وللشبا والنساء واألاخا ذوي اإلعاقة بخاصة؛
 .2القضاء عل عمل األطفا،؛
 .1توفير مشاريع القروض الميكروية والصغيرة للذكور واإلناث؛
 .2تةةوفير الخةةدمات الصةةحية األساسةةية مةةع سةةهولة الوصةةو ،إلة أمةةاكن تقةةديمها لكةةل مةةن الةةذكور واإلنةةاث؛ مةةن األسةةر الفقيةةرة والمعرضةةة للفقةةر والمسةةنين
واألاخا ذوي اإلعاقة؛
 .7توفير خدمات التعليم األساسي والتدري المهني مع سهولة الوصو ،إلة أمةاكن تقةديمها؛ لكةل مةن الةذكور واإلنةاث مةن األسةر الفقيةرة والمعرضةة للفقةر
والمسنين واألاخا ذوي اإلعاقة؛
 .8التخفيا من آثار التغير المناخي والتدهور البيكي عل أفراد األسر الفقيرة والمعرضة للفقر؛
 .9توفير خدمات وسائل النقل واإلسكان ألفراد األسر الفقيرة والمعرضة للفقر.

وستعمل االستراتيجية عل تحقيق أهدافها ،والقيام بمهمتها ،وترجمة رؤيتهةا مةن خةب ،خمسةة محةاور ،أملتهةا معطيةات األجنةدة الوطنيةة والبرنةامج
التنفيةةذي التنمةةوي وقةةرارات وتوصةةيات لجنةةة الحةةوار الةةوطني االقتصةةادي ومسةةتوى األردن فةةي تحقيةةق األهةةداف اإلنمائيةةة لولفيةةة ،وتل ة المحةةاور
ا لخمس ،التي تعتبر مواضيع المساواة بين الجنسةين واالسةتدامة البيكيةة متكاملةة معهةا ،هةي :الرفةاأل االجتمةاعي والنةوع االجتمةاعي؛ التشةغيل وريةادة
األعما ،من منظور داعم للفقراء؛ خدمات التعليم والصحة الشاملة؛ الزراعة والبيكة والتنمية الريفية للفقراء؛ والبنية التحتية ومساكن الفقراء.
أه السياسات المزمع تنفيذها على مستوى محاور االستراتيجية:
أ -سياسات محور الرفاه والنوع االجتماعي:
 -5االستمرار في قياس فقر الدخل ،وتحليله من أجل توجيه المساعدات بشةكل أفضةل جأي خفةض نسةبة األخطةاء أو إزالتهةا) ،وتةوفير خةدمات
التأمين االجتماعي والحماية االجتماعية بشكل أكثر فعالية ،عل نحو يؤدي إل تأسيس نظام اامل للحماية االجتماعية.
 -5بناء آليات لدمج الفقراء في سن العمل في نشاطات سو العمل ،وتوليد الدخل من خب ،زمة مةن اإلجةراءات "مةن -الرعايةة االجتماعيةة-
إل العمل" ،تشمل التدري المهني واإلرااد في عملية البحث عن عمل ودعم العاملين لحسابهم الخا .
ب -سياسات محور التشغيل ورياد األعمال من منظور داع للفقراء:
 -5االستثمار في التعليم والمهارات ،من أجةل اسةتحداث فةر العمةل بأعةداد كافيةة ،مةن خةب :،تفعيةل سياسةات التعامةل مةع الفقةراء العةاملين
والعاطلين عن العمل ،والد عم للشركات الصغيرة والميكروية ،عن طريق تقديم اإلرااد واالستشارات ،والحوافز الضريبية وا ليات المالية
مثل التمويل الميكروي.
ً
ً
 -5من الضروري أن تقةدم سياسةات التشةغيل وسةو العمةل دعمةا مؤقتةا لةدخو ،العةاطلين/ات عةن العمةل ،وهةذا الةدعم يجة أن يشةمل ةوافز
لواخا في سةن ا لعمةل لتحفيةزهم علة إيجةاد عمةل أو مبااةرة أعمةالهم الخاصةة .وتسةتهدف هةذأل السياسةات بشةكل خةا الشةبا الةذين
يحتاجون إل الدعم ت يبااروا في النشاطات االقتصادية بعد إكما ،تعليمهم.
ج -سياسات محور خدمات التعلي والصحة الشاملة:
 -5مساعدة الفقراء للتغل عل المعوقات االقتصادية واالجتماعية ،التي يعانوا منها في أثناء سعيهم للحصو ،عل خدمات التعليم والصحة.
 -5تطوير مهارات الفقراء لزيادة فرصهم في الحصو ،عل عمل وتنافسيتهم في سو العمل ولتحسين قدراتهم في ريادة األعما.،
 -1جعل التعليم والتدري المهني أكثر فعالية لتلبية الطل المتغير من المهارات في سو العمل ،مع مراقبة الطل من المؤهبت.
 -2تحسين الرعاية الصحية المقدمة لومهات وأطفالهن.
د -سياسات محور الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء:
 -5استحداث فر العمل وتوليد الدخل المنتج للفقراء فةي المنةاطق الريفيةة ،خاصةة صةغار المبكةين الةذين يحتةاجون إلة الةدعم فةي اسةتعما،
أرضهم للزراعة ،وذل من خب ،التمويةل الميكةروي وخةدمات اإلراةاد وتطةوير سلسةلة قيمةة مضةافة فةي التصةنيع الزراعةي ،ينةتج عنهةا
استحداث فر العمل وزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية لبستهبك من قبل سكان الريا والمدن وقطاع السيا ة.
 -5جعل استدامة البيكة قضية رئيسة في كافةة مكونةات االسةتراتيجية كأ ةد النشةاطات الشةاملة .وتشةمل إجةراءات ضةد تةدهور األرض و مايةة
الموارد المائية واالستعما ،العقبني لهذأل الموارد ،واإلجراءات الهادفة إل التركيز عل الفقراء في عملية التكيا واإلعداد للتغير المناخي.
هـ -سياسات محور البنية التحتية ومساكن الفقراء:
 -5توفير البنية التحتية الرئيسة والخدمات للمجتمعات الفقيرة والمحرومة لتحسين مستويات معيشة سكانها.
 -5توفير المسكن بسعر معقو ،للفقراء في جيو الفقر الريفية والمناطق الحضرية المكتظة.
 -1تحسين مستوى خدمات النقل لتطوير المناطق الفقيرة وربطها باألسوا  ،وبالتالي توليد فر اقتصادية فيها.
السياسات واإلجراءات التي يتبناها صندوق المعونة الوطنية ،فيما يالص تأمين الحماية والرعاية الالزمة للمرأ الفقير والمحتاجة:
يعمل صندو المعونة الوطنية جاهداً عل تسخير وتوجيه كل إمكاناته المتا ة إلخراج المرأة المحتاجة من دائرة الفقةر ،إدراكةاً منةه بةأن المةرأة فةي
كثير من األ يان تكون مسؤولة عن األسرة بكاملها ،ين تُفرض عليها عوامل مثل؛ الطب أو غيا أو فقدان األ أو بطالته أو مرضةه أو سةجنه،
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لذل فإن الصندو يوجه نطا استهدافه وبشةكل أكبةر إلة المةرأة الفقيةرة ،وذلة لضةمان تةأمين الحةد األدنة مةن الحمايةة والرعايةة لهةا وألسةرتها.
ويتبن الصندو رزمة من السياسات واإلجراءات فيما يخ تأمين الحماية والرعاية البزمة للمرأة األردنية الفقيرة والمحتاجة ،أبرزها:
 .0سياسات وبرامج تدفع باتجاأل زيادة إنتاجية المةرأة الفقيةرة وزيةادة فةر دمجهةا فةي سةو العمةل واإلنتةاج؛ وذلة مةن خةب ،عةدم اعتبةار الةدخل
المتأتي لها من ممارستها ألي من جالحرف اليدوية أو األعما ،اإلنتاجية المنزلية) دخبً لوسرة ،وبالتالي تعزيز قها في الحصو ،عل جميع أنةواع
المعونات المالية التي يقدمها الصندو  ،ودون أن يكون هذا الدخل اجبةا ً أو مانعةا ً النتفاعهةا ،وذلة إيمانةا ً مةن الصةندو بأهميةة وأثةر نجةاح المةرأة
الفقيرة في إدارة المشاريع الصغيرة التي تعمل عل زيادة مداخيل أسرتها وبالتالي مايتها من الفقر.
 .4سياسات متوازنة تستجي للنوع االجتماعي؛ بحيث تضمن تقديم الخةدمات للمةرأة الفقيةرة ،وبمةا يسةاعدها علة تلبيةة الحةد األدنة مةن ا تياجاتهةا
األساسية ،وتمكينها من االستفادة من الموارد واإلمكانات المتا ة خصوصا ً االقتصادية منها ،مثةل تقةديم المعونةات الماليةة الشةهرية المسةتحقة للمةرأة
الفقيرة المطلقة التي لديها أوالد وجتعيل أسرة) ،بحيث تشمل هذأل المعونة أبناءها الذين يعيشون معها في ذات المنز.،
 .2تعزيز عمل الصندو في مجا ،تطوير المهارات والقدرات اإلنتاجيةة للمةرأة الفقيةرة والمحتاجةة ،وذلة مةن خةب ،تنظةيم وإعةداد بةرامج اةمولية
لتأهيل وتدري وتشغيل المرأة ،بما في ذل التوسع في برامج التعليم والتدري المهني والتقني الخاصة بالنساء الفقيرات في أماكن تواجدهن.
 .2تعزيز سُبل إسباغ الحماية االجتماعية واالقتصادية علة المةرأة الفقيةرة ،وذلة مةن خةب ،عةدم تةأثير ااةتراك المةرأة الفقيةرة فةي نظةام االاةتراك
االختياري في الضمان االجتماعي لربات المناز ،في الحدود المقبولة عل االستفادة من المعونات المالية الشهرية التي يقدمها الصندو .
 .1بهدف تمكين المرأة اقتصادياً؛ فقد أصبح الصندو ال يعتمد الةدخل الشةهري المتةأتي للزوجةة مةن أي عمةل غيةر منةتظم ويقةل عةن ج )511دينةاراً
دخبً لوسرة ،وبالتالي عدم تأثير هذا الدخل أيضا ً بأي اكل من األاكا ،عل المعونة المستحقة لوسرة سواء باإليقاف أو التخفيض.
ً
صو ،األسر المحتاجة التي ترأسها المرأة األرملة والتي تعيل أسرة عل المعونة ،فإن الصندو أصةبح يحتسة جةزءا مةن
 .2بهدف زيادة فر
راتبها أو دخلها المنتظم كدخل لوسرة ووفقا ً لشرائح محددة في التعليمات وبنسبة ال تزيد عن ج )%21من دخلها.
 .7قيام الصندو في عام 5155؛ بتوسيع قاعدة االستهداف ونطا الشمو ،لدناث في برامج المعونات المالية المختلفة التي يقدمها الصندو  ،يث
تُشكل اإلناث اليا ما نسبته ج )%21تقريبا ً من إجمالي أعداد أربا األسر المنتفعة مةن الصةندو  ،ويُقةدر العةدد اإلجمةالي لوسةر التةي تعيلهةا امةرأة
وتنتفع من المعونات المالية الشهرية اليا ً ب ِ ج )15111جاثنان وخمسون ألا) أسرة ،بينما يُقدر عدد األسر التي يعيلهةا رجةا ،ب ة ِ ج )18111جثمانيةة
وثبثون ألا) أسرة.
ً
 .8قام الصندو أيضا في عام 5155؛ بزيادة عدد الفكات الرئيسة المستهدفة والخاصة بالنساء فقط لتصبح ج )1فكات من إجمةالي العةدد العةام للفكةات
المستهدفة والبالغ ج )52فكة .وهذأل الفكات الخمس هي :فكة األرامل وأسرهن ،وفكة المرأة التي ال معيل لها وأسرتها ،وفكةة المطلقةات وأبنةائهن ،وفكةة
أسر األ وا ،الشخصية ،وفكة أسر الغائبين والمفقودين .هذا مع األخذ بعين االعتبار أن باقي الفكات ذات استهداف مشترك ما بين الذكور واإلناث.
أما عن جم اإلنفةا ا لفعلةي الةذي تةم تخصيصةه لدنةاث تة نهايةة عةام 5151؛ فقةد وصةل إلة ج )1941114111جتسةعة وثبثةون مليةون) دين ة ار
تقريباً ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ س تقديرات الصندو إل نحو ج )2541114111جاثنان وأربعون مليون) دينار بحلو ،عام .5152
 .9ربط عملية منح المعونات المالية لوسرة بتأمين الحد األدن من االستقرار النفسي واالجتماعي للنساء واألطفا ،،وذل من خةب ،جة المعونةة
25
الشهرية لمدة عام كامل عن األفراد أو األزواج الذين يتعرضون للمرأة أو أطفالها باإليذاء أو العنا.
دور مؤسسة اإلقراض الزراعي في الحد من فقر المرأ :
أن ِشك مؤسسة اإلقراض الزراعي عام 5919؛ وباارت أعمالها في عةام  5921لةدعم الزراعةة وتنميتهةا وتطويرهةا ،وزيةادة اإلنتةاج وتحسةينه كمةاً
ونوعاً ،ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصه فكة الصغار منهم ،من خب ،توفير رأس الما ،البزم لتمويل المشةاريع الزراعيةة ،عةن طريةق
منح القروض الزراعية عل اختبف أنواعها وآجالها وغاياتها الزراعية ،وأيضا؛ هنال دور مهم وبارز للمؤسسةة فةي تنشةيط دور المةرأة وخاصةة
في المناطق الريفية والبادية ،لما تقةوم بةه مةن أع مةا ،زراعيةة فةي الريةا والباديةة األردنيةة ،لةذل فةان المؤسسةة تقةوم بةإقراض المةرأة مةن قةروض
المؤسسة العادية بغض النظر عن النوع االجتماعي ،باإلضافة لبرامج اإلقراض المتخصصة والموجهة التي تنفذها المؤسسة.
وقد تراو نسبة القروض التي صل عليها المرأة من إجمالي عدد القروض التي منحتها مؤسسة اإلقراض الزراعي خب ،السةنوات ج– 5119
 )5151ما بين ج .)%12-%11بينما بلغ نسبة القروض التي صل عليها المرأة لهذا العام للفترة من ج 5152/5/5لغاية  )5152/1/15ج)%51
من إجمالي عدد القروض التي منحتها المؤسسة.
ومن المشاريع اإلقراضية المتخصصة والموجهة التةي تنفةذها المؤسسةة؛ مشةروع القةروض الصةغيرة للحةد مةن مشةكلتي الفقةر والبطالةة فةي الريةا
والبادية األردنية ،الذي يشمل كافة األسر الفقيرة والفكات العاطلة عن العمل ،وتُعط األولوية لوسرة الريفية التةي تعيلهةا وتشةرف عليهةا المةرأة فةي
مناطق الريا والبادية األردنية.
وقد تراو نسبة القروض التي صل عليها المرأة من إجمالي عدد القروض الصغيرة التي منحتها مؤسسة اإلقراض الزراعي للحد من مشكلتي
الفقر والبطالة في الريا والبادية األردنية خب ،السنوات ج )5151 – 5119ما بين ج .)%22-%12بينما بلغ نسبة القةروض التةي صةل عليهةا
المرأة لهذا العام للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريا والبادية األردنية للفترة من ج 5152/5/5لغايةة  )5152/1/15ج )%12مةن إجمةالي عةدد
26
القروض التي منحتها المؤسسة.
دور مشروع القرى الصحية في الحد من فقر المرأ :
تأمين الحماية والرعاية البزمة للمرأة األردنية الفقيرة والمحتاجة"،

و" ،أهم السياسات واإلجراءات التي يتبناها صندو المعونة الوطنية ،فيما يخ
 25تقرير ملخ
صندو المعونة الوطنية ،نيسان.5152/
و" ،دور مؤسسة اإلقراض الزراعي في الحد من فقر المرأة" ،مؤسسة اإلقراض الزراعي ،نيسان.5152/
 26تقرير ملخ

26

يُمكن إيضاح أبرز النشاطات التي تم إنجازها في ما يتعلق برفع كفاءة المرأة وتمكينهةا ،والمسةاهمة فةي الحةد مةن مشةكلتي الفقةر والبطالةة مةن خةب،
قسم القرى الصحية في وزارة الصحة ،وذل عل النحو ا تي:
 .0مشاركة النساء في نشاطات الجمعيات التعاونية والخيرية ومجالس التنمية المحلية.
 .4منح القروض الصغيرة المدرّة للدخل لعدد من األسر الفقيرة فةي القةرى الصةحية ،بالتعةاون مةع مؤسسةة اإلقةراض الزراعةي ،واسةتفادت مةن
القةروض ج )225أسةةرة منةذ بدايةةة المشةروع لغايةةة ا ن ،واةكل النسةةاء مةةا نسةبته ج )%22مةةن إجمةالي المقترضةةين/ات ،ويوجةد العديةةد مةةن
قص النجاح لسيدات صلن عل قروض ومشاريعهن أصبح ناجحة في القرى التابعة للبرنامج.
 .2التعاون مع جامعة جونز هوبكنز /برنامج اركاء اإلعبم لصحة األسرة لتنفيذ برنامج ”المرأة العربيةة تةتكلم“ ،والةذي يهةدف لمسةاعدة أفةراد
المجتمع المحلي عل تبني أنماط سلوكية لتحسين نوعية ياتهم و ياة أسرهم ،يث تم تنفيذ البرنامج في قرى تابعة لمحافظات الجنو وفةي
قرى تابعة لمحافظات الوسط ،وقام المشاركون/ات ،بعقد الندوات التثقيفية للفكات المستهدفة في قراهم وتزويدهم بالنشةرات التثقيفيةة ،وزادت
نسبة ارتياد النساء للمراكز الصحية ألخذ المشورة واستخدام وسائل تنظيم األسرة .وتم اكتشاف العديد من االت سرطان الثةدي فةي مرا ةل
مبكرة.
 .2تم عقد النةدوات التثقيفيةة ةو ،المواضةيع الصةحية واالجتماعيةة والتنمويةة المختلفةة ،وتةم تزويةدهم بةأجهزة فيةديو وتلفزيةون السةتخدامها فةي
الندوات والورش المختلفة .وتناولة هةذأل الوراةات والةدورات موضةوعات؛ مثةل :مفةاهيم تنمويةة جتخطةيط ،كسة التأييةد المجتمعةي ،العمةل
التطةةوعي ،وإعةةداد مقتةةرح مشةةروع) ،وإدارة المشةةاريع الصةةغيرة والتسةةويق ،وتمكةةين المةةرأة فةةي مختلةةا المواضةةيع ،ومهةةارات االتصةةا،
والتشبي  ،والمدرسة المجتمعية ،ودورات رفية ومهنية ،ومهارات إدارية .وقد تراو نسبة مشاركة المرأة فةي هةذأل الوراةات والةدورات
ما بين ج )%91-%21من إجمالي المشاركين/ات جالمرفق رقم .)11
 .1تم دراسة واقع المرأة في العقبة؛ بعد أن قام منظمة الصحة العالمية باتخاذ جمدينة العقبةة) كةأو ،نةواة للمةدن الصةحية فةي عةام 5151؛ وتةم
إدراج برنامج المدن الصحية والمحددات االجتماعية والعدالة والجندر للعمل عليها.
أما أبرز ا لتحديات التي واجه المشروع؛ فهي :اح الموارد المالية لتنفيذ برامج خاصةة للمةرأة ،واالزدواجيةة فةي عمةل الجهةات الرسةمية واألهليةة
العاملة ميدانيا ً في هذأل المجاالت وعدم التنسيق بينها27.
تنفيذ "برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر" /الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية:
أطلق وزارة التخطيط والتعاون الدولي "برنامج تمكين مناطق جيو الفقر في المملكة" ،والذي يتم تنفذأل في ج )15منطقة مةن منةاطق جيةو الفقةر
التي تم إعبنها بناء عل التقرير الذي أعدته دائرة اإل صاءات العامة لمسح دخل ونفقات األسر للعام  ،5118من خب ،توقيةع اتفاقيةات تمويةل مةنح
ألربع مؤسسات وطنية ذات خبرة في مجا ،التنمية المحلية وتمكةين المجتمعةات ،ومةن ضةمنها :الصةندو األردنةي الهااةمي للتنميةة البشةرية ،الةذي
يُنفذ البرنامج في سبع مناطق من جيو الفقر في المملكة.
ويهدف "برنامج تمكين مناطق جيو الفقر" إل المسةاهمة فةي تخفيةا ةدة الفقةر وتحسةين الظةروف المعيشةية واالقتصةادية لسةكان منةاطق جيةو
الفقر ،وذل من خب ،تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلا فكات المجتمع المحلي ،وزيادة الوعي والتدري والتأهيل ،وتةوفير فةر عمةل لزيةادة
الدخل ،وتحقيق الفائدة االقتصادية واالجتماعية المباارة وغير المباارة للفقراء في تل المناطق.
ً
وقد بوار بتنفيذ المر لة الثالثة والحالية من البرنامج في اهر ج ،)5151/2والفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج هي ج )11اهرا ،وتةم تمديةدأل لفتةرة ج)55
اهراً إضافياً .والجهة الممولة للبرنامج هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،وبمبلغ إجمالي مقدراأل ج )1.1مليون دينار أردني.
ويهدف البرنامج إل تحسين الواقع االجتماعي واالقتصادي ،والمساهمة في تخفيض نس الفقر والبطالةة فةي منةاطق جيةو الفقةر ،مةن خةب ،تنفيةذ
محاورأل التالية :بناء القدرات والتدري للهيكات والمجتمعات المحلية ،وتطبيق المحفظةة اإلقراضةية مةن خةب ،صةناديق اإلقةراض الةدوارة ،وتمويةل
المشاريع اإلنتاجية وتحسينات البنية التحتية.
أما الفكات المستهدفة بالبرنامج ،فهي :الجمعيات والهيكات المحلية في مناطق عمل البرنامج ،وقطاع الشبا  ،وقطاع النساء ،وقطاع الطفولة المبكرة
واإلعاقة ،واألسر األاد فقراً في مناطق عمل البرنامج.
أ ما بالنسبة لمناطق عمل البرنامج ،فتشمل :تجمعات :إر ا  ،الخالدية ،أم الجما ،،الصةالحية ونايفةة ،ديةر الكهةا /محافظةة المفةر  .وتجمةع :غةور
الصافي /محافظة الكرك .وتجمع :الشونة الجنوبية /محافظة البلقاء.
ويمكن تلخي إجمالي إنجازات محاور "برنامج تمكين مناطق جيو الفقر" /المر لة الثالثة فةي مةا يتعلةق بتمكةين المةرأة؛ علة النحةو التةالي :بلةغ
عدد المشاريع اإلنتاجية ج )212مشروعا ً وفرت لدناث فةي منةاطق جيةو الفقةر ج )918فرصةة عمةل .أمةا عةدد المحةافو اإلقراضةية فقةد بلةغ ج)11
محفظة ،كما بلغ عدد المقترضات ج ،)582ووفرت هذأل المحافو ج )115فرصة عمةل .وفةي مةا يتعلةق بمشةاريع البنيةة التحتيةة فقةد بلةغ عةددها ج)51
مشروعا ً وفرت ج )515فرصة عمل .بينما بلغ عدد برامج التدري والمنح الشبابية والنسوية ج )512برنامجاً وفرت ج )221فرصة عمل لدناث في
28
مناطق جيو الفقر جالمرفق رقم .)12
تنفيذ مشروع ازدهار في محافظة معان:
تم تنفيذ مشروع ازدهار في جمعية األنوار الخيرية للسيدات في محافظة معان ،بالتعاون مع جمعيةة األسةر التنمويةة خةب ،العةام  ،5155وبةدعم مةن
وزارة التنمية االجتماعية .وتتلخ رسالة المشروع في :تمكين النساء الفقيرات والعاطبت عن العمل اجتماعيا ً واقتصادياً لمساعدتهن علة دخةو،
 27تقرير ملخ الستعراض وتقييم تنفيذ إعبن ومنهاج عمل بيجين /مجا ،الصحة ،وزارة الصحة ،نيسان.5152/
 28تقرير حول "برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر" /المرحلة الثالثة ،الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ،أيار.3101/
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سو العمل وتحسين مستواهن المعيشي ،من خب ،تعديل االتجاهات السلبية الفردية والمجتمعيةة تجةاأل عمةل المةرأة فةي القطاعةات الخدميةة ،وتةوفير
برامج تدريبية متطورة تلبي ا تياجات الفكات المستهدفة وا تياجات سو العمل.
وتتلخ أهداف المشروع في ما يأتي:
 المسةةاهمة فةةي الحةةد مةةن الفقةةر والبطالةةة بةةين النسةةاء الفقيةةرات والعةةاطبت عةةن العمةةل فةةي المنةةاطق المسةةتهدفة ،مةةن خةةب ،تحسةةين وضةةعهناالجتماعي واالقتصادي.
 العمل عل تعديل االتجاهات المجتمعية والفردية السلبية تجاأل عمل المرأة ،وخاصة في القطاعات الخدمية والسيا ية. إعداد كوادر نسائية مؤهلة وقادرة عل المنافسة لدخو ،سو العمل والمشاركة الفعالة في التنمية االقتصادية. الدراسة والبحث المستمر ال تياجات الفكات والمناطق المستهدفة وا تياجات السو  ،لتصميم برامج تدريبية متنوعة تلبي هذأل اال تياجات. الحد من العمالة الوافدة وأثرها االجتماعي السلبي عل المجتمع. تعزيز العبقة مع كافة الجهات التدريبية من مختلا القطاعات ،لتباد ،الخبرات وتطوير البرامج التدريبية.والفكةات التةةي تةم اسةةتهدافها بالمشةةروع ،هةي :الفتيةةات والنسةاء مةةن ذوات الةةدخل المحةدود ،والعةةاطبت عةن العمةةل ،والمتسةةربات مةن المةةدارس ،مةةع
التركيز عل النساء الفقيرات في قرى معان.
وقد امل مجاالت التدري  :فن ال ط ه ي؛ واستهدف ج )51متدربة ،والتدبير المنزلي؛ واستهدف ج  )51متدربة.
وتضةمن مرا ةل المشةروع :التةةدري النظةري ،والتةدري فةي مجةةا ،تمكةين المةرأة نفسةيا ً واجتماعيةا ً ،والزيةارات الميدانيةة للمؤسسةات ،والتةةدري
العملي /الميداني للمتدربات.
واارك مؤسسات عدة في التدري العملي للمتدربات ،منها :مستشف معان الحكومي ،وجامعةة الحسةين بةن طةب ،،والصةندو األردنةي الهااةمي
للتنمية البشرية ،وكلية معان الجامعية ،و ضانة ديكارات ،وجمعية نشميات البادية ،ومؤسسة التدري المهني.
أما أبرز مخرجات المشروع فكان عل النحو ا تي:
 ج )21سيدة؛ أصبحن يعملن في القطاع الخةدمي بكفةاءة ومهةارة تحقةق لهةن اسةتدامة ومةورداً ماليةاً ،يسةاهم فةي تحسةين أوضةاعهن االجتماعيةةواالقتصادية.
 وعي المستهدفات من المشروع بحقوقهن في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. تطور المهارات االجتماعية في االتصا ،والتواصةل والتعبيةر عةن الةذات لةدى المسةتفيدات مةن المشةروع ،مةا يسةاهم فةي تعزيةز وتةدعيم الثقةةبالذات لديهن.
 لجنة استشارية مؤلفة من القيادات الرسمية والشعبية ،لدعم سياسات وأهداف المشروع عل مستوى المحافظة. تطور قدرات جمعية األنوار عل إدارة المشاريع والتحفيز عل استحداث مشاريع أخرى ،تساهم في تنمية واقع المرأة في محافظة معان.29
 فتح مكت إرااد أسري من قبل المجلس الوطني لشؤون األسرة.تنفيذ مشروع المرأ الماهر في محافظة معان:
مشروع المرأة الماهرة مةن المشةاريع التةي تسةاهم فةي تمكةين المةرأة اقتصةاديا ً وفةي مكافحةة فقةر المةرأة ،وقةد نفذتةه جمعيةة األسةر التنمويةة الخيريةة
بالتعاون مع جمعية األنوار الخيرية في محافظة معان ،وبدعم من صندو التدري والتشغيل ،وذل عل أثر النجاح فةي تنفيةذ مشةروع ازدهةار فةي
عام  ،5155الذي ساهم في تدري وتشغيل ج )21سيدة فةي القطةاع الخةدمي ،ممةا اةكل ةافزاً لتنفيةذ هةذا المشةروع الةذي اسةتهدف ج )51سةيدة مةن
مناطق متعددة في محافظة معان ،تراو أعمارهن بين ج )21-51سنة ،وتراوح المستوى التعليمةي لهةن بةين جاألميةة ،والتعلةيم األساسةي ،والتعلةيم
الثانوي) .وذل لغايات تمكينهن من العمل في كافتيريا جامعة الحسين في معان ،بعد تدريبهن عل إعداد الوجبات السريعة لخدمةة طالبةات السةكنات
الداخلية التابعة للجامعة .ويُعد هذا المشروع من المشاريع الريادية في المحافظة ،كونه األو ،من نوعه من يث تمكين مجموعة من المتةدربات مةن
إدارة الكافتيريا وتقديم الخدمات بجودة متميزة ساهم في تحقيق أهداف المشروع.
ويهدف المشروع بشكل عام إل  :المساهمة في الحد مةن مشةكلتي الفقةر والبطالةة بةين النسةاء المعةيبت ألسةرهن ،مةن خةب ،التةدري والتشةغيل فةي
القطاع الصناعي /اإلنتاجي .أما أهدافه الفرعية ،فهي:
 ترسي ثقافة العمل واإلنتاج لدى النساء اللواتي يعانين من ظروف صعبة تحد من مشاركتهن في سو العمل. توفير فر عمل مستدامة للنساء الفقيرات لبعتماد عل الذات في تلبية اال تياجات وتحسين المستوى المعيشي لهن. تعزيز مشاركة المرأة في المناطق المهمشة في سو العمل ،وخاصة قطاع التصنيع واإلنتاج. تنمية الموارد المالية لجمعية األسر التنموية لتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية في خدمة المجتمع المحلي.وقد تم تنفيذ ملة توعوية لكس تأييد أصحا القرار ونشر أهداف المشةروع ورسةالته ،السةتقطا الفكةات المسةتهدفة ،يةث تةم إعةداد المطبوعةات
واإلعبنات المناسبة ،وعقد ستة لقاءات مع القيادات والمجتمعات المحلية .وقد تم استقبا ،ما يقار ج )11طلبا ً من الراغبات بااللتحا بالتدري  ،تةم
اختيار ج )51منهن وفق ظروفهن االجتماعية واالقتصادية.
وتم تنفيذ دورة تدريبية لمدة ج )11يوما ً تدريبيا ً بأسلو نظةري وعملةي ،فة ي مجةا ،إعةداد الوجبةات السةريعة ،إضةافة إلة تنفيةذ وراةة عمةل خاصةة
بتمكين المرأة ،تضمن المحاور التالية :قانون العمل والعما ،،وقانون الضمان االجتماعي ،ومهارات االتصةا ،والتواصةل ،وآليةات ةل المشةكبت
واتخاذ القرارات ،وكتابة السيرة الذاتية ،ومهارات المقابلة ،وقانون األ وا ،الشخصية.
 29تقرير و ،مشروع "ازدهار" المنفذ في محافظة معان بدعم من وزارة التنمية االجتماعية ،جمعية األنوار الخيرية للسيدات في محافظة معان وجمعية األسر التنموية،
.5155
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وقد كان هنال متابعة دورية لسير العمل في المشةروع ،باسةتخدام وسةائل متعةددة تشةمل :الزيةارات الميدانيةة ،واالطةبع علة التقةارير ،والمتابعةة
الهاتفية ،ونماذج التقييم.
أما أبرز مخرجات المشروع فكان عل النحو ا تي:
 وجةةود كافتيريةةا مةةزودة بكافةةة األجهةةزة المطلوبةةة للتةةدري  ،وتقةةديم خةةدمات الوجبةةات السةةريعة لطالبةةات السةةكنات الداخليةةة التابعةةة لجامعةةةالحسين/معان.
 توفر فر عمل لكافة المتدربات بعد انتهاء التدري  ،يث عملن جميعهن في إدارة الكافتيريا وتقديم الخدمات. إمكانية التوسع في المشروع وتوليد العديد من فر العمل فةي المحافظةة ،يةث يمكةن اسةتغب ،مسةا ات متعةددة فةي الكافتيريةا ،لفةتح مقهةإنترن لفتيات الجامعة ،ومركز لياقة ،ومشغل تصنيع غذائي جمخلبت ومربيات وألبان) للمجتمع المحلي ،ومشتل زراعي ،وهذا سيوفر ما ال
يقل عن ج )511فرصة عمل ،إذا تم توفير الدعم لتدري كوادر نسائية جديدة للعمل في هذأل المجاالت.
 ثقة المستفيدات بأنفسهن وعملهن لتحسين مستواهن المعيشي ،وتشجيع غيرهن عل اإلقبا ،للعمل في القطاع اإلنتاجي /الخدمي. المساهمة في تحقيق االستدامة لمشاريع جمعية األنوار الخيرية ،وفةتح مجةا ،للتةدري المسةتمر للعديةد مةن الفتيةات الراغبةات بالعمةل فةي هةذأل30
المجاالت.
جهود جمعية رعاية أسر الجندي:
اثنان وأربعون عاما ً عل مسيرة الخيةر والعطةاء المتواصةل والعمةل بةروح الفريةق الوا ةد ،فقةد اسةتمرت الجمعيةة بتقةديم المسةاعدات النقديةة لوسةر
الفقيرة والمحتاجة في مختلا محافظات المملكة ،والتي بلغ قيمتها ج )5.259.811ديناراً أردنيا ً استفادت منها ج )811أسرة.
كما توسع خدمات المركز االجتماعي في محافظة الزرقاء؛ من خب ،المشاريع والبرامج التي يقدمها ،يث تمكن الجمعية ومةن خةب" ،مشةروع
تدري المهارات وتوليد الدخل للنساء" ،أن توفر ج )1198فرصة عمل للسيدات خب ،ثبثين عاما ً من عمةر المشةروع ،كمةا اسةتطاع الجمعيةة أن
تزيد من األجور المدفوعة لهن عاما ً بعد عام إل أن وصل إجمةالي مةا قدمتةه الجمعيةة للمشةاركات مةن أجةور منتظمةة مبلغةاً مقةدارأل ج)5.521.958
ديناراً أردنياً.
ً
أما في المجا ،الصحي؛ فقد استطاع الجمعية ومن خب ،مركز رعاية األم والطفل والعيادات الصحية التابعة له ،أن تستقبل ج )282855متةرددا/ة
خب ،ثبثين عاما ً.
واستطاع الجمعية من خب ،مشروع تنمية المجتمع المحلي ،أن تنجز ما مجموعه ج )5829وراة استفادت منها ج )921عائلة من أعما ،الصةيانة
المنزلية لوسر ،رصا ً من الجمعية عل توفير البيكة السليمة للطفل/ة في المنز ،في منطقة الغويرية بالزرقاء.
واستمرت الجمعية في التوسع بمشروع النباتات الطبية في منطقة اليادودة ،لخلق فر عمل إضافية للمرأة في المجتمع المحلي ،من خب ،مشةروع
النباتات الطبية والطازجة ،الذي تم دعمه من خب ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
واستطاع الجمعية أن تنهض بو دة اإلرااد األسري ،التي جاءت لتساهم في خلق بيكة اجتماعية سلمية تعن باألفراد وبصحتهم النفسية.
و الزال ة الجمعيةةة ومةةع مةةرور السةةنوات تلتةةزم بمسةةاعدة اإلنسةةان لكةةي يسةةاعد نفسةةه وخاصةةة المةةرأة ،معتمةةدة فةةي برامجهةةا عل ة دعةةم ورعايةةة
31
المخلصين/ات من أبناء الوطن.

ب -مجال تعلي المرأ وتدريبها
أوال :التعلي

العام32

تتوزع مرا ل التعليم المشمولة بقانون التربية والتعليم رقم ج )1لسنة  5992إل جأ) مر لة رياض األطفا ،ومدتها سنتان علة األكثةر ،ج ) مر لةة
التعليم األساسي ومدتها عشر سنوات ،جج) مر لةة التعلةيم الثةانوي ومةدتها سةنتان ،ويتةألا التعلةيم الثةانوي مةن مسةارين رئيسةين همةا :مسةار التعلةيم
الثانوي الشامل الذي يقوم عل قاعدة ثقافية عامة مشتركة ،ومسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم عل اإلعداد والتدري المهني.
وينعكس اهتمام األردن في توفير الت عليم باعتبار أن "التربية ضرورة اجتماعية والتعليم ق للجميع كةل وفةق قابلياتةه وقدراتةه الذاتيةة" ،سةبما ورد
في األساس االجتماعي أ د مرتكزات فلسفة التربية والتعليم ،المنصو عليها في قانون التربية والتعليم المشار إليه ،وقةد واجةه هةذا األسةاس وعيةاً
واسعا ً ورغبة كبيرة لدى أفراد المجتمع األردني بإلحا الفتيات اإلناث في التعليم بمختلا مرا له.
وقد درج وزارة التربية والتعليم عل تحويل عدد من المدارس األساسية فةي الصةفوف الةدنيا جاألو ،أساسةي ولغايةة الثالةث أساسةي) إلة مةدارس
مختلطة تستقبل الطلبة من الجنسين ،ولهذا بدأ عدد مدارس اإلناث في هذأل الصفوف بالتنةاق مقابةل تزايةد عةدد المةدارس المختلطةة ،ممةا يسةهم فةي
دمج النوع االجتماعي منذ الطفولة.
ولدى متابعة نس التحا اإلناث في التعليم س المر لة ،فقةد قاربة نسة التحةا اإلنةاث فةي كةل مةن مر لتةي ريةاض األطفةا ،ومر لةة التعلةيم
األساسي ج )%11من مجموع الطلبة من كب الجنسين ،في ين بلغ نسبة التحا اإلناث في مر لة التعليم الثانوي أعلة مةن ج )%11مةن مجمةوع
الطلبة الملتحقين/ات في هذأل المر لة ،لتحقق نسبة أفضل من نس التحا الذكور.
 30التقرير النهائي "لمشروع مشغل المرأة الماهرة" المنفذ بدعم من صندو التشغيل والتدري والتعليم المهني والتقني ،جمعية األسر التنموية الخيرية.5151 ،
 31منشور و" ،جمعية رعاية أسرة الجندي 25 :عاما ً من العطاء والعمل بروح الفريق الوا د".5151 ،
 32التقرير الوطني الثاني "تقدم المرأة األردنية جنحو الوقاية والحماية والتمكين) في مجاالت الحقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعامين ج ،")5151-5155اللجنة الوطنية
األردنية لشؤون المرأة.5152 ،
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إن نس التحا اإلناث في المرا ل التعليميةة المختلفةة جيةدة وثابتةة نسةبياً ،وتتةراوح ةو ،مةا نسةبته ج )%29مةن مجمةوع الطلبةة الملتحقةين/ات فةي
التعليم عبر السنوات العشر األخيرة ،عل الرغم من أن أعداد اإلناث الملتحقات بالتعليم تتزايد وتتقار مةع نسة التوزيةع السةكاني ،وتبةدو منسةجمة
مع نس النمو السكاني للمملكة.
 .0مرحلة رياض األطفال:
تزايدت معدالت التحا اإلناث في مر لة رياض األطفا - ،يث االلتحا فةي هةذأل المر لةة غيةر إلزامةي ،بمسةتوى نمةو محةدود ،مةن ج )%12إلة
ج )%18.59خب ،األعوام الدراسية ج ،)5151/5155 – 5155/5151إذ بلغ معةدالت التحةا الطلبةة اإلجماليةة للعةام الدراسةي ج)5151/5155
ج )%18.1للذكور وج )%18.5لدناث في مر لة رياض األطفا ،للعمر ج )1-2سنوات ،وتشمل سنتي رياض األطفا ،األول والثانية .وإضةافة إلة
محدودية نمو نس التحا اإلناث في هذأل المر لة خب ،هذأل الفترة ،فقد انخفض هذأل النسبة في العام الدراسةي  ،5151/5155نتيجةة لزيةادة أعةداد
الذكور الملتحقين ب تزايد أعل من الزيادة في أعداد اإلناث الملتحقات ،إال أن أعداد اإلناث تزايدت خمسة أضعاف عما كان عليه قبل عشر سنوات،
وبمستوى متقار من الزيادة إلجمالي طلبة المر لة.
 .4مرحلة التعلي األساسي:
مدتها عشةر سةنوات ،وقةد وصةل نسة التحةا اإلنةاث فيهةا خةب ،السةنوات الدراسةية الممتةدة ج )5151/5155 – 5155/5151إلة معةد ،التحةا
يسةةتقر ةةو ،ج ،)% 99.1وهةةي أعلة مةةن متوسةةط نسة التحةةا الطلبةةة مةةن الجنسةةين لتلة الفتةةرة ،إذ بلغة معةةدالت التحةةا الطلبةةة اإلجماليةةة للعةةام
الدراسي ج )5151/5155ج )%92.9للذكور وج )%511لدناث في مر لة التعليم األساسي .واستناداً إل ما ورد في جالمادة  2فقرة  )5من الدستور
األردني بأن الدولة تكفل التعليم ضمن إمكاناتها ،إضافة إل إلزامية التعليم ومجانيته في مدارس الحكومة جالمادة  ،)51فقد أكد قانون التربية والتعليم
رقم ج )1لسنة  ،5992عل هذا الحق ورفع مستوى التعلةيم اإللزامةي ليشةمل المر لةة األساسةية لمةدة عشةر سةنوات ،وإيمانةاً بأهميةة مر لةة الطفولةة
المبكرة لما قبل التعليم المدرسي وتأثيرها عل المخرجات التعليمية ،فقد اقتر تعديبت في جنهايةة عةام  )5151لتصةبح المر لةة اإللزاميةة إ ةدى
عشر سنة بدالً من عشر سنوات ،بإضافة سنة من مر لة رياض األطفا ،إل المر لة األساسية.
 .2مرحلة التعلي الثانوي:
مر لة التعليم الثانوي مدتها سنتان ،غير إلزامية ،وتشةتمل علة عةدة مسةارات ،وقةد وصةل نسة التحةا اإلنةاث خةب ،السةنوات الدراسةية الممتةدة
ج )5151/5155 – 5155/5151عل التوالي ج ،)%82 ،%81.2 ،%85وهةي أيضةا ً أعلة مةن نسة التحةا الةذكور فةي تلة السةنوات ،إذ بلغة
معدالت التحا الطلبة اإلجمالية للعام الدراسي ج )5151/5155ج )%22.1للذكور وج )%82لدناث في مر لة التعليم الثانوي.
وبمقارنة نس التحا اإلناث في مختلا المرا ل التعليمية خب ،السنوات الثبث األخيرة؛ نلحو نمواً بشكل عةام ،و ققة نسةبة التحةا اإلنةاث فةي
المر لة األساسية أعل نسةبة ،تليهةا نسةبة التحةاقهن فةي المر لةة الثانويةة ،إال أن نسةبة االلتحةا فةي مر لةة ريةاض األطفةا ،مةا تةزا ،دون مسةتوى
الطموح سواء للذكور أم لدناث .أمةا فةي مةا يتعلةق بنسةبة الطالبةات اإلنةاث فةي التعلةيم الثةانوي المهنةي /الفةرع الزراعةي فقةد بلغة ج )%52.2للعةام
 ،5155في ين لم تتجاوز نسبة اإلناث في التعليم المهني /الفرع الصناعي ج )%5.8من إجمالي الملتحقين والملتحقات.
 نسب النجاح في امتحان شهاد الدراسة الثانوية العامة:قق اإلناث أعل نس نجاح في امتحان اهادة الدراسة الثانوية العامة ،سواء عل مستوى الحاصلين/ات عل مراكز أوائل الطلبة في المملكة فةي
فروع الثانوية العامة المختلفة ،أو عل مستوى نسة النجةاح العامةة .فقةد صةدت اإلنةاث فةي نتةائج امتحةان اةهادة الدراسةة الثانويةة العامةة للعةامين
الدراسيين ج )5151/5155 ،5155/5155علة التةوالي مةا ينةوف عةن ج )21 -21موقعةا ً بةين أوائةل المملكةة مةن أوائةل الفةروع التعليميةة المختلفةة:
العلمي واألدبي واإلدارة المعلوماتية والتعليم الصحي؛ فضبً عةن عةدد آخةر مةن أوائةل الفةروع األخةرى المهنيةة .فقةد بلغة نسةبة النجةاح العامةة فةي
امتحان اهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام  5151ج ،)%12.9وقد قدم االمتحان دلةيبً آخةر علة ارتفةاع نتاجةات التحصةيل التعلمةي
لدى الطالبات اإلناث مقارنة بنتاجات الطلبة الذكور ،إذ صل اإلناث عل نس نجاح أعل في جميع فروع امتحان اهادة الدراسة الثانويةة العامةة
أيضاً .إن هذا التميّز الذي تحققه اإلناث في نتائج امتحان اهادة الدراسة الثانوية العامة والذي يظهةر فةي كافةة فروعهةا ،ليؤاةر فةي ثنايةاأل إلة أهميةة
التنبه لبهتمام بمستوى تحصيل الطلبة الذكور.
 .2التعلي غير النظامي:
 األمية في التعلي :لقةةد أسةةهم برنةةامج تعلةةيم الكبةةار ومحةةو األميةةة عبةةر العقةةود فةةي معالجةةة ال عدي ة د مةةن القضةةايا وال ة مشكبت التعليميةةة واالجتماعيةةة واالقتصةةادية للفةةرد
وال مجتمع؛ مثلما أسهم في توفير فر التعليم للذكور واإلنةاث علة ةد سةواء؛ وهةو األمةر الة ذي أدى إلة تعميةق الةوعي الةوطني والقةومي لةديهم
محقق ةا ً العةةد ،والمسةةاواة فيمةةا بيةةنهم تحقيق ةا ً أله ة داف التع ة ليم للج ة ميع ،وت ة نفيذاً لخطةةط التنميةةة الشةةاملة ،وأسةةهم أيض ةاً بتوف ة ير فةةر ج ة يدة للكبةةار
الراغبين/ات في تعوي ض ما فاتهم من ف ر التعليم ،وبمعالجة بعض اإلفرازات الس لبية للتعليم النظامي المدرسي ،إذ أم كن م ن خة بله تةدارك مةا
ق ّ
صر أو عجز عن تحقيقه التعليم النظامي ألعداد كبيرة من المواطنين/ات وهم في سن التعليم.
ولقد انخفض النسبة العامة لومية في األردن بشةكل ملمةوس خةب ،السةنوات الماضةية ،وذلة مةن ج )%9.5فةي عةام ج )5112إلة أن وصةل إلة
ج )%2.2في العام ج )5155لدى السكان األردنيين الذين تبلغ أعمارهم ج )51سنة فأكثر ،كما انخفض هةذأل النسةبة وللفتةرة نفسةها مةن ج )%2.8إلة
ج )%1.1لدى الذكور ،ومن ج )%52.5إل ج )%9.9لدى اإلناث ،وفةي الوقة نفسةه بلةغ عةدد اإلنةاث الملتحقةات ببةرامج محةو األميةة وتعلةيم الكبةار
للعةةام الدراسةةي ج )5151/5155فةةي جميةةع أنحةةاء المملكةةة ج )2912دارسةةة ،أي مةةا نسةةبته ج )%92مةةن إجمةةالي الملتحقةةين والملتحقةةات بالبرنةةامج،
ووصل األمية إل أدن دودها لدى الفكات العمرية دون األربعين عاما ً لدى الذكور واإلناث وال سيما لدى الملتحقين/ات بسو العمل.
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إن ظاهرة التسر من المدارس التي تعزى أسبابها عل األغل لظروف اقتصادية واجتماعية لدى بعض األسر األردنية ،تعتبر قضية تأخةذ اهتمةام
مختلا الجهات المعنية وعل رأسها وزارة التربية والتعليم .إال أن اإلجةراءات المطبقةة فةي مةا يتعلةق بإلزاميةة التعلةيم مةا تةزا ،عةاجزة عةن ضةمان
تطبيق قانون اإللزامية عل السكان كافة لمن هم دون عُمر ج )52سنة ،وذل لعدم اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاهه.
فقد بلغ نسبة تسر اإلناث في مر لة التعليم األساسي خب ،األعوام الدراسية ج ،5155/5155و )5151/5155نسبة ج )%59من مجموع الطلبةة
المتسربين .في ين أن هذأل النسبة بلغ في مر لة التعليم الثانوي خب ،األعوام الدراسةية ذاتهةا ج )%12 - %22علة التةوالي مةن مجمةوع الطلبةة
المتسربين في هذأل المر لة ،ولعل هذا االتجاأل في التناق مبشراً لتقلي نس التسر .
وقةةد بلغ ة نسةةبة إعةةادة الطالبةةات اإلنةةاث فةةي المر لةةة األساسةةية لوعةةوام الدراسةةية ج )5151/5155 ،5155/5155 ،5155/5151عل ة التةةوالي
ج ،)% 92 ،%551 ،%551في ين جاءت نسبة اإلعادة لدناث في مر لة التعليم الثانوي بمستوى أقل ،وهي عل التوالي لةنفس األعةوام الدراسةية
ج.)%21 ،%18 ،%29
وقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ العام الدراسي ج )5111/5112بالتعاون مع مؤسسة جكويس سكو ) للتنميةة االجتماعيةة فةي الشةر األوسةط،
ببناء وتصميم وتنفيذ برنامج التعليم غير النظامي جتعزيز الثقافة للمتسربين) ،بهدف إعداد وتأهيل األطفا ،المتسربين من التعليم مةن عمةر ج)58-51
عاما ً للذكور وج )51-51عاماً لدناث ،من خب ،تزويدهم بالمعارف والخبرات ،وإكسابهم المهارات واالتجاهات االيجابية التي تسهم في تمكينهم من
بناء ذواتهم واإلسهام بفعالية فةي تنميةة مجةتمعهم ،إذ تةم بنةاء وتصةميم البرنةامج وفةق ظةروف األطفةا ،المتسةربين ،وتةوفير متطلبةات البيكةة التعليميةة
المادية والبمادية وفق ا تياجاتهم ،و تم إعداد مواد قرائية مبئمة ،وتأمين الغرف التعليمية بالمواد واللوازم واألجهزة التعليمية المحفزة علة الةتعلم،
وتحديد مدة الدراسة وأوقات الدوام اليومي للدارسين/ات في المراكز وفق ظروفهم وا تياجةاتهم ،يةث تبلةغ مةدة الدراسةة فةي البرنةامج ج )52اةهراً
تنفذ من خب ،ج )1لقةات تعليميةة مةدة كةل لقةة منهةا ج )8اةهور ،وتقسةم الحلقةة الوا ةدة إلة مسةتويين مةدة كةل مسةتوى منهةا ج )2اةهور .وبهةدف
مراعاة الفرو الفردية بينهم يتم إجراء اختبارات تشخيصية ،يث يتم إلحا الدارس/ة المسجل في المراكز بالمستوى األو ،من الحلقةة الثانيةة كحةد
أعل في ا ،اجتيازأل االختبارات التشخيصية.
وإدراكاً من الوزارة ألهمية التشبي المؤسسي الفعا ،مع المؤسسات الوطنيةة كافةة والمعنيةة بفكةة األطفةا ،المتسةربين ،فقةد تةم التعةاون مةع الصةندو
األردنةةي الهااةةمي للتنميةةة البشةةرية مةةن خةةب ،البةةدء بتنفيةةذ البرنةةامج فةةي المراكةةز التابعةةة للصةةندو  .وفةةي ضةةوء الجهةةود المبذولةةة مةةن قبةةل الةةوزارة
واركائها المعنيين بالتنفيذ ،فقد تم التوسع بتنفيذ البرنامج في العديد من مناطق المملكة ،إذ بلغ عدد المراكز ج )15مركزاً منها ج )52مركةزاً لدنةاث،
وبلغ عدد الدارسين/ات المنتظمين بالدوام في المراكز ما يقار ج )5111دارس ودارسة ت نهاية العام ج ،)5151منهم ج )912دارسا ً مةن الةذكور
وج )122دارسة من اإلناث.
ً
ً
ويُعد برنامج التعليم غير النظامي جتعزيز الثقافة للمتسربين) أنموذجا رياديا يُحتذى به فةي مجةا ،إعةداد المتسةربين علة مسةتوى دو ،الجةوار كافةة،
وهةةو ترجمةةة لمبةةدأ التعلةةيم للجميةةع بغةةض النظةةر عةةن الجةةنس أو الجنسةةية ،ويعتبةةر بةةديبً مبئمةا ً تةةم اسةةتثمارأل فةةي تلبيةةة اال تياجةةات التعليميةةة لوفةةراد
المهجرين بسب الحر جكالعراقيين والسوريين).
 .1اإلناث وجوائز التميّز في التعلي :
تبلغ نسبة المعلمات اإلناث ج )%22من إجمالي عدد المعلمين/ات عل مسةتوى المملكةة .وتشةكل نسةبة المعلمةين/ات فةي المةدارس الخاصةة ج)%51
من معلمي/ات المملكة .ومن ضمن المبادرات التحفيزية التي تهدف إل رفع سوية العملية التعليمية  -التعلمية التةي تتمحةور ةو ،الطالة /ة ،أنشةأت
جبلة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة "جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز" منذ عام  ،5112والتي تشمل فكات متعددة تطةا ،المعلمةين/ات فةي المرا ةل
التعليمية كافة .وقد قق المعلمات اإلناث نتائج متميزة في ما يتصل "بجائزة المعلم المتميز" عل مدى سنوات تطبيقها ،األمر الذي أسهم في تحفيز
المعلمين/ات ليزداد إقبالهم عل المشاركة في الجائزة ،وقد اكل مجموع المعلمات الفائزات بالجائزة لجميع الدورات ما نسةبته ج )%82مةن مجمةوع
الفائزين/ات من الجنسين.
أما في ما يتعلق بجائزة المدير المتميز؛ فقد قق المديرات اإلناث نسبا ً متميزة في دورات الجائزة الثبث ج)5151 ،5155 ،5119؛ إذ بلغة نسةبة
المديرات الفائزات بالجائزة ج ،)%88ج ،)%25ج )%511خب ،الدورات الثبث عل التوالي.
وعل الصعيد العام؛ هنال نخبة من النساء األردنيات المتميزات اللواتي صلن علة جةوائز فةي مجةاالت العلةوم والبحةث العلمةي وجوانة اإلبةداع
المختلفة :وطنيا ً وعربيا ً ودولياً جالمرفق رقم .)58
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 .2إعداد وإقرار االستراتيجية الوطنية إلدماج النوع االجتماعي في وزار التربية والتعلي :
تنبع أهمية إعداد وإقرار االستراتيجية الوطنية إلدمةاج النةوع االجتمةاعي فةي وزارة التربيةة والتعلةيم جتشةرين الثةاني )5151/مةن كونهةا تسةع إلة :
ضمان تكامل دور اإلناث والذكور بأسلو يحقق التغيير اإليجابي المطلو  ،وتمكين وزارة التربيةة والتعلةيم مةن تضةمين منظةور النةوع االجتمةاعي
في تطوير السياسات واالستراتيجيات وتطبيقاتها وضمن خطط العمل ونشاطات الوزارة ،وإطةب الطاقةات وتعزيةز الوصةو ،إلة الحقةو وفةر
المساواة بين الجنسين ،وتمكين كب الجنسين من اإلسهام بشكل فاعل في اتخاذ القرارات التي تُبن عل وعي عميةق بةاألدوار والمهةام المنوطةة بكةب
الجنسين ،ومتابعة تحقيق أهداف التعليم للجميع واألهداف اإلنمائية لولفية .وامل االستراتيجية الوطنية إلدماج النوع االجتماعي فةي وزارة التربيةة
والتعليم؛ المحاور ا تية:
المحور ( :)0مأسسة إدماج النوع االجتماعي
ويتم ذل مةن خةب ،دراسةة الهيكةل التنظيمةي للةوزارة ،بحيةث يةتم التطبيةق علة مسةتوى مركةز الةوزارة ومةديريات التربيةة والتعلةيم والمةدارس فةي
محافظات المملكة وألويتها ،من خب ،اللجنة التوجيهية للنوع االجتماعي وقسم إدماج النوع االجتماعي.
المحور ( :)4بناء الكفاء المؤسسية
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تمكين العاملين/ات من تل المفاهيم والمهارات المتصلة بإدماج النوع االجتماعي في عملهم اليومي ،من خب:،
 التعاون مع اإلدارات المعنية لتطبيق برامج تدريبية للموظفين/ات في مركز الوزارة ومديريات التربية والمدارس. تقديم اإلرااد والدعم للموظفين/ات عند تحليل النوع االجتماعي. متابعة التقدم الذي يحرزأل الموظفون/ات في تطبيق النوع االجتماعي في العمل اليومي.المحور ( :)2التالطيت االستراتيجي والسنوي
تقوم إدارات مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم بإدماج استراتيجيات النوع االجتماعي وأنشطته في خططها االستراتيجية والسةنوية؛ وبمتابعةة
من قسم إدماج النوع االجتماعي في الوزارة ومراجعة للخطط جميعها؛ لضمان تحليل النوع االجتماعي وتضمين نتائجه في خطةط عمةل اسةتراتيجية
وسنوية مستجيبة ال تياجات النوع االجتماعي.
المحور ( :)2المتابعة والتقيي
يقوم قسم النوع االجتماعي مع ممثلي/ات الوزارة عل مستوى المركز ومديريات التربية والتعليم والمدارس؛ بمراجعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ
االسةتراتيجية الوطنيةةة إلدمةاج النةةوع االجتمةاعي فةةي وزارة التربيةةة والتعلةيم ،وتوجةةه نتةائج التقيةةيم والتطةةور الحاصةل عمليةةة إعةداد الخطةةط السةةنوية
إلدماج النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم.

ثانيا :التعلي العالي
ا تفل األردن في العام  5155بمرور نصا قرن من التعليم الجامعي ،وبنشوء الجامعة األردنية أول الجامعات ،التي رفدت ونظيراتها التي تقةار
ج )11جامعة رسمية وأهلية وإقليمية السو األردني والعربي واإلقليمي والدولي عل د سواء؛ بكفاءات أردنية رفيعة تُعةد الةذخر الو يةد فةي أردن
يخلو من المصادر الطبيعية .وقد أتاح نشةوء الجامعةات األردنيةة الفةر مةن أوسةع أبوابهةا أمةام الفتةاة األردنيةة للتعلةيم الجةامعي ،وألن تطةر كافةة
التخصصات العلميةة التةي تهيةه لهةا الفةر للةدخو ،فةي مختلةا مجةاالت العمةل ،والمشةاركة فةي العجلةة االقتصةادية والتنمويةة .وقةد تمكنة الفتةاة
األردنية من ترجمة رغبتها لممارسة قها في التعليم بأن تصل نسبة التحاقها في التعليم الجةامعي نسةبة تقةار أو تفةو نسةبة التحةا الطلبةة الةذكور
في التعليم الجامعي ،سواء في الكليات العلمية أو الكليات النظرية في الجامعات األردنية .فقد بلغ النسبة المكوية اللتحا اإلناث في الكليةات العلميةة
من مجموع الملتحقين/ات لوعوام الدراسةية ج )5151/5155 ،5155/5155 ،5155/5151ج ،)%22.2ج ،)%29.8ج )%28.1علة التةوالي ،أمةا
نسبتهن في الكليات النظرية ولنفس األعوام فقد بلغ ج ،)%12.5ج ،)%11.5ج )%11.2عل التوالي.
كما تمكن الفتاة األردنية من خب ،جدها وتميّزها ،من السعي نحو االلتحا ببرامج الدراسةات العليةا ،للحصةو ،علة مختلةا الةدرجات العلميةة فةي
برامج جالدبلوم العالي ،والماجستير ،والدكتوراأل) ،وأن تحقق نمواً في نس االلتحا بالنسبة لمجمةوع الطلبةة المقبةولين/ات فةي الجامعةات األردنيةة.
وفي متابعة نمو نس التحا اإلناث ببرامج الدراسات العليا فةي مختلةا الجامعةات األردنيةة ،نجةد أن أعلة نسةبة التحةا للفتيةات فةي بةرامج التعلةيم
العةةالي ،هةةي فةةي برنةةامج الةةدبلوم العةةالي؛ وقةةد بلغةة النسةةبة ج ،)%21.9ج ،)%22ج )%25.2لوعةةوام الدراسةةية ج،5155/5155 ،5155/5151
 )5151/5155عل التوالي ،ويليها برنامج الماجستير؛ وقةد بلغة النسةبة ج ،)%22.5ج ،)%21.1ج )%21.1لةذات األعةوام علة التةوالي ،وأخيةراً
جاء برنامج الدكتوراأل؛ إذ بلغ نسبة اإلناث ج ،)%15.9ج ،)%12.2ج )%12.2لوعوام الثبثة عل التوالي.
ونتيجة للتقدم الذي ققت ه الفتاة األردنية في مجا ،التعليم العالي ،فقد أثبت ذاتهةا مةن خةب ،االلتحةا بتخصصةات علميةة لةم تكةن مألوفةة بالنسةبة لهةا
سةةابقاً ،وانعكةةس ذل ة عل ة تحقيةةق نمةةو واضةةح فةةي نس ة اإلنةةاث الخريجةةات فةةي التخصصةةات العلميةةة كتخصصةةات الهندسةةة واالتصةةاالت وعلةةوم
الحاسو  ،كما هو الحا ،في التخصصات األدبية أو النظرية التي ما تزا ،تشهد نمواً واسعا ً في أعداد الخريجةات اإلنةاث فةي هةذأل التخصصةات .فقةد
بلغ النسبة المكوية للخريجات في تخصصات الهندسة واالتصاالت وعلوم الحاسو من مجموع الخريجين/ات لوعةوام الدراسةية ج،5155/5151
 )5151/5155 ،5155/5155مةةا يلةةي :بلغ ة نسةةبة الخريجةةات فةةي تخص ة الهندسةةة ج ،)%15.1ج ،)%18.9ج )%12.1للسةةنوات الةةثبث عل ة
التةوالي ،كمةةا بلغة نسةةبة الخريجةات فةةي تخصة االتصةةاالت ج ،)%51.2ج ،)%58.1ج )%11.2علة التةةوالي ،بينمةا بلغة نسةبة الخريجةةات فةةي
تخصصات علوم الحاسو ج ،)%25.8ج ،)%22.9ج )%22.1للسنوات الثبث عل التوالي.
 المرأ األكاديمية األردنية:لقةةد أدى التحةةا المةةرأة األردنيةةة بةةالتعليم العةةالي بمختلةةا التخصصةةات ،والتوجةةه ً إل ة اسةةتكما ،دراسةةتها العليةةا للحصةةو ،عل ة اةةهادة الماجسةةتير
والدكتوراأل سواء داخل األردن أم خارجه ،إل تمكن المرأة األردنية من الدخو ،إل مجا ،العمل األكاديمي ،و صولها عل الرت األكاديمية العليا؛
كأستاذ ،وأستاذ مشارك ،وأستاذ مساعد ،ومحاضر ،ومساعد بحث وتدريس ،وبنس متزايدة في السنوات األخيرة.
وبمقارنة نس تمثيل األكاديميات في هيكات التدريس في الجامعات األردنية في كل من الكليةات النظريةة والعلميةة ،نجةد أن نسةبة تمثيةل األكاديميةات
في الكليات العلمية اهدت نمواً أسرع من نسبة تمثيل األكاديميةات فةي الكليةات النظريةة .فقةد بلغة نسةبة اإلنةاث أعضةاء هيكةة التةدريس فةي الكليةات
العلميةةةةة ج ،)%55.1ج ،)%51.2ج )%21.2وفةةةةي الكليةةةةات النظريةةةةة ج ،)%55ج ،)%55.8ج )%52وذلةةةة لوعةةةةوام الدراسةةةةية ج،5155/5151
 )5151/5155 ،5155/5155عل التوالي.
 المرأ األردنية في العلوم والبحث العلمي:ّ
دخل المرأة األردنية مجا ،العلم والبحث العلمي من أوسع أبوابه ،وقد تميز عدد منهن في هذا المجا ،،مما مكنهن من الحصو ،علة جةوائز علميةة
وتقديرية نتيجة إبداعاتهن .وقد تمكن ج ) 58امرأة با ثةة مةن الحصةو ،علة موافقةة لةدعم مشةاريعهن البحثيةة مةن صةندو دعةم البحةث العلمةي فةي
مختلا الجامعات والمؤسسات المعنية ،بقيمة إجمالية مقدارها ج )5.221.522ديناراً أردنيا ً خب ،الفترة الممتةدة مةن ج ،)5155 - 5118فةي مختلةا
المجاالت العلمية.
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ثالثا :التدريب المهني

 دور مؤسسة التدريب المهني في تشجيع دخول المرأ في سوق العمل األردني:تبن المؤسسة في خططها االستراتيجية سياسة تعزيز فر التحا المرأة ببرامج التدري المهني التي تنظمها المؤسسة ،انسجاماً مع التركيز عل
زيادة مشاركة اإلناث في التدري المهني ضمن األجندة الوطنية /محور دعم التشةغيل والتةدري المهنةي .ومةن هنةا انبثةق مشةروع "تعزيةز مشةاركة
اإلناث في برامج التدري المهني" ،الذي يتضمن ثبثةة أهةداف أساسةية لتمكةين اإلنةاث فةي مجةاالت التةدري المهنةي ،هةي :زيةادة عةدد المشةاركات
ببرامج التدري المهني المختلفة ،ورفع كفاءة وتطوير المرأة داخل المؤسسة ،وتطوير برامج اإلنةاث وإدخةا ،بةرامج جديةدة سة ا تياجةات سةو
العمل .ولغايات تنفيذ المشروع يتم التنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العبقة بتدري الفتيات مثةل :جوزارة التخطةيط والتعةاون الةدولي ،وزارة
العمل ،الجمعيات الخيرية ،أصحا العمل ،الصندو األردنةي الهااةمي للتنميةة البشةرية ،اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ،صةندو التنميةة
والتشغيل ،صندو المرأة ،مؤسسة نهر األردن ..،وغيرها من الجهات).
ومن أهم إنجازات مشروع "تعزيز مشاركة اإلناث في برامج التدري المهني"خب ،الفتةرة ج )5151-5119مةا يلةي :تنفيةذ ج )518دورات تدريبيةة،
وتدري ج )5281متدربة ،وعقد ج )511وراة توعوية ،ورفع كفاءة ج )515موظفة ،إضافة إل تنفيذ دراسات تحديد اال تياجةات التدريبيةة ومتابعةة
الخريجةات فةةي أقةاليم المملكةةة .وبالنسةةبة للمعاهةد المتا ةةة لتةدري المةةرأة فةةي أنحةاء المملكةةة؛ فيبلةغ عةةددها ج )9معاهةةد خاصةة لدنةةاث وج )55معهةةداً
مشةةتركا ً للةةذكور واإلنةةاث .أمةةا فةةي مةةا يتعلةةق بعةةدد الملتحقةةات ببةةرامج مؤسسةةة التةةدري المهنةةي خةةب ،السةةنوات العشةةر ج)5155-5111؛ فقةةد بلةةغ
ج )11122متدربة ،أي بنسبة ج )%11.1من إجمالي الملتحقين/ات ببرامج المؤسسة لهذأل الفترة جالمرفق رقم .)51
ً
ً
ً
أما في ما يتصل بالتخصصات التدريبية المتا ة لدناث في مؤسسة التدري المهنةي؛ فيةتم تةدريبهن علة ةوالي ج )21تخصصةا/عمب مهنيةا ضةمن
مسةتويات العمةةل األساسةةية ،التةي تشةةمل :برنةةامج التةدري لمسةةتوى المهنةةي ،وبرنةةامج التةدري لمسةةتوى المةةاهر ،وبرنةامج التةةدري لمسةةتوى محةةدد
المهارات ،إضافة إل دورات التدري المستمر جالمرفق رقم .)55
 مشروع تدريب الفتيات في إقلي الجنوب في عام :4104 تم تنفيذ مشروع تدري الفتيات في محافظات إقلةيم الجنةو فةي عةام 5155؛ والةذي سةع إلة  :تةدري وتشةغيل ج )511متدربةة خةب ،الفتةرة مةنج )5155/55/15 -5155/5/5لتلبية ا تياجات سةو العمةل بالتعةاون مةع الجمعيةات الخيريةة وأصةحا االختصةا والمهتمةين فةي تلة المنةاطق،
وإتا ة فر التشغيل الذاتي لبعض الخريجات ودعم البعض األخر لبدء مشاريعهن الخاصة بهن .ومةن أبةرز إنجةازات المشةروع؛ أنةه قةد تةم تنظةيم
ج )28دورة تدريبية ،وتدري ج )221فتاة عل المهن المختلفة ،وبلغ نسبة التشغيل ج )%21معظمها تشغيل ذاتي.
وفي ما يتعلق بالتحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في مجا ،التدري المهني؛ أبرزها :تدني نسبة التحا المرأة بمعاهد مؤسسة التةدري المهنةي،
إذا ما تم مقارنتها بنس التحا الذكور ،يث تشير الدالئل إل وجود فجوة بين الجنسين في ما يتعلق بااللتحا ببةرامج التةدري المهنةي ،إذ تعتبةر
معظم التخصصات المتوافرة ذكورية بطبيعتها في مجاالت ،مثل :اإللكترونيات والكهرباء والميكانيكا والنجارة ،في ين تتركز اختصاصات النساء
عل الطباعةة والخياطةة وتصةنيع األطعمةة والتجميةل...ال  ،وهةي اختصاصةات تكةرس دور المةرأة التقليةدي فةي المجتمةع .ويواجةه عمةل المةرأة فةي
المؤسسة أيضا ً تحديات ضخمة تتعلق في قدرتها عل تطوير قدراتها البشرية والماديةة وتطةوير منةاهج التةدري وطرقةه وبخاصةة فةي التخصصةات
غير التقليدية وبما يتناس والتغيرات الكبيرة الحاصلة في عالمنا المعاصر ،وبما يضمن ارتباط المهارات والمعارف المكونةة عنةد الخريجةات بتلة
التي سيحتجن إليها في عالم العمل وفي ياتهن الخاصة .إضافة إل ضةعا تمثيةل المةرأة فةي اللجةان الرئيسةة والمناصة القياديةة فةي قطةاع التعلةيم
والتدري المهني ،والنظرة المجتمعية السلبية اللتحا المرأة بالتدري المهني وتوجه اإلناث نحو التعليم األكاديمي جالجامعات) بعامة باعتبةارأل بةديبً
مقبوالً بالنسبة لهن وألسرهن.
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رابعا :المرأ وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الربت بين التعلي وتكنولوجيا المعلومات:
ارتفع نسبة اإلناث ج 51سنة فأكثر) اللواتي يستخدمن اإلنترن مةن ج )%51فةي عةام  5119إلة ج )%21.2فةي عةام  5155مةن إجمةالي األفةراد
اإلناث ج 51سنة فأكثر) .وفي المقابل؛ ارتفع نسبة الذكور ج 51سنة فأكثر) المستخدمين لدنترنة مةن ج )%12.1فةي عةام  5119إلة ج)%12.2
في عام  5155من إجمالي األفراد الذكور ج 51سنة فأكثر) .و س مكان استخدام اإلنترن بالنسبة لدناث؛ فقد صل المنز ،في عام  5119علة
أعل نسبة وهي ج ،)%12.1بينما صل المدارس عل أعل نسبة في عام  5155وهي ج )%28.5جالمرفق رقم .)52
وتشير البيانات اإل صائية الواردة في كتي "المرأة والرجل في األردن "صورة إ صائية " الصادر عن دائرة اإل صاءات العامة في كةانون األو،
 ، 5155إل أنه كلما ارتفع التحصيل العلمي زاد عدد األفراد المستخدمين/ات للحاسو  ،يث أن أكثر من ج )%81من المسةتخدمين للحاسةو مةن
الذكور واإلناث هم من ملة الشهادة الجامعية .وفي المقابل فإن النسبة األقل لمستخدمي/ات الحاسو كان بين ملةة المؤهةل التعليمةي جاألقةل مةن
الثانوي) ج %19للذكور مقابل  %11.2لدناث) .ويمكن القو ،أن التباين بين مستخدمي/ات الحاسو الذكور واإلناث كان أكثر وضو ا ً بةين ملةة
الثانوية العامة وبفار بلغ ج .)% 8ولم تختلا النتيجة بين مسةتخدمي/ات اإلنترنة  ،يةث أن أكثةر مةن ثبثةة أربةاع المسةتخدمين/ات لدنترنة مةن
الذكور واإلناث هم من ملة الشهادة الجامعية .وفي المقابةل ،فةإن النسةبة األقةل لمسةتخدمي اإلنترنة كانة بةين ملةة المؤهةل التعليمةي جاألقةل مةن
الثانوي) ج %51للذكور مقابل  %58لدناث) .ومن الملف لبنتباأل؛ أنه عل الرغم من أن التباين بين مستخدمي/ات اإلنترن الةذكور واإلنةاث كةان
طفيفاً ،إال أن الذكور في جميع المستويات التعليمية كانوا األكثر استخداما لدنترن .
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تقرير و" ،دور مؤسسة التدري المهني في تشجيع دخو ،المرأة في سو العمل األردني ومشروع تدري الفتيات في إقليم الجنو لعام  ،"5155مؤسسة التدري المهني،
نيسان.5152/
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استالدام المرأ األردنية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
أظهرت الدراسة التي أعدتها دائرة اإلعبم في "اركه إبسوس لوبحاث والدراسات" علة هةامش مةؤتمر االتصةاالت وتكنولوجيةا المعلومةات لةدو،
الشر األوسط واما ،أفريقيا ،والذي عقةد فةي األردن عةام  5151برعايةة ملكيةة سةامية ،بحضةور أكثةر مةن ج )111اخصةية عالميةة وعربيةة مةن
خبراء االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،أن المواطن العربي يقضي ما يناهز ثمةاني سةاعات يوميةاً فةي متابعةة وسةائل اإلعةبم المرئيةة والمقةروءة
والمسةموعة واسةتخدام الهةاتا المتنقةل إضةافة لدنترنة وألعةا الفيةةديو .واةمل الدراسةة سة دو ،عربيةة هةي؛ األردن ومصةر ولبنةان والمملكةةة
العربية السعودية والكوي ودولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن أبرز النتائج التي خلُص إليها الدراسة:
 ا تل المرأة األردنية المرتبة األول عربيا ً في استخدامات اإلنترن  ،بنسبة بلغ ج )%22.9من مجمل مستخدمي/ات اإلنترن في األردن. ا تل المرأة األردنية المرتبة األول عربيا ً في استخدام مواقع التواصل االجتماعي ،بنسبة بلغ ج )%12.1من مجمل المشتركين/ات. ا تل المةرأة األردنيةة المرتبةة األولة عربيةا ً فةي نسةبة قارئةات الصةحا عبةر اإلنترنة  ،بنسةبة بلغة ج )%19.9مةن مجمةل قةراء الصةحااإللكترونية في ببدهن.
 ا تل المرأة األردنية المرتبة الثانية عربيا ً في نسبه القراءة ،يث اكل القارئات األردنيات ما نسبته ج (%12.8من مجمل القراء.أجرت (الالطيب دراسة عام )4101ج هدف إل تسليط الضوء عل المدونات النسةائية األردنيةة علة المواقةع اإللكترونيةة ،وركةزت الدراسةة علة
معرفة مستوى المشاركة األردنية في المدونات العربية اإللكترونية من خب ،الموقع اإللكتروني "مكتو " تحديداً ،كونه يضم أكبر تجمةع إلكترونةي
عربي عل الشبكة العنكبوتية ،وكذل معرفة مستوى مشاركة المرأة األردنية فةي المةدونات اإللكترونيةة األردنيةة ،والتعةرف إلة أهةم قضةايا المةرأة
التي تتناولها فةي مةدوناتها ،ودور اإلعةبم اإللكترونةي مةن خةب ،المةدونات فةي تغييةر الصةورة النمطيةة للمةرأة كونةه اإلعةبم البةديل فةي ظةل التقةدم
التكنولوجي ،أم هل يساعد عل ترسي الصورة النمطية بشكل آخر؟ .واستخدم الدراسة منهج تحليل المضمون ،وتكون عينةة الدراسةة مةن أبةرز
المدونات اإللكترونية النسائية األردنية عل الموقع اإللكتروني "مكتو " منذ نشأة ظاهرة التدوين باألردن مةن عةام  5112تة بدايةة عةام ،5151
وقد تم اختيار أبرز المدونات النسائية اإللكترونية في هذا الموقع اإللكتروني اعتماداً عل عدد زوار المدونة البالغ عددها ج )511مدونة .وتم اختيار
المةةدونات النسةةائية األردنيةةة التةةي تتنةةاو ،قضةةايا المةةرأة تحديةةداً مةةن ضةةمن فكةةات التةةدوين البالغةة ج )21مدونةةة .وقةةد تةةم إجةةراء تحليةةل لمضةةمون هةةذأل
المدونات .وخلص الدراسة إل أن المشاركة األردنية في المدونات اإللكترونية تحتل المرتبة الثالثةة مةن بةين الةدو ،العربيةة المشةاركة فةي التةدوين
في الموقع اإللكترونةي "مكتةو " ،وأن مسةتوى مشةاركة المةرأة فةي المةدونات تُعةد ُ قليلةة مقارنةة بمشةاركة الرجةل فةي عةالم التةدوين األردنةي ،وأن
مدونات المرأة األردنية يغل عليها الطابع الشخصي والقصور في تناو ،قضايا المرأة بشكل خةا  ،والتنةاو ،األكبةر لقضةايا نمطيةة ،وأن القضةايا
التي تتناولها غاليا ً ما تكون في أبوا خاصة ،وأن مصادر معلوماتهةا تةأتي مةن المدونةة نفسةها باإلضةافة إلة مصةادر أخةرى ،وأن الفكةة المسةتهدفة
موجهةةة بشةةكل كبيةةر للمةةرأة ضةةمن أبةةوا تطلةةق عليهةةا للنسةةاء فقةةط ،وأن التةةدوين باالسةةم الصةةريح يةةد ،عل ة بدايةةة التغييةةر .وعليةةه؛ فةةإن المةةدونات
األردنيات لم يس ّخرن اإلعبم اإللكتروني الحديث لخدمة قضاياهن فةي هةذا الفضةاء اإلعبمةي الحةر بقةدر مةا أسةهمن فةي تسةخيرأل لتكةريس الصةورة
النمطيةةة الراسةةخة فةةي األذهةةان ،وفةةي التقاليةةد واألعةةراف االجتماعيةةة فةةي المجتمةةع الةةذكوري ،وبالتةةالي؛ فةةإن ضةةور المةةرأة األردنيةةة فةةي المةةدونات
متواضع من النا ية الكمية والنوعية ،وان اهتمامها يتركز في اكل الصةفحة اإللكترونيةة وإخراجهةا مةن صةور وألةوان وعنةاوين ،وعليةه؛ فكمةا فةي
اإلعبم الورقي ما زا ،دور المرأة في اإلعبم اإللكتروني الحر يحمل المبمح الذكورية.
إنشاء قاعد بيانات (من هي) في األردن:
جاء إنشاء قاعدة البيانات جمن هي( في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ضمن المبادرة األردنية  -الدنمركية في الشر األوسط وبالشراكة مةع
المركةةز الةةدنمركي لبحةةوث النةةوع االجتمةةاعي والمةةرأة  KVINFOوتتةةوفر قاعةةدة البيانةةات بةةاللغتين العربيةةة واإلنجليزيةةة ،وهةةذأل القاعةةدة مصةةممة
الستخدام الصحفيين/ات واإلعبميين/ات ،والوزارات واإلدارات المحلية والمنظمةات غيةر الحكوميةة ،وخاصةة الصةناعات والشةركات العامةة .كمةا
تسهل قاعةدة البيانةات بشةكل عةام ،الحصةو ،علة المعلومةات المتعلقةة بالنسةاء الخبيةرات فةي األردن ،يةث تُةدرج قاعةدة البيانةات سةير ذاتيةة لنسةاء
مميةةزات فةةي جميةةع منةةا ي الحيةةاة :وزيةةرات ،سياسةةيات ،قةةادة للةةرأي ،ومةةديرات إدارة مةةن القطةةاع الخةةا فض ةبً عةةن القطةةاع العةةام ،ومحاميةةات
ومصرفيات ،وتضم كذل نقابيات ونااطات وكاتبات وممرضات ومهندسات وأديبات وكاتبات ،وتحتةوي القاعةدة اليةاً سةير ذاتيةة لة ِ ج )521سةيدة،
وتشمل القاعدة نساء متميزات من مناطق المملكة كافة وبمختلا التخصصات األكاديمية والعلمية والفنية والمهنية .ويمكن لمتصفح/ة قاعةدة البيانةات
جمن هي) الوصو ،إل المعلومات و ،الخبيرات؛ إما بالبحث عن طريق األسماء أو عن طريق مجةا ،الخبةرة الةذي يميةزهن .ومةن الجةدير بالةذكر
أن قاعدة بيانات جمن هي) متوفرة في كل من األردن ومصر ولبنان وفلسطين.

ج -مجال المرأ والصحة
السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الوطنية:
استطاع األردن أن يحقق تقدما ً ملموسا ً في العناية بصحة المرأة بكفاءة وجودة عالية وفي جميع مرا ل ياتها ،باإلضافة إل زيةادة الةوعي بالقضةايا
السكانية والصحة اإلنجابية /تنظيم األسرة ،وبما يتناس مع الشريعة اإلسبمية وينسجم مع العادات والتقاليد ويحةافو علة تماسة األسةرة ،وتحسةين
مسةتواها مةةن أجةل الوصةةو ،إلة التةةوازن بةين السةةكان والمةةوارد االقتصةادية واالجتماعيةةة والبيكيةة ،لتحقيةةق التنميةة الشةةاملة والمسةاواة والعدالةةة بةةين
الجنسين ،يث عمل الحكومة عل إعداد السياسات واالستراتيجيات والتشريعات لبرتقاء بجودة الرعايةة الصةحية بشةكل عةام وبالصةحة اإلنجابيةة
بشكل خا  .وقد تضمن البرنامج التنفيذي التنموي ج )5151-5155في "قطاع الرعاية الصحية" األهداف ا تية:
 تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية.34

-

تحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية الصحية مع تقليل الع ء عن التمويل العام.
الحد من معدالت انتشار األمراض غير السارية.

االستراتيجيات والالطت الوطنية التي لها عالقة بالصحة والصحة اإلنجابية /تنظي األسر والفرصة السكانية:
 الخطة االستراتيجية لتنظيم األسرة ج.)5152-5151 االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية /تنظيم األسرة لوعوام ج.)5152-5151 الخطة االستراتيجية لبرنامج القرى الصحية ج.)5151-5155 استراتيجية وزارة الصحة ج.)5155-5118 الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة اإليدز ج.)5152-5155 االستراتيجية الوطنية للصحة النفسية.5155 ، االستراتيجية الوطنية للسكان ج.)5151-5111 االستراتيجية الوطنية لبتصا ،واإلعبم الصحي ج.)5155-5155 االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج.)5152-5151 سياسات الفرصة السكانية.5119 ، الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية.5155 ،أبرز اإلحصاءات الوطنية في مجال صحة المرأ :
ساهم وزارة الصحة بشكل كبير في تحقيق التقدم الملموس في تطوير القطاع الصحي وتحقيق إنجازات كبيرة في مجا ،الرعايةة الصةحية المقدمةة
للمرأة والطفل يعكسها التحسن الملحوظ في المؤارات الصحية الوطنية س جالمرفق رقم  ،)59الذي يوضح مؤارات التقدم المحةرز فةي الجانة
الصحي للعامين ج .) 5155 ،5155وقةد قامة وزارة الصةحة بوضةع سياسةة رياديةة اةاملة فةي مجةا ،تقةديم وتعزيةز خةدمات الرعايةة الصةحية ،بمةا
يضمن تقديم الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية بعدالة وجودة عالية لجميع المواطنين وخاصة للمرأة والطفةل خةب ،مرا ةل يةاتهم العمريةة
المختلفة ،وذل إيمانا ً منها في أن توفير البيكة الصحية السليمة والخدمات الصحية بكافةة أنواعهةا يعتبةر قةاً مةن الحقةو األساسةية للمةواطن لضةمان
مجتمع صحي معاف .
ونوضح في ما يلي أبرز اإل صاءات الوطنية في مجا ،المرأة والصةحة؛ بمقارنةة تطةور مؤاةرات المةرأة األردنيةة خةب ،العةامين ،5155 ،5119
مما يعكس واقع المرأة في مجا ،الصحة جالمرفق رقم .)52
 كان العمر المتوقع وق الميبد في عام  5119ج )22.2عاما ً لدناث وج )25.2عاما ً للذكور ،وارتفع هذا العمر ليبلغ في عةام  5155ج)22.2عاما ً لدناث وج )25.2عاماً للذكور.
 انخفض معد ،وفيات الرضع جلكل  54111مولود ي) من ج )51في عام  5119إل ج )52في عام .5155 انخفض معد ،وفيات األطفا ،دون الخامسة جلكل  54111مولود ي) من ج )58في عام  5119إل ج )55في عام .5155 أما معد ،وفيات األمهات جلكل  5114111مولود ي) فقي بقي يراوح مكانه وبقيمة ج )59الة خب ،العامين  5119و.5155 ارتفع نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظةيم األسةرة ضةمن سةن ج )29-51سةنة مةن ج )%19.1فةي عةام  5119إلة ج )%25.5فةي عةام.5155
 انخفض معد ،الخصوبة الكلي من ج )1.8في عام  5119إل ج )1.1في عام .515535

اإلنجازات والبرامج في مجال صحة المرأ :
قق األردن تقدما جوهريا ً في مجا ،صحة األم والطفل خب ،النصا الثاني من القرن الماضي ،والعقد األو ،من األلفية الثالثةة ،وقةد انعكةس التقةدم
في المجا ،الصةحي بشةقيه الوقةائي والعبجةي علة صةحة األم والطفةل ،كمةا سةاهم التحسةن الكبيةر فةي الظةروف االجتماعيةة واالقتصةادية فةي رفةع
المستوى المعيشي ،األمةر الةذي سةاهم فةي انخفةاض معةد ،وفيةات األمهةات و ةديثي الةوالدة ،فقةد انخفةض معةد ،وفيةات األمهةات فةي األردن خةب،
السنوات ج )5118-5112إل مستوى ج )59.5الة وفاة لكةل ج )5114111مولةود ةي مقارنةة بة ج )25وفةاة لكةل ج )5114111مولةود ةي ألعةوام
ج ) 92-91وذل س الدراسة الوطنية التي قام بها المجلس األعل للسكان .وخب ،السنوات الماضية قام وزارة الصحة بتحقيةق انجةازات كبيةرة
في مجا ،صحة المرأة والطفل من خب ،تقديم خدمات صحية ااملة ومتكاملة للمرأة والطفل وفق أ دث المعايير العالمية ،يث تعتبر صةحة المةرأة
و الطفل من األولويات الهامة في وزارة الصحة ،فباإلضافة إل أنهما يشكبن اريحة كبيرة من ارائح المجتمع وأنهما يعتبران من الفكةات الحساسةة
والمعرضة لعوامل االختطار عل الصحة ،فإن النهةوض بصةحتهما يةنعكس علة صةحة األسةرة والمجتمةع بشةكل عةام .ومةن هةذا المنطلةق سةاهم
وزارة الصحة بتقديم خدمات ريادية ااملة لصحة المرأة والطفل ،تمثل بما يأتي:
 .0توسيع نطا الخدمات المقدمة للمرأة والطفل في المراكز الصحية؛ الشاملة واألولية والفرعية ،يث ااتمل هذأل الخدمات عل ؛ خدمات
صحة المرأة المتكاملة في جميع مرا لها العمرية ،باإلضافة إل خدمات رعاية األم أثناء فترة الحمل وما بعد الوالدة ،ورعاية الطفولة
المتكاملة ت عمر ج )2سنوات وخدمات تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.
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 .4رفع كفاءة مقدمي/ات الخدمات في المراكز الصحية في مجا ،تقديم خدمات صحة المرأة والطفل ،يث تم إعداد المعايير واألدلة اإلراادية
والتدريبية وإعداد مدربين/ات معتمدين في جميع المحافظات وتدري الكوادر الصحية عليها.
 .2زيادة االستخدام لخدمات صحة المرأة والطفل في المراكز الصحية ،من خب ،تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للطفل والمرأة
وتوفيرها في المراكز الصحية ،والتطوير المستمر للبنية التحتية للمراكز وتجهيزها باألجهزة والمعدات البزمة ،وتوفير الكوادر الصحية
المختصة والمعنية.
 .2زيادة التغطية لخدمات رعاية المرأة والطفل من خب ،ابكة واسعة من المراكز المنتشرة في جميع أنحاء المملكة ،يث ارتفع عدد مراكز
األمومة والطفولة من مركز وا د عام  5911ليصل إل ج )25مركزاً عام  ،5922وج )511مركزاً في عام  ، 5995وج )251مركزاً في عام
 ،5112ليصل إل ج )222مركزاً في عام .5155
 .1زيادة االستخدام لخدمات تنظيم األسرة في المراكز الصحية :يث تم إدخا ،وسائل تنظيم األسرة الحديثة ذات الفاعلية العالية في جميع مراكز
األمومة والطفولة وتدري الكوادر عليها ،وتم استحداث نظام للتزويد بوسائل تنظيم األسرة يغطي جميع القطاعات الصحية في المملكة
ويضمن توفرها المستمر.
 .2تحسين كفاءة استخ دام معلومات صحة المرأة والطفل وتنظيم األسرة ،من خب ،تطوير و وسبة نظام المعلومات والمؤارات الخاصة
بخدمات صحة المرأة والطفل.
 .7زيادة درجة التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء المساهمين في تقديم خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم األسرة ،وتنفيذ العديد من المشاريع
واالتفاقيات مع الجهات الداعمة.
 .8رفع مستوى الوعي وإاراك المجتمع في مجا ،صحة المرأة والطفل.
ومما ال ا فيه؛ أن الرعاية الصحية األولية تكون أكثر فاعلية في تجن مضاعفات الحمل والوالدة خب ،فترات الحمل المبكرة ،واستمرارها تة
وق الوالدة وأثنائها وما بعدها ،يث بلغ نسبة الحوامل اللواتي تلقين خدمات رعاية الحمل من قبل كادر طبي مدر ج ،)%99وتمة ج)%9945
من الةوالدات فةي مرفةق صةحي ،وتلقة ج )%85مةن السةيدات خةدمات مةا بعةد الةوالدة خةب ،يةومين مةن الةوالدة ،وذلة سة بيانةات قسةم السةكان
والصحة األسرية لعام . 5155
وفي إطار جهود الوزار ة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل ،قام الوزارة بوضع استراتيجية الحمل ا من للتعامةل مةع القضةايا ذات
األولوية ،ولتشكل مرجعية لوضع الخطط التنفيذية لخدمات الحمل ا من عل جميةع مسةتويات الرعايةة الصةحية لتحقيةق األهةداف المرجةوة .ويشةمل
نطةةا االسةةتراتيجية خ ة دمات رعايةةة األم خةةب ،فتةةرات مةةا قبةةل الحمةةل ،ومةةا بعةةد الحمةةل ،ومةةا قبةةل الةةوالدة وأثنةةاء الةةوالدة ومةةا بعةةدها .وقةةد تطرق ة
االستراتيجية كذل لمكونات أخرى للحمل ا من مثل تنظيم األسرة ورعاية ما بعد اإلجهاض.
الممارسات المتبعة في وزار الصحة للحد من حاالت الوفيات وأمراض النفاس:
 امو ،السيدات الحوامل بمظلة التأمين الصحي. مجانية الرعاية للحوامل ما قبل الوالدة وبعدها. تأمين برامج التثقيا الصحي الهادفة للسيدة الحامل و ،ضةرورة الةوالدة ا منةة بالمستشةفيات ،والمباعةدة بةين األ مةا ،،وأهميةة الرضةاعةالطبيعية.
 المتابعة الحثيثة للحامل خب ،فترة الحمل للوصو ،لوالدة آمنة ،وما بعد الوالدة للحماية من األمراض النفاسية. توفر سياسة واضحة للرضاعة الطبيعية تساعد عل تشجيع الرضاعة الطبيعية ،وتلزم الكوادر الصحية بضةرورة العمةل بهةا ونشةرها .علمةاًبأنه قد تم إدماج البند الذي يتعلق بإعطاء ساعة رضاعة للموظفة في القطاع الحكومي لحين بلوغ الطفل سن السةنة ،وذلة فةي نظةام الخدمةة
المدنية الجديد لعام ج.)5151
 تةةوفير كةةوادر طبيةةة مؤهلةةة فةةي المستشةةفيات إلجةةراء التةةدخبت الطبيةةة البزمةةة ،وتةةوفير األدوات البزمةةة للوصةةو ،لةةوالدة آمنةةة والحةةد مةةنالمضاعفات النفاسية.
 إدخا ،برنامج صحة المرأة في ج )52مركزاً صحيا ً اامبً كمر لة أول  ،وتضمينه صحة المراهقات ،ومن أهداف ذل زيةادة الةوعي ضةمنهذأل الفكة لخطورة الزواج المبكر والحمل المبكر عل صحة المرأة.
 اعتماد السياسات الهادفة لتخفيض معد ،الخصوبة الكلي من خب ،تةوفير وسةائل تنظةيم األسةرة مجانةا ً فةي جميةع مراكةز األمومةة والطفولةة،وتشجيع الوالدة بالمستشفيات وتأهيل وتدري الكوادر وتأمينهم باألدوات البزمة وا منة لحاالت الوالدة المنزلية.
 تم إعداد الخطة االستراتيجية لتنظيم األسرة لوزارة الصحة ج.)5152-5151 تم إعداد ثبث سياسات تتعلق بتقديم خدمات تنظيم األسرة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. تم إعداد سياسات اإل الة الداخلية لتقليل الفر الضائعة. تم اعداد سياسة تقديم خدمات تنظيم األسرة بعد الوالدة وبعد اإلجهاض. تم التوسع في تقديم خدمات الصحة اإلنجابية في المراكز الصحية الفرعية بإقليم الجنةو  ،وذلة مةن خةب ،تعيةين ج )11مثقفةة صةحية لتنفيةذالزيارات المنزلية ،وتقديم وسيلتين من وسائل تنظيم األسرة الحديثة جالحبو بنوعيها والواقي الذكري).
 تم إعداد األدلة اإلراادية السريرية لوسائل تنظيم األسرة المستندة عل األدلة.5151 ، تم تنفيذ ندوات توعوية لرفع الوعي المجتمعي و ،قضايا تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية.ةو ،المواضةةيع التاليةة :المشةةورة ،ومهةارات تركية
 تةم عقةد سلسةةلة وراةات تدريبيةةة للكةوادر الصةةحية فةي القطةةاع العةام والقطةاع الخةةااللول  ،ومهارات غرسة اإلمببنون.
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في ما يتعلق بجهود اإلعالم الصحي لتوعية المرأ :
تنفةةذ وزارة الصةةحة العديةةد مةةن البةةرامج اإلعبميةةة للتوعيةةة الصةةحية؛ اسةةتناداً الة الخطةةة االسةةتراتيجية لةةوزارة الصةةحة ،والتةةي تتمااة مةةع الهةةدف
االستراتيجي لتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية ألفراد المجتمع ،مةن خةب ،الحمةبت اإلعبميةة لرفةع مسةتوى الةوعي الصةحي ،وتشةجيع ممارسةة
األنماط السلوكية الصحية ألفراد المجتمع عامة والنساء خاصة ،في مواضيع الصحة اإلنجابية مثل؛ برامج جتنظيم األسرة ،واألمومة ا منة ،والعنا
ضد المرأة ،ومشاكل سن اليأس ،وسرطان الثدي وعنق الر م ،والفح الطبي قبل الزواج ،والزواج المبكر) ،وبرامج أخرى مثل برنامج جمكافحة
التدخين ،وممارسة النشاط البدني ،والتغذية السليمة ..وغيرها).
 نماذج لبعض الحمالت اإلعالمية للتوعية الصحية للمرأ : المرأ العربية تتكل  :هو برنامج تدريبي إعبمي يهدف لمساعدة افراد المجتمع عامة والمرأة خاصةة علة تبنةي أنمةاط سةلوكية مةن اةانها
الحفاظ عل سبمتهم وتحسين نوعيةة يةاتهم و يةاة أسةرهم ،وتنةاو ،هةذا البرنةامج النةوا ي الصةحية واالجتماعيةة واالقتصةادية واألدوار
االجتماعية المتغيرة في المجتمع ،من أجل الوصو ،بالمجتمع إل مر لة الكفاءة الصحية والرفاأل االجتماعي والمعيشي.
 حملة حياتي أحلى :هي ملة وطنيةة لتنظةيم األسةرة تهةدف الة تشةجيع الشةبا المقبلةين علة الةزواج والمتةزوجين ةديثاً واألزواج علة
تكةةوين أسةةرة صةةغيرة سةةعيدة ،مةةن أجةةل الوصةةو ،إلة الرفةةاأل المعيشةةي واالجتمةةاعي .يةةث كةةان التركيةةز فةةي هةةذأل الحملةةة علة المةةرأة فةةي
المجتمعةةات المحليةةة ،وقةةد تضةةمن هةةذأل الحملةةة تنويهةةات إذاعيةةة وتلفزيونيةةة كانة تقةةدم بشةةكل يةةومي علة اإلذاعةةة والتلفزيةةون ،ونشةةرات
توعوية وتثقيفية ،وملصةقات وإعبنةات فةي الشةوارع ،اةارك فيهةا مقةدمو الخةدمات الصةحية فةي مراكةز تقةديم الخةدمات فةي القطةاع العةام
والخا والمجتمعات المحلية.
" مبادر مبرو " و"مبةرو أصةبحت أمةا وأبةا" ،والتةي تةم مةن خبلهةا توزيةع كتيبةات بالتعةاون مةع دائةرة األ ةوا ،المدنيةة والجةوازات
للتوعية في مجاالت تنظيم األسرة.
 تم استحداث موقع للمواد اإلعبمية في عام 5119؛ والذي يتم من خبله نشر كافة المواد اإلعبمية التي تسةتهدف القضةايا الصةحية بشةكل
عام وقضايا المرأة بشكل خا  ،وهو متاح للجميع.
مكافحة مرض السرطان:
س بيانات التقرير السنوي الخامس عشر لسنة  ،5151واعتماداً عل تاري التشخي من بداية ج )5151/5/5ت تاري ج ،)5151/55/15بلغ
مجموع الحاالت المسجلة ج )2851الة منها ج )2955ألردنيي الجنسية؛ أي ما نسبته ج )%25.5من إجمالي عدد الحاالت ،منها ج )2829الة مةن
ذات السلوك الخبيث لوورام س ما يتم اعتمادأل في التحليل وفق المعايير الدولية لتحليل الحاالت السرطانية ،وج )25الة ذات سةلوك ج،)in situ
وبلغ عدد الحاالت بين غير األردنيين ج )5899الة؛ أي ما نسبته ج.)%52.8
 السرطانات األكثر شيوعا بين الذكور:القولةةون والمسةةتقيم بنسةةبة ج ،)%52.5سةةرطان الرئةةة بنسةةبة ج ،)%51.1سةةرطان البروسةةتات بنسةةبة ج ،)%9.2سةةرطان المثانةةة بنسةةبة ج ،)%8ثةةم
سرطانات الدم بنسبة ج.)%1.1
 السرطانات األكثر شيوعا بين اإلناث:سةةرطان الثةةدي بنسةةبة ج ،)%12.2سةةرطان القولةةون والمسةةتقيم بنسةةبة ج ،)%9ثةةم سةةرطان الليمفومةةا الهةةودكينز بنسةةبة ج ،)%1.1وسةةرطانات الغةةدة
الدرقية بنسبة ج.)%2.1
في ين بلغ مجموع سرطانات األطفا ،ما دون الخامسةة عشةر مةا نسةبته ج )%2مةن مجمةوع السةرطانات الكلةي ،منهةا ج )551ةاالت بةين الةذكور،
وج )82الة بين اإلناث ،وكان موزعة علة النحةو التةالي :سةرطان الةدم ج ،)%11الةدماغ ج ،)%55الكلة ج )%2.2ثةم سةرطان األنسةجة الضةامة
ج.)% 1.2
وبلةغ عةةدد ةةاالت سةرطانات الثةةدي عنةةد النسةةاء لعةام  5151ج )925الةةة ،والنسةةبة المكويةة لهةةا بلغة ج )%12.2مةةن ةاالت اإلنةةاث ،أي مةةا نسةةبته
ج )%59.8من إجمالي السرطانات.
 معدالت اإلصابة بالسرطان لعام :4101• المعد ،العام لدصابة بالسرطان للبالغين بلغ ج 29.2لكل 511.111من السكان) .ذكور ج ،)22وإناث ج.)81.5
• معد ،اإلصابة الخام لوطفا ،،بلغ ج )81لكل مليون طفل ،ج 92ذكور 22 ،إناث).
ويظهر جالمرفق رقم ) 11؛ اإل صاءات والبيانات المتصلة بةالبرامج المعنيةة بمكافحةة السةرطانات؛ موضةحة عةدد السةيدات اللةواتي أجةرين الفحة
السريري للثدي ،واللواتي تم تةدريبهن علة الفحة الةذاتي للثةدي ،وعةدد النةدوات التثقيفيةة التةي تنفيةذها ،وعةدد الحضةور فةي هةذأل النةدوات ،وعةدد
السيدات اللواتي تم تحويلهن لعمل فح ماموغرام ،وذل س السنوات.
مكافحة مرض اإليدز:
تم وضع خطة استراتيجية وطنية لمكافحة اإليدز لوعوام ج ،)5152 - 5155وقد تم تحقيق اإلنجازات التالية:
 .0إنشاء نظام للمتابعة والتقييم للبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز ،وتضمينه األهداف والمؤارات المستهدفة.
 .4إجراء دراسة الرصد السلوكي والحيوي لديدز بين الفكات ذات االختطار العالي لدصابة بفيروس اإليدز.
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 .2توفير البرامج العبجية والوقائية للمرض والمصابين ،مما أسهم في تحسين نوعية الحياة لديهم وبدون أن يترت عليهم أي كلفة مالية.
 .2المحافظة عل معد ،انتشار منخفض لديدز باألردن.
 .1بناء اراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لمكافحة اإليدز في األردن ،مما ساهم في الوصو ،للفكات المستهدفة.
 .2تنفيذ برامج التدري والتعليم وبناء القدرات للكوادر الصةحية ومؤسسةات المجتمةع المةدني ،مةن خةب ،عقةد العديةد مةن الوراةات التدريبيةة
واالجتماعات التنسيقية في مجا ،اإليدز ،وامو ،قادة المجتمع المدني والحكومي في هذأل األنشطة.
 .7إعداد وإنتاج المواد التعليمية والتدريبية والدالئل اإلراادية في مجا ،اإليدز واألمراض المنقولة جنسياً.
 .8امو ،مختلا القطاعات المعنية في اللجنة التنسيقية لديدز والتدرن.
 .9إنشاء وتعزيز مراكز المشورة والفح الطوعي لديدز في المحافظات ،مع المحافظة عل السرية والخصوصية لمتلقي الخدمة.
 .01توفير الدعم المالي والفني للبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز ،بالحصو ،عل منح من الصندو العالمي لمكافحة اإليدز والتدرن والمبريا.
 .00اعتمد األردن سياسة من أجل معالجة فيروس نق المناعة البشةرية/اإليدز فةي العمةل جأبريلل ،)٣١٠٢ /وهةو الرائةد فةي المنطقةة العربيةة.
فلقد عمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة األردنية والشركاء االجتماعيين في األردن منذ العام  ،5151مةن أجةل تعزيةز سياسةة وإطةار
تشريعي يعالج بفعالية فيروس نق المناعة البشرية/اإليدز من خب ،مكان العمل .وتُعتبر هذأل الخطوة محطة مفصلية بالنسبة إلة األردن
والمنطقة العربية ،وتؤ ّكد التزام األردن بتشجيع العمل البئةق لجميةع العمةا ،،وتسةتخدم مكةان العمةل كنقطةة دخةو ،مةن أجةل التخفيةا مةن
ا ثار االجتماعية واالقتصادية لفيروس نق المناعة البشرية.
مبادرات المجلس األعلى للسكان فيما يتعلق بقضايا المرأ :
نظراً ألهمية المر لة الحالية التي يشهدها األردن كونه عل أعتا تحو ،ديموغرافي تاريخي يُعةرف بة ِ "الفرصةة السةكانية" ،ومةا يترتة علة ذلة
من مشاريع وبرامج وخطةط عمةل لضةمان دمةج البعةد السةكاني علة مختلةا المسةتويات الوطنيةة والمحليةة ،وألهميةة دور المةرأة الةرئيس فةي تحقيةق
الفرصة السكانية واالنتفاع منها ،من خب ،تعزيز دورها االجتماعي واالقتصادي ،قام المجلس بمبادرات عدة في هذا المجا ،،من أهمها:
-

-

-

تضمن "وثيقة سياسات الفرصة السكانية"4119 ،ج عل سياسات ومؤارات التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة ،من أهمها:
أ -عل مستوى تحقيق التحو ،الديموغرافي والوصو ،إل فترة الفرصة السكانية:
• االستثمار في الصحة.
• االستثمار في التعليم والتعليم العالي.
• تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة.
 عل مستوى االستفادة من عوائد الفرصة السكانية:• توسيع سو العمل ومرونته.
• االنفتاح االقتصادي.
• تعبكة المدخرات و فز االستثمار.
• الحماية االجتماعية.
ت -عل مستوى سياسات الحماية االجتماعية واإلعداد لمر لة ما بعد الفرصة السكانية:
• تغطية وامو ،القوى العاملة بتأمينات الضمان االجتماعي.
• إصب ات لتعزيز الديمومة المالية لونظمة التقاعدية.
• استحداث تأمينات جديدة؛ تأمين التعطل عن العمل واألمومة ..وغيرها.
• توسيع نطا الفكات والخدمات المشمولة بالتأمين.
• تطوير خدمات الصحة الوقائية والعبجية والنفسية للمسنين.
تضةةمن "الالطةةة الوطنيةةة لرصةةد ومتابعةةة تحقيةةق واسةةتثمار سياسةةات الفرصةةة السةةكانية"4100 ،؛ عل ة اإلطةةار المنطقةةي للنتةةائج المرغةةو
تحقيقها من خب ،تطبيقها ،والتي تستهدف تحقيق رفاهية المواطن في ظل الفرصة السكانية ،من خب :،اإلعداد الفعا ،لمر لة الفرصةة السةكانية
وما بعد الذروة ،والوصو ،إل ذروة الفرصة السكانية في عام  ،5111والوصو ،إل معدالت مرتفعة من نس السكان النشيطين اقتصادياً ،من
خب ،تحقيق :بيكة تعليمية محفزة للبحث العلمةي واإلبةداع ،وبيكةة أعمةا ،محفةزة للعمةل واالسةتثمار والريةادة ،وإقبةا ،متزايةد علة العمةل المهنةي
والتقني ،وإقبا ،متزايد عل العمل الريادي والتشغيل الذاتي ،وارتفاع مستمر في المشاركة االقتصادية للمرأة.
تضمن قاعدة المؤارات السكانية باستخدام برمجية  Devinfoمؤارات خاصة بالمرأة.
تضمن موقع الدراسات اإللكتروني  promiseدراسات خاصة بالمرأة في مختلا المجاالت.
الخارطة الرقمية الموضحة للمناطق التي توفر خدمات الصحة اإلنجابية /تنظيم األسرة بالتعاون مع وزارة الصحة متوفرة منذ عةام  5155علة
الموقع االلكتروني للمجلس األعل للسكان.
االستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية وخططها التنفيذية؛ تضمن عدة سياسةات ومبةادرات خاصةة بتمكةين المةرأة التخةاذ قرارهةا الةواعي فيمةا
يتعلق بصحتها اإلنجابية.
إعداد استراتيجية كس التأييد لتضمين خدمات تنظيم األسرة في برامج التأمين الصحي الخا .
إعداد أكثر من ج )52دراسة وكتيبا ً وتقريراً وملخ سياسة ،تناول موضوعات مختلفة استهدف المرأة جالمرفق رقم .)15
عقد عدة لقاءات مائدة مستديرة و" ،مسةاهمة المةرأة فةي تحقيةق واسةتثمار الفرصةة السةكانية" بمشةاركة كافةة الجهةات المعنيةة بةالمرأة .سةلط
الضوء عل أهمية مشاركة المرأة األردنية في التنمية االقتصادية ،وانعكاس ذل عل زيادة الناتج المحلي ومساهمتها في تحسين مستوى معيشة
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أسرتها ،وبالتالي المساهمة في تحقيق الفرصةة السةكانية واالنتفةاع منهةا ،مةن خةب ،تعليمهةا وتسةليحها بالمهةارات المطلوبةة لسةو العمةل لزيةادة
فرصها في االلتحا بسو العمل والمشاركة في الحياة العامةة ،ممةا يةؤدي إلة تقليةل عةدد المواليةد لةديها ،وبالتةالي االسةتثمار فةي صةحة وتعلةيم
أبنائها باعتبارهم مستقبل الفرصة السكانية واالستثمار بهم يؤدي إل زيادة اإلنتاجية والتي تعتبر من متطلبات الفرصة السكانية.
المشاركة في عةدة لقةاءات اسةتهدف المنظمةات النسةائية ،هةدف إلة التشةاور ةو ،محةاور المةؤتمر الةدولي للسةكان والتنميةة وخاصةة المحةاور
المعنية بقضاي ا المرأة وتضمين توصيات المشاورات الوطنية ضمن "التقرير الوطني الثاني للمملكة األردنية الهاامية و ،تقييم التقدم فةي تنفيةذ
برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  -5992القاهرة ،وما بعد عام  ،"5152والذي تم رفعه إل منظمة اإلسكوا وجامعة الدو ،العربيةة،
وعرض نتائجه ضمن التقرير العربي اإلقليمي خب ،فعاليات المؤتمر العربي اإلقليمي للسةكان والتنميةة "تحةديات التنميةة والتحةوالت السةكانية
في عالم عربي متغير" في زيران .5151
تضةمين قضةةايا المةرأة ضةةمن " بيةان موقةةا المملكةةة األردنيةة الهااةةمية مةن أولويةةات برنةامج عمةةل السةةكان والتنميةة مةةا بعةد  ،"5152والتةةي تةةم
تزويدها إل المندوبية األردنية في نيويورك لتضمينها في كلمة األردن التي تم إلقاؤها في اجتماع لجنة السكان والتنمية في الةدورة ج )22خةب،
الفتةةرة ج /55-2نيسةةان ،)5152/والجلسةةة االسةةتثنائية الخاصةةة بمراجعةةة برنةةامج عمةةل مةةؤتمر السةةكان والتنميةةة فةي إطةةار الجمعيةةة العامةةة لومةةم
المتحدة في دورتها ج )29في ج /55أيلو.)5152/،
تشكيل لجنة فنية لتطوير أنظمةة التبليةغ والتسةجيل الخاصةة بوفيةات األمهةات فةي األردن ،اسةتجابة لتوصةيات الدراسةة الوطنيةة لوفيةات األمهةات
ج.)5118-5112
تنفيةةذ برنةةامج توعيةةة بةةالقوانين واألنظمةةة الداعمةةة للرضةةاعة الطبيعيةةة 5151؛ هةةدف إل ة مسةةاعدة النسةةاء المرضةةعات العةةامبت عل ة ممارسةةة
الرضاعة الطبيعية المطلقة بالتعاون مع وزارة الصحة وتجمع لجان المرأة الةوطني األردنةي ،وقةد تةم توزيةع مطويةات تضةمن رسةائل توعويةة
و ،القوانين واألنظمة الداعمة للرضاعة الطبيعية.
تنفيذ عدة برامج توعيةة للقيةادات النسةائية 5151؛ فةي منةاطق جيةو الفقةر بالتعةاون مةع وزارة الصةحة وتجمةع لجةان المةرأة الةوطني األردنةي،
هدف إل رفع الوعي بالقضايا السكانية بما فيها؛ قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ،والفرصة السكانية وأثر البعد السكاني عل القطاعةات
التنموية المختلفة ،إل جان تمكين المرأة وعبقته بالخصوبة.
عقد لقاءات وارية في المحافظات و ،الصحة اإلنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة.
إعداد اإلطار العام لبتصا ،واإلعبم الخا بالفرصة السكانية" :التدري والتعليم المهني والتقني"" ،الريةادة والتشةغيل الةذاتي"  ،5151نظةراً
للدور الكبير لبتصا ،ووسائل اإلعبم فةي المسةاهمة برفةع الةوعي وتغييةر السةلوك نحةو العمةل المهنةي والتقنةي لةدى اإلنةاث والةذكور ،وتحسةين
صورته لديهم ،ولتنظيم جهود وعمليات االتصا ،المؤسسي التي يتم تنفيذها ضمن هذين المحورين ،كجزء من الجهود الوطنيةة المبذولةة لترجمةة
وتحقيق أهداف الفرصة السكانية بحلو ،العام  ، 5111وقد تم تعميمه عل الجهةات ذات الصةلة بالتةدري المهنةي والتشةغيل كافةة ،لبستراةاد بةه
عند إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بتل الجهات لوعوام المقبلة ،وبما يتبءم مع طبيعة عملها ومواردها البشرية والمالية.
تنفيذ ملةة إعبميةة خةب ،العةام  5155ةو ،الفرصةة السةكانية؛ بةالتركيز علة محةوري "التةدري المهنةي والتقنةي /الريةادة والتشةغيل الةذاتي"
للجنسين اإلناث والذكور ،بهدف زيادة الوعي بالفرصة السكانية والسياسات الواجة اتخاذهةا فةي الوقة الحاضةر لبسةتفادة مسةتقببً مةن عوائةد
تحقيقها وصوالً لتحسين مستوى ياة المواطن ،عبر وسائل اإلعبم جالمرئية ،المسموعة ،الشااات االلكترونية ،ومواقع التواصةل االجتمةاعي)،
بالتعاون مع برنامج اركاء اإلعبم لصحة األسرة.
تحةةديث اللمحةةة السةةكانية المتةةوافرة علة الموقةةع االلكترونةةي للمجلةةس ج)www.hpc.org.jo؛ والهادفةةة إلة نشةةر القضةةايا ذات الصةةلة بالسةةكان
والتنمية دوريا ً بما فيها تل المتعلقة بةالمرأة ،عبةر تضةمينها ألبةرز وأهةم القضةايا وفقةا ً للمسةتجدات فةي الشةأن السةكاني علة المسةتويات المحليةة
واإلقليمية والدولية.
تنفيذ وراة عمل "تحليل السياسات وعملية االتصا ،وكس التأييد للفرصة السكانية" بالتعاون مع مشةروع السياسةة الصةحية USAID /خةب،
العام  ، 5151بهدف بناء قدرات المجلةس والعديةد مةن الجهةات الشةريكة العاملةة فةي مجةا ،إيجةاد بيكةة داعمةة للسياسةات السةكانية علة المسةتوى
الوطني ،وتنفيذ األنشةطة المتعلقةة بتلة السياسةات ،وتحسةين مشةاركة القطاعةات المختلفةة والتنسةيق بينهةا ،بمشةاركة إعبميةين وضةباط ارتبةاط
الفرصة السكانية في مختلةا الةوزارات والمؤسسةات والهيكةات العامةة والخاصةة المعنيةين برصةد ومتابعةة مؤاةرات تحقيةق واسةتثمار سياسةات
الفرصة ،ومسؤولي اإلعبم واالتصا ،في مختلا الجهات ذات العبقة ،وكان رفع معد ،المشاركة االقتصادية للمرأة أ د أهم محاور الوراة.
واارك المجلس األعل للسكان في العديد من الفعاليات الوطنية والعربية والدولية التي تناولة وناقشة قضةايا مختلفةة تتصةل بتعزيةز المسةاواة
36
بين الجنسين وتمكين المرأة جالمرفق رقم .)15

د -مجال العنف ضد المرأ
ينطلق األردن في تنفيذ التزاماته األساسية للتعامل مع العنا ضد المرأة والقضاء عليه ،من القناعةة بةأن مايةة النسةاء مةن العنةا القةائم علة النةوع
االجتماعي هو متطل أساسي لتمكينهن وضمان مشاركتهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفي المجاالت كافة.
صدور التشريعات المتعلقة بحماية المرأ من العنف:

36

تقرير ملخ

و" ،مبادرات المجلس األعل للسكان فيما يتعلق بقضايا المرأة" ،لغايات تقرير بيجين  ،51المجلس األعل للسكان ،نيسان.5152/
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بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلا المنظمات المعنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ تم سن قانون الحماية من العنا األسري رقم ج )2لسنة
 ، 5118الذي يهدف إل منع كافة أسالي العنا الموجهة إل أفةراد األسةرة وبخاصةة المةرأة؛ وجةاء بفكةرة وجةود لجةان للوفةا األسةري ،ويُعةد أو،
قانون صدر عل مستوى الوطن العربي يتحدث عن ماية األسرة ويعطيها خصوصية ويلزم التبليغ عن العنا.
كما صدر القانون المع ّد ،لقانون العقوبات األردني لسنة 5155؛ الذي ادد العقوبات عل جرائم العنا البدني والجنسي كجرائم االغتصا وجةرائم
هت العرض والخطا والتحرش الجنسي ،وعل مرتكبةي جةرائم تهرية األاةخا عبةر الحةدود ،وجريمةة نسة طفةل إلة امةرأة لةم تلةدأل وجةرائم
القوادة والخطا ..وغيرها من الجرائم ذات الصلة .ومن التوصيات التي قبلها األردن عند مناقشة تقريرأل الوطني الثةاني ليةة االسةتعراض الةدوري
الشامل أمام مجلس قو اإلنسان في ج )5151/51/52تعديل قانون العقوبات لجهة إلغاء المادة ج )118المتعلقة بوقا تنفيذ العقوبة أو التحقيةق فيهةا
بزواج المغتص بالضحية ،وأية تشريعات تميّز ضد المرأة.
انضمام األردن لمبادر األم المتحد لاللتزام بالقضاء على العنف ضد المرأ :
انضم األردن في ج )5152/5 /51رسميا ً لمبادرة األمم المتحدة لبلتزام بالقضاء عل العنا ضد المرأة .وجاء ذل خب ،الحفةل الةذي أقامتةه اللجنةة
الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،يث وقع وزيرة الثقافة مندوبة عن رئيس الوزراء عل هذأل المبادرة التي توقع عليها الحكومات تأكيداً منها علة
االلتزام بالقضاء عل العنا ضد المرأة .و ضةر التوقيةع مسةاعدة األمةين العةام لومةم المتحةدة والةرئيس التنفيةذي لهيكةة األمةم المتحةدة للمسةاواة بةين
الجنسين وتمكين المرأة "فومزيلي مبمبو  -نغكوكا" ،ووزيرة التنمية االجتماعية ،واألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
وأعلن األردن عن خطوات قيقية سيتخذها للقضاء عل العنا ضد المرأة .وتشمل هذأل اإلجراءات إعداد "اسةتراتيجية وطنيةة للقضةاء علة العنةا
ضد المرأة" ،وإصب ات تشريعية لتحسين البيكة القانونية لمجابهة تل الظاهرة ،وتطوير آليةات تةوفر المعلومةات ةو ،مةدى انتشةار ظةاهرة العنةا
ضد المرأة.
وبالتزامه هذا؛ ينضم األردن ألكثر من ج )25كومة باإلضافة إل االتحاد األوروبي ت نهايةة العةام الماضةي  ،5151إذ تلتةزم هةذأل الةدو ،بوضةع
القضاء عل العنا ضد المرأة عل رأس أولوياتها من خب ،االنضمام لمبادرة األمم المتحدة .وتدعو المبادرة قادة العالم إلة تبنةي التزامةات قيقيةة
للقضاء عل العنا ضد المرأة ،واإلعبن عةن إجةراءات محةددة للتعامةل مةع العنةا ضةد المةرأة والقضةاء عليةه ،وأن تةدرج هةذأل اإلجةراءات ضةمن
منظومة إصبح القوانين وإتا ة الفرصة للمرأة للمشاركة في فرض القانون وقوات فو السبم والمشاركة الفاعلة عل خطوط المواجهة.
استحداث قس خاص للوقاية والحماية من العنف األسري في وزار الصحة:
بعد إقرار قانون الحماية من العنا األسري سنة  5118؛ قام وزارة الصةحة بمأسسةة الخةدمات المتعلقةة بةالعنا ضةد المةرأة ،مةن خةب ،اسةتحداث
قسم خةا للوقايةة والحمايةة مةن العنةا األ سةري ،وتمثلة مهةام القسةم بالتةالي :إعةداد الخطةط التنفيذيةة لتقةديم خةدمات التقصةي والتشةخي المبكةر
والتعامةل مةةع ةةاالت العنةةا األسةةري فةةي وزارة الصةةحة ،ومتابعةةة تنفيةذ وتقيةةيم هةةذأل الخطةةط ،وإعةةداد المعةةايير والةةدالئل اإلراةةادية والبروتوكةةوالت
المتعلقة بالعنا األسري ،ورفع كفاءة الك وادر الصحية و ،إجراءات التعامةل مةع ةاالت العنةا األسةري ،وإنشةاء نظةام معلومةات خةا بحةاالت
العنا األسري ،وإجراء الدراسات واألبحاث ،وتشكيل لجنة توجيهية للعنا األسري.
وقد تم تحقيق اإلنجازات التالية:
 عقد دورة تدريبية لمقدمي/ات الخدمة الصحية في وزارة الصحة و ،إجراءات الوقاية والحماية والكشا المبكر عن االت العنا األسري،وقد تم تدري ج )5255مقدم/ة خدمة.
 اعتماد آلية للتبليغ والتحويل والمتابعة لحاالت العنا التي يتم اكتشافها. تشكيل فريق تدري مدربين وطني و ،إجراءات التعامل مع االت العنا األسري. تشكيل لجان ماية األسرة في المراكز الصةحية والمستشةفيات التابعةة لةوزارة الصةحة؛ يةث قامة اللجةان باكتشةاف وتحويةل ج )2281الةةعنا إل إدارة ماية األسرة.
 عقد ندوات توعوية للمجتمع المحلي و ،الوقاية والحماية من العنا األسري يث تم استهداف ج )111مواطنة. تفعيل نظام الربط اإللكتروني لحاالت العنا األسري المكتشفة. تشكيل لجنة توجيهية للعنا األسري في وزارة الصحة.استحداث دار الوفاق األسري /وزار التنمية االجتماعية:
يُعد دار الوفا األسري الذي تم استحداثه في وزارة التنميةة االجتماعيةة عةام 5118؛ أنموذجةا ً لمركةز الخةدمات المتكاملةة لمجابهةة العنةا االسةري،
وهو يمثل منهجيةة عمةل مبتكةرة تتةيح لضةحايا العنةا األسةري وأسةرهم االلتقةاء بفريةق مؤهةل متعةدد التخصصةات مةن الجهةات مقدمةة الخدمةة ذات
العبقةةة ،لمسةةاعدة المعنفةةين ومرتكبةةي العنةةا فةةي آن وا ةةد علة كسةةر لقةةة العنةةا األسةةري ،وبنةةاء عبقةةات أسةةرية سةةليمة لتحقيةةق التةةرابط واألمةةن
ا الجتماعي .وقد صل دار الوفا األسري عل "جةائزة الخدمةة العامةة التةي تمنحهةا األمةم المتحةدة فةي مجةا ،الخدمةة العامةة علة مسةتوى مايةة
المرأة" بتاري ج .)5151/55/11وتشتمل خدمات الدار عل  :خدمة االستضافة ،والخدمات االجتماعية ،وخدمات اإلرااد النفسي ،والخدمات الطبية
ا لعبجية ،والخدمات القانونية ،والخدمات الشرطية ،والخدمات التوعوية ،والخدمات المتكاملة .وتم توسعة الدار لتستقبل في عام  5151ج )822الة
يرافقها ج )521طفبً .وتستقبل دار الوفا األسري جميع الحاالت المحولة من مايةة األسةرة أو مةديريات التنميةة العاملةة فةي الميةدان ،بغةض النظةر
عن الجنسية للمنتفعة ،يث أثبت آخر إ صائية للمنتفعات؛ أن نسبة األردنيات بلغ ج ،)%85.51والجنسةيات العربيةة ج ،)%51.21أمةا الجنسةيات
األخرى فبلغ ج.)%5.12
استحداث مكتب شكاوى المرأ في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ :
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يُمكن استعراض أبرز إنجازات مكت اكاوى المرأة في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة؛ عل النحو ا تي:
أ -في عام 4118ج ت تأسيس شبكة مناهضة العنف ضد المرأ "شمعة":
تح رعاية صا بة السمو الملكي األميرة بسمة بن طب ،المعظمة /رئيسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،تم إطب ابكة مناهضة العنةا
ضد المرأة "امعة" في آذار ،5118 /وبناءاً عل قرار مجلس الوزراء رقم 9121/8/55/5بتكليا اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة بتشةكيل
ابكة اتصا ،بين اللجنة والوزارات والمؤسسات العامة للعمل مع اللجنة الوطنية لتحقيق أهدافها ،جاء اإلعبن عن مبررات إنشةاء الشةبكة فةي إطةار
الفعالية الختامية لحملة ج )52يوما ً لمناهضة العنا ضد المرأة والذكرى التاسعة والخمسين لدعبن العةالمي لحقةو اإلنسةان .وتعمةل الشةبكة ضةمن
خطة استراتيجية ،وتم وضع أبرز مبمحها وفق منح تشاركي من قبل أعضاء الشبكة.
ب -في عام 4119ج ت إنجاز ما يلي:
 افتتاح مكت اكاوى المرأة السةتقبا ،ةاالت العنةا والتمييةز ضةد المةرأة؛ سةواء وقعة فةي الحيةاة العامةة أو الخاصةة ،تحة رعايةة صةا بةالسمو الملكي األميرة بسمة بن طب ،المعظمة.
 تفعيةةل خةةط مسةةاعدة مجةةاني السةةتقبا ،الشةةكاوى عل ة مةةدار سةةبعة أيةةام أسةةبوعياً ج )52سةةاعة يومي ةاً ،لتقةةديم االستشةةارات األوليةةة مةةن خةةب،األخصائيين/ات.
 البدء باستقبا ،الحاالت بكافة الطر وتقديم االستشارة االجتماعية والقانونية والنفسية ،وتحويلها للجهات المعنية ومتابعتها ت إغب الملا. تصميم قاعدة بيانةات خاصةة بمكتة اةكاوى المةرأة واةركائه ،وتةم مخاطبةة الجهةات المهتمةة لشةراء هةذأل القاعةدة واسةتخدامها ،بهةدف تو يةدالبيانات سعيا ً للوصو ،إل السجل الوطني و ،االت العنا ،يث قام المكت بتوثيق جميع الحاالت الواردة علة قاعةدة البيانةات ،وأصةبح
نظام تحويل الحاالت إل الجهات ومتابعتها يتم عن طريق قاعدة البيانات.
 تعزيز التواصل والمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات األهلية ،ي تم تنظيم اجتماعات مع ما يزيد عةن ج )511جهةة وتوقيةعمذكرات تفاهم مع ج )12جهة جالمرفق رقم .)51
 تعيين ضابط ارتباط ممثل/ة لكل جهة ،وإدخا ،كافة المعلومات المتعلقة بالجهات وضباط االرتباط عل قاعدة بيانات مكت اكاوى المرأة.ج -في عام 4101ج ت إنجاز ما يلي:
 تخصي مسا ة في قائمة أرقام الطوارئ اليومية في الصحا المحلية ججريدة الرأي ،وجريدة الدستور) لمكت الشكاوي. توقيع ج )52مذكرة تفاهم مع الجهات الشريكة جالحكومية وغير الحكومية) في محافظاتي عجلون والعقبة جالمرفق رقم .)51 تدري موظفات المراكز الستة التابعة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في المحافطات عل استقبا ،الشكاوى. توفير قاعدة البيانات للمراكز الستة وللجهات الشريكة في المحافظات.د -في عام 4100ج ت إنجاز ما يلي:
 تم العمل عل متابعة إعداد استراتيجية ابكة امعة ،وعقد اجتماع للشبكة إلقرار مسودة االستراتيجية. تم اراء قاعدة البيانات من قبل جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" ،ميزان ،وزارة العمل ،ومعهد العناية بصحة األسرة. تم إعداد سجل جرائم الشرف.هـ -في عام 4104ج ت إنجاز ما يلي:
 تةةم تفعيةةل نظةةام ربةةط خةةط المسةةاعدة المجةةاني بتةةوفير خدمةةة المكالمةةات الثبثيةةة لمكت ة اةةكاوى المةةرأة الفةةرع الةةرئيس مةةع فةةروع اللجنةةة فةةيالمحافظات ،جالكرك ،العقبة ،اربد ،عجلون ،مادبا ،والمفر ).
 تم تأسيس ابكة مناهضة العنا ضد المرأة للشبا ؛ والتي تسم "ابكة ابا امعة" ،وتضم في عضويتها عدداً من الشةبا والشةابات علةمستوى محافظات المملكة ،وهي ابكة تدافع عن قةو المةرأة ،وتنفةذ أنشةطة وفعاليةات خةب ،الحملةة الدوليةة السةنوية لمناهضةة العنةا ضةد
المرأة والتي تبدأ من ج 55/51-55/51من كل عام).
و -في عام 4102ج تم إقرار البئحة التنظيمية لشبكة مناهضة العنا ضد المرأة.
ز -الورش التدريبية والتوعويةج والفعاليات األخرى التي ت تنفيذها خالل الفتر (:)4102 – 4119
 قام المكت بتنظيم عدد من الورش التدريبية لبناء قدرات ضباط االرتباط والمجتمع المحلي عل المواضيع التالية: قاعدة بيانات مكت اكاوى المرأة وآليات استقبا ،الشكاوى.
 تدري ضباط ارتباط المحافظات عل مهارات كس التأييد وإدارة الشبكات.
 تنفيذ الورش التدريبية لموظفات األمانة العامة ومنسقات اللجنة عن جإدارة المشاريع ،مهارات االتصا ،والتواصل ،مهارات كس التأييد).
 تنفيةةذ ورش فةةي األقةةاليم الثبثةةة :الشةةما ،،والوسةةط ،والجنةةو  ،اسةةتهدف ضةةباط ارتبةةاط مكتة الشةةكاوى ةةو ،جتصةةنيفات العنةةا ،مهةةارات
االتصا ،،الميثا األخبقي ،مهارات كس التأييد).
 تنفيذ ورش عمل لوخ صائيين/ات النفسيين واالجتماعيين جالعبج الفردي ،أسالي التشخي  ،العبج التعبيري ،العبج المعرفي السلوكي).
 تنفيذ وراات عمل لضباط ارتباط المكت في المحافظات بعنوان إدارة الحالة.
 دورة العبج النفسي التكاملي التي استهدف األخصائيين/ات النفسيين واالجتماعيين.
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 المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية المجتمعية.
 آليات ماية المرأة من العنا ،قانون األ وا ،الشخصية ،وآلية عمل مكت اكاوى المرأة.
 نظام اإل الة وآليات المتابعة.
 دليل مناهضة العنا ضد المرأة بالتعاون مع الرجا.،
 عقد جلسات توعية قانونية لمخيمات البجكين الفلسطينيين و ،مكت اكاوى المرأة وقانون األ وا ،الشخصية. تنظيم الحملة الدولية لمناهضة العنا ضد المرأة سنوياً؛ والتي يقةوم بهةا مكتة اةكاوى المةرأة بمشةاركة دو ،العةالم فةي مناهضةة العنةا ضةدالمرأة ،من خب ،تنفيذ عدد من األنشطة والفعاليات خب ،الحملةة التةي تبةدأ مةن ج )55/51-55/51مةن كةل عةام ،ويةتم تغطيةة األقةاليم الثبثةة:
الشما ،،والوسط ،والجنو .
 إصدار مجموعة من المطبوعات والوثائق؛ أبرزها :البرواور التعريفي بمكت اكاوى المرأة وخدماته ،البرواور التعريفةي بشةبكة مناهضةةالعنةةا ضةةد المةةرأة "اةةمعة" ،والميثةةا األخبقةةي لمكتة اةةكاوى المةةرأة والجهةةات الشةةريكة ،ودليةةل المنظمةةات المعنيةةة بةةالعنا ضةةد المةةرأة،
والتقريةةر التحليلةةي لقاعةةدة بيانةةات مكت ة اةةكاوى المةةرأة ،ودليةةل األخصةةائيين النفسةةيين واالجتمةةاعيين ،وكتي ة العنةةا ضةةد المةةرأة للمةةدارس
والجامعات ،وتقرير قتل النساء بذريعة الدفاع عن الشرف لوعوام ج )5155-5155جالمرفق رقم .)55
 تم تشكيل اللجنة التوجيهيةة العليةا واللجنةة الفنيةة لحمايةة عةامبت المنةاز ،بتةاري ج .)5155/55/59وقةد تةم عقةد عةدة اجتماعةات مةع الجهةاتالحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية ،للوقوف عل واقةع عةامبت المنةاز .،وتةم تشةكيل فريةق فنةي عمةل علة إعةداد مسةودة "اإلطةار
الوطني لحماية عامبت المناز "،ج ،)5152/5151ويجري العمل اليا ً عل مراجعة المسودة وتعديلها لغايات إقرار اإلطار واعتمادأل.
تنفيذ مشروع "حماية الفتيات والنساء الصغيرات من العنف" في المركز الوطني لحقوق اإلنسان:
يتم تنفيذ مشروع " ماية الفتيات والنساء الصغيرات من العنا" في المركز الوطني لحقو اإلنسةان ،بالتعةاون مةع منظمةة كيةر العالميةة وبةدعم مةن
اإلتحاد األوروبي .ويُعن مشروع" ماية" بحمايةة الفتيةات والنسةاء الصةغيرات مةن ج )58 - 8سةنة فةي األردن مةن العنةا الموجةه لهةن مةن الجةنس
ا خر .ويُمكن تلخي أبرز األعما ،وموضوعات الورش التي تم تنفيذها ضمن فعاليات مشروع ماية؛ خب ،العام 5151؛ عل النحو ا تي:
 تم تنظيم وراات الجندر جالنوع االجتماعي)؛ وامل  :العوامل التي تؤدي إلي تقسيم األدوار ،والفر بين النوع االجتماعي والجةنس ،واتفاقيةةقو الطفل ،ومشروع قانون الطفل في األردن .وقد استهدف الطلبة بمعد ،ج )511طالباً/ة فةي المةدارس المسةتهدفة فةي محافظةات :المفةر 4
معان 4وعمان .إضافة إل مشاركة ج )111من أولياء األمور وج )551من قادة المجتمع المحلي والمعلمين/ات في الورش التوعوية.
 تم تنظيم ج )2ورش للعصا الذهني و ،مشروع قانون الطفل في األردن في كةل مةن المحافظةات المسةتهدفة ،وهةي جعمةان ،الزرقةاء ،اربةد،المفر  ،معان ،والكرك) ،وكان آلية العمل في ورش العصا الذهني و ،القانون كما يأتي:
 oتدري الشبا والشابات الداعمين للمشروع ممن تم تدريبهم علة آليةات البرنةامج وأهدافةه علة توزيةع اسةتمارة ةو ،قةانون الطفةل
للعينة المستهدفة من ارائح المجتمع.
 oإعطاء نبذأل عن اتفاقية قو الطفل ودور المشروع لتحري القانون ،أثناء وبعد توزيع االستمارة.
 oتم جمع االستمارات وتحليل البيانات المدخلة من قبل فريق كل محافظة.
أما بالنسبة ألكثر التوصيات التي رغ المشاركون/ات بأن تتواجد في القانون المستقبلي لحماية الطفل ،فقد ركزت في معظمها علة ضةرورة
ماية األطفا ،من العنا األسري ،و قهم في التعلةيم ،ومةنعهم مةن العمةل فةي سةن مبكةرة ،وضةرورة أخةذ مشةكلة التحةرش الجنسةي واالتجةار
بأعضاء األطفا ،عل محمل الجد ،ومعاقبة المسيء لهم.
 نفذ المركز الوطني لحقو اإلنسان بالتعاون مع مؤسسة كير ضمن مشروع ماية الفتيات والنساء من العنا في األردن ،وبتمويل من االتحةاداألوروبي ،الوراة الرابعة لمراجعة تعديبت مشروع قانون الطفل بالتعاون مع ج )15مؤسسة من المؤسسات الرسمية وغيةر الرسةمية المعنيةة
بقضايا الطفل ،والذين اكلوا فريقا ً قام بوضع المقتر ات بناء عل طل مةن وزارة التنميةة االجتماعيةة ،بغيةة الوصةو ،إلة قةانون يتةواءم مةع
االتفاقية الدولية لحقو الطفل ،للسعي ال قاً لكس تأييد البرلمانيين إلقرارأل.
 تنظيم ماراثون اارك به طب وطالبات من جميع مدارس الكرك ،بهدف الترويج وكس التأييد لفكرة المشروع؛ وهي ماية الفتيات والنسةاءالصغيرات من العنا وإقرار مشروع قانون الطفل الذي تةم إدخةا ،كافةة التعةديبت المطلوبةة عليةه ،كمةا اةارك بالفعاليةة أهةالي الطلبةة ،وقةادة
المجتمع ،والكادر التعليمي والمعلمون/ات ومرافقو الطلبة وأفراد من األمن العام.
 تم تنفيذ العديد من الفعاليات الفنية والمسابقات والمسر يات والرسوم ،وتم اإلعةبن عةن مبةادرة اربةد "جداريةة مناهضةة العنةا ضةد المةرأة"،التي تنفذها مجموعات األقران الداعمة للمشروع ،لكس التأييد في جامعة اليرموك ومن طلبةة كليةة الفنةون الجميلةة فةي إربةد وطلبةة المةدارس
النموذجية في المحافظة للمشروع.
 تم جمع ألا توقيع إلقرار مشروع قانون الطفل عل جدارية تحمل اسم المشروع والجهات المنفذة وهي مؤسسة كير والمركز الوطني لحقةواإلنسان واالتحاد األوروبي كجهة ممولة ،في مدرسة األميرة ر مة الثانويةة للبنةات ،تحة رعايةة عطوفةة محةافو الزرقةاء وعةدد مةن النةوا
ومفوض الحقةو والحريةات وعةدد مةن المعلمةين والمعلمةات واألهةالي فةي محافظةة الزرقةاء ،كمةا اةارك ج )211طالبةة وج )511طالة مةن
مدارس محافظة الزرقاء في الفعالية.
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 تم استثمار المسرح التفاعلي وتفعيل دورأل في تسليط الضوء عل قضايا العنةا ،مةن خةب ،ملةة المشةروع فةي نهايةة اةهر  .5151/1كمةا تةمإنتاج فيلم قصير عن قضايا العنا ضد المرأة وتسجيل مشاهدات من الواقع المجتمعي في معان ،وعرضه أثناء مهرجان يجمع أهةالي األطفةا،
37
ونخبة من قادة المجتمع المحلي.
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إجراء دراسة "الالصائص االجتماعية واالقتصادية لحاالت العنف األسري" /المجلس الوطني لشؤون األسر (:)4102
أصدر المجلس الوطني لشؤون األسرة في عام  5151؛ دراسة متخصصة بعنةوان "الخصةائ االجتماعيةة واالقتصةادية لحةاالت العنةا األسةري".
وتُعد هذأل الدراسةة األولة مةن نوعهةا فةي األ ردن ،كونهةا تةوفر بيانةات ومعلومةات قيقيةة عةن ةاالت العنةا األسةري ،ممةا يسةاعد صةانعي القةرار
والمؤسسات الوطنية المعنية في رسم السياسات ،وتصميم التدخبت للح ّد من العنةا األسةري وفقةا ً لحقةائق علميةة واقعيةة .وهةدف الدراسةة للتعة ّرف
االت العنا وأسرها ،والخصائ االجتماعية واالقتصادية لمرتكبي العنةا إضةافة إلة ضةحايا العنةا األسةري بنةاء علة بيانةات
عل خصائ
قيقية من ملفات الحاالت .وقد طبق الدراسة عل االت العنا األسري المسجلة رسميا ً بإدارة ماية األسرة /مديرية األمةن العةام ،ونفةذت ضةمن
نهج تشاركي بين كل مةن المجلةس الةوطني لشةؤون األسةرة ،وإدارة مايةة األسةرة ،ومركةز الدراسةات األمنيةة بمديريةة األمةن العةام ،وهيكةة التكافةل
االجتماعي  -سابقاً ،مشةيرا إلة أن عينةة الدراسةة تألفة مةن ج )195الةة عنةا أسةر ّ
ي مةن الحةاالت المسةجلة لةدى أقسةام إدارة مايةة األسةرة فةي
محافظات المملكة ،وذل من خب ،استمارة أعدت لهذأل الغاية.
وكشةف الدراسةةة؛ أن أكثةةر أنةواع العنةةا األسةةري ممارسةة فةةي األردن هةةو العنةا الجسةةدي وبنسةةبة ج .)%82وأضةاف ؛ أن غالبيةةة العنةةا األسةةري
يُمارس من جان فرد وا د من أفراد األسرة ،كما أن غالبية ال ُمساء إليهم يمارس عليهم أكثر من اكل من أاكا ،العنا .وكان أعل نسبة ممارسةة
للضر باليد أو الرجةل ج ،)%22.2والسة والشةتم والتحقيةر ج ،)%15.2والصةرا ج ،)%51.1ومنةع المصةروف عةن أفةراد األسةرة ج،)%58.1
إضافة إل إهما ،الزوج لمتطلبات الزوجة ج .)%58.5كما أظهرت الدراسة أن ج )%25.5من االت العنا األسري تمارس بشكل أكبر في األسةر
التي يبلغ عدد افردها ج )1أفراد فأقل ،وأن ج )%19.2من أسر االت العنا األسري كان من اريحة الدخل الشهري ج )111دينار فأقل.
وبين الدراسة أن غالبية مرتكبي العنا األسري من ذوي المستوى التعليمي المنخفض ،و والي ثلث مرتكبي العنا األسري من فكة العاملين ،كما
أن أكثر من ثلثي االت العنا األسري تمارس من قبل الزوج أو األ  ،وأن أكثر من نصا مرتكبي العنا األسري تكررت ممارستهم للعنا.
وفيما يتعلق بخصائ المساء إليهم فأاارت الدراسة إل أن غالبيتهم من النساء البالغين ،وغالبيتهم من العاطلين عةن العمةل ،وأعلة نسةبة ممارسةة
للعنا األسري تقع عل أفراد الفكة العمرية ج  )51-52سنة.
أما أسبا العنا من وجهة نظر األفراد ال ُمساء إليهم فهي؛ السمات الشخصية للمسيكين ،مثل" :العصبية الزائدة ،والجهةل وعةدم المعرفةة ،والمةرض
النفسي أو العقلي ،والبخل ،والمرور في مر لة مراهقة ،والغيرة ،واالتكالية ،واألنانية ،وعدم تحمل المسؤولية" ،إضافة إل الخبفات بين الةزوجين
وبين أفراد األسرة ،والعوامل المادية والصعوبات المالية التي تواجه األسرة ،وتدخل أهل الزوج والزوجة في اؤون األسرة.
فيما تمثل أسبا العنا من وجهة نظر مرتكبي المعنا ،في الفر في العمر بين الزوجين ،وعةدم ا تةرام أفةراد األسةرة لبعضةهم بعضةاً ،والرغبةة
في الزواج بأخرى ،وتعدد الزوجات ،وغيا أ د الوالدين ،ووجود عبقات غير مشروعة أل د الزوجين ،واالختبف عل تربية األبناء ،والمعاملةة
السيكة بين أفراد األسرة ،والخبف و ،الحقو الشرعية ومشكبت اإلرث ،وإنجا الزوجة لدناث اضافة ال العوامل والصعوبات المادية.
وأوصة الدراسةة بضةةرورة مراجعةة وتقيةيم التةةدخبت والخةدمات المقدمةة مةةن المؤسسةات المختلفةة لحةةاالت العنةا األسةري ،والتعة ّرف علة مةةدى
فاعليتها ،نظراً الرتفاع نسبة تكرار ممارسة العنا في االت العنا األسري ،ونشر برامج اإلرااد األسري عل المستوى الوطني بصةورة تسةاعد
عل محاربة ثقافة العنا لدى األسر األردنية ،وتمكينها من تعزيز أطر التواصل والحوار فيمةا بينهةا .كمةا اةمل التوصةيات ضةرورة إعةادة تطبيةق
الدراسة بشكل دوري للتع ّرف عل التغيرات التةي تحةدث علة الديناميكيةة االجتماعيةة واالقتصةادية للعنةا األسةري ،واالعتمةاد عليهةا فةي مراجعةة
السياسات والبرامج الوطنية الموجهة لمعالجة العنا األسري.
دور إدار حماية األسر  /مديرية األمن العام:
بادرت مديرية األمن العةام فةي عةام  5992؛ السةتحداث إدارة مايةة األسةرة كةأو ،إدارة متخصصةة فةي مجةا ،العنةا األسةري فةي الشةر األوسةط
لمعالجة قضايا األسرة ،ولتشكل بذل أنموذجا ً أردنيا ً متميزاً في العمل التشاركي ما بةين مديريةة األمةن العةام وعةدد مةن المؤسسةات الحكوميةة وغيةر
الحكومية ذات العبقة؛ ترسيخا لنهج جالشرطة المجتمعية) وبما يحقق مبدأ جالشرطة في خدمة الشع ) .وتخت اإلدارة في قضايا اإليةذاء الجسةدي
واإلهما ،وقضايا االعتداءات الجنسية أو الشروع بها ،والتي تقع عل الذكور أو اإلناث مت كان الفاعل من داخل األسرة.
ومن أهم إنجازات إدارة ماية األسرة :تفعيل التنسيق مةع وزارة العةد ،السةتحداث محكمةة خاصةة بقضةايا العنةا األسةري ،ونقةل التجربةة األردنيةة
الرائدة في مجا ،ماية األسرة إل باقي الدو ،العربيةة واإلقليميةة ،وإنشةاء مركةز خةا بخةدمات ضةحايا العنةا األسةري بحية ث تتةوفر فيةه جميةع
الخدمات تح سقا وا د ،كما تم افتتاح أقسام إلدارة ماية األسرة في ج )9محافظات في المملكة ،هي :اربةد ،عجلةون ،جةرش ،المفةر  ،الزرقةاء،
البلقاء ،مادبا ،الكرك ،والعقبة ،وتم مؤخراُ افتتاح مفرزة في مخيم الزعتري للبجكين السوريين.
دور المجلس األعلى للشباب في الحد من العنف ضد المرأ :
و ،أعما ،مشروع ماية ج 5151/5/5ولغاية  ،)5151/55/11المركز الوطني لحقو اإلنسان ،نيسان.5152/
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يعمل المجلس جاهداً من أجل بث الوعي بين الشبا والشابات من خب ،عقد الندوات وورش العمةل التةي تةدعو وتبةين ضةرورة وقةا العنةا ضةد
المرأة واإلساءة لوطفا ،،يث تم عقد عدة ورش و ،تمكين المرأة وتعريفها بحقوقها وواجباتها ،وأخرى للتعريا بحقو األطفا ،في ياة كريمةة
بعيدة عن العنا ،وذل انسجاما ً مع رؤية المجلس بضرورة وضع خطةة الوقايةة أوالً قبةل الشةروع فةي المعالجةة ،وبخاصةة أن المجلةس يتعامةل مةع
ابا واابات الوطن ضمن الفكة العمرية ج )11 – 55سنة .ونظم مراكز الشابات في المملكةة وعةددها ج )11مركةزاً وراةات عمةل ةو ،العنةا
ضد المرأة وأد الحوار ،ضرتها والي ج )5111مشاركة.
و يسع المجلس األعل للشبا وفق خططه لوعوام القادمة إلة إدخةا ،بةرامج وفعاليةات وأنشةطة مدروسةة للشةبا مةن أجةل زيةادة الةوعي بحقةو
اإلنسان والقضاء عل العنا والتمييز ضد المرأة والطفةل فةي الحيةاة العامةة والخاصةة ،للحةد مةن مظةاهر العنةا التةي تشةمل المضةايقة واالسةتغب،
الجنسي ،والتمييز القائم عل الجنس ،والتعص والتطرف ،والقضاء عل الممارسات التقليدية المتصلة بالعةادات والتعصة والتنمةيط الثقةافي الةذي
تواجهه المرأة ،مع التأكيد عل أن اإلساءة للمرأة والطفل هي ظاهرة تحتةاج إلة تكةاتا جميةع الجهةود بالشةراكة مةع كافةة المؤسسةات الوطنيةة ذات
العبقة ،والعمل عل مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بشةكل متكامةل للتغلة علة تلة الظةاهرة وإنشةاء جيةل مةن الشةبا الةواعي
لحقوقه والمقدر لحقو ا خرين.
وضع استراتيجية االتصال الالاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي لألعوام (:)4107-4102
قامة وزارة التنميةة االجتماعيةة بتطةةوير اسةتراتيجية االتصةا ،الخاصةةة بةالعنا المبنةي علة النةةوع االجتمةاعي لوعةوام ج ،)5152-5152والخطةةة
التنفيذية المقتر ة للعام ج ،)5151-5152وأهم المواد االتصالية واإلعبمية التي ستساهم في تعزيز تنفيذ االسةتراتيجية؛ بةدعم مةن الوكالةة اإلسةبانية
للتنمية الدولية .وذل بناء عل المقاببت التي تم عقدها خب ،مر لة تحليةل الوضةع الحةالي لبتصةا ،ةو ،العنةا المبنةي علة النةوع االجتمةاعي،
والدراسات والوثائق الوطنية التي تم مراجعتها ،واألرقام واإل صائيات الحديثة التي تم الحصو ،عليهةا مةن المجلةس الةوطني لشةؤون األسةرة ةو،
الخصائ االقتصادية واالجتماعية لحاالت العنا األسري في األردن 39.ولغايةات هةذأل االسةتراتيجية ،وفةي ضةوء تحليةل الوضةع االتصةالي القةائم
وتوصيات الجهات المعنية بموضوع العنا في األردن ونتائج دراسة الخصائ االقتصادية واالجتماعية للعنا األسري للعام  5151جقيد النشةر)،
سيكون التركيز عل العنا الجسةدي ،ومةا يتسةب بةه مةن ضةرر وإيةذاء مةادي مبااةر ،وربمةا تهديةد لحيةاة األاةخا المعنفةين/ات ،ويتضةمن ذلة
تحديداً المظاهر والسلوكيات االجتماعية التالية المرتبطة بالعنا الجسدي الةذي يُمارسةه كةل مةن :الةزوج علة زوجتةه جوأ يانةا العكةس) ،والوالةدين
عل أبنائهم وخاصة اإلناث ،واألبناء عل بعضهم البعض وخاصة األبناء الذكور عل اقيقاتهم اإلناث ،أو االبن األكبةر علة بقيةة إخوانةه وأخواتةه
الذين يصغرونه سناً .إضافة إل العنا الجسدي واإلهما ،الذي يُمارس عل كبار السن داخل األسرة.
ً
بناء عل ما تقدم ،فإن الرؤية االتصالية ،هي" :العنا كسلوك اجتماعي ُمدان قانونا ً ومنبوذ اجتماعيةاً ،وسةلوك فةردي مرفةوض ومنهةي عنةه دينيةا".
والرسالة االتصالية؛ هي" :توظيا الفهم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من سلوكيات العنا في المجتمع" .ويمكن تلخي األهداف
التي تسع استراتيجية االتصا ،إل تحقيقها في ما يأتي:
 .0خلةق الةةزخم واالهتمةام بموضةةوع العنةةا علة مسةةتوى صةناع القةةرار والفكةةة المسةتهدفة مةةن المسةيكين/ات والمسةةاء إلةةيهم/ن مةن خةةب ،تنفيةةذ
استراتيجية االتصا ،الخاصة بالعنا المبني عل النوع االجتماعي لوعوام ج.)5152-5152
 .4تعزيز االتصا ،والتواصل بين الجهات المعنية بموضوع العنا ،وبينها وبين الجمهةور الخةارجي خاصةة وسةائل اإلعةبم ،وذلة مةن خةب،
آليات عمل مؤسسية واضحة ومحددة ومستدامة.
ُ
 .2تصحيح الفهم المغلوط أو المح ّور للنصو والتعاليم الدينية التي تستخدم لتبرير وتسويغ سلوك العنا ،من خب ،الحمةبت االتصةالية التةي
سيتم تنفيذها من قبل وزارة التنمية االجتماعية لوعوام ج.)5152-5152
 .2تو يةةد الخطةةا الصةةادر عةةن الجهةةات المعنيةةة ووسةةائل اإلعةةبم فيمةةا يتعلةةق بظةةاهرة وسةةلوكيات العنةةا ،مةةن خةةب ،االتفةةا عل ة الكلمةةات
والمصطلحات والتعابير المستخدمة والمضامين والمعاني والتوجهات والمواقا التي يتضمنها الخطا .
 .1تعزيةةز القةةدرات المؤسسةةية لمةةوظفي/ات وزارة التنميةةة االجتماعيةةة فةةي مجةةا ،االتصةةا ،االسةةتراتيجي ،مةةن خةةب ،تنفيةةذ البةةرامج التدريبيةةة
المتخصصة الستدامة تنفيذ االستراتيجية.
 .2استقطا فر الدعم والتعاون من قبل المنظمات والجهات المانحة ،من خب ،توثيق وتكريس قص النجاح اإليجابية فةي مجابهةة العنةا
عل مستوى الجهات المعنية والفكات المستهدفة بشكل سنوي.
تضمين مجال العنف ضد المرأ ضمن االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية (:)4107-4102
من أهم الفجوات التي رصدتها دائرة اإل صاءات العامة والمتعلقة بالمجموعة الدنيا للمؤارات الخاصة بالنوع االجتماعي ،أنه قد تبين وجةود نقة
فةةي بعةةض البيانةةات ال تةةي تخ ة مواضةةيع قةةو المةةرأة والطفلةةة؛ ويعةةود السةةب فةةي ذل ة إل ة عةةدم تةةوفر مسةةح خةةا بةةالعنا القةةائم عل ة النةةوع
االجتماعي ،ونق في بيانات العنا األسري وخاصة العنا ضد المةرأة والطفلةة ،كمةا أن المصةادر األخةرى كالسةجبت اإلداريةة مةن الصةع أن
توفر بيانات كافية عن العنا بسب عدم وجود سجبت موثقة وأرقام محددة لحاالت النساء المعنفات البتي تم التعامل معهن.
وفي ما يتعلق بالمؤارات التسع الخاصة بالعنا ضد المرأة؛ فهي غير متةوفرة بسةب عةدم وجةود مسةح متخصة للعنةا ضةد المةرأة .ولكةن علة
المستوى الوطني؛ فإن البيانات المتوفرة عن العنا األسري تقيس مؤارات العنا للنساء البتي سبق لهن الزواج في العمةر ج )29 -51سةنة ،وهةي
ال تنطبق عل مؤارات العنا التسعة.
فالمطلو إذن تنفيذ عدد من المسوح الخاصة بإ صاءات النوع االجتماعي ومؤاراته؛ ومنهةا علة سةبيل المثةا ،ال الحصةر المسةح الةوطني للعنةا
ضد المرأة ،من أجل التع ّرف عل الحجم الحقيقي للمشكلة وأبعادها وأاكالها ومسبباتها ،وبناء الخطط والبرامج األكثر مبءمة لمواجهتها فةي ضةوء
 39استراتيجية االتصا ،الخاصة بالعنا المبني عل النوع االجتماعي لوعوام ج ،)5152-5152وزارة التنمية االجتماعية.5152 ،
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نتةةائج المسةةح .وهةةذا مةةا ركةةزت عليةةه االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة ج ،)5152-5151فلقةةد تضةةمن االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة
ج )5152-5151مجاالً خاصةا ً تنةاو ،العنةا ضةد المةرأة ضةمن المحةور األو ،محةور األمةن اإلنسةاني والحمايةة االجتماعيةة جالتمكةين االجتمةاعي).
ويهدف هذا المجا ،بشكل عام إل  :ضمان ماية المرأة من العنا وبخاصة القائم عل أساس النوع االجتماعي وصوالً إل امرأة آمنة ومستقرة فةي
األسرة والعمل والمجتم ع ،بمساهمة فاعلة من القطاعات المعنية كافة ،باعتبار مناهضةة العنةا ضةد المةرأة "مسةؤولية وطنيةة تشةاركية" .وذلة مةن
خب ،تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية ا تية:
 انتهاج المنح التشاركي متعدد األبعاد واالختصاصات القائم عل قو اإلنسان في مناهضة العنا ضد المرأة باعتبارأل "مسؤولية وطنية". تأمين الحماية لوطفا ،في األسرة والمدرسة والمجتمع من اإلساءة بمختلا أاكالها. -ماية الفتاة الشابة والمرأة في األسرة والعمل والمجتمع من العنا وبخاصة القائم عل أساس النوع االجتماعي.

هـ  -مجال المرأ والنزاع المسلح
تفعيل قرار مجلس األمن رق 0241ج الالاص بحماية المرأ في حالة النزاعات المسلحة:
تشكيل "الهيئة الوطنية المعنية بتفعيل قرار مجلس األمن رق :"0241
بادرت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بتاري ج )5151 /2 /11إل تشكيل "الهيكةة الوطنيةة المعنيةة بتفعيةل قةرار مجلةس األمةن رقةم "5151
ا لصادر عن مجلةس األمةن الةدولي بموجة الفصةل السةادس مةن ميثةا األمةم المتحةدة ،وذلة مةن ممثلةين وممةثبت عةن كافةة المؤسسةات الحكوميةة
ومنظمةات المجتمةع المةةدني المعنيةة جالمرفةةق رقةم  ،، )52ويبلةغ عةةدد النسةاء األعضةةاء فةي "الهيكةةة الوطنيةة المعنيةة بتفعيةةل قةرار مجلةةس األمةن رقةةم
 "5151ج )55سيدة من أصل ج )52عضةواً مةن الةذكور واإلنةاث .وقةد نفةذت الهيكةة مجموعةة مةن األنشةطة وأوصة بضةرورة وضةع خطةة وطنيةة
يتوخ أن تكون األول من نوعها في المنطقة ،بحيث تتضمن اعتماد مجموعة مةن األهةداف والتةدابير المتعلقةة بالسياسةات المرنةة والقابلةة للتعةديل،
إلرااد ودفع عجلة تنفيذ هذا القرار وتفعيله.
الالطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار رق :)4108 – 4102( 0241
قام األمانة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وفريق عمل متخص تم اختيارأل مةن أعضةاء الهيكةة بإعةداد مسةودة الخطةة بالتعةاون مةع
الجهات الرسمية وغير الرسمية؛ وتم عرضها عل أعضاء الهيكة الوطنية المعنية بتفعيل القرار  ،5151التي أوص بعرضها عل مجلس الةوزراء
إلقرارها ،وتكليا اللجنة بمتابعة ذل  ،ليتسةن بعةدها للجهةات الوطنيةة المعنيةة كةل فةي مجةا ،اختصاصةها بالمشةاركة فةي متابعةة تفعيةل هةذا القةرار
وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تص في تحقيق األهداف المحددة .ولتتول "الهيكة الوطنية المعنية بتفعيةل القةرار  "5151علة أساسةها الشةروع فةي
تنفيذ برامج وإطب مبادرات وبناء اراكات محددة لدعم تنفيذ هذأل الخطة ،مع اإلبقاء عل إمكانية مراجعتها المستمرة لمواءمتها مةع مةا يسةتجد مةن
عوامل مؤثرة في تنفيذها في ظل ظروف إقليمية متغيرة ومتوترة .ويمكن إبراز األهداف الرئيسة للخطة وفقا ً لمحاورها عل النحو ا تي:
المحور األول :تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ،ويتضمن األهداف التالية:
 .0تعزيز مشاركة المرأة بفعالية وبشكل مؤثر في مواقع صنع القرار عل المستوى الوطني في المجةاالت؛ االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة،
وفي الحياة السياسية بوصفها مواطنة ومسؤولة ومتخذة قرار.
 .4تعزيز وتفعيل التزام األردن بالمعايير الدولية الخاصة بحقو اإلنسان.
 .2السعي لتمكين األردن من الوفاء بالتزاماته الدولية والمصادقة عل االتفاقيات الدولية غيةر المصةاد عليهةا ،ورفةع مةا يمكةن مةن التحفظةات
عن االتفاقيات والبروتوكوالت المصاد عليها ،بما ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسبمية والشرائع السماوية.
المحور الثاني :تعزيز دور المرأة في عمليات فو وبناء السبم ومنع الصراع ،ويتضمن األهداف التالية:
 .0التمثيةةل المتزاية د للمةةرأة األردنيةةة فةةي عمليةةات السةةبم الدوليةةة ،وتمكينهةةا مةةن المشةةاركة بفعاليةةة وبشةةكل مةةؤثر فةةي مواقةةع صةةنع القةةرار علة
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي ،لتقوم بدورها في فو وبناء السبم ومنع الصراعات وتبفي آثارها عل اإلنسانية.
 .4مشاركة النساء الكاملة وتمثيلهن في قوات فو وبناء السبم ،وتعزيز مشاركتهن في األزمات المدنية فةي عمليةات اإلنقةاذ ومسةاعدة النةاجين
والمصابين من الكوارث ،والبجكين في النزاعات المسلحة.
 .2زيادة الوعي عل كافة المستويات و ،الدور الذي تلعبه النساء في بناء السبم ،والتوعية بأثر الصراع المسلح عل النساء والفتيات.
 .2تضةمين منظةور النةوع االجتمةاعي والتةدري علة مراعةاة المسةاواة بةين الجنسةين ومبةدأ تكةافؤ الفةر فةي عمليةات فةو السةبم ،وإدمةاج
المساواة بين الجنسين في الخطط والبرامج واالستراتجيات الوطنية وأثناء تنفيذها وفي إعداد التقارير.
المحور الثالث :ماية النساء والفتيات ضحايا الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة من جميع أاكا ،العنا؛ خاصةة فةي المنةاطق التةي تنتشةر
فيها قوات فو السبم التابعة لوردن ،وضمان ماية وصون قو اإلنسان للنساء والفتيات ،ويتضمن األهداف التالية:
 .0الوقاية من جميع أنواع العنا ضد النساء والفتيات بما في ذل االعتداء الجنسي ،واالتجار بالبشر ..وغيرها من انتهاكات قو اإلنسان.
 .4تعديل االتجاهات واألنماط المجتمعية السلبية التي تتقبل العنا ضد النساء والفتيات أو تتغاض عنه أو تؤيدأل أو تبرر ممارسته.
صةةولهن علة خةةدمات لةةدعم سةةبل العةةيش وا تةةرام قةةوقهن اإلنسةةانية؛
 .2تعزيةةز أمةةن النسةةاء والفتيةةات وسةةبمتهن البدنيةةة و العقليةةة؛ وفةةر
ومعالجة اال تياجات الخاصة بهن السيما الفكات الضعيفة والمعاقات وكبيرات السن ،من خب ،تقديم الدعم النفسي واالجتماعي ومستشةاري
الصحة النفسية ،باإلضافة إل إنشاء آليات تنفيذ ونظم رصد لحاالت انتهاك قو النساء والفتيات المعنفات ،وخضوع مرتكبي العنا بكافةة
أاكاله للمساءلة.
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زيادة إمكانية وصو ،النساء والفتيات المعنفات للعدالة.
زيادة فر الحصو ،عل التعليم والصحة النوعية للنساء والفتيات مع التركيز بشكل خا عل الصحة اإلنجابية وفيروس نق المناعةة
ال بشرية /اإليدز ،وأن تتضمن البرامج الوطنيةة التوعيةة بةالمرض ،وتعزيةز بةرامج تةدري األفةراد العسةكريين وأفةراد الشةرطة علة بةرامج
الوقاية والحماية من العدوى والتعامل مع المصابين.

المحور الرابع :بناء القدرات والشراكات وتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنيةة ،ويتضةمن األهةداف
التالية:
 .0تطوير التعاون من خب ،التنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية ،لتعزيز دورهةا فةي مايةة النسةاء والفتيةات فةي منةاطق
الصراع ومخيمات البجكين ،وفي مراقبة وتقييم الخطة الوطنية لتفعيل القرار .5151
 .4تعزيز قدرات الجهات المعنية واإلداريةة المسةؤولة عةن إدارة ورعايةة اةؤون مخيمةات البجكةين لكةي تةوفر الحمايةة والمسةاعدة والتةدري ،
ّ
يتمكن من القيام بدورهن بالمساهمة في تعزيز ثقافة السبم.
وبناء القدرات لمجموعة البجكات ت
 .2مراعاة اال تياجات المحددة للنساء والفتيات عن د تنفيذ المهام اإلنسانية في جميع ما يقدم من خدمات اجتماعية عل كافةة الصةعد ،خاصةة فةي
تصميم وبناء المخيمات لمحتاجيها من الجكين وناجين من الكوارث ،وتوفير المياأل والصةرف الصةحي ،وتحسةين وتطةوير البيانةات المتةوفرة
عن النساء والفتيات واألمن والسبم.
 .2اعتماد مجموعة من ا لتدابير المتعلقة بالسياسات إلرااد ودفع عجلة تنفيذ عملية الحةد مةن مخةاطر الكةوارث ،سةواء بالنسةبة لمةا يةراد تحقيقةه
ولكيفية تطبيق عملية الحد من الكوارث.
نماذج من الجهود واإلجراءات التي قام بها األردن ،وتعد متوافقة مع القرار :0241
 توفر وزارة التنمية االجتماعية الحماية للفكات المحتاجة وخاصة البجكات ،بما في ذل استقبا ،ضحايا العنا األسري واالعتداءات وتةوفيرأماكن آمنة لهن في دور الرعاية ،بما فيها دار الوفا األسري ،وتقديم مختلا أاكا ،الدعم االجتماعي بما في ذل المعونة الوطنية ،والعمل
من خب ،قيادة الفريق الوطني للحماية االجتماعية لبجكين السوريين.
 بمناسبة اليوم الدولي للتوعية باأللغام الذي أعلنته الجمعية العامة لومم المتحدة عام  ،5111والذي يصادف الرابةع مةن نيسةان مةن كةل عةام،األلغةام
ت إزالةة قةو،
توج الهيكة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل أعمالها في ج )5155 /2/51بأن أعلن عن إكمةا ِ ،عمليةا ِ
ِ
اما ،المملكة ،وبذل فإن األردنَ قد أنه التزامات ِه القانوني ِة ،وأعلن أنه بلد خا ،من األلغام التي كان مصةدر خطةر وقلةق ألهلنةا
بنجاح في
ِ
ٍ
وبلدنا.
 التزام األردن بمحاربة العنا ضد المرأة ،فقد أنشأت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ابكة مناهضة العنةا ضةد المةرأة "اةمعة" كصليةة وطنيةةاألردن
للتنسيق بين الجهات العاملة في مجا ،العنا ضد المرأة والتضامن مع ملة الستة عشر يومةا ً لمناهضةة العنةا ضةدها ،خاصةة وأن
ِ
خطا خطوات إيجابية في ماية المرأة من العنا وتوعيتها وتمكينها.
 في إطار مشاركة المرأة األردنية في القوات المسلحة األردنية ،فإنها تحظ بدور كبير ،يث تحر قيادة القةوات المسةلحة علة النهةوضبدور المرأة العسكرية ليصبح أكثةر فاعليةة وأن يتمااة مةع المتغيةرات فةي البيكةة اإلقليميةة والدوليةة ،إضةافة إلة دور النسةاء فةي الخةدمات
الطبية الملكية ،وهن اللواتي ااركن بالمستشفيات الميدانية في المناطق التي تعاني من الحرو والنزاعات المسلحة ،هذا وال بد من اإلاارة
إل دورها في رعاية البجكين وخاصة البجكين السوريين منذ عام .5155
 فةةي مجةةا ،مشةةاركة المةةرأة األردنيةةة ببعثةةات قةةوات فةةو السةةبم الدوليةةة؛ قامة مديريةةة األمةةن العةةام بإاةةراك المنتسةةبات لجهةةاز األمةةن العةةامبالبعثات األردنية العاملة مع األمم المتحدة لحفو السبم في الدو ،التةي تعةاني مةن الحةرو والنزاعةات منةذ آذار سةنة  .5112وقةد بلةغ عةدد
النساء اللواتي ااركن في مهمات فو السةبم مةن مرتة الشةرطة النسةائية لغايةة ا ن ج ،)18أمةا المنتظةر مشةاركتهن خةب ،الفتةرة القادمةة
فيبلغ عددهن ج .)9وقد قق المرأة األردنية إنجازات عظيمة خةب ،مشةاركتها فةي مهةام فةو السةبم ،وتولة مناصة قياديةة مةن أبرزهةا
العمل بمهمة قائد منطقة عسكرية في كوسوفو .وتعمل المديرية دائما ً عل أن تكون مشاركة المرأة فعالة ،وأن تكون متواجدة دائمةاً فةي كافةة
المجةاالت ،وتسةع أيضةا ً مةن خةةب ،التعةاون مةةع الجهةات المعنيةةة إلة زيةادة نسةةبة مشةاركة المةةرأة فةي عمليةةات فةو السةةبم وإ بلةه وفةةي
المفاوضات من أجل السبم.
 تقوم مديرية الدفاع المدني بدور مهم عل صعيد ماية األرواح والممتلكات ،ورفع الوعي الوقائي لدى المواطنين ،وللمةرأة دور متميةز فةيهذا الجهاز ،يث تشارك المرأة في كافة المهام المناطة بهذا الجهاز وعل كافة المستويات.
األردن بالزيارة التي قام بها المقررة الخاصة لومم المتحدة المعنيةة بةالعنا ضةد المةرأة وأسةبابه ونتائجةه ،والتةي تمة فةي تشةرين
 رثاني  ،5155وأبدى نيته لوخذ بتوصيات المقررة الخاصة بعد دراستها بعناية مع الهيكات ذات العبقة.
 تم إنشاء هيكات ومديريات لحقو اإلنسان في العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ،تقدم خدماتها في هذا المجةا ،وخاصةة خدمةة تلقةيالشكاوى و ،انتهاك قو اإلنسان.
 تقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بإنجازات عديدة لدعم المرأة في المخيمات ،من خب ،تنفيذ العديد من البرامج التدريبيةة التةي تسةتهدف تمكةينالمرأة ورفع وعيها ،إضافة إل ماية البجكين/ات.
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قام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في مجا ،التوعية بمخاطر األسلحة البيضاء والقرار الخا بحماية المةرأة فةي الةة النزاعةات
المسلحة 5151؛ ومن خب ،الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنا ضد المرأة والتي تبدأ من تاري ج )55/51-55/51مةن كةل عةام ،بتنفيةذ
العديد من األنشطة والفعاليات لمجابهة العنا ضد المرأة ،وكان اعار الحملة للعام  5151و " ،ماية المرأة في النزاعات المسلحة" ،وقةد
قام اللجنة الوطنية بعقد جلسات توعوية للمجتمع المحلي فةي المحافظةات التاليةة :اربةد ،المفةر  ،الرمثةا ،جةرش ،الكةرك ،مادبةا ،والعقبةة،
وذل للحديث عن القرار  5151الخا بحماية المرأة في الة النزاعات المسلحة ،كما تم بث رسةائل توعويةة للمجتمةع المحلةي عةن خطةر
استخدام األسلحة البيضاء الصغيرة ،وخاصة في المناز ،ألنها تُهدد ياة األسر وتزعزع أمنها.
وفي ما يتعلق بدور اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في مجا ،ماية البجكات؛ تقوم اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة من خةب،
مكتةة اةةكا وى المةةرأة بتقةةديم االستشةةارات القانونيةةة واالجتماعيةةة والنفسةةية األوليةةة للنسةةاء البجكةةات وتحةةويلهن الةة الجهةةات المختصةةة
لمساعدتهن .إضافة إل الترتي لزيةارة مخيمةات البجكةين مةع الجهةات الرسةمية وغيةر الرسةمية ومؤسسةات المجتمةع المةدني ،وقةد تةم عقةد
زيارة إل "مخيم الزعتري" خب ،عةام  5151؛ وذلة ضةمن فعاليةات الحملةة الدوليةة السةنوية لمناهضةة العنةا ضةد المةرأة والتةي تبةدأ مةن
ج )55/51-55/51من كل عام ،لبطبع عل ظروف وأ وا ،النساء البجكات وإيصا ،مطالبهن للجهات المختصة.

إنجازات الهيئة الوطنية إلزالة األلغام:
انضم األردن ل ِ "اتفاقية ظر األلغام المضادة لوفراد" ،التي تسم أيضا ً اتفاقية أوتاوا جويسميها البعض معاهدة ظر األلغام) ،التي تفةرض ظةراً
اامبً عل األلغام المضادة لوفراد .كما تحظر استعما ،وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل األلغام المضادة لوفراد ،وتقضةي بتةدمير هةذأل األلغةام ،سةواء
أكان مخزنة أم مزروعة في األرض .ووقع األردن االتفاقية فةي عةام  ،5998وتمة المصةادقة عليهةا فةي اةهر تشةرين الثةاني  ،5998كمةا دخلة
االتفاقية يز النفاذ في ج .)5999/1/5وقد التزم األردن بالبند الخامس من هذأل االتفاقية؛ يث أعلن عن تطهير كافة المناطق المزروعة باأللغام فةي
اهر نيسان .5155
وقد تم إنشاء الهيكة الوطنية إلزالة األلغام من قبل الحكومةة األردنيةة فةي نيسةان  ،5115ويترأسةها سةمو األميةر مرعةد بةن رعةد الحسةين .وقةد بةدأت
الهيكة الوطنية إلزالة األلغام بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة منذ عام  ،5119وذل عل النحو ا تي:
 تم التدري لغايات بناء قدرات مديري مراكز األلغام ،واستمر التدري لمدة ثبث سةنوات ج ،)5155-5119يةث عُقةدت ثةبث دورات فةيهذا المجا ،،وبمنحة من كومة الواليات المتحدة األمريكية ،إذ تم تدري ج )81متدربا/ة من ج )21دولة في العالم.
 نُفذت منذ عام  5155ولغايات ا ن ،دورات تدريبية إقليمية للدو ،العربية وباللغة العربيةة علة مختلةا المواضةيع المتصةلة بإزالةة األلغةام،يث تم تدري ج )12متدرباً/ة من الدو ،العربية.
 عُقدت دورات خاصة لموظفي مراكز األلغام في السةلطة الفلسةطينية ،علة التثقيةا والتوعيةة بمخةاطر األلغةام ومخةاطر الحةرو  ،وأعمةا،اإلزالة البدائية وضبط الجودة.
 نُفذت دورات تثقيفية و ،مخاطر األلغام لبجكين/ات السوريين ،كما عُقةدت دورات تةدري مةدربين للسةوريين .ولقةد تةم لغايةة ا ن تةدريج )581متدرباً/ة ،وامل مبت التثقيا والي ج )11111اخ  ،بدعم من الصلي األ مر الدولي ووزارة الخارجية األمريكية.
والهيكة مستمرة في تنفيذ هذأل المشاريع ،وسيتم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونيسةا لتثقيةا الطلبةة السةوريين فةي المةدارس األردنيةة ،ويتوقةع أن تشةمل
برامج التوعية ج )11111-51111طالباً وطالبة.
علما ً بأن ج )%11من أعضاء فريق المدربين الت ابع للهيكة الوطنية إلزالة األلغام ،الذين يعملون عل التوعية من مخاطر األلغام هن من النساء ،كمةا
يراع إدماج منظور النوع االجتماعي عند تحديد المتدربين/ات .أمةا فةي كةادر الهيكةة الوطنيةة إلزالةة األلغةام؛ فتوجةد ج )1مةديرات تتبةوأن مناصة
جالمدير المالي ،ومدير التدري  ،ومدير التخطيط) ،إضافة إل منصبي رئيس قسم ورئيس الديوان40.
 وانظم األردن أيضا ً إل اتفاقيةة " ظةر أو تقييةد اسةتعما ،أسةلحة تقليديةة معينةة ممكةن اعتبارهةا مفرطةة الضةرر أو عشةوائية األثةر" بتةاري ج/59تشرين األو ،)5991 /،كما انظم إل البروتوكو ،األو ،والثاني والثالث والرابع والثاني المع ّد ،المتصل بها.
 وقد وقع األردن عل نظام روما األساسةي للمحكمةة الجنائيةة الدوليةة بتةاري ج /2تشةرين األو ،)5998 /،وصةاد علة هةذا النظةام بتةاري ج/55نيسان ،)5115 /ونُشرت هذأل االتفاقية في الجريدة الرسمية رقم  2119بتاري .)5115/2/52
النسبة المئوية ( )%للنفقات العسكرية من الموازنة العامة للدولة:
وفقةا ً لقةةانون الموازنةةة العامةة للسةةنة الماليةةة  5152والمبنيةة وفقةا ً للبةةرامج ،وبنةاء علة مراجعةةة الجةداو ،الخاصةةة بإجمةةالي النفقةات العامةةة للسةةنوات
ج ،) 5152-5155يتبين لنا أن النسبة المكوية لمخصصات األجهزة العسكرية والتي تشمل نفقةات :جوزارة الةدفاع ،الخةدمات الطبيةة الملكيةة ،المركةز
الجغرافي الملكي األردني ،وزارة الداخلية/األمن العام ،وزارة الداخلية/الدفاع المدني ،وزارة الداخلية/قوات الدرك) ،اكل من الموازنةة العامةة مةا
نسبته وفقا ً للسنوات المختلفة ما يلي :ج )%52.51لعام  ،5155ج )%52.15لعام  ،5151ج )%51.11لعام  .5152وبناء عل موازنةة البةرامج؛ فقةد
قُدرت النسبة المكوية لمخصصات األجهزة العسكرية جالتأايرية) للعامين  5151و 5152ج )%51وج )%52.15عل التةوالي .ويب ةو مةن مقارنةة
ذل  ،تناق فةي نسةبة المخصصةات خةب ،السةنوات ج )5152-5155علة الةرغم مةن تزايةد القيمةة المطلقةة لمخصصةات األجهةزة العسةكرية عبةر
41
السنوات المذكورة.
 40تقرير و" ،جهود األردن في مجا ،ظر األلغام المضادة لوفراد والبرامج التدريبية والتثقيفية التي تُنفذ للتوعية بمخاطر األلغام" ،الهيكة الوطنية إلزالة األلغام ،أيار.5152/
 41قانون رقم ج )1لسنة  /5152قانون الموازنة العامة للسنة المالية  ،5152دائرة الموازنة العامة ،األردن.5152 ،
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و -مجال المرأ واالقتصاد
يعتمد التمكين االقتصادي للمرأة عل تعزيز دورها لممارسةة قوقهةا كصةا بة عمةل وعاملةة وربةة منةز ،ومعيلةة لوسةرة؛ دون إغفةا ،دور المةرأة
الفقيرة في المشاركة الفاعلة في مختلا المجاالت .وقد أول األردن اهتمامه لوضةع السياسةات التةي تهةدف إلة تفعيةل المشةاركة االقتصةادية للمةرأة
وإرساء ركائز بيكة تشريعية تضمن المساواة بين المرأة والرجل بما يكفل تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في النشاط االقتصادي .وعل الرغم مةن ذلة ؛
مازا ،معد ،المشاركة االقتصادية للمرأة في سو العمل منخفضاً ،ال بل تراجع في السنوات األخيرة ،مع ارتفاع نسةبة البطالةة بةين النسةاء وخاصةة
الشابات منهن .وقد يُرد ذل لعةدة أسةبا وعوامةل؛ منهةا مةا يتعلةق بتةوفير متطلبةات البيكةة الصةديقة والداعمةة لعمةل المةرأة ،ووعةي المةرأة بحقوقهةا
العمالية ،وإنصافها باألجر والحاجة إل تضييق الفجوة بين اإلناث والذكور في هةذا المجةا .،كمةا لةم تةراع معظةم السياسةات والخطةط جةم مشةاركة
المرأة االقتصادية في سو العمل غير المنظم ،ولم يتم ا تسا مشاركة المرأة في العمل من المنز ،بمختلا مجاالته عل الرغم من أهميتها ضمن
معدالت المشاركة االقتصادية للمرأة في االقتصاد الوطني.
أبرز اإلحصاءات الوطنية حول واقع المرأ في االقتصاد:
نوضح في ما يلي أبرز اإل صاءات الوطنية في مجا ،المرأة واالقتصةاد؛ بمقارنةة تطةور مؤاةرات المةرأة األردنيةة خةب ،العةامين ،5155 ،5119
مما يعكس واقع المرأة في مجا ،االقتصاد جالمرفق رقم .)52
 انخفض معد ،النشاط االقتصادي المنقح لدناث ج 51سنة فأكثر) من ج )%52.9في عام  5119إل ج )%52.5في عام  ،5155كما انخفةضالمعد ،مرة أخرى إل أن وصل إل ج )%51.5في عام .5151
 انخفض معد ،البطالة لدناث ج 51سنة فأكثر) مةن ج )%52.5فةي عةام  5119إلة ج )%59.9فةي عةام  ،5155وعةاد وارتفةع معةد ،البطالةةلدى اإلناث س مسح العمالة والبطالة في عام  5151إل ج.)%55.5
 ارتفع معد ،بطالة الشبا  /لدى اإلناث ج )52 - 51سنة من ج )%21.9في عام  5119إل ج )%28.8فةي عةام  ،5155ثةم عةاد وارتفةع مةرةأخرى إل أن وصل إل ج )%11.5في عام  ،5151وغالبيتهن من ملة الشهادات الجامعية.
 فةةي مةةا يتعلةةق باإلنةةاث المشةةتغبت س ة النشةةاط االقتصةةادي الحةةالي؛ فقةةد بلغ ة نسةةبتهن فةةي قطةةاع الخةةدمات جالتعلةةيم ،الصةةحة ،البنةةوك،االتصاالت )...ج )%22.1في عام  ،5119وارتفع هذأل النسبة إل ج )%28.5في عام  .5155بينما لم تتجةاوز نسةبتهن فةي قطةاع الصةناعة
ج )%2.9في عام  ،5119وانخفض هذأل النسبة إل ج )%2.2في عام  .5155أما فةي قطةاع الزراعةة فمسةاهمة المةرأة محةدودة؛ لةم تتجةاوز
ج )%5.9في عام  ،5119وانخفض إل ج )%1.9في عام  5155من إجمالي المشتغبت في القطاعات المختلفة.
 ارتفع نسبة اإلناث من إجمالي العاملين/ات األردنيين المؤمن عليهم بالضمان االجتماعي من ج )%51.2فةي عةام  ،5119لتبلةغ ج)%52.5في عام .5155
 ارتفع نسبة اإلناث المقترضةات بشةكل واضةح وملمةوس مةن ج )%29.1فةي عةام  5119إلة ج )%28فةي عةام  5155مةن إجمةالي األفةرادالمقترضين/ات ،بينما ارتفع قيمة القروض التي صل عليها اإلناث مةن ج )%11.8فةي عةام  5119إلة ج )%22.2فقةط فةي عةام 5155
من القيمة اإلجمالية للقروض.
 ارتفع نسبة اإلنةاث المالكةات لةوورا الماليةة جاألسةهم) بشةكل طفيةا مةن ج )%21.5فةي عةام  5119إلة ج )%21.2فةي عةام  5155مةنإجمالي مالكي األورا المالية جاألسهم) ،كما ارتفع قيمة األورا المالية التي امتلكتهةا اإلنةاث بشةكل طفيةا أيضةاً مةن ج )%55.5فةي عةام
 5119إل ج )%55.8في عام  5155من القيمة اإلجمالية لوورا المالية جاألسهم).
 في ما يتعلق بالتوزيع النسبي لمالكي األراضي؛ فقد بلغة نسةبة اإلنةاث لعةام  5155ج ،)%9.5وفةي المقابةل بلغة نسةبة الةذكور ج،)%11.5وكان الملكية المشتركة لوراضي بنسبة ج.)%11.2
 في ما يتعلق بالتوزيع النسةبي لمةالكي الشةقق؛ فقةد بلغة نسةبة اإلنةاث لعةام  5155ج ،)%59.1وفةي المقابةل بلغة نسةبة الةذكور ج،)%12.1وكان الملكية المشتركة للشقق بنسبة ج.)%52
 انخفض أعداد فر العمل المستحدثة لدناث من ج )52215فرصة عمل فةي عةام  5119إلة ج )55251.9فرصةة عمةل فةي عةام .5155وفي المقابل؛ انخفض أعداد فر العمل المستحدثة للذكور من ج )29252فرصة عمل في عام  5119إلة ج )11228.1فرصةة عمةل فةي
عام .5155
 بقي نسبة النساء في النقابات العمالية تراوح مكانها وبقيمة ج )%55خب ،العامين  5119و ،5155بينما انخفض نسبة النسةاء فةي النقابةاتالمهنية من ج )%11.2في عام  5119إل ج )%15.5في عام  ،5155في ين ارتفع نسبة النساء في مجالس النقابةات مةن ج )%1فةي عةام
 5119إل ج )%2.2في عام .5155
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-

ارتفع نسبة النساء في غرف الصناعة من ج )%1.1في عام  5119إل ج )%2.1في عام .5155
بقي نسبة النساء في غرف التجارة تراوح مكانها وبقيمة متواضعة جداً ج )%5.5خب ،العامين  5119و.5155
ج )%52.2من النساء المشتغبت يحصلن عل دخل أقل مةن ج )511دينةار اةهرياً ،فةي ةين لةم تتجةاوز نسةبة المشةتغلين الةذكور الحاصةلين
عل نفس الدخل ج )%52.1لعام .5155

أبرز التعديالت التشريعية المعنية بمجال المرأ واالقتصاد:
 إجاز األمومة واألبو وساعة اإلرضاع في قانون العمل ونظام الالدمة المدنية:أ -في قانون العمل وتعديالته ،رق ( )8لسنة 0992ج المنشور في الجريد الرسمية رق ( )2002بتاريخ (:)0992/2/02
 -0إجاز األمومة :بموج المادة ج)21؛ "للمرأة العاملة الحق فةي الحصةو ،علة إجةازة أمومةة بةأجر كامةل قبةل الوضةع وبعةدأل مجمةوع مةدتها
عشرة أسابيع ،عل أن ال تقل المدة التي تقع من هذأل اإلجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ،ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تل المدة".
 -4إجاز األبو  :لم ين قانون العمل عل هذأل اإلجازة ،رغم إقرارها في نظام الخدمة المدنية مؤخراً.
 -2ساعة اإلرضاع :بموج المادة ج)25؛ "للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة األمومة المنصو عليها في المادة ج )21من هذا القانون الحةق فةي
أن تأخذ خب ،سنة من تاري الوالدة فترة أو فترات مدفوعة األجر ،بقصد إرضةاع مولودهةا الجديةد ال تزيةد فةي مجموعهةا علة السةاعة فةي
اليوم الوا د".
ب -نظام الالدمة المدنية رق ( )84لسنة 4102ج المنشور في الجريد الرسمية رق ( )1424بتاريخ (:)4102/04/49
تضمن نظام الخدمة المدنية رقم ج )85لسنة  5151والذي بدأ العمةل بةه اعتبةاراً مةن تةاري ج ،)5152/5/5عةدداً مةن المةواد التةي تواكة مسةتجدات
اإلدارة الحديثة من نا ية وتعزيز صو ،المرأة عل فةر متكافكةة مةن نا يةة أخةرى ،وذلة مةن خةب ،ارتكةاز الخدمةة المدنيةة علة مبةادئ وقةيم
الع دالة وتكافؤ الفر واالستحقا والجدارة والتنافسية ،وتطبيقها عل قوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية دون تمييز ،ويتضةح ذلة جليةاً مةن
خب ،نصو النظام الجديد التي أدخل عل نظام الخدمة المدنية ،ومنها:
• الترقية إلشغال الوظائف اإلشرافية والقيادية:
التي ااترط إتا ة فر متكافكة لجميع الموظفين/ات المستوفين للحد الدن لشروط الوظيفة من خب ،اإلعبن الداخلي عنها.
• إجاز األمومة وإجاز األبو وساعة الرضاعة:
ً
أ -تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتها ج )91يوما متصلة قبل الوضع وبعدأل برات كامةل مةع العةبوات التةي تسةتحقها ،وذلة بنةا ًء علة
تقرير طبي من طبي /ة أو قابلة قانونية ،وال تؤثر إجازة األمومة عل استحقا الموظفة لدجازة السنوية.
ب -يستحق الموظا إجازة أبوة برات كامل مع العبوات لمدة يومين ،في ا ،والدة الزوجة بنا ًء عل تقرير طبي من طبي /ة أو قابلة قانونية.
ج -تستحق الموظفة بعد انتهاء إجازة األمومة المنصو عليها في الفقرة جأ) ولمدة تسعة أاهر ساعة رضاعة في اليوم الوا ةد ،بقصةد إرضةاع
مولودها الجديد ،وال تؤثر عل إجازتها السنوية وراتبها وعبواتها.
 تم التوسع بمنح اإلجازة بدون رات وعبوات للعناية بأ د أفراد األسةرة أو أ ةد الوالةدين بسة أوضةاعهم الصةحية لتصةبح لمةدة ثةبث سةنوات
بدالً من سنة وا دة.
 استحقا الموظفة بعد انتهاء إجازة األمومة إجازة بدون رات وعبوات لمدة سنتين للعناية بطفلها الرضيع.
 استحقا الموظفة إجازة بدون رات وعبوات لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ،ولمدة ال تزيد عن أربعة أاهر وعشرة أيام.
 مراعاة عدم تكليا الموظفة الحامل بالقيام باألعما ،الجسدية الضارة لصحتها أو لحملها.
 ن النظام عل التعامل بروح الزمالة والتعاون وتباد ،المعرفة وا ترام عبقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة.
 ضمن النظام المساواة في األجور دون تمييز بين الذكور واالناث ،واستحقا عبوة غبء المعيشةة والعةبوة الفنيةة والعمةل اإلضةافي ،امةا فيمةا
يخ العبوة العائلية فتمنح للموظةا المتةزوج ،وانصةافا ً للموظفةة فةي اسةتحقا هةذأل العةبوة؛ فقةد ضةمن لهةا النظةام اسةتحقاقها فةي ةا ،كةان
زوجها مقعداً أو كان معيلة ألوالدها.
إطالق االستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي لألعوام (:)4141 – 4100
تح رعاية جبلة المل عبدهللا الثاني المعظم تم يةوم األربعةاء الموافةق ج )2012/6/13إطةب االسةتراتيجية الوطنيةة للتشةغيل وبرنامجهةا التنفيةذي
لوعوام ج ،)5151 - 5155والتي تعطي الشبا أهمية كبيرة في سبيل تمكينهم من بناء مسةتقبلهم وإيجةاد فةر العمةل المبئمةة لهةم .وقةد جةاء ذلة
خب ،منتدى التشغيل األردني الذي ناقش البرنامج التنفيذي لبستراتيجية الوطنية للتشغيل ،بصفته جهداً وطنيا ً تشاركيا ً بين القطاعةات المعنيةة كافةة،
جاء بناء عل التوجيهات الملكية؛ بإيبء الشبا أهمية قصوى وإيجاد فر عمل يبنون بها مستقبلهم.
إ ن االقتصاد الوطني وفر في العقد الماضي نحو نصا مليون فرصةة عمةل لةم يتجةاوز نصةي األردنيةين منهةا ج ،)%21ورغةم ذلة بقية المشةكلة
األساسية هي غيا المواءمة بين العرض والطل  ،ونق الحوافز المتوفرة في سو العمل .وهذا الوضع الحالي لسو العمل ،جعل االستراتيجية
الوطنية للتشغيل تبن عل ما انته إليه األجندة الوطنية؛ لكن ضمن إطار محدد ببرامج وأهداف وجدو ،زمني.
وتركز االستراتيجية عل ديثي/ات التخرج من الجامعات األردنية ،السيما أن ثلثي خريجي/ات المدارس يلتحقون بالجامعات التي تضةم نحةو ربةع
مليون طال وطالبة ،يتخرج منهم سنويا ً ما مجموعه ج )11ألفا ً ،وسط ارتفاع نسبة البطالة لهذأل الفكة من الشبا إل ج )%52النسبة األكبر منها بين
اإلناث؛ إذ بلغ معد ،بطالة الشبا  /اإلناث في الفكة العمرية ج )52 - 51سنة ج )%11.5في عام .5151
49

وركزت االستراتيجية أيضا ً عل ملة الشهادات الجامعية المؤهلين لدخو ،سو العمل ،من خب ،تطوير برامج تأهيل الطلبة الجامعيين نحو سةو
العمل ،وتحفيز تطوير نظام الزمالةة الةوظيفي للطلبةة والخةريجين/ات ،باإلضةافة الة العمةل مةع القطةاع الخةا لوضةع الحةوافز والبةرامج البزمةة
لتشجيع االبتكار والبحث الموجه نحو سو العمل في القطاعات المنتجة والمنافسة ،واالستفادة مما تقدمه الجامعات من إمكانات وربطهةا بالقطاعةات
االقتصادية لرفع إنتاجيتها .وتعمل االستراتيجية عل تشجيع البرامج التي تستهدف توفير التمويل البزم للخةريجين/ات للقيةام بالمشةروعات الرياديةة
اإلنتاجية في مختلا مناطق المملكة وتأسيس المشاريع المبتدئة.
وفي ما يتعلق بالبطالة في صفوف الفكات األقل من المؤهل الجامعي؛ والتي تشهد مزا مة من العمالة الوافدة فةي الكثيةر مةن القطاعةات االقتصةادية،
تشير البيانات إل أن نسبة المتعطلةين/ات لهةذأل الفكةة تبلةغ ةوالي ج ،)%21ولةذل وضةع االسةتراتيجية لةوالً وإجةراءات تنفيذيةة لمعالجةة مشةكلة
البطالةةة فيهةةا ،بتةةوفير التةةدري المهنةةي وتوسةةيع البةةرامج التةةي تسةةمح بالتةةدري المبااةةر مةةدفوع األجةةر بالتعةةاون مةةع القطةةاع الخةةا  .وتضةةمن
االستراتيجية تقديم الحةوافز ألصةحا العمةل لتشةغيل المتةدربين/ات الجةدد ،وتةوفير التمويةل الةبزم والميسةر لتنفيةذ المشةروعات الصةغيرة؛ المهنيةة
والتجارية ،من خب ،المبادرات المعنية بتطوير عمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وسيمكن صندو تنمية المحافظات الذي جاء بمبادرة ملكية سامية بهدف إقامة مشروعات إنتاجية يقوم عليها القطاع الخا داخل المحافظةات ،مةن
توفير المزيد من فر العمل في مختلةا القطاعةات االقتصةادية ،ولمختلةا المةؤهبت الجامعيةة وغيةر الجامعيةة ،فةي مشةاريع تنمويةة ذات جةدوى
تتواءم مع ميزات وإمكانات كل محافظة.
ويهدف ميثا التشغيل األردني المنبثق عن هذأل االستراتيجية؛ إل تحفيةز عمليةة اسةتحداث فةر عمةل لوردنيةين فةي القطةاع الخةا بواقةع ج)55
ألا فرصة عمل إضافية في العام  ،5151وج )55ألا فرصة إضافية في العام  5152يتوقع استقرار معظمهةا فةي سةو العمةل واسةتدامتها وبشةكل
متوازن فةي مختلةا محافظةات المملكةة ،مةن خةب ،تنفيةذ مجموعةة مةن البةرامج المحةددة المقتر ةة وتنسةيق الجهةود بةين الحكومةة والقطةاع الخةا
والمنظمات األهلية غير الحكومية.
ً
ً
وفي يتعلق بأبرز مبمح االستراتيجية ،فقد تضمن تحليب لسو العمل وفهما للتحديات التي تتمثل في ضعا مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبةات
سو العمل ،ووضع خطة تنفيذية لدجراءات المطلوبة عل المدى القصير والمتوسط والطويل ،مع طةر لقيةاس اإلنجةازات مةن قبةل فريةق متابعةة
تقودأل وزارة العمل.
وبين االستراتيجية؛ أن ج )%11من السكان الذين هم في سن العمةل يجةدون فرصةة عمةل ،بينمةا ج )%1مةنهم عةاطلون مةن العمةل ،والنسةبة األكبةر
ج )%21هم خارج سو العمل .ويقدر عدد القوى العاملة في سو العمل بنحو جمليون) عامل/ة ،فيما عدد غير العاملين مةن قةوة العمةل الكليةة يقةدر
بنحو جمليوني) فرد ج )%11منهم طلبة عل مقاعد الدراسة.
وباستعراض قدرة القطاعات الصناعية والخدميةة واإلنشةائية والزراعيةة وتكنولوجيةا المعلومةات علة توظيةا العمةا ،وتةوفير فةر عمةل جديةدة،
نشير إل أن بعض القطاعات خصوصا ً المرتبطةة باالقتصةاد المبنةي علة المعرفةة ،تتةوفر لةديها إمكانةات كبيةرة السةتحداث فةر عمةل ذات قيمةة
مضافة عالية لبقتصاد الوطني.
وبالنسبة لمرتكزات االسةتراتيجية ،فإنهةا تعمةل ضةمن ثبثةة مسةتويات :األو،؛ اسةتيعا العةاطلين/ات مةن العمةل وتقلةي الفجةوة بةين العةاطلين/ات
والداخلين/ات إل سو العمةل ،مةن خةب ،التوسةع فةي مشةروعات التشةغيل بالتعةاون مةع القطةاع الخةا  ،وإ ةب ،العمالةة األردنيةة مكةان الوافةدة،
وتوسيع نطا التأمين الصحي والضمان االجتماعي للعما.،
والمستوى الثاني؛ يستهدف الوصو ،إلة تطةابق أمثةل بةين مخرجةات التعلةيم والطلة مةن سةو العمةل ،والتوسةع فةي المشةروعات متناهيةة الصةغر
جالميكروية) والصغيرة والمتوسطة ،فيما المسةتوى الثالةث؛ وهةو اةمولي يسةتهدف إعةادة هيكلةة االقتصةاد الةوطني ورفةع مسةتوى اإلنتاجيةة وتمكةين
القطاع الخا من توفير فر عمل جديدة.
تأسيس اللجنة التوجيهية لإلنصاف في األجور واللجان الفرعية:
تم إطب اللجنة التوجيهية لدنصاف في األجور في ج)5155 /2 /51؛ وكلف بمهمة تحقيق اإلنصاف في األجور جأجةر متسةاو عةن عمةل ذي قيمةة
متساوية) للعما ،والعامبت في األردن .وتضم اللجنة ممثلةين/ات مةن نقابةات العمةا ،والنقابةات المهنيةة والمجتمةع المةدني ومؤسسةات كوميةة ،إلة
جان ممثلين/ات من غرفة التجارة وغرفة الصناعة والجامعات والقطاع الخا ووسائل اإلعبم .وقد تم تأسيس اللجان الفرعية ذات العبقةة ،كمةا
تم إعداد العديد من الخطط االستراتيجية لتنفيذ عمل اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية :خطةة عمةل اللجنةة ،اسةتراتيجية تنفيةذ توصةيات دراسةة :نحةو
المساواة في األجور /مراجعة قانونية للتشريعات الوطنية األردنية ،واستراتيجية االتصا ،وكس التأييةد لمبةادرة اإلنصةاف فةي األجةور .ومةن أبةرز
إنجازات اللجنة األردنية لدنصاف في األجور ما يأتي:
 بادرت اللجنة التوجيهية لدنصاف في األجور بدعم من منظمة العمل الدولية إل إعداد مراجعة للتشريعات الوطنية فةي عةام  ،5151وااةتملالمراجعة عل مجموعة من التشريعات األردنية بما فيها الدستور ،قانون العمل وتعديبته جرقم  8لسنه  5992والقةانون المؤقة رقةم  52لسةنة
 ،)5151قانون األ وا ،الشخصية ،نظةام الخدمةة المدنيةة جرقةم  11لسةنة  ،)5112قةانون الضةمان االجتمةاعي المؤقة جرقةم  2لسةنة ،)5151
وقوانين النقابات المهنية ،وغيرها من القوانين واألنظمة.
 إعداد دراسة و ،الفجوة في األجور بين الجنسين في قطاع التعليم الخا في األردن 5151/؛ وسع الدراسة إل تقةديم أدلةة جوهريةة ةو،الفجوة في األجور في قطاع التعليم الخا جالمدارس والجامعات) ،يث قام منظمة العمل الدولية بالتعةاون مةع اللجنةة التوجيهيةة لدنصةاف
في األجور بتكليا اركة خاصة إلجراء دراسةة معمقةة ةو ،الفجةوة فةي األجةور بةين الجنسةين فةي قطةاع التعلةيم ،والتةي بينة أسةبا الفجةوة
وقدم التوصيات المبئمة .ويجري العمل اليا ً عل تنفيذ توصيات الدراسة ذات األولوية ،ووضع خطة تنفيذية مع الشركاء للمرا ل القادمة.
 عقد مؤتمر وطني تح رعاية األميرة بسمة بن طب ،المعظمة بتاري ج )5151 /1/59لعرض إنجازات المبادرة.50

-

عقد وراة عمل و ،تعديبت قانون العمل خب ،الفترة ج ،)5151 /2/ 1-1تح رعاية رئيس مجلس النوا  ،وبحضور وزيةر العمةل وأمةين
عام وزارة العمل وعدد من النوا .
عقد العديد من االجتماعات مع كل من :لجنة العمل والتنمية البرلمانية ،ولجنة المرأة واألسرة البرلمانية ،وملتق البرلمانيات ،ولجنة المةرأة فةي
مجلس األعيان.
عقد وراة عمل لتقييم الوظائا المحايد للنوع االجتماعي.
إصدار قرار رسمي من قبل وزير العمل في ج )5151 /1/51باعتماد اللجنة األردنية لدنصاف في األجور كلجنة دائمة؛ برئاسةة مشةتركة بةين
أمين عام وزارة العمل واألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
إضافة مهام متابعة أعما ،لجنة اإلنصاف في األجور إل مهام مديرية عمل المرأة ومهام رئيسة قسم التمكين االقتصادي في وزارة العمل.
إدراج اإلنصاف في األجور ضمن االستراتيجية الوطنيّة للتشغيل ج )5151-5155واالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج.)5152-5151
تنظيم جلسات لعرض نتائج الدراسة القانونية عل رؤساء وأعضاء اللجان ذات العبقة في البرلمان والسلطات المختصة ،لبتفةا علة المةواد
الواج تعديلها في قانون العمل وإلحاقها بقانون العمل المؤق رقم ج )52لعام  ،5151لتتواءم مع اتفاقية المساواة في األجور رقم ج.)511
ويجري العمل الياً عل دراسة موضوع استدامة اللجنة األردنية لدنصاف في األجور.

انجازات وزارة العمل في مجال المرأة والعمل واالقتصاد:
ً
يُمكن تلخي أبرز إنجازات وجهود وزارة العمل المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا؛ وخاصة في مجاالت الشؤون القانونية والتفتيش والتشغيل وعمل
المرأة ،عل النحو ا تي:
أوالً :مجال التوعية واإلعالم
 قام مديرية عمل المرأة بتنفيذ مبت إعبميةة وتوعويةة لزيةادة التقبةل االجتمةاعي لعمةل المةرأة ودورهةا الهةام فةي تحقيةق التنميةة .وذلة مةنخب ،التعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،إذ تم من خب ،المشروع الدنماركي؛ تنفيةذ وراةات توعيةة للمفتشةات الجةدد وتةوعيتهن بأهميةة
العمل والتأقلم مع ظروفه ،ويستمر العمل بعقد هذأل الدورات للمفتشين/ات الجدد.
 قام منظمة العمل الدولية من خب ،مشروع العمل البئق وقضايا المرأة العاملة ،وبالتنسيق مةع مديريةة عمةل المةرأة ،بتنفيةذ وراةات توعويةةلموظفي المديرية باإلضافة ال فريق النوع االجتماعي المكون من ممثل/ة عن كل مديرية فةي الةوزارة ،ةو ،اتفاقيةات العمةل الدوليةة المتعلقةة
بالمرأة جاالتفاقيات .)512 ،515 ،581 ،555 ،511
 تم إنشاء رابط الكتروني عل الموقع اإللكتروني لوزارة العمل خا بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة. تنفذ مديرية عمل المرأة اليا ً برنامجا ً للتوعية القانونية بالمادة ج )25من قانون العمل والخاصة بالحضانات ،ويتضمن البرنامج وراات توعيةةو مبت كس تأييد لتشجيع القطاع الخا عل تنفيذ المادة ،بهدف دعةم النسةاء العةامبت وتةامين بيكةة داعمةة للمةرأة مةن خةب ،التعةاون مةع
ملة صداقة.
 تقوم مديرية عمل المرأة بمهمة توعية العامبت عبر األنشطة التالية :التثقيا في أماكن العمل ،وتوعية المجتمع المحلةي بأهميةة العمةل وقيمتةه،وتوجيه المرأة نحو قطاعات غير تقليدية لتأهيلها لدخو ،سو العمل ،ومتابعة اؤون الفتيات العامبت ضمن مشروع التشغيل الوطني.
ثانيا ً :التفتيش على أحكام المادة ( )27من قانون العمل (الخاصة بالحضانات):
بلةةغ عةةدد الزيةةارات التةةي تم ة ج )112زيةةارة ،وبلةةغ عةةدد المؤسسةةات الملتزمةةة ج )25مؤسسةةة ،وعةةدد المؤسسةةات المخالفةةة ج )81مؤسسةةة ،وعةةدد
المؤسسات التي ال تنطبق عليها المادة  25ج )528مؤسسة ،نظراً ألن عدد النساء العامبت فيها أقل من ج )51وعدد األطفا ،أقل من ج.)51
ثالثا ً :التشغيل
يهدف برنامج التشغيل في وزارة العمل إل  :توسيع برامج التدري والتشغيل فةي القطاعةات االقتصةادية المسةتهدفة .ويتضةمن عةدة أنشةطة أبرزهةا:
تةةدري وتشةةغيل الممرضةةين الةةذكور ،وتةةدري وتشةةغيل خريجةةي/ات االتصةةاالت وتكنولوجيةةا المعلومةةات ،وتةةدري وتشةةغيل األردنيةةين فةةي الفةةروع
اإلنتاجية وفي قطاع المحروقات وفي قطاع المطاعم ،وتدري اإلناث لغايات التشغيل الذاتي ج المرفق رقم .)12
 -0الحملة الوطنية للتشغيل:
انطلق الحملة الوطنية للتشغيل برعاية ملكية سامية استهدف تشغيل ج )58ألا با ث/ة عن العمل في القطاعةات ذات األولويةة ،ونةتج عنهةا تشةغيل
ج )51ألا عامل/ة في كافة محافظات المملكة ،إذ كان عدد المشتغلين/ات في الحملة األول ج)51192؛ بلغ عدد الةذكور مةنهم ج )51955وبلةغ عةدد
اإلناث ج ،)2521أما عدد المشتغلين/ات في الحملة الثانية فهو ج)52115؛ عدد الذكور منهم ج )51115وعدد اإلناث ج.)2115
 -4مشروع تشغيل الفتيات من المناطق النائية:
ة ة ،وخاصةة الفكةات
يستهدف هذا المشروع تشغيل الفتيات في المناطق األكثةر فقةراً ،وجةاء تنفيةذاً لبسةتراتيجية الوطنيةة لمكافحةة الفقةر والبطال
الوزارة باإلاراف عل مشروع "تشةغيل الفتيةات مةن المنةاطق النائيةة" ،والتةي ترتفةع فيهةا نسةبة الفقةر
االقل ظا ً وفي المناطق النائية ،فقد قام
والبطال ة وال يتوفر فيها مشاريع استثمارية ،وذل من خب ،عقد اتفاقيات مع الشركات االستثمارية في المنةاطق الصةناعية المؤهل ة ة .ويتضةمن
هذا المشروع زمة من الحوافز المجانية؛ من توفير السةكن داخةل التجمعةات ،وثةبث وجبةات يوميةاً ،باإلضةافة إلة المواص ة بت المجانيةة مةن
وإل أماكن السكن كل أسبوعين .وبدأ العمل بهذا المشروع عام  .5112وإجمالي المشتغبت ضمن هذا المشروع والي ج )1211فتاة ج )511منهن
عل رأس عملهن.
 -2مشروع نقل الفروع اإلنتاجية ”الستااليت“:
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قام وزارة العمل بإنشاء مشروع نقل الفروع اإلنتاجية ”الستاالي “ ،الذي يهدف إلة خلةق فةر عمةل الئقةة للنسةاء ،فةي منةاطق بةؤر الفقةر ذات
نس البطالة والفقر المرتفعة ،من خب ،إنشاء مصانع فرعية منبثقة عن المصانع الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة ،يث تم لغايةة ا ن فةتح
ج )2فروع ،وبلغ عدد المستفيدات من المشروع منذ بدايته في عام  5119ج )2111فتاة.
 -2مبادر تشغيل النساء من المنزل:
استكماالً لدجراءات التنفيذية للحملة الوطنية للتشغيل ،قام وزارة العمل بتنفيذ أيام وطنية للتشغيل ومقاببت العمل بمر لتها الثانية ،والتةي ضةم
مبادرة تشغيل المرأة من خب ،المنز ،،كجةزء مةن الحلةو ،المقتر ةة للمسةاهمة فةي زيةادة نسةبة مشةاركة المةرأة فةي سةو العمةل .وتةم فةي المر لةة
األول من المبادرة توفير فر العمل ا تية:
أ -شركة سبتر األردن :وفرت ج )5111فرصة عمل للنساء كمستشار/ة مبيعات :يث يتم تةدري المةرأة بعةد أن تةتم الموافقةة عليهةا ،علة مهةارات
التسويق ،وبحيث تدر عل طريقة بيع منتجات الشركة من خب ،منزلها أو من خب ،معارفها  ...وتدري آخر عل المهارات الحياتية.
 الشركة المتحد لإلبداع :وفرت ج )511فرصة عمل للنساء كعامبت إنتاج في مجا ،الخياطة.ج -مشغل إلهام النمر :وفر ج )51فرصة عمل للنساء كخياطات :يث يقوم صا المشغل بتدري السةيدات اللةواتي يحةتجن إلة تةدري  ،وبةيعهن
ماكينات خياطة يقمن بسداد ثمنها باألقساط .واستكماالً لمشروع مشغل إلهام النمر ،تم تشغيل ج )12سيدة من خب ،المنز ،في محافظة األزر .
كما تم االتفا عل توقيع اتفاقية تدري وتشغيل ل ج )211سيدة فةي كافةة محافظةات المملكةة خةب ،عةام  ،5152وبةالتركيز علة جيةو الفقةر .وقةد
قام مديرية التشغيل والتدري بإنجاز ج )1معارض لتسويق منتجات السيدات العامبت في المناز ،،اثنان فةي الزرقةاء ووا ةد فةي عمةان ،تشةجيعاً
من الوزارة لتسويق منتجات هؤالء السيدات .وتم توقيع مذكرتي تفاهم مع مركز إميد إيس بخصو تةدري الفتيةات علة مهةارات خاصةة بسةو
العمل ،تستهدف ج )21فتاة ،وبخصو مشروع ريادة األعما ،للنساء ،لتدري النساء عل فتح مشاريع خاصة بهن ودعمهن ومتابعتهن.
 -1مشروع تدريب اإلناث لغايات التشغيل الذاتي في المحافظات:
ً
يهةةدف المشةةروع إل ة تمكةةين اإلنةةاث الراغبةةات بالعمةةل والبا ثةةات عةةن عمةةل ضةةمن الفكةةة العمريةةة ج )21-58عام ةا ،وبخاصةةة القةةادرات مةةن ذوي
اال تياجات الخاصة ،وذل بإعدادهن وتأهيلهن وتدريبهن عل مهن ومهارات و ةرف إنتاجيةة يمكةن تسةويق منتجاتهةا وبيعهةا للحصةو ،علة دخةل
مناس  ،من خب ،التشغيل الذاتي بإنشاء مشةاريع ميكرويةة منزليةة أو صةغيرة مشةتركة بةين مجموعةات المسةتفيدات ،مةن خةب ،ربطهةن بعةد انتهةاء
التأهيةل اإلنتةاجي بمؤسسةات إقةراض المشةاريع الميكرويةةة والصةغيرة المتخصصةة .وتتةوزع المنةاطق التةةي يشةملها المشةروع علة كافةة محافظةةات
المملكةةة :البلقةةاء ،ومادبةةا ،والزرقةةاء جواألزر ) ،والمفةةر  ،ومعةةان ،والعقبةةة ،والكةةرك ،والطفيلةةة جوالغةةور الجنةةوبي) ،واربةةد ،والرمثةةا جوالغةةور
الشمالي) ،وجرش ،وعجلون .وتتراوح مدة البرامج بين ج )2-5اهور .ويراع في عقد البرنامج التدريبي مدى مواءمة البرنامج للمنطقة الجغرافية
من يث؛ توافر المواد األولية لدنتاج وتوافر مستلزمات التدري جأجهزة ،ماكينةات) .وتشةمل المهةن المسةتهدفة بمشةروع التشةغيل الةذاتي جالبةرامج
المهنيةةة واإلنتاجيةةة) أكثةةر مةةن ج )55مجةةاالً متنوع ةا ً جالمرفةةق رقةةم  .)11وكانة األعةةداد التةةي تةةم تةةدريبها وتأهيلهةةا ضةةمن المر لةةة االول ة ج-5118
)5151؛ والي ج )111مستفيدة فةي كافةة المحافظةات ،وبتمويةل مةن صةندو التشةغيل والتةدري والتعلةيم المهنةي والتقنةي ،أمةا األعةداد المسةتهدف
تدريبها وتأهيلها ضمن المر لة الثانية ج )5151-5155فهي والي ج )111مستفيدة في كافة المحافظات ،وبتمويل من صندو دعم المحافظات.
رابعا ً :الحماية القانونية للمرأة في العمل
تقوم وزارة العمل بالمساهمة في توفير بيكة عمل مبئمة من خب ،السعي لوضع وتعةديل التشةريعات المعنيةة بةالمرأة ،باإلضةافة إلة تةوفير الحمايةة
االجتماعية والقانونية لها .ومن أهم انجازات الوزارة في هذا المجا ،ما يأتي:
 وضع نظام تأمي ن ماية األمومة بناء عل دراسة تم تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،من خب ،مشةاورات م ة ع المعنيي ة ن ف ة ياألردن جالحكوم ة ،العم ا ،،أصحا العمل ،اللجنة االستشارية لو دة عمل المرأة) .وتم البدء بتطبيةق تةأمين مايةة األمومةة تحة مظلةة
مؤسسة الضمان االجتماعي /أيلو.5155،
ُ
 إدراج العامبت في المناز ،تح مظلة قانون العمل ،يث تم وضع نظام خا بحقو العاملين في المناز ،،ونشةر فةي الجريةدة الرسةمية فةياهر تشرين ثاني عام .5119
 تعديل المادة ج )25من قانون العمل والمتعلقة بإنشاء الحضانات ،بحيث تم إلغاء ارط تشغيل عشةرين عاملةة متزوجةة؛ ليصةبح تشةغيل عشةرينعاملة جإلغاء كلمة متزوجة).
خامساً :جهود الوزارة في مجال عامالت المنازل
تم إخضاعهن أل كام قانون العمل عام  ،5119ونظراً ألهمية هذا القطاع وما يتمتع بةه مةن خصوصةية لطبيعةة وجةود العاملةة داخةل منةز ،صةا
العمل ،تم إصدار عدد من األنظمة والتعليمةات التابعةة لقةانون العمةل ،والتةي تعطةي للعاملةة امتيةازات أفضةل مةن االمتيةازات المنصةو عليهةا فةي
قانون العمل ،وتنظم عمل المكات الخاصة باستقدامهم والمراقبة عليهم ،من يث مدى تطبيق أ كام قانون العمل ،وللوزير الحق في إغب المكتة
فوراً في الة ثبوت أن هنالة ةاالت النتهةاك قةو اإلنسةان مةن قبةل المكتة  .وقةد بلةغ عةدد العةامبت فةي المنةاز ،عةام  5151ج )25115عاملةة
اصةلة علة تصةةريح عمةةل .وقةةد اسةةتقبل قسةةم التفتةةيش فةةي مديريةةة العةةاملين فةةي المنةةاز ،ج )5111اةةكوى مةةن مختلةةا اإلطةةراف جأصةةحا عمةةل،
عامبت ،اركات استقدام) خب ،عام  ،5151وبلغ عدد الشكاوى التي تم لها ج )282اكوى و ج )521قيد الحل .ومةن أبةرز اإلنجةازات فةي مجةا،
عامبت المناز ،،ما يأتي:
 تم تشكيل لجنة لحل مشاكل العامبت في المنةاز ،بموجة نظةام تنظةيم المكاتة الخاصةة العاملةة فةي اسةتقدام واسةتخدام العةاملين بالمنةاز ،رقةمج )89لسنة  ، 5119وتضم في عضويتها كل من وزارة العمل ،ووزارة الداخلية ،ومديرية اإلقامة والحةدود ،ومديريةة األمةن الوقةائي ،ومنةدو
عن نقابة أصحا المكات  ،ومندو من السفارات المرسلة للعمالة.
 تم متابعة قضايا العامبت المتواجدات في سفارات الدو ،المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل ،يث تم تسمية مفتش عمل لكل سفارة.52
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تم إصدار نظام معد ،عل نظام تنظيم المكات الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير األردنيين العاملين بالمناز ،،يث صدر تحة الةرقم
ج )51لسنة  ، 5152بحيث تلزم المكات المرخصة الستخدام واستقدام العاملين في المناز ،بتعويض أصحا العمل في ا ،هةرو العاملةة أو
رفض العمل ،وأن تلتزم كذل أيضا ً بعقد التامين عل الحياة والتامين ضد الحوادث التي من الممكن أن تتعرض لها العاملة.
تم إعادة النظر في نموذج العقد المو د ،بما يضمن الحقو والواجبات لكافة األطراف مع سفارات الدو ،المرسلة للعمالة.
استحداث الخط الساخن الخا بعامبت المناز ،،المكون من خمس لغات ت يتيح للعاملة تقديم الشكوى بصورة سهلة ومستعجلة.

سادساً :مجال االتجار بالبشر
يتم اليا ً التنسيق مع منظمات المجتمع المحلي ومنها؛ اتحاد المرأة األردنية ،والذي لديه دار إيواء للضحايا ،يةث تةم إيةواء ج  )52الةة عةام 5155
وج )59أنث عام  5151وج )2ذكةور فةي إ ةدى الفنةاد فةي عةام  .5151وهنالة لجنةة متخصصةة برئاسةة معةالي وزيةر العةد ،وعضةوية كةل مةن؛
وزارات :الخارجية والتنمية االجتماعية والعمل والداخلية ،للخروج بتصور سريع وناجح إلنشاء دار إيواء خاصةة بحةاالت االتجةار بالبشةر ،وهنةاك
توجه العتبار دار الوفا بً مؤقتا ً كدار إيواء لحين إنشاء الدار الخاصةة بهةم ،كمةا يوجةد خطةوط طةوارئ لتلقةي أيةة ببغةات لشةبهات جنائيةة ومةن
ضمنها االتجار بالبشر ،دون التطر إل اسم المبلغ للحفاظ عل السرية ج.)955-592-595-595
سابعاً :تبني سياسيات مساندة لعمل المرأة ،وخاصة تشجيع إنشاء الحضانات ورياض األطفال
 -5اإلاراف عل تنفيذ مشروع إنشاء مؤسسة غير ربحية ضمن مشاريع االستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ لتوفير خدمات وتجهيزات المرافةق لمواقةع
الحضانات ،ويهدف هذا المشروع لتوفير ضانات للمرأة العاملة في مكان العمل ،وتةوفير بيكةة مناسةبة وداعمةة للمةرأة العاملةة ،وتةوفير بيكةة سةليمة
لرعاية الطفل .وأبرز الخطوات التي تم ت ا ن في تحقيق ذل  ،ما يأتي:
 تم دراسة كيفية إقامة مؤسسات داعمة للمرأة العاملة "الحضانات" ،يث تم االطبع عل دراسة الضةمان االجتمةاعي فةي هةذا المجةا ،والعمةلجار للخروج بمشروع ضانات وطنية  -لم تحدد صيغتها بعد.
ٍ
ً
جار اليا مع االتحاد األوروبةي
والبحث
االجتماعي،
الضمان
دراسة
مناقشة
وتم
،
"الحضانات"
للمرأة
المساندة
للخدمات
وطنية
لجنة
تشكيل
 تمٍ
للحصو ،عل تمويل.
 تم تشكيل لجنة فنية لوضع معايير المادة ج )25من قانون العمل ،والخاصة بتوفير مكان مناس لرعاية أطفا ،العامبت. -5انطلق ملةة صةداقة "نحةو بيكةة عمةل صةديقة للمةرأة" عةام 5155؛ بهةدف مسةاعدة المةرأة للحصةو ،علة االسةتقرار العملةي والعةائلي وتحفيةز
مشاركتها في سو العمل ،وتمكينها من الوصو ،لمناص اتخاذ القرار واالستقرار الوظيفي ،من خب ،مجموعة النشاطات ،أبرزها:
 تنفيذ مسيرة توعوية تح عنوان " نعم لبيكة صديقة للمرأة " بتاري ج ،)5155/1/58اارك فيها جهات عديدة. التواصل مع البرلمانيات لشرح المادة ج ،)25والمشاركة في اجتماعات لجنة العمل النيابية للضغط في سبيل تعديل هذأل المادة ،وقد وافق لجنةةالعمل النيابية عل مقترح تعديل المادة.
 تفعيل التعاون بين وزارة العمل ،وأصحا العمل ،والمرأة واألسرة العاملة ،والنقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني. تفعيل التعليمات الجديدة والصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية بخصو الحضانات ،من خب ،توعية أصحا عمل والنساء العامبت.ةث الشةركات التةي توظةا ج )511امةةرأة عاملةة فةأكثر؛ أي ج )525اةركة ،لتنفيةذ القةةانون وتةوعيتهم بالتعليمةات الخاصةة بتنفيةذ المةةادة ج،)25
وتنفيذ العديد من ورش العمل التوعوية و ،الموضوع.
 إنشاء خط ساخن ،وإجراء مقاببت وبث فقرات إعبمية علة اااةات التلفةزة األردنيةة؛ ةو ،أهميةة عمةل المةرأة ،وأهميةة تفعيةل المةادة ج)25عل أرض الواقع.
 إطب المر لة الثانية مةن صةداقة ،وتكةريم عةدد مةن المؤسسةات التةي طبقة المةادة ج )25مةن القةانون "الخاصةة بالحضةانات" ،وإعةداد كتية42
يلخ كيفية إنشاء ضانة.
أبرز االستراتيجيات والسياسات واإلنجازات والمبادرات التي قامت بها المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية على الصعيد الوطني ،فةي
مجاالت دع المرأ للفتر (:)4102-4119
عل المستوى المؤسسي ،وفي مجا ،التمثيل الجندري وتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار ،يتكون مجلس اإلدارة في المؤسسة مةن ج )58عضةواً
من ضمنهم سيدتان ،كما يتألا الهيكل التنظيمةي للمؤسسةة مةن ج )51مةديريات رئيسةة ،تُشةغل امةرأة وا ةدة إ ةداها .وفةي إطةار تمكةين المةرأة؛ تبلةغ
نسبتها في المناص اإلدارية ومراكز اتخاذ القرار في المؤسسة ج ،)%51ويبلغ عدد العامبت في المؤسسة ج )29سيدة من أصةل ج )552موظفةاً/ة،
وتحمل ج )22سيدة منهن الشهادة الجامعية .أما في مجا ،اسةتثمارات المؤسسةة ،فتمتلة المؤسسةة ج )1اسةتثمارات مختلفةة علة هيكةة اةركات ،منهةا
اثنتان تدار من قبل السيدات.
وبالنسةةبة للةةدعم المقةةدم مةةن خةةب ،بةةرامج المؤسسةةة المختلفةةة لزيةةادة مشةةاركة المةةرأة األردنيةةة فةةي األنشةةطة االقتصةةادية ،عةةن طريةةق دعةةم المشةةاريع
الصغيرة والمتوسطة والريادة في المملكة ،فهو عل النحو ا تي:
 برنامج دع وتحديث الالدمات )(JSMPII,JSMPIج بتمويل من االتحاد األوروبي:
يتكون هةذا البرنةامج مةن خمةس اةرائح تسةتهدف تعزيةز مهةارات رأس المةا ،البشةري ،وزيةادة القةدرة التنافسةية ،وخلةق فةر عمةل محليةة
جديد ة ،وتشجيع الصادرات إل األسوا الدولية ،وتعزيز بيكة األعما ،التجارية للمشةاريع لكةي تزدهةر فيهةا .وعملة الشةريحة الخامسةة مةن
 42تقرير و" ،إنجازات وزارة العمل المتعلقة بالتقرير الوطني الستعراض وتقييم إعبن ومنهاج عمل جبيجين  ،")51وزارة العمل ،أيار.5152/
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البرنامج عل دعم المشاريع ذات البعد الوطني في كافة أنحاء األردن ،وتعزيز فكةرة إنشةاء المشةاريع مةن قبةل األفةراد وخصوصةاً المملوكةة
من قبل المرأة .وقد عمل برنامج  JSMPIعل دعم ج )12مشروعا ً مملوكا ً من قبةل المةرأة بقيمةة ج )5.529.159دينةاراً أردنيةاً ،أمةا برنةامج
 JSMPIIفقد دعم ج )51مشروعا ً مملوكا ً من قبل المرأة بقيمة ج )811.151ديناراً أردنياً.
برنامج دع الصناعة )(JUMPIIج بتمويل من االتحاد األوروبي:
يتكون هذا البرنامج من خمس ارائح تعمل عل تقديم المساعدة الفنية واإلدارية للشةركات الصةناعية الصةغيرة والمتوسةطة ،وتعزيةز قةدرتها
التنافسية في قطاع الصناعة والصناعات الزراعية ،وخلق فر محلية جديدة ،ومساعدة الشركات األردنية للتوسع في األسوا الدولية .وقد
قام البرنامج بدعم ج )51مشروعا ً مملوكا ً من قبل المرأة بقيمة ج )292.251ديناراً أردنياً.
شبكة مراكز اإلبداع األردنية /حاضنات األعمال:
تتألا ابكة مراكز اإلبداع األردنية ) (JICs Networkاليا ً من ج )2اضنات مختلفة ،تهدف إل تنمية ثقافةة اإلبةداع التةي تسةتند إلة بيكةة
تعةزز روح المبةادرة والمنافسةةة ،إضةافة إلة تشةجيع التعةاون مةةا بةين مجموعةةات البحةث العلمةي والقطةةاع الصةناعي ،والتركيةةز علة تطةةوير
المنتوجةةات والخةةدمات اإلبداعيةةة ،بمةةا فةةي ذلة مةةا يتعلةةق بالتسةةويق التجةةاري و مايةةة قةةو الملكيةةة الفكريةةة .وقةةد قةةام البرنةةامج بةةدعم ج)51
43
مشروعا ً مملوكا ً من قبل المرأة بقيمة ج )151.229ديناراً أردنيا ً خب ،الفترة ج.)5152-5119

المشاركة في تنفيذ "المشروع اإلقليمي لتمكين المرأ اقتصاديا":
انطلق "المشروع اإلقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً" في نيسان  5119ليمتد ألربع سنوات ،في أربع دو ،هي :األردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع
غةةزة وتةةونس ،بةةإدارة مؤسسةةة أوكسةةفام/كويب  ،وبتمويةةل مةةن الوكالةةة الكنديةةة للتنميةةة الدوليةةة .وهنالة أربعةةة اةةركاء رئيسةةين مسةةاهمين فةةي تطبيةةق
المشروع ،هم :الجمعية الفلسطينية لصا بات األعما ،جأصالة) ،ومجموعة األبحاث والتدري التنموي ج /)CRTD.Aلبنان ،ومركز المرأة العربية
للتدري والبحوث جكوثر) /تونس ،والصندو األردني الهاامي للتنمية البشرية /األردن.
ويسع المشروع بشكل عام لتوفير بيكة تسمح بالتنمية االقتصادية المستدامة للمرأة في منطقة الشر األوسط واما ،افريقيا ،وإيجاد فر للتمكةين
االقتصادي للمرأة .ويتلخ الغرض األساسي للمشروع؛ برفةع نسةبة مشةاركة المةرأة جبمةا فةي ذلة النسةاء مةن سةن  58إلة  11عامةاً) فةي التنميةة
االقتصادية في المناطق األربع المستهدفة ،وذل من خب ،الجهود الملموسة للمنظمات الشريكة في المنطقة.
أما أهداف المشروع؛ فهي :تطوير التمكين االقتصادي للمرأة من خب ،شد المةؤازرة والتشةبي والبحةث والةتعلم ،والتشةجيع علة اعتمةاد تةدخبت
أكثر فاعلية تعتمد عل الوقائع من أجل تمكين المرأة اقتصادياً ،وتقديم خدمات أفضل ،مالية وغير مالية ،لتمكين المرأة اقتصادياً.
وفةي األردن؛ اعتبةةرت وثيقةةة المشةةروع أن التوجهةةات المسةةلكية السةةلبية السةةائدة فةةي المجتمةةع ةةو ،المةةرأة ودورهةةا فةةي التنميةةة االقتصةةادية هةةي مةن
التحديات االستراتيجية التي تواجه تمكين المرأة اقتصادياً وتحصيلها لحقوقها ،بل تعتبر أادها صعوبة .وعليه؛ تم تحديةد الحاجةة إلة نشةر مطبوعةة
تحتوي عل دراسات الة ودروس مستفادة لعينة من ج )11سيدة ريادية جفي المفر وسحا والعقبةة) ،وإنتةاج فةيلم وثةائقي ةو ،ثبثةة مةنهن علة
األقل ،لغايات تغيير المفاهيم والرؤى السلبية السائدة و ،تأثير مشاركة المرأة االقتصادية عل التنمية في األردن وتوعية المجتمع  -والمرأة بشةكل
خا  -و ،أهمية الريادة وتقديم نموذج للمرأة الريادية الناجحة .ولتحقيةق هةذأل الغايةة تةم التعاقةد مةع المركةز األردنةي للبنةاء المعرفةي لتنفيةذ بحةث
نوعي تح عنوان :النساء الرياديات في األردن  -دراسات ا لةة ودروس مسةتفادة ،والةذي يهةدف إلة  :تةوفير المعلومةات والمعرفةة التةي اكتسةبتها
الرياديات مةن خبةراتهن ومةا اسةتفدنه مةن دروس؛ والمسةاهمة فةي تطةوير النمةوذج المثةالي اسةتناداً إلة قصةة يةاة الرياديةات والةدروس المسةتفادة؛
والمساهمة في جهود كس التأييد دعما ً لحقو المرأة وتمكينها اقتصادياً .وتم إصدار المطبوعة في جآ .)5155 /
ومةةن أبةةرز مخرجةةات المشةةروع فةةي األردن أيضةةاً ،إعةةداد دراسةةة مشةةاركة المةةرأة األردنيةةة فةةي المشةةاريع الصةةغيرة جالمحفةةزات والمعوقةةات)-
نيسان ، 5151/وهي من إعداد و دة معلومات وبحوث التنمية في الصندو األردني الهاامي للتنمية البشرية .ومجموعة مةن أورا السياسةات ذات
الصلة بالتمك ين االقتصادي للمرأة ،والتي أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الصندو ؛ وهي :انتهاك ق المرأة فةي اختيةار
نوعية العمل ،ووصو ،المرأة للموارد المالية واالقتصادية وتحكمها فيها ،والمرأة في ريادة المشاريع الصغيرة والميكروية ،والمرأة و ق الميةراث:
قائق وسياسات مقتر ة.
ً
ً
ً
وقةةد ةةر الصةةندو األردنةةي الهااةةمي للتنميةةة البشةةرية باعتبةةارأل اةةريكا رئيس ةا فةةي "المشةةروع اإلقليمةةي لتمكةةين المةةرأة اقتصةةاديا" ،عل ة تبةةاد،
المعلومات والخبرات ،ومشاركة ما تم اكتسابه من قبل المنظمات الرئيسة الشريكة :محليا ً ووطنياً وإقليميا ً.
مساهمة تجمع لجان المرأ الوطني األردني في تمكين المرأ :
يُساهم تجمع لجان المرأة الوطني األردني بصفته هيكة وطنية اعبية؛ بالنهوض بمستوى المرأة األردنية في مختلا المجاالت االقتصادية والسياسةية
واالجتماعية في كافة محافظات المملكة ،من خب ،التوعية والتةدري  ،والمسةاندة ،وإقامةة المشةاريع بةنهج تشةاركي ،وباعتمةاد مبةدأ تسةاوي الحقةو
وتكافؤ الفر  .أما أبرز محاور عمله؛ فهي:
 القياد ج إذ يُسهم التجمع في صةقل مهةارات المةرأة القياديةة ،وتطةوير قةدراتها لزيةادة مشةاركتها فةي مختلةا نةوا ي الحيةاة العامةة ،بعيةداً عةن
االتجاهات االجتماعية التي تركز عل أ ادية دور المرأة األسري.

و" ،أبرز االستراتيجيات والسياسات واإلنجازات والمبادرات عل الصعيد الوطني التي قام بها المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصةادية فةي مجةاالت
 1تقرير ملخ
دعم المرأة للفترة ج ،")5151-5119المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ،أيار.5152/
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 التمكين االقتصاديج إذ يعمل التجمع بشكل متواصل ومستمر لزيادة مشاركة المرأة واستقبليتها االقتصادية ،وبما يسهم في تحقيق رفاهيتهةا،
وذل بزيادة الفر المتا ة أمامها والحفاظ عل قوقها.
 التوعية والتثقيف وكسب التأييدج يث يسهم التجمع في رفع الةوعي المجتمعةي مةن خةب ،المحاضةرات والجلسةات النقااةية وكسة التأييةد،
واستخدام المسرح التفاعلي في مختلا قضايا المجتمع األردني ،مةع التركيةز علة قةو المةرأة فةي التشةريعات وقضةايا الصةحة اإلنجابيةة4
والقضايا البيكية وأهمية التمكين االقتصادي.
 التدريبج إذ ينفذ التجمع من خب ،فروعةه فةي محافظةات المملكةة العديةد مةن الةدورات التدريبيةة ،تلبيةة لب تياجةات المحليةة :دورات تةدري
مهني :خياطة ،خياطة صناعية ،تريكو ،تجميل ،رف يدويةة ،صةناعة القةش ،تصةنيع سةعا النخيةل ،صةناعة الصةابون) ،ودورات تصةنيع
غذائي جتجفيا ،تخليل ،فو ،لويات ،معجنات) لتأهيل الفتيات لسو العمل ،والسعي لتوفير قروض لهن بما يساعدهن عل إقامة مشةاريع
إنتاجية مدرة للدخل مةن خةب ،القةروض المقدمةة مبااةرة مةن بعةض فةروع التجمةع أو مةن خةب ،التشةبي مةع الهيكةات االقراضةية المتةوافرة
والتحويل إليها.
 التعلي ج يُسهم التجم ع في افتتاح العديد من صفوف محو األمية التعليمية والحاسوبية في المناطق الريفية والبدويةة النائيةة وتأهيةل الفتيةات بمةا
يساعدهن في الحصو ،عل فر عمل.
ومةةن أبةةرز مشةةاريع تجمةةع لجةةان المةةرأة الةةوطني األردنةةي :مشةةروع مركةةز المةةرأة  /العقبةةة  ،Guest Scope/ومشةةروع التوعيةةة الوالديةةة  /جميةةع
المحافظةةات ، UNICEF/وبرنةةامج القةةروض الةةدوارة /العديةةد مةةن المحافظةةات  /جيةةو الفقةةر /وزارة التخطةةيط والتعةةاون الةةدولي ،وتطةةوير مركةةز
التدري المهني للنساء /العاصمة /السفارة اليابانية ،والتدري عل االنتخابةات النيابيةة /مختلةا المحافظةات /التحةالا الةوطني ،ومشةروع المواطنةة
الفاعلة  /الشونة الجنوبية ،British Council /ومشروع تعزيز فر البا ثات عن عمل /العاصةمة /الوكالةة اإلسةبانية للتنميةة الدوليةة ،ومشةروع
تحسين نوعية الحيةاة فةي المشةرفة /محافظةة المفةر  /الوكالةة اإلسةبانية للتنميةة الدوليةة 4ومشةروع تعزيةز مشةاركة منظمةات المجتمةع المةدني /مادبةا
والزرقاء /الوكالة اإلسبانية للتنمية الدولية ،ومشةروع كسة التأييةد لمناهضةة العنةا ضةد المةرأة /مختلةا المحافظةات /منظمةة  .CAREكمةا يُسةهم
تجمع لجان المرأة الوطني األردني في تنفيذ العديد من المشاريع الهادفة إل تمكين المرأة عل مستوى محافظات المملكة جالمرفق رقم 44.)51
برنامج التمكين االقتصادي في االتحاد النسائي األردني العام:
يقع هذا البرنامج ضمن األولويات المتقدمة في خطة عمل االتحاد ،نظراً لمساهمته في توفير فر عمل للنساء وبخاصة الفقيرات منهن ،ومةا يعةود
به من مردود مادي وتحسين لمستوى معيشة أفراد األسر المستفيدة .وينفذ االتحاد العديد من المشاريع المندرجة تح هذا البرنامج ،وهي:
 .0مشــروع القــروض الصغير الــدوار في المحافظات:
يعتبر مشروع اإلقراض متناهي الصغر مةن المشةاريع الرياديةة التةي ينفةذها االتحةاد النسةائي ،يةث يقةوم بتةدري وتأهيةل النسةاء الفقيةرات والنسةاء
البتي لم يحصلن عل فر عمل مناسبة ويرغبن بتبني مشروع ذاتي مدر للدخل ،ومن ثةم مةنحهن قرضةا ً صةغيراً بةدون فوائةد تتةراوح قيمتةه بةين
ج )5111 – 111دينار /مشروع لتمكينهن من إنشاء مشروعهن الخا  .وقد أدى المشروع إل ظهور تغييةر ملحةوظ فةي المسةتوى المعيشةي ألسةر
السيدات المنتفعات بمردود مادي يتراوح ما بين ج )511-11ديناراً اهرياً ،وقد بلغ نسةبة السةداد للقةروض بالنسةبة للمشةاريع ج .)%92وقةد وصةل
عدد السيدات البتي تم إقراضهن إل ج )811سيدة.
 .4مشروع تعزيز اإلنتاجية (رائدات):
يستمر االتحاد بتنفيذ هذا البرنامج الممو ،من وزارة التخطيط والتعاون الدولي منذ منتصا العام  ،5112بتقديم التمويل لعدد من المشاريع اإلنتاجية
جكمنح) لصالح االتحادات الفرعيةة والجمعيةات الخيريةة النسةائية األعضةاء فةي مختلةا المحافظةات ،سة األسةس والمعةايير المعتمةدة لةدى وزارة
التخطيط ،بهدف خلق فر عمل بما ينعكس إيجابا ً عل المستوى المعيشي للنساء ،وتعزيز اإلنتاجية لدى المجتمعات النسةائية المحليةة .هةذا وقةد تةم
تمويل ج )52مشروعا ً لغاية ا ن.
 .2المشاريـــع اإلنتاجية والتدريبية:
ترجمةةة لرسةةالة االتحةةاد وغاياتةةه الراميةةة للنهةةوض بواقةةع المةةرأة وتحسةةين مسةةتوى معيشةةتها وأسةةرتها ،يعمةةل االتحةةاد علة تنفيةةذ العديةةد مةةن البةةرامج
والمشاريع اإلنتاجية في كافة فروعه في المحافظات ،كما يساهم في تدري الكوادر النسائية ،وينفذ االتحاد العديد من البرامج التدريبيةة بالتعةاون مةع
جهةةات عةةدة .وتتضةةمن المشةةاريع التاليةةة :التصةةنيع الغةةذائي وتصةةنيع الحلويةةات ،الخياطةةة اإلنتاجيةةة ،فةةن التجميةةل والكةةوافير ،والتةةدري عل ة كافةةة
45
استخدامات الحاسو .
تأثير األزمة االقتصادية العالمية على النساء في األردن:
تأثُرت أوضاع النساء واستثمارات صا بات األعما ،بخاصة باألزمة االقتصادية العالمية ،والتي انعكس آثارها عل األردن بشكل عام .فقد أثةرت
تداعيات هذأل األزمة عل صا بات المحا ،والمشاريع الصةغيرة فةي سةو العمةل بشةكل أكبةر ،يةث أن معظةم مشةاريعهن هةي مشةاريع صةغيرة أو
متناهية في الصغر ،كما لم تتجاوز نسبة اإلنةاث صةا بات األعمةا ،أو البتةي يعملةن لحسةابهن الخةا فةي أفضةل األ ةوا ،أ ،ج )%1مةن إجمةالي
أصحا /سيدات األعما ،أو الةذين يعملةون لحسةابهم/ن الخةا فةي األردن ،ممةا اضةطر العديةد مةنهن لتةرك أعمةالهن وإغةب محةالهن نتيجةة لعةدم
قدرتهن عل المنافسة ومجارة أصحا المشاريع الكبيرة ،ال بل عجزهن عةن تغطيةة نفقةاتهن التشةغيلية ودفةع رواتة العةاملين/ات معهةن .كمةا تةأثر
السو المالي أيضا ً باألزمة االقتصادية فتراجع وتضرر ،مثلما تأثَر المتعاملون/ات مع السو بصثار األزمة االقتصادية العالمية.
تضمين محور التمكين االقتصادي للمرأ ضمن االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية (:)4107-4102
44
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فلقد تضمن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151محوراً خاصاً تناو ،التمكين االقتصادي للمرأة .ويهدف هةذا المحةور بشةكل عةام
إل  :ضمان تكافؤ الفر االقتصادية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلا قطاعات االقتصةاد الةوطني وفةي رسةم السياسةات وصةناعة القةرارات
االقتصادية .وذل من خب ،تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية ا تية:
تمكين المرأة لكي تُسهم إسهاما ً كامبً في الحياة االقتصادية عبر القطاعات كافة وعل جميع مستويات النشاط االقتصادي.
رفع نسبة مشاركة المرأة في ريادة األعما ،الخاصة وفق أ دث المستجدات وأفضل الممارسات.
 تفعيل طاقات المرأة العاملة من المنز ،أو في العمل غير المنظم بمختلا مجاالته ،وإدماجه في سابات االقتصاد الوطني. تأمين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة الفقيرة بعامة؛ وللمرأة الفقيرة في الريا والبادية بخاصة. -تأمين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة المعيلة لوسرة لدسهام في تخفيض أعبائها.

ز -مجال المرأ في مواقع السلطة وصنع القرار
إن تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ،بات يُشكل عامبً اسةما ً بتمكيةنهن فةي المجةاالت المختلفةة االقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة .كمةا أن
وصو ،المرأة إل مواقع السلطة وصةنع القةرار فةي سةلطات الدولةة التنفيذيةة والتشةريعية والقضةائية؛ يُسةهم فةي سةد ثغةرات القةوانين المجحفةة بحةق
المرأة ،ويُعزز فر إلغاء التمييز ضدها ،ويُوسع نطا الحمايةة القانونيةة للنسةاء .وقةد اتخةذ األردن مجموعةة مةن الخطةوات لتطةوير قةو المةرأة
ودعمها لتكون في المناص القيادية ،وتشجيع مشاركتها السياسية من خب ،عدد من اإلصب ات التشريعية الفاعلة.
أبرز اإلحصاءات ونتائج الدراسات الوطنية حول واقع المرأ في مواقع السلطة وصنع القرار:
نوضح في ما يلي أبرز اإل صاءات الوطنيةة فةي مجةا ،التمكةين السياسةي للمةرأة؛ بمقارنةة تطةور مؤاةرات المةرأة األردنيةة خةب ،العةامين ،5119
 ، 5155مما يعكس واقع المرأة في مختلا السلطات :التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،إضافة إل وضعها في المجالس البلدية واأل زا السياسةية
جالمرفق رقم .)52
 انخفض نسبة النساء اللواتي اغلن منص وزير في الحكومة من ج )%52.1في عام  5119إل ج )%55.1في عام  ،5155كمةا انخفضةهذأل النسبة في عام  5152/5151إل ج ،)%55.55يث تشغل الياً ج )1سيدات منص وزير من أصل ج )52وزيراً فةي الحكومةة الحاليةة
التي يرأسها دولة الدكتور عبدهللا النسور ،وهي وزارات :التنمية االجتماعي ة ،والثقافة ،والنقل ،علما ً بأن عدد الةوزيرات كةان متذبةذباً خةب،
الفترة السابقة.
 تشةةغل سةةيدة وا ةةدة فقةةط الي ةا ً منص ة أمةةين عةةام لةةوزارة الصةةناعة والتجةةارة والتمةةوين وبنسةةبة ج )%1.2مةةن إجمةةالي عةةدد األمنةةاء العةةامينللةوزارات أ ،ج .)52و تشةكل نسةةبة اإلنةاث فةي الوظةةائا القياديةة العليةةا برتبةة أمةين عةةام /مةدير عةةام مؤسسةة كوميةة مةةا نسةبته ج )%51مةةن
إجمالي عدد المعينين/ات في هذأل المواقع والبالغ عددها ج )512موقعاً.
 ارتفع نسبة النساء العضوات في مجلس األعيان من ج )%51.9فةي عةام  5119إلة ج )%51.1فةي عةام  ،5155وانخفضة إلة ج)%55في عام .5151
 ارتفع نسبة النساء العضوات في مجلس النوا بشكل واضح وملموس من ج )%2.2في عام  5119إل ج )%55في كل من عةامي 5155و.5151
 انخفض نسبة النساء اللواتي عملن في السل الدبلوماسي في كافة المستويات من ج )%58.5في عام  5119إل ج )%52.9في عام .5155 ارتفع نسبة النساء العضوات في المجالس البلدية من ج )%52.2في عام  5119إل ج )%11.9في عام .5151 ارتفع نسبة النساء في األ زا السياسية من ج )%59.5في عام  5119إل ج )%15في عام .5155 ارتفع نسبة القاضيات من ج )%2.5في عام  5119إل ج )%51.1في عام  ،5155وإل ج )%51.2في عام .5151 ارتفع نسبة المحاميات من ج )%51.2في عام  5119إل ج )%55.5في عام  ،5155وإل ج )%51.5في عام .5152 هذا باإلضافة إل انخفاض نس مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وفي المجالس واللجان المعنية برسم السياسات في مختلا القطاعاتوالمجاالت ،مما يفرض الحاجة إل نشر وتجذير الثقافة المجتمعية المساندة لوصو ،المرأة إل هذأل المواقع.
اإلحصاءات المتعلقة بالمرأ في الالدمة المدنية46:

أ -طلبات التوظيف والتعيين:
 بلغ عدد طلبات التوظيا التراكمية ت نهاية عام  5151مةا مجموعةه ج )591.225طلبةا ً مةن الجةامعيين/ات و ملةة دبلةوم كليةات المجتمةع.وتشةير البيانةةات؛ إلة أن نسةةبة االنةاث المتقةةدمات بطلبةات توظيةةا تشةكل ج )%21مةةن إجمةالي عةةدد المتقةدمين/ات بطلبةةات التوظيةا ،مةةنهن
ج )%12من الجامعيات وج )%55من ملة دبلوم كليات المجتمع الشامل ،ويُعزى إقبا ،اإلناث علة الوظيفةة العامةة إلة عةدة أسةبا  ،منهةا:
مبءمة ظروف العمل ومجاالته ،ومنحها مكاس متساوية مع الذكور دون تمييز ،باإلضافة إل مراعاة الجوانة الفسةيولوجية التةي تمةر بهةا
المرأة ج مل ،والدة ،رضاعة ،العناية بالطفل.)...

 46تقرير و ،أبرز اإلنجازات جالكمية والنوعية) المتعلقة بالمرأة في الخدمة المدنية خب ،الفترة ج ،)5151 -5119ديوان الخدمة المدنية ،نيسان.5152/
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-

كان عدد اإلناث المتقدمات بطلبات توظيا لديوان الخدمة المدنية في عام  5119ج )515221سيدة ،وبلةغ عةدد اللةواتي تةم تعييةنهن ج)1111
سيدة أي بنسبة ج .)%1.2وارتفع عدد اإلناث المتقدمات بطلبات التوظيا للةديوان فةي عةام  5151ليصةل إلة ج )551295سةيدة ،وبلةغ عةدد
اللواتي تم تعيينهن منهن ج )2512سيدة أي بنسبة ج.)%5.8
ً
بلغ مجموع المعينةين/ات خةب ،الفتةرة مةن عةام ج )5151 -5119مةا مجموعةه ج )22915معينةا ومعينةة ،وبلغة نسةبة اإلنةاث ج )%11مةن
إجمالي المعينين/ات خب ،تل الفتةرة ،كمةا تبةين اإل صةائيات أن نسةبة اإلنةاث المعينةات خةب ،عةام  5151بلغة ج )%12بينمةا بلغة نسةبة
الذكور المعينين ج .)%22ويب و أن التعيينات تتوزع بالتساوي تقريبا ً بين الذكور واإلناث ،مع وجود أفضلية بسيطة لصالح اإلنةاث .ويةد،
هذا عل تطبيق مرتكزات وقيم الخدمة المدنية ،والتةي تركةز علة تكةافؤ الفةر والعدالةة واالسةتحقا والجةدارة والتنافسةية دون تمييةز بةين
الذكور واإلناث.

ب -واقع القوى البشرية في الالدمة المدنية:
ً
بلةةغ إجمةةالي عةةدد مةةوظفي الخدمةةة المدنيةةة مةةع نهايةةة عةةام  5151ج )518.222موظف ةا وموظفةةة ،وبلغ ة نسةةبة اإلنةةاث ج )%22مةةن إجمةةالي عةةدد
الموظفين/ات .والمتتبع لنسبة اإلناث إل الذكور خب ،الفترة ما بةين عةام ج ،)5151 -5119يةرى أن اإلنةاث يشةكلن مةا نسةبته ج )%21مةن إجمةالي
عةدد المةوظفين/ات ،علمةا ً بةأن نسةةبة الموظفةات العةةامبت فةي وزارتةةي التربيةة والتعلةيم والصةةحة أكبةر مةةن نسةبة المةةوظفين الةذكور ،وهةةي مةن أهةةم
المؤارات اإليجابية في الواقع الوطني لتخطيط النوع االجتماعي وتمكين المرأة ،كون معظم اإلناث العامبت في هاتين الوزارتين هن في الوظائا
التخصصةةية فةةي الفكتةةين األول ة والثانيةةة ،يةةث تشةةكل نسةةبة اإلنةةاث مةةن المجمةةوع الكلةةي لعةةدد المةةوظفين/ات ج )%11فةةي وزارة التربيةةة والتعلةةيم،
وج )%15في وزارة الصحة ،وفي باقي الوزارات ج.)%51
ج -التدريب واإليفاد في الالدمة المدنية:
خب ،الفترة من عام ج)5151 -5119؛ بلغ نسبة اإلناث الموفدات في بعثات دراسية ودورات تدريبية خارجية ما قيمته ج )%11مةن إجمةالي عةدد
المبتعثين/ات والبالغ عددهم ج ،)2985وبما يتوافق مع الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفر في عملية اإلعبن عن برامج التةدري واالبتعةاث
واختيار الموظفين/ات لبلتحا بها.
إجراء دراسة "تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العام في األردن":
أاارت دراسة "تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العةام فةي األردن"؛ التةي نفةذتها د .منة مةؤتمن وفريةق مةن اللجنةة الوطنيةة األردنيةة
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لشؤون المرأة في عام  ،5151إل مجموعة من النتائج المتصلة بواقع المرأة في السلطة التنفيذية ،أبرزها:
 بلغ نسبة اإلناث الموظفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي اكل عينة الدراسة ج )%22.9من إجمالي عدد الموظفين/ات. كان نسبة تمثيل اإلناث وفق القطاعةات علة النحةو ا تةي :ج )%11.2فةي قطةاع التشةريع والرقابةة ،وج )%2.2فةي قطةاع الشةؤون الدينيةة/اإلسبمية ،وج )%52.1في قطاع النقل ،وج )%58.9في قطاع الموارد الطبيعية ،وج )%51.8في قطاع خدمات البنيةة التحتيةة واالتصةاالت،
ج )%59.1في قطاع الما ،،وج )%58.2في قطاع االقتصاد ،وج )%12.1في قطاع الموارد البشرية ،وج )%49.8في قطةاع الصةحة والبيكةة
والعمل االجتماعي ،وج )%52.5في قطاع الثقافة واإلعبم ،وج )%26.4في قطاع الشؤون العامة.
 بلغ نسبة اإلناث في الوزارات والمؤسسات الحكومية التةي اةكل عينةة الدراسةة ،ج )%52فةي الوظةائا القياديةة ،وج )%22فةي الوظةائاغير القيادية.
 بلغ نسبة اإلناث س المستويات اإلدارية المختلفة كما يلي :ج )%51فقط فةي الوظةائا اإلداريةة العليةا ،وج )%58فةي الوظةائا اإلداريةةالوسط  ،وج )%22في الوظائا اإلدارية التنفيذية ،أي أن نسبة اإلناث تنخفض كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي باتجاأل قمة الهرم وتزداد كلمةا
انخفضنا في السلم ال وظيفي باتجاأل قاعدة الهرم ،أي أن العبقة عكسية ،وذل عل عكس الةذكور الةذين ترتفةع نسةبتهم كلمةا ارتفعنةا فةي السةلم
الوظيفي وتنخفض نسبتهم كلما انخفضنا في السلم الوظيفي في المؤسسات الرسمية ،أي أن العبقة طردية.
صدور نظام التعيين على الوظائف القيادية رق ( )21لسنة :4102
صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة عل جنظةام التعيةين علة الوظةائا القياديةة رقةم ج )11لسةنة  ،)5151ليبةدأ تطبيقةه علة أرض الواقةع منةذ
نشرأل بالجريدة الرسمية في جكانون الثاني .)5151 /والهدف من إقرار النظام يتمثل في؛ رغبة الحكومة بإيجاد إطار تشريعي يحدد آلية واضحة لهذا
الغرض ،ولتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في التعيين .ومن إيجابيات النظام؛ أن قرار التعيةين فةي هةذأل الوظةائا ال يتخةذ مةن قبةل اةخ وا ةد،
فهناك لجنة ومعايير للتقييم ،وألزم النظام اللجنة الوزارية جالمش ّكلة لهةذأل الغايةة) بتحديةد ترتية المراةحين/ات سة متوسةط نتةائج تقيةيم مدروسةة،
لترسل للمرجع المخت ليقوم بدورأل بالتنسي لمجلس الوزراء بتعيين المراح الحاصل عل أعل نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.
ولغايات المفاضلة بين المراحين من خب ،عمل اللجنة التي تقوم بإجراء المقاببت ،أعط النظام في مادته الثامنة الةوزن األكبةر فةي عمليةة التقيةيم
لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة؛ الذي يشةمل الخبةرة فةي مجةا ،العمةل التخصصةي المطلةو  ،وانسةجام التخصة والدرجةة العلميةة للمتقةدم لهةذا
النوع من الوظةائا مةع طبيعةة الوظيفةة ،وخصة لةذل مةا نسةبته ج )11بالمائةة مةن العبمةة النهائيةة .و ةدد النظةام مةا نسةبته ج )51بالمائةة لمعيةار
القدرات اإلدارية والقيادية؛ الذي يشمل خبرة المتقدم/ة للوظيفة في المواقع القيادية أو اإلارافية ،والخبرة في مجاالت التخطةيط االسةتراتيجي وإدارة
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البرامج والمشاريع ،والقدرة علة تحديةد أولويةات العمةل واتخةاذ القةرارات المناسةبة فةي األوقةات المناسةبة ،ومةا نسةبته ج )51بالمائةة ةددت لمعيةار
المهارات الذي يشمل؛ مهارات االتصا ،والتفاوض ،وإدارة االجتماعات ،ومهةارات التفكيةر المنطقةي والتحليلةي ،وإتقةان اللغةات والتكنولوجيةا ،كمةا
خصص نسبة ج )51بالمائة لمعيار االنطباع العام.
علما ً بأن صدور نظام التعيين عل الوظائا القيادية رقم ج )11لسنة  5151؛ والةذي اعتمةد آليةة اإلعةبن عةن الوظةائا القياديةة ،وفةتح المجةا ،لمةن
تنطبق عليه اروطه جذكوراً وإناثاً) للتقدم إلاغا ،هذأل الوظائا وفق مبدأ االستحقا والجدارة والتنافسية يتيح مجاالً أكبةر للعدالةة والمسةاواة وتكةافؤ
الفر  ،ولكن يبق موضوع خروج العديد من اإلناث من الخدمة المدنية ا ،بلوغهن المدة المقررة لد الة عل التقاعد ،تحدياً قيقياً أمام تقةدمهن
للمواقع القيادية المختلفة ،يث تفضل الغالبية منهن وألسبا اجتماعية؛ التفرغ ألسرهن بعد بلوغهن المدة المقررة للتقاعد أو السن .علما ً بان ديةوان
الخدمة المدنية ينوي تنفيذ دراسة خاصة و ،هذا الموضوع.
تأسيس الهيئة المستقلة لالنتالاب في األردن:
تأسس الهيكة المستقلة لبنتخا في األردن بموج القانون رقةم ج )55لعةام  ،5155وهةي هيكةة مسةتقلة تتمتةع بشخصةية اعتباريةة وباسةتقب ،مةالي
وإداري ،مهمتها اإلاراف عل العملية االنتخابية النيابية وإدارتها في كل مرا لها ،وعل أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .وعل الهيكةة
إن تتخذ القرارات واإلجةراءات البزمةة لتمكينهةا مةن إدارة وتنفيةذ انتخابةات نزيهةة ،ياديةة ،واةفافة ،تسةتند علة مبةادئ العدالةة والمسةاواة وتكةافؤ
الفر وسيادة القانون .وتتكون الهيكة من :مجلس مفوضين مؤلا من رئيس وأربعة أعضاء ،يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمةدة سةتة أعةوام غيةر
قابلة للتجديد ،ومن الجهاز التنفيذي الذي يديرأل األمين العام الذي يتم تعيينه بقرار من قبةل المجلةس ،ويقتةرن قةرار التعيةين بةاإلرادة الملكيةة السةامية.
وتبلغ نسبة النساء الياً ج )%21ضمن مجلس مفوضةي الهيكةة ،وج )%18فةي المواقةع القياديةة العليةا فةي الهيكةة ،وج )%55مةن إجمةالي مةوظفي/ات
الهيكة .كما بلغ نسبة النساء في اللجان االنتخابية ج )%55منهن رئيستان للجنتين انتخابيتين.
ويتول مجلةس مفوضةي الهيكةة وفقةا ً أل كةام المةادة ج )55مةن القةانون المهةام التاليةة :رسةم السياسةة العامةة للهيكةة ،وتحديةد تةاري االقتةراع ،وإقةرار
الجةةدو ،الزمنةةي والخطةةط والبةةرامج البزمةةة لتنفيةةذ العمليةةة االنتخابيةةة بنزاهةةة واةةفافية و يةةاد ،واتخةةاذ اإلجةةراءات البزمةةة لتسةةجيل النةةاخبين/ات
والمراحين/ات وفق أ كام قانون االنتخا ؛ بما في ذل إجراءات تدقيق سجبت الناخبين/ات وتحديثها وتنظيم االعتراضات بشأنها ،ونشةر جةداو،
الناخبين/ات وأسماء المراحين/ات عل الموقع اإللكتروني للهيكة وأي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون االنتخا  ،ووضع قواعد الحمبت والدعاية
االنتخابيةةة وإجراءاتهةةا ومراقبتهةةا بمقتض ة تعليمةةات تنفيذيةةة ،وتوعيةةة النةةاخبين/ات بأهميةةة المشةةاركة فةةي الحيةةاة السياسةةية بمةةا فةةي ذل ة العمليةةات
االنتخاب ية ،وتعيين رؤساء وأعضاء أي لجان الزمة لتنفيذ العمليةة االنتخابيةة النيابيةة وفةق مةا يقتضةيه قةانون االنتخةا  ،واعتمةاد مواصةفات كةل مةن
صندو االقتراع وأورا االقتراع واألختام الرسمية للجنة االقتراع ،ووضع أسس اعتماد مندوبي/ات المراةحين/ات فةي مراكةز االقتةراع والفةرز،
واع تمةةاد ممثلةةي/ات مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني واإلعبميةةين/ات وأي مةةراقبين/ات محليةةين ودوليةةين لبطةةبع علة سةةير العمليةةة االنتخابيةةة النيابيةةة
ومراقبتهةةا بمقتض ة تعليمةةات تنفيذيةةة ،وتمديةةد مةةدة االقتةةراع وفةةق أ كةةام قةةانون االنتخةةا  ،ووضةةع تعليمةةات تنفيذيةةة لنشةةر النتةةائج األوليةةة وتنظةةيم
اال عتراضات وفق أ كام قانون االنتخا  ،وإعبن النتائج النهائية لبنتخابات ،وإصدار تقرير نهةائي تفصةيلي عةن كةل عمليةة انتخابيةة نيابيةة بجميةع
مرا لها ،واقتراح مشروعات التشريعات البزمة لعمل الهيكة....
وضع "خطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأ في االنتالابات":
بهدف تعزيز النهج التشاركي بين مختلا المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتعزيز مشاركة المةرأة األردنيةة النوعيةة والمةؤثرة
في الحياة السياسية ووصولها إل مواقع صنع القرار المختلفة وتمكينهةا مةن ممارسةة قهةا كمراةحة وناخبةة وبرلمانيةة بكفةاءة وفاعليةة ،فقةد تةم فةي
اهر آ  5155 /توقيع اتفاقية ما بةين هيكةة األمةم المتحةدة للمةرأة /هيكةة األمةم المتحةدة للمسةاواة بةين الجنسةين وتمكةين المةرأة واألمانةة العامةة للجنةة
الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،لتنفيذ مشروع بعنوان "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية" .ويهدف المشروع إل "زيادة مشاركة المرأة في
االنتخابات النيابية والمحلية" .وقد تم من خب ،المشروع وضع "خطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مشةاركة المةرأة فةي االنتخابةات" مةن
قبل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة واالئتبف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات.
ً
وركز الهدف الرئيس للخطة عل  :تعزيز مشاركة المةرأة الناخبةة والمراةحة فةي االنتخابةات البرلمانيةة تحقيقةا لمحةور المشةاركة فةي الحيةاة العامةة،
وصوالً لصنع القرار وتجاوزاً للفجوة الملموسة في المشاركة السياسية للمرأة األردنية ،وتعزيز النهج التشةاركي بةين جميةع الجهةات المعنيةة بتمكةين
المرأة سياسياً.
وقد تضمن الخطة ج ) 1أهداف استراتيجية؛ هي :تعزيز مشاركة المرأة األردنية في الحيةاة السياسةية وتحفيةز الةرأي العةام علة المشةاركة وانتخةا
المرأة ،وتعزيز النهج التشاركي بين الجهات المعنية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ،وتعزيز أداء المراحات ودعم المراحات الكفؤات ،وإاراك
القاعدة والنخبة في العملية الديمقراطية ،ودعم النساء الفائزات.
وقد أكدت الخطة عل أن توظيا وسائط اإلعبم بكفاءة وفاعلية لدعم مشاركة المرأة السياسية يسع بشكل أساسةي إلة توعيةة الةرأي العةام بأهميةة
مشاركة المرأة في كافة المجاالت؛ ومنها العملية الديمقراطية ،كما تنهض وسائط اإلعبم بدور إيجابي في خلةق صةورة ناجحةة وإيجابيةة للمةرأة فةي
وسائط اإلعبم بصفتها اريكا ً متكافكا ً في المجاالت كافة ،وعنصراً أساسيا ً في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات بحسة االسةتراتيجية الوطنيةة
للمرأة األردنية ج.)5152-5151
االنتالابات النيابية األردنيةج :4102
 بلةةغ عةةدد المراةةحات فةةي االنتخابةةات النيابيةةة 5151؛ ج )555سةةيدة بنسةةبة ج )%52.1علة مسةةتوى المملكةةة ،و ققة الباديةةة أعلة نسةةبة تراةةحللنساء ،وصل إل ج )%12بعدد ج ) 51سيدة .وزيادة نسبة التراح للنساء في البادية مردها تخصي ثبثة مقاعد إضةافية علة الكوتةا لكةل مةن
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البادية الشمالية والوسط والجنوبية إضةافة إلة المقاعةد أ ،ج )55المخصصةة أصةبً لمحافظةات المملكةة ،وبةذل تراةح عةن بةدو الشةما ،ج)58
مراحاً/ة ج )51من الذكور وج )1سيدات ،في ين تراةح ج )59مراةحاً/ة عةن بةدو الجنةو ج )55مةن الةذكور وج )2مةن اإلنةاث ،وتراةح ج)52
مراحاً/ة عن بدو الوسط ج )9من الذكور وج )8من النساء .وكان أقل نسبة تراح للنساء في إربةد ،يةث بلغة ج )%1.2بعةدد ج )2سةيدات فةي
أربع دوائر من دوائر إربد التسعة ،وبلغ عدد المراحين/ات في إربد ذكوراً وإناثا ج .)512وبالنسبة للعاصمة بلغ عدد المراحات ج )51مةن بةين
ج )515وبنسبة مشاركة للسيدات ج .)%55.2وتراح عن محافظة الزرقاء ج )52سيدة بنسبة ج ،)%51فةي ةين بلةغ عةدد المراةحين/ات كافةة
في محافظة الزرقاء ذكورا وإناثا ج )22مراحا ً ومراحة .أما العقبةة فبلغة نسةبة تراةح النسةاء فيهةا ج )%51وبعةدد ج )2سةيدات مةن بةين ج)52
مراحا ً ومراحة .وتراح عن محافظة الطفيلة كذل ج )2سيدات بنسةبة ) .(%20وفةي الكةرك تراةح ج )58سةيدة بنسةبة ج ،)%52فةي ةين
بلغ عدد المراحين/ات بشكل عام ج )515مراحا ً ومراحة .أما في المفر ؛ فتراح ج )1سيدات بنسةبة ج .)%52.2وفةي جةرش تراةح ج)1
سةةيدات بنسةةبة ج .)%55.1وتراةةح أيضةةاً فةةي عجلةةون ج )51سةةيدات بنسةةبة ج .)%52.2فةةي ةةين تراةةح ج )2سةةيدات فةةي مادبةةا بنسةةبة
ج .(%51.21وتراح ج )9سيدات في البلقاء بنسبة ج .)%58.1وبالنسبة لمعان تراةح فيهةا ج )1سةيدات ،وخلة دائرتهةا األولة مةن النسةاء،
في ين تراح سيدة وا دة عن الدائرة الثانية وج )2سيدات عن الدائرة الثالثة .وتُعد جميةع المراةحات مةن مختلةا المحافظةات فةائزات بالفعةل
بمشاركتهن وممارستهن لحقهن االنتخابي ،كما أن الن اخبات وخاصة الشابات منهن اكلن العنصةر األهةم فةي إ ةداث التغييةر وزيةادة نسةبة تمثيةل
النساء في البرلمان.
وصو ،ج )58امرأة إل قبة البرلمان ج )51منهن بالكوتا وج )1تنافسيا ً وفقا ً لنتائج االنتخابات النيابية األردنية لعةام  ،5151أي مةا نسةبته ج)%55
من إجمالي عدد أعضاء مجلس النوا وهو ج )511عضواً جذكوراً وإناثاً) ،مما يُعد مؤاراً علة أن األردن يتقةدم بخطةوات راسةخة وثابتةة نحةو
المشاركة الحقيقية للنساء في الحياة السياسية .ويعتبر ارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان إنجازاً؛ وخاصة االختةرا الةذي تةم إ ةرازأل بالةدائرة
الخامسة في محاف ظة العاصمة بحصو ،امرأة عل المركز األو ،،و صو ،امرأة ثانية في محافظة جرش والمخصة لهةا أربعةة مقاعةد ،علة
المركز الرابع بالتنافس ،وهي سيدة صا بة تجربة برلمانية سابقة دخلتها بالكوتا .كما أن وصةو ،هةؤالء النسةاء تنافسةياً يُعةد مؤاةراً ودلةيبً علة
تحرر بعض أصوات النساء من السيطرة الذكوريةة ،وعلة تراجةع محمةود للعةادات والتقاليةد المناهضةة للنسةاء ،وتأكيةداً علة وعةي عةام بأهميةة
وجود النساء في الحياة السياسةية ،وعلة أهميةة ودور البةرامج البنةاءة والواقعيةة فةي تأثيرهةا علة قةرار النةاخبين/ات .وبفةوزهن فةي االنتخابةات
النيابية 5151؛ فقد تخط الفائزات الجزء األسهل؛ فأمامهن ا ن مسؤوليات وطنية وملفات سةاخنة ،وقائمةة مةن المطالة النسةائية التةي توافقة
عليها مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منها؛ وجميعها تحتاج إل العمل الجاد تح قبة البرلمان ،فأداؤهن الرقابي والتشريعي سيرصةدأل
الناخبون والناخبات وسيكون مقياس نجا هن في مواقع صنع القرار.
في ما يتعلق بجهود الهيكة المستقلة لبنتخابات تجاأل إدارة العملية االنتخابية ،فالهيكةة علة الةرغم مةن ةداثتها ،تمكنة مةن النهةوض بمسةؤولياتها
بهذا الوق القصير .كما صدرت نتائج التقارير فةي رصةد مسةار العمليةة االنتخابيةة التةي أعلنهةا المراقبةون الةذين يمثلةون جهةات محليةة وإقليميةة
ودولية مثل؛ راصد ،ونزاهة ،والشبكة الديمقراطية ،واألوربية..غيرها .والمنا الديمقراطي و رية الرأي والتعبير هو ما مكن هذأل الجهةات مةن
إطب تقاريرها النزيهة واطبع الرأي العام عليها ،وهذا مؤار جيد عل اإلصبح والتغيير باعتبارها استحقاقات للحياة الديمقراطية.
أما في ما يتعلق بتمثيل النساء في مجلس األعيان؛ فقةد بلةغ عةدد مةن تةم تعييةنهن فةي عةام  5151ج )9سةيدات مةن أصةل ج )21عضةواً ،أي بنسةبة
ج )%55من إجمالي أعضاء مجلس األعيان جذكةوراً وإناثةاً) .وقةد تميةزن بةأنهن مةن القيةادات النسةائية التةي تركة بصةمات لهةا تةأثير فةي مجةا،
الدفاع عن قو المرأة ،فجميع العضوات التسع اللواتي دخلن مجلس األعيان ،هن من ر م الحركة النسائية ،مةا يشةكل إضةافة نوعيةة أخرجة
تمثيل النساء من كونه مجرد عدد ونسبة؛ إل سيدات قادرات عل إ داث أثر وتغيير بالقوانين والسياسات التي تمةس مصةالح المةرأة وتسةهم فةي
تمكينها.
و و ،الخطوات القادمة؛ ستقوم اللجنة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة واالئةتبف الةوطني لةدعم المةرأة فةي االنتخابةات بإنشةاء مكتة تنسةيقي،
لبتفا مع العضوات تح قبة البرلمان عل آلية تعاون مشتركة واضحة ،بحيث تتجه نحو عمل مؤسسي مشترك يخدم القضةايا المعنيةة بتحقيةق
العدالة النوعية وتمكين المرأة.

االنتالابات البلدية األردنيةج :4102
 تم اعتماد اللجنة الوطنية األردنيةة لشةؤون المةرأة واالئةتبف الةوطني لةدعم المةرأة فةي االنتخابةات الةذي قامة اللجنةة الوطنيةة بتأسيسةه منةذ عةام ،5151والذي يضم ممثلين/ممثبت عن مختلا المؤسسات الرسمية واألهلية المعنية باالنتخابات والتمكين السياسي للمرأة ،كجهة رقابية وطنيةة
محلية عل االنتخابات البلدية من قبل وزارة البلديات .وذل انسجاما ً مع أهمية المشاركة في االنتخابات البلدية وأهمية انخراط النسةاء فةي العمةل
البلدي ،السيما وأن عمل البلديات هو الذي يدفع بالمجتمعات نحو التطوير والتغيير المنشود.
 تم ضمن "مشروع تعزيز الدور القيادي والمشاركة السياسية"؛ الذي نفذته اللجنة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة بةدعم مةن هيكةة األمةم المتحةدةللمرأة ،تنفيذ ملة إعبمية مكثفة اةمل جميةع محافظةات المملكةة ،بةدأت بتةاري ج )5151/8/58وانتهة بتةاري ج .)5151/8/11وقةد ااةتمل
الحملةة اإلعبميةة علة توقيةع اتفاقيةات مةةع عةدة اةركات إعبميةةة؛ االتفاقيةة األولة لبةث رسةائل خلويةةة عبةر الهةاتا المحمةةو ،وإرسةا ،رسةةائل
إلكترونية عبر البريد االلكتروني لمجموعات بريدية في محافظة عمان العاصمة ومختلا محافظات المملكة ،واالتفاقيةة الثانيةة تهةدف إلة إنتةاج
تنويهةةات إذاعيةةة وبثهةةا فةةي عةةدة محطةةات إذاعيةةة ،واالتفاقيةةة الثالثةةة تتعلةةق بتصةةميم وطباعةةة وتركي ة وف ة يافطةةات إعبنيةةة لحةةث النسةةاء عل ة
المشاركة في االنتخابةات كناخبةة ومراةحة فةي جميةع محافظةات المملكةة .كمةا تةم التعةاون مةع الفريةق اإلعبمةي الةذي يعمةل تحة مظلةة اللجنةة
الوطنية األردنية لشؤون المرأة لنشر أخبار االئتبف الوطني لدعم المرأة في االنتخابةات ،وتةم مشةاركة العديةد مةن أعضةاء االئةتبف فةي بةرامج
تلفزيونية وإذاعية ،وتعاون اللجنة الوطنية مع العديد من المواقع اإللكترونية لنشةر اةعارات الحملةة المصةورة وأخبةار االئةتبف .كمةا تةم تةوفير
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المعلومات الخاصة بالبلديات عل الموقع اإللكترونةي للجنةة الوطنيةة وصةفحة اللجنةة الخاصةة علة موقةع التواصةل االجتمةاعي "الفةيس بةوك"،
إضافة إل نشر السير الذاتية الخاصة بالمراحات عل الموقع اإللكتروني للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.www.women.jo /
 قام "الفريق الوطني للتدري " الخا باالئتبف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات ،والذي يشمل ج )51مدرباً ومدربة مؤهلين ،بعقد سلسلة مةنورش العمل التدريبية للمراحات ،والتي امل مناطق الوسط والشما ،والجنو  ،وبواقع ج )55دورة تدريبية عل مدار ثبثة أيام.
 وفقا ً للناطق الرسمي لبنتخابات البلدية؛ بلغ عدد المتراحات لرئاسة البلديات ج )2متراحات .كما بلغ عدد المتراحات لعضوية المجالس البلديةةما يقار ج )111متراحة توزعن عل جميع محافظات المملكة .وبذل بلغة نسةبة تراةح النسةاء لبنتخابةات البلديةة األردنيةة 5151؛ ج)%52
من مجموع المراحين/ات البالغ عددهم ج )1121مراحا ً ومراحة ،عل الرغم من أن قانون البلديات الحالي أعط المرأة كوتا بنسةبة ج)%51
من مجموع مقاعد المجالس البلدية في المملكة.
 في ما يتعلق بنتةائج االنتخابةات البلديةة األردنيةة لعةام  5151جو سة وزارة الشةؤون البلديةة)؛ بلةغ عةدد النسةاء اللةواتي فةزن عةن طريةق الكوتةاالنسائية جالمقاعد المخصصة للنساء) ج )592سيدة .أما عدد الفائزات عن طريق جالتنافس) فقد بلغ ج )15سيدة .وبذل بلغ عدد السيدات عضةوات
المجالس البلدية ج )128سيدة ،يشكلن ما نسبته ج )%11.9من إجمالي عدد أعضاء المجالس البلدية في المملكة جذكوراً وإناثاً).
إعداد الالطة االستراتيجية لشبكة المعرفة لعضوات المجالس البلدية "نشميات" لألعوام ( )4100-4119و(:)4102 -4102
لقد تم إطب ابكة المعرفة لعضوات المجةالس البلديةة "نشةميات" ،تحة رعايةة صةا بة السةمو الملكةي األميةرة بسةمة بنة طةب ،المعظمةة بتةاري
ج ،)5118/51/52بالتعاون بين برنامج تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشةعبية ج )LGDPواللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ج)JNCW
وتجمع لجان المرأة الوطني األردني ج .) JNFWوقد تم إعةداد الخطةة االسةتراتيجية لشةبكة المعرفةة لعضةوات المجةالس البلديةة "نشةميات" لوعةوام
ج )5155-5119وفق منح تشاركي.
وقد انطلق الخطة االستراتيجية لشبكة "نشميات" من مجموعة من المنطلقات الرئيسة ،أبرزها:
 دراسةةة واعتمةةاد ا تياجةةات وتوقعةةات السةةيدات عضةةوات المجةةالس البلديةةة فةةي األردن كركيةةزة أساسةةية لبنةةاء الشةةبكة ،مةةن أجةةل تقةةديم بةةرامجوأنشطة وخدمات نوعية مميزة تناس الجهات المستفيدة أو متلقي الخدمة.
 أهمية التمكن من االستجابة بسرعة وبدقة عل استفسةارات الجهةات المسةتفيدة /متلقةي الخدمةة ،والحفةاظ علة قنةوات تواصةل مفتو ةة معهةموالفوز برضاهم ،مما يساعد عل تحسين مستوى البرامج واألنشطة والخدمات التي تقدمها الشبكة.
 ضرورة تطوير منهجية عمل تةدعم البنةاء المؤسسةي للشةبكة ،وتطةوير قةدرات المةوارد البشةرية اعتمةاداً علة نقةاط القةوة والثغةرات التةي تةمتحديدها في الهياكل القائمة ،لتعزيز الحاكمية الرايدة والقيادة ،والتواصل ،وتحسين األداء داخل الشبكة وداخل المجالس البلدية.
 زيادة الوعي لدى عضوات الشبكة بمفهوم إدارة المعرفة ،واإليمان بضةرورة إيجةاد اسةتراتيجية فعالةة إلدارة المعرفةة فةي الشةبكة ،وااللتةزامبتفعيلها وإدامتها.
 أهمية بناء اراكات استراتيجية مع المؤسسات والشبكات األخرى ذات األهداف المشابهة :الرسمية واألهلية؛ محليا ً وعربياً ودولياً. نتائج وراات العمل التي تم تنظيمها لعضوات المجالس البلديةة فةي األقةاليم الثبثةة :وعةددها ثمةاني وراةات ،ضةرتها ج )522امةرأة بنسةبةج )%29.5من إجمالي عضوات المجالس البلدية.
 نتائج تحليل واقع المرأة في المجالس البلدية جنقاط القوة والضعا ،والتحديات والفر ).ويمكن تلاليص األهداف االستراتيجية الوارد في الالطة االستراتيجية لشبكة "نشميات" ،عل النحو ا تي:
 .0تباد ،المعارف والخبرات والتجار وأفضل الممارسات و ،القضايا التي تهم النساء في المجالس البلدية ومشاركتها مع ا خرين.
 .4تمكين النساء في المجالس البلدية وبناء قدراتهن وتنميتهن مهنيا ً لتجويد أدائهن.
 .2إتا ة اإلمكانية والفر لوصو ،عضوات الشبكة لمصادر المعلومات المفيدة لهن.
 .2العمل كأداة فاعلة للتواصل والتشبي الداخلي والخارجي بين النساء في المجالس البلدية وبين المهتمين بقضايا المرأة بعامة.
 .1السعي لتحقيق التوظيا الفاعل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستثمار الفاعل للموقع اإللكتروني للشبكة في تحقيق أهدافها.
 .2توفير موجهات وأدلة عملية لمساعدة النساء عضوات المجالس البلدية في تفعيل أدوارهن.
 .7تعزيز النهج التشاركي في استثمار المةوارد المتا ةة بكفةاءة وفاعليةة :البشةرية والمعرفيةة والتقنيةة والماليةة ،وتوظيفهةا لمسةاعدة الشةبكة علة
االرتقاء بمستوى أداء النساء في المجالس البلدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها كماً ونوعاً.
وانسجاما ً مع ما ورد ضمن محور التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة المتضمن في االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنيةة ج-5151
)5152؛ بخصو أهمية رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في رئاسة وعضوية المجالس البلدية في المملكة ،ونظراً ألن اةبكة "نشةميات"
تقع ضمن اللجان والشبكات وفر العمل التي تعمل تح مظلة اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ،فقةد تةم إعةداد مسةودة الخطةة االسةتراتيجية
لشبكة "نشميات" لعضةوات المجةالس البلديةة لوعةوام ج ،) 5152 -5152وتةم عةرض أبةرز مبمةح الخطةة االسةتراتيجية فةي اللقةاء الةذي تةم تنظيمةه
بحضور عضوات المجالس البلدية يوم األربعاء الموافةق ج)5151/55/52؛ وعةددهن ج )128سةيدة؛ وذلة فةي ضةوء نتةائج االنتخابةات البلديةة لعةام
5151؛ وهن يمثلن ما نسبته ج )%15.1من إجمالي أعضاء المجالس البلدية في المملكة جذكوراً وإناثاً) .كما تم تطبيق "اسةتمارة صةر اال تياجةات
المعرفية والمهاراتية واإلدارية ذات العبقة بموقع السيدات عضوات المجالس البلدية ومهامهن في المجلس البلةدي" ،مةن خةب ،تنفيةذ أنشةطة فرديةة
48
وجماعية في أثناء اللقاء ،وتم تعديل وتحديث الخطة االستراتيجية في ضوء التغذية الراجعة من قبلهن.

 48الخطة االستراتيجية لشبكة "نشميات" لعضوات المجالس البلدية لوعوام ج )5155-5119وج .)5152 -5152اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 .5119 .
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تضمين محور التمكين السياسي للمرأ والمشاركة في الحيا العامة ضمن االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية (:)4107-4102
لقةةد تضةةمن االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة ج )5152-5151محةةوراً خاص ةا ً تنةةاو ،التمكةةين السياسةةي للمةةرأة والمشةةاركة فةةي الحيةةاة العامةةة.
ويهدف هذا المحور بشكل عام إل  :إتا ة فر أفضل وأكثر عدالة لضةمان مشةاركة المةرأة الفاعلةة ووصةولها بشةكل تةدريجي مةدروس إلة نسةبة
تمثيل ال تقل عةن ج )%11كحةد أدنة فةي جميةع مواقةع رسةم السياسةات واتخةاذ القةرارات فةي مختلةا السةلطات والقطاعةات وفةي مختلةا المجةالس
والهيكات المنتخبة والمعيّنة .وذل من خب ،تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية ا تية:
 رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في السلطة التشريعية جمجلسي األعيان والنوا ). رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في السلطة القضائية والمهن القانونية بمختلا مستوياتها. رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناص القيادية في السلطة التنفيذية. رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في رئاسة وعضوية المجالس البلدية. رفةةع نسةةب ة تمثيةةل المةةرأة ومشةةاركتها الفاعلةةة فةةي مجةةالس اإلدارة والمناص ة القياديةةة وكةةوادر مؤسسةةات القطةةاع الخةةا وغةةرف التجةةارةوالصناعة.
 -رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في المناص القيادية وفي عضوية منظمات المجتمع المدني.

ح -اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأ في األردن
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(أ) اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ :
مرجعية اللجنة:
جاء إنشاء اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة كهيكة ابه كومية بتاري ج )5995/1/55بقرار من رئاسة الةوزراء وبرئاسةة سةمو األميةرة بسةمة
بن طب ،المعظمة ،تقديراً لدور المرأة وتعبيراً عن استجابة األردن ال تياجات المرأة والمجتمع ،وتأكيةداً علة جديةة التةزام األردن بتنفيةذ سياسةاته
وتعهداتةةه الوطنيةةة والعربيةةة والدوليةةة ،بمةةا فيهةةا االلتةةزام بإيجةةاد آليةةة وطنيةةة تسةةع للنهةةوض بةةالمرأة وتعزيةةز مشةةاركتها االقتصةةادية واالجتماعيةةة
والسياسية ،والمحافظة عل مكتسباتها ،والدفاع عن قوقها في سبيل تحقيق مستوى أعل من العدالة االجتماعية والمساواة بين الرجا ،والنساء.
وبناء عل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاري ج ،)5992/9/55تُعد اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية في
ما يتعلق باألنشطة النسائية واؤون المرأة ،وعل كافة الجهات الرسمية االستكناس برأيها قبل اتخةاذ أي قةرار أو إجةراء يتعلةق بةذل  ،وتَرفةع اللجنةة
توصياتها وتقاريرها إل رئيس الوزراء التخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنها.
وقد قام اللجنة الوطنية بافتتاح مكات ارتباط لها في محافظات المملكة ،يث امل المر لة األولة  ،محافظةات :اربةد ،المفةر  ،عجلةون ،مادبةا،
الكرك ،والعقبة.
رؤية اللجنة:
لجنة فاعلة ذات نهج تشاركي ،تسع لضمان قو المرأة ،وتشةكل مرجعيةة للمعنيةين/ات بقضةاياها .تعمةل كمرصةد وطنةي لمتابعةة وتقيةيم أوضةاع
المرأة األردنية ،وكمحفز إلنتةاج المعرفةة ونشةرها ،وكبية خبةرة لتطةوير االسةتراتيجيات والخطةط والبةرامج الوطنيةة ،سةعياً لبرتقةاء بواقةع المةرأة
والوصو ،إل مجتمع تسودأل العدالة النوعية وتكافؤ الفر والشراكة في التنمية المستدامة.
رسالة اللجنة:
القيةةام كلجنةةة اةةبه كوميةةة تُعةةد المرجةةع لةةدى جميةةع الجهةةات الرسةةمية فيمةةا يتعلةةق بشةةؤون المةةرأة ،بانتهةةاج منحة تشةةاركي وبنةةاء الشةةركات الفاعلةةة
والتشبي المنظم مع المؤسسات الوطنية الرسمية واألهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العربية والدولية المعنية بشةؤون المةرأة وقضةاياها،
وممارسة دور وطني متع ّدد األبعاد ،يشمل:
 العمل بشكل منهجي منظم للنهوض بواقع المرأة ومعالجة قضاياها وتمكينها في مختلا المجاالت.
 إ داث تغييرات إيجابية ملموسة في أوضاعها وتطويرها.
 إزالة أي من أاكا ،التمييز ضد المرأة في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الوطنية ،وتطوير التطبيقات والممارسات لتحقيةق العدالةة
والمساواة.
 المحافظة عل اإلنجازات التي ققتها المرأة والحقو الممنو ةة لهةا بموجة الدسةتور وتعظيمهةا ،وتحقيةق مشةاركتها الفاعلةة والمتسةاوية مةع
الرجل في مجاالت الحياة كافة.
شعار اللجنة:
االلتزام بالكرامة والحقو اإلنسانية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفر
قيمها الرئيسة:
الصد واألمانة ،االنتماء واإلخب

.

 ،المبادرة والمثابرة ،العمل بروح الفريق ،الشفافية والمساءلة ،الثقة والمشاركة ،واإلبداع والتميّز.

موجهات عملها:
ّ
 مبادئ الدستور األردني. 49التعريا بالهوية المؤسسية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،الطبعة الثانية المنقحة ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،تشرين األو.5151/،
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مبادئ قو اإلنسان.
الرؤية الملكية الشمولية لجبلة المل عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم لوردن ودور المرأة في بنائه.
توجيهات ومبادرات جبلة الملكة رانيا العبدهللا الهادفة لبرتقاء بالمرأة وتمكينها.
التوجيهات واألطر العامة التي ددتها صا بة السمو الملكي األميرة بسمة بن طب ،المعظمة.
االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،)5152-5151والرؤية المستقبلية للمرأة المتضمنة فيها.
خطابات العرش السامي في افتتاح دورات مجلس األمة ،وكت التكليا السامي والردود عليها.
أولويات المرأة األردنية ومتطلباتها كما يتوافق عليها المجتمع ،استناداً إل أ كام الشريعة اإلسبمية والتقاليد األصيلة والتشريعات النافذة.
التزامات األردن ومواقفه من برامج عمل ومخرجات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة واالتفاقيات الدولية.
الصب يات المناطة باللجنة في قرار تأسيسها والقرارات الب قة ونظام اللجنة.

مهمات اللجنة ومسؤولياتها:
 .0وضع السياسةات العامةة المتعلقةة بةالمرأة فةي جميةع المجةاالت وتحديةد األولويةات والخطةط والبةرامج ،والمشةاركة فةي رسةم الخطةط الوطنيةة
التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون المرأة.
 .4دراسة التشريعات النافذة وأيةة مشةاريع قةوانين وأنظمةة أخةرى متعلقةة بةالمرأة ،للتأكةد مةن عةدم وجةود تمييةز ضةد المةرأة فيهةا ،بالتنسةيق مةع
الجهات ذات العبقة.
 .2اقتراح القوانين واألنظمة التي تحقق مكتسبات للمرأة ،وتحو ،دون التمييز ضدها في جميع المجاالت.
 .2متابعة تطبيق القوانين واألنظمة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ،ومتابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيها فةي
الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة.
 .1تشكيل الشبكات والفر العاملة مع األمانة العامة للجنة ،للعمل معها في تحقيق أهدافها.
 .2تعزيز االتصاالت وتباد ،المعلومات والخبرات وتفعيل النشاطات عل المستويات المحلية والعربية والدولية.
 .7المشاركة في اللجان والهيكات الرسمية واالستشارية التي تشكلها الحكومة في ما يتصل بقضايا المرأة.
 .8تمثيل المملكة في الهيكات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة.
 .9إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة ،وتحديثها وتطويرها ،ومتابعة تنفيذها وتقويمهةا ،ودراسةة الصةعوبات التةي تواجةه تنفيةذها وإيجةاد الحلةو،
لها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
هيكلية اللجنة الوطنية:
 تضم اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في عضويتها ج )55اخصا ً يمثلون الوزارات والمجالس والمؤسسةات الوطنيةة ومنظمةات المجتمةعالمدني المعنية بقضايا المرأة ،واخصيات وطنية بارزة جالمرفق رقم .)5
 تعمل األمانة العامة للجنة الوطنية وفق منح تشاركي ،وقد قام استناداً إل مهماتها ومسؤولياتها بتشكيل العديد من الفر واللجان والشبكاتالمتخصصة التي تتعاون معها في تحقيق أهدافها الوطنية ،وهي :ابكة االتصا ،مع المؤسسةات الحكوميةة جالمرفةق رقةم  ،)1واللجنةة التنسةيقية
للمنظمات غير الحكومية جالمرفق رقم  ،)1وفريق العمل القةانوني ،والفريةق اإلعبمةي ،واةبكة النسةاء عضةوات المجةالس البلديةة "نشةميات"،
وابكة مناهضةة العنةا ضةد المةرأة "اةمعة" ،واةبكة اةبا "اةمعة" ،والشةبكة الوطنيةة لةدعم الموازنةة المسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي ،ولجنةة
األ زا السياسية والمرأة ،واللجنة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمةن رقةم ج" )5151المةرأة واألمةن والسةبم" ،واللجنةة التوجيهيةة لدنصةاف
في األجور ،والفريق الوطني لحماية عامبت المناز ،،واالئتبف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات جالمرفق رقم .)2
من أبرز جهود اللجنة الوطنية في مجال دمج النوع االجتماعي على المستوى الوطني ،ما يأتي:
 بناء نواة قاعدة بيانات في اللجنة الوطنية و ،البرامج المعنية بالمرأة والنوع االجتماعي في القطاع الرسمي. إجراء دراسة "تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العام في األردن". تعزيز التوجه نحو الموازنة العامة المستجيبة للنوع االجتماعي في األردن ،ويشمل: نشر الوعي والتدري عل الموازنة الحساسة للنوع االجتماعي.
 إطب ومتابعة مشروع الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي جالمستجيبة ال تياجات المرأة والرجل معا)ً.
 تنفيذ مشروع دمج النوع االجتماعي في الحياة العامة ،والذي امل باإلضافة إل اللجنة الوطنية األردنيةة لشةؤون المةرأة :وزارة العمةل ،وزارةالتخطيط والتعاون الدولي ،دائرة اإل صاءات العامة ،ومجموعة نُقل/القطاع الخا .
ت تضمين محور دمج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والالطت والبرامج والموازنةات الوطنيةةج ضةمن االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأ
األردنية ( ،)4107-4102والذي يشمل األهداف اآلتية:
 مراجعة التشريعات لتنقيتها مما يشو ال عدالة والمساواة ،وتحديثها بما يناس متطلبات المجتمع التشريعية ويحمي الحقةو الدسةتورية ويحقةقتكافؤ الفر بين الجنسين.
 ضمان إدماج منظور النوع االجتماعي فةي السياسةات الوطنيةة بمراعةاة ا تياجةات كةل مةن الرجةل والمةرأة بعدالةة ،وتحةديثها باعتمةاد الدراسةةالعلمية المعمقة وبمواكبة التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات.
 ضمان إدماج منظور النوع االجتماعي في الخطط والبرامج والموازنات الوطنية بمراعاة ا تياجات كةل مةن الرجةل والمةرأة بعدالةة ،وبمواكبةةالتطورات والمستجدات وأفضل الممارسات.
62

وضعت اللجنة في إطار خطتها التنفيذية ضمن برنامج دع المؤسسات والبرامج التنموية للعامين ( ،)4102-4102اآلتي:
 إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتنمية كفايات التخطيط االستراتيجي المستجي للنوع االجتماعي لدى الوزارات والمؤسسات المعنية. بناء قدرات عضوات األمانة العامة في اللجنة الوطنية األردنيةة لشةؤون المةرأة والموظفةات فةي مكاتة اللجنةة الوطنيةة فةي المحافظةات السةتة،والشبكات العاملة معها جاللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية وابكة االتصا ،مةع المؤسسةات الحكوميةة) فةي مجةاالت تتصةل بةدمج النةوع
االجتماعي في التخطيط والموازنة والمتابعة والتقييم.
(ب) الوحدات المعنية بالنوع االجتماعي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية:
أظهرت دراسة تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي فةي القطةاع العةام فةي األردن :التةي أجرتهةا د .منة مةؤتمن وفريةق الدراسةة مةن اللجنةة الوطنيةة
األردنية لشؤون المرأة 50أن ج )58وزارة ومؤسسة وجهة كومية لديها و دات معنية بالنوع االجتماعي أو المرأة جمهما كان مستواها التنظيمةي أو
اكلها الوظيفي)؛ وهي وزارات :الصةحة ،والعةد ،،واألوقةاف والشةؤون والمقدسةات اإلسةبمية ،والعمةل ،والتنميةة االجتماعيةة ،والتنميةة السياسةية،
والتخطيط والتعاون الدولي ،والخارجية ،والزراعة ،والتربية والتعليم ،إضافة إل مؤسسة اإلقةراض الزراعةي ،ومؤسسةة التةدري المهنةي ،ودائةرة
اإل صاءات العامةة ،ودائةرة العطةاءات الحكوميةة ،وديةوان الخدمةة المدنيةة ،والمركةز الةوطني للبحةث واإلراةاد الزراعةي ،والقةوات المسةلحة/هيكةة
األركان ،وقوات الدرك جالمرفق رقم ) .وبةذل  ،اةكل الجهةات الحكوميةة التةي لةديها هةذأل الو ةدات مةا نسةبته ج )%55.55مةن إجمةالي الةوزارات
والدوائر والمؤسسات الحكومية ،أي أن المؤسسات الحكومية التي لديها و دات معنية بالنوع االجتماعي أو المرأة جمهما كةان مسةتواها التنظيمةي أو
اكلها الوظيفي) تصل نسبتها إل أقل من ربع المؤسسات الحكومية المشكلة للقطاع الرسةمي فةي األردن .وهةذا واقةع متواضةع ينبغةي العمةل المةنظم
لتطويرأل بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والمؤسسات الحكومية كافة :وزارات ودوائر ومؤسسات .وقد أاارت نتائج الدراسةة
بشكل عام ،ومن خب ،استعراض مصفوفة رصد إنجازات وفعاليات ونشاطات المؤسسات الرسمية بشأن تنمية وتطةوير المةرأة وتمكينهةا فةي الحيةاة
العامة ،وهي جالوزارات ،والدوائر والمؤسسات والمراكز الحكومية) التي لديها و دات معنية بالنوع االجتمةاعي أو المةرأة ،أن الفعاليةات واألنشةطة
التي أاارت أكثر من ج )%11من إجمالي المؤسسات الحكومية التي استجاب للجان النةوعي مةن الدراسةة وعةددها ج )58جهةة كوميةة علة أنهةا
تدخل ضمن اهتماماتها الرئيسة وفي نطا أعمالها ومهامها ،كان مرتبة تنازليا ً علة النحةو ا تةي :وجةود مهةام عمةل للو ةدة تتنةاو ،قضةايا المةرأة
وتنميتهةةا وتمكينهةةا ،و عبقةةة الشةةراكة والتنسةةيق مةةع اللجنةةة الوطنيةةة األردنيةةة لشةةؤون المةةرأة /وعضةةوية اةةبكة االتصةةا ،مةةع المؤسسةةات الحكوميةةة،
واسةةتهداف المةةرأة فةةي السياسةةات والخطةةط والبةةرامج واألنشةةطة وورش العمةةل ،وفعاليةةات وأنشةةطة فةةي مجةةاالت :تمكةةين المةةرأة وتعليمهةةا وتةةدريبها
وتأهيلها مهنيا ً ،وبناء الكفاءة المؤسسية والفردية فيما يتعلق بقضايا المةرأة ،ومأسسةة الو ةدات المعنيةة بةالنوع االجتمةاعي ،والعمةل علة اإلفةادة مةن
خبرات المرأة ،ودمج النوع االجتماعي مفهوما ً وتخطيطاً في البرامج والمشاريع ،والعبقات الثنائية والتعاونيةة والمشةاركة والتشةبي مةع المنظمةات
والمؤسسات النسائية ،والمرأة والفقر والتشغيل ،والحقو اإلنسانية والمرأة.
(ج) قس إحصاءات النوع االجتماعي في دائر اإلحصاءات العامة:
رصا ً عل تعزيز الوعي اإل صائي الستخدام الةرقم واسةتخب المعلومةة ،ونشةر البيانةات بشةكل عةام وبيانةات النةوع االجتمةاعي بشةكل خةا ،
أنشةةأت دائةةرة اإل صةةاءات العامةةة فةةي عةةام ج )5111قسةةم إ صةةاءات النةةوع االجتمةةاعي ،بهةةدف إعةةداد وتةةوفير بيانةةات إ صةةائية خاصةةة بةةالنوع
االجتماعي جسكانية ،اجتماعية ،ديموغرافية ،اقتصادية...ال ) ،وتتضمن مهامه :إنشاء قاعدة بيانات خاصةة بإ صةاءات النةوع االجتمةاعي ،وإجةراء
الدراسات واألبحاث والمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية و ضور الندوات والمةؤتمرات المتعلقةة بةالنوع االجتمةاعي ،وتوعيةة مسةتخدمي البيانةات
بأهميةةة إ صةةاءات النةةوع االجتمةةاعي ومؤاةةراتها فةةي مختلةةا قضةةايا التنميةةة ،وتلبيةةة ا تياجةةات مسةةتخدمي البيانةةات فيمةةا يتعلةةق بةةالنوع االجتمةةاعي،
ومراجعة التقارير الدولية الصادرة عةن األردن ،والتنسةيق مةع الجهةات المحليةة واإلقليميةة والدوليةة ذات العبقةة وتةوفير المؤاةرات الجندريةة التةي
تطلبها .وقد أول دائرة اإل صاءات العامة أهمية خاصة لتطوير إ صاءات النوع االجتماعي والتوسع في نشرها ،لتقصي مختلةا أاةكا ،الفجةوات
النوعية السائدة والتع ّرف عل مدى تأثير هذأل الفجةوات فةي مسةار التنميةة المجتمعيةة المسةتدامة .وأصةدرت كتيبةا ً فةي جعةام  )5118بعنةوان "المةرأة
والرجل في األردن في أرقام" وباللغتين العربية واإلنجليزية ،يعرض قضايا النةوع االجتمةاعي والتنميةة بةالرقم والشةكل البيةاني المعبةر ،ويبةرز أهةم
الفجةةوات النوعيةةة وفق ةا ً لمحةةاور عةةدة ،مثةةل :السةةكان ،واألسةةر ،والحالةةة الزواجيةةة ،والتعلةةيم ،والصةةحة ،والعمةةل ،والمشةةاركة السياسةةية ،والهجةةرة،
والشبا  ،والمسنين ،والسكان ذوي اال تياجات الخاصة ،والفقر .وأصةدرت كتيبةات مماثلةة فةي عةامي  5151و ،5155وتُشةكل المعلومةات الةواردة
في هةذا الكتيبةات التةي تةم نشةرها وتوزيعهةا علة الجهةات ذات العبقةة قاعةدة بيانةات للنةوع االجتمةاعي ،تُفيةد المهتمةين بقضةايا المةرأة والرجةل مةن
مخططين/ات وبا ثين/ات ومعنيين/ات ،ومستخدمي/ات ومنتجي/ات البيانات علة المسةتويين الرسةمي والخةا ومنظمةات المجتمةع المةدني ،وبمةا
يُساعدها في إعداد دراساتها وخططها وتقاريرها الوطنيةة .ومةن إنجةازات القسةم :إعةداد قاعةدة مؤاةرات المةرأة األردنيةة ،ودراسةة محةددات دخةو،
المرأة في سو العمل األردني ،وإعداد نظرة جندرية عل مسح فر العمل المستحدثة ومسح استخدام تكنولوجيا المعلومات من المناز...،
(د) لجنة المرأ وشؤون األسر في مجلس النواب:
تم تشكيل لجنة المةرأة واةؤون األسةرة فةي مجلةس النةوا بموجة النظةام الةداخلي لمجلةس النةوا لسةنة  /5151المةادة ج)21؛ التةي تةن علة أن
المجلس ينتخ في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان المختلفة ومن ضمنها؛ لجنة المرأة واةؤون األسةرة .وبموجة المةادة ج )21مةن النظةام ذاتةه؛
أنيط بلجنة المرأة واؤون األسرة المهام التالية :دراسةة القةوانين واألمةور المتعلقةة بشةؤون المةرأة واألسةرة والطفةل ،ومتابعةة السياسةات والخطةط
والبرامج البزمة لتمكين المرأة اجتماعيا ً وثقافيا ً واقتصاديا ً وسياسياً ،ومتابعة برامج األمومة والطفولة والرعاية االجتماعية.
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(هـ) لجنة المرأ في مجلس األعيان:
ً
جاء تشكيل لجنة المرأة في مجلةس األعيةان انطبقةا مةن أن وجودهةا سيسةهم فةي دراسةة القةوانين مةن زاويةة إنصةاف قةو النسةاء ،وقةد القة هةذأل
الخطوة تر يبا ً وارتيا اً ليس فقط من األعيان النساء؛ بل من المنظمات المدافعة عةن قةو المةرأة أيضةا ً .وتنةاط بلجنةة المةرأة وفقةاً للنظةام الةداخلي
لمجلس األعيان لسنة  /2014المادة ج )11المهام التالية :دراسة القوانين واألمةور واالقترا ةات المتعلقةة بشةؤون المةرأة واألسةرة والطفةل ،ومتابعةة
السياسةةات والخطةةط والبةةرامج البزمةةة لتمكةةين المةةرأة اجتماعي ةا ً وثقافي ةا ً واقتصةةاديا ً وسياسةةياً ،ودراسةةة السياسةةات والقةةرارات الحكوميةةة المتعلقةةة
باختصا عمل اللجنة.
(و) استراتيجية دمج ومأسسة النوع االجتماعي في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي:
تةةم وضةةع اسةةتراتيجية تهةةدف إل ة دمةةج النةةوع االجتمةةاعي فةةي أعمةةا ،المؤسسةةة الماليةةة واإلداريةةة والتأمينيةةة ،وتةةم وضةةع خطةةة عمةةل تنفيذيةةة لهةةذأل
االستراتيجية ،ليصار إل تطبيقها خب ،الفترة الزمنية ج .)5151-5152وقد ااتمل هذأل االستراتيجية عل األهداف التاليةة :التهيكةة اإلداريةة وبنةاء
قدرات أعضاء فريق النوع االجتماعي ،وتدقيق النوع االجتماعي فةي المؤسسةة ،وإنشةاء قاعةدة بيانةات جندريةة جداخليةة وخارجيةة) ،ونشةر وتعزيةز
مفهوم النوع االجتماعي في المؤسسة ،ومأسسة النوع االجتماعي.

ط -مجال حقوق اإلنسان للمرأة
دور المركز الوطني لحقوق اإلنسان في حماية وتعزيز حقوق المرأ :
المركز الوطني لحقو اإلنسان؛ هةو مؤسسةة وطنيةة مسةتقلة تتمتةع بموجة القةانون رقةم ج )15لسةنة  5112بشخصةية اعتباريةة ذات اسةتقب ،مةالي
وإداري ،إل جان اال ستقب ،التةام فةي ممارسةة كافةة األنشةطة والفعاليةات الفكريةة والسياسةية واإلنسةانية المتعلقةة بحقةو اإلنسةان .وبااةر المركةز
أعماله في األو ،من زيران لعام  . 5111ومنذ ذلة التةاري وهةو يسةع إلة تعزيةز و مايةة قةو المةرأة فةي األردن ،وقةام بإنشةاء و ةدة قةو
المرأة في ج ،)5151/1/5يث تتول هذأل الو دة مهام االطبع والمتابعة الدائمة لواقع قو المرأة وممارساتها في المملكة برصد وتسجيل وتنظيم
المعلومات الخاصة بهذأل الحقو  ،إضافة ال مهام استبم الشةكاوى والتظلمةات وطلبةات المسةاعدة مةن النسةاء والهيكةات النسةائية بمختلةا الوسةائل،
ودراستها وت بويبها وتصنيفها وتحديد سبل التعامل معها سواء باإل الة إل الجهات المختصةة أو المعالجةة المبااةرة ،بالتعةاون والتنسةيق مةع و ةدات
المركز المعنية وبالذات مع و دة متابعة وإنهاء االت التجاوز ،كمةا تتةول الو ةدة المسةاهمة فةي تعزيةز قةو المةرأة بمختلةا الوسةائل ،بمةا فيهةا
ال عمل مع المؤسسات الحكومية والهيكات الوطنية ومنظمات المجتمع المةدني ،وترسةي مبةادئ المسةاواة وعةدم التمييةز بسةب الجةنس ،ودراسةة كافةة
التشريعات الوطنية ذات العبقة وتطويرها من أجل ماية وتعزيز قو المرأة .ونظراً لخصوصية العبقة بين المرأة والطفةل؛ تتةول هةذأل الو ةدة
ماية وتعزيز قو الطفل.
حماية وتعزيز حقوق المرأ :
يةةتم اسةةتقبا ،الشةةكاوى المتعلقةةة بانتهاكةةات قةةو المةةرأة وتوثيقهةةا وتضةةمينها فةةي التقريةةر السةةنوي للمركةةز والتحقةةق منهةةا لمعالجةةة اي تجةةاوزات او
انتهاكات تتعرض لها المرأة ،ومتابعة اتخةاذ اإلجةراءات البزمةة لهةذأل الغايةة بمةا فةي ذلة تسةويتها او إ التهةا إلة السةلطة التنفيذيةة أو التشةريعية أو
المرجع القضائي المخت إليقافها وإزالة آثارها .وللمركز أن يطل أي معلومةات أو بيانةات أو إ صةاءات الزمةة لتحقيةق أهدافةه مةن الجهةات ذات
العبقة ،وعل هذأل الجهات إجابة طل المركز دون إبطاء أو تأخير ،ولسرعة متابعة الشكاوى مةع الجهةات ذات العبقةة أنشةا المركةز اةبكة ضةباط
ارتباط من مختلا الوزارات والدوائر الحكوميةة .ومةن الجةدير بالةذكر ،أنةه يةتم اسةتقبا ،الشةكاوى مةن النسةاء أنفسةهن أو غيةرهم مةن خةب ،المقابلةة
الشخصية أو الفاكس أو البريد االلكتروني أو الصحا المحلية أو الخط الساخن .ولتخفيا معاناة السفر عل النسةاء أنشةأ المركةز اةبكة محةامين/ات
من ضباط االرتباط في كافة محافظةات المملكةة ،وقةام المركةز بتةدريبهم علة رصةد اةكاوى انتهاكةات قةو اإلنسةان بمةا فةيهم النسةاء بهةدف تلقةي
الشةكاوى مةةن المةواطنين ومعالجةةة انتهاكةات قةةوقهم .وفةةي مةا يتعلةةق بعةدد الشةةكاوى المتعلقةة بحقةةو المةةرأة التةي اسةةتقبلها المركةز الةةوطني لحقةو
اإلنسان وتابعها خةب ،الفتةرة ج ،)5155-5112فقةد بلةغ عةددها ج )5195اةكوى تُمثةل مةا نسةبته ج )%25مةن إجمةالي عةدد الشةكاوي ،كمةا بلةغ عةدد
طلبات المساعدة المقدمة من النساء لةنفس الفتةرة ج )251طلبةا ً تُمثةل مةا نسةبته ج )%21مةن إجمةالي طلبةات المسةاعدة التةي اسةتقبلها المركةز الةوطني
لحقو اإلنسان خب ،نفس الفترة جالمرفق رقم .)55
 ولغايات تعزيز قو المرأة؛ فقد تم إجةراء الدراسةات والبحةوث القانونيةة والسياسةية واالجتماعيةة والفكريةة ،وإعةداد المطبوعةات الدوريةة وغيةرالدورية المتعلقة بحقو اإلنسان بعامة مع اإلاارة إل قو المرأة بخاصة ،وأهمها :ق المةرأة الريفيةة فةي الغةذاء ،ودراسةات قةو اإلنسةان فةي
األردن :مدخل ببلوغرافي ،واسةتطبع الةرأي العةام ةو ،قةو اإلنسةان فةي األردن ،واسةتطبع طلبةة الجامعةة ةو ،تعريةا العنةا ضةد المةرأة،
وإصدار مجموعة من المطويات تناول الموضوعات التاليةة :مايةة النسةاء مةن العنةا مسةؤولية مةن؟ والعنةا ضةد المةرأة فةي االتفاقيةات الدوليةة،
والعنا ضد المرأة في المواقع اإللكترونية ،والتحرش الجنسي جريمة ضد األخب وا دا العامة ،و قو الطفل.
 قام المركز الةوطني لحقةو اإلنسةان؛ بإصةدار العديةد مةن التقةارير التةي تتعلةق بتعزيةز و مايةة قةو النسةاء ،أبرزهةا :سةتة تقةارير دوريةة ةو،أوضاع األطفا ،المجردين من ريتهم في مؤسسات الدفاع االجتماعي ،والتقرير الدوري األو ،و ،أوضاع المسنين فةي المملكةة ،وعمةل األطفةا،
من منظور قو اإلنسان.
 تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لحقو اإلنسان ووزارة التربية والتعليم ،للعمل عل تدريس قو النساء في مستويات التعليم المختلفة،من خب ،إدماج مفاهيم قو اإلنسان والمرأة ضمن المناهج المدرسية.
إعداد التقرير السنوي ألوضاع حقوق اإلنسان في األردن:
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يةةتم إعةةداد التقريةةر السةةنوي ألوضةةاع قةةو اإلنسةةان فةةي األردن ،يةةث يتنةةاو ،كافةةة قةةو اإلنسةةان المدنيةةة والسياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعي ةة
والثقافية ،و قو الفكات األخرى األكثةر عرضةة لبنتهةاك كحقةو المةرأة والطفةل وكبةار السةن وذوي اإلعاقةة .ويتنةاو ،التقريةر فةي جزئيةة قةو
المرأة والتطورات والمستجدات والتحديات والتطلعات عل السا ة الوطنيةة والدوليةة مةن جانة التشةريعات والسياسةات والممارسةات ،ومةا رصةدأل
المركز الوطني من انتهاكات قو اإلنسان .ومن الجدير بالذكر بأن التقرير السنوي يتم رفعه إل جبلة المل والحكومةة ومجلةس األمةة والمجتمةع
المدني ،وقد قدم المركز الوطني لحقو اإلنسان لغاية تاريخه ج )8تقارير.
تنفيذ البرامج التدريبية والورش التوعوية بحقوق المرأ :
تم تنفيذ البرامج والندوات واألنشطة ذات الطةابع التوعةوي فةي مختلةا الحقةو المدنيةة والسياسةية واالقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة لجميةع فكةات
المجتمع وفي جميع مناطق المملكة ،يث أن أغل الدورات العامة والمتخصصة في مجاالت قو اإلنسان تتنةاو ،قةو المةرأة بشةكل مبااةر أو
غير مباار ،أهمها :التوعية باتفاقية القضاء عل جميع إاكا ،التمييز ضد المرأة ،وا ثةار االجتماعيةة واالقتصةادية والنفسةية لةزواج األردنيةات مةن
أجان  ،والتعريا بحقو الفتيات المعنفات ،و قو المرأة الريفية ،وإدماج المةرأة ذات اإلعاقةة فةي الحيةاة العامةة والسياسةية ،وإزالةة العوائةق التةي
تمنع مشاركة األاخا المعوقين في الحياة العامة ،والتحقيقات المتعلقة بالمرأة المعنفة ،والمسؤولية االجتماعية تجةاأل كبةار السةن مةع التركيةز علة
المرأة المسنة ،وآليات ماية المرأة والطفل البجه ،واألهلية القانونية لواخا المعوقين ،و قو العامبت في المهن اإلدارية المساعدة ،و قو
المرأة في اإلرث ،و ماية األطفا ،من العنا األسري ،والتعريا باالتجار بالبشر والعنا ضد المرأة.
إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأ :
تم إنشاء المرصد الوطني لحقو المرأة ضمن الموقع اإللكتروني للمركز الوطني لحقو اإلنسان في اهر آذار لعام  ،5155ويهدف إل إيجاد آليةة
مؤسسةةية متخصصةةة لرصةةد ومتابعةةة أوضةةاع قةو المةةرأة فةةي األردن بالتعةةاون والتنسةةيق التةةام مةةع كافةةة األطةةراف ذات العبقةةة سةةواء أكةةانوا مةةن
واضعي السياسات أو منفذيها ،للمساهمة في إعداد وتطوير السياسةات واالسةتراتيجيات الوطنيةة المتعلقةة بةالمرأة ومتابعةة تنفيةذها .ويتنةاو ،المرصةد
قو المرأة في االتفاقيات الدولية وا لتشةريعات المحليةة والعديةد مةن الدراسةات واألبحةاث المتعلقةة بحقةو المةرأة؛ المدنيةة والسياسةية واالقتصةادية
واالجتماعية والثقافية ،سواء الصادرة من المؤسسات الحكومية أو منظمةات المجتمةع المةدني ،والتقةارير الدوريةة والوطنيةة المتعلقةة بحقةو المةرأة.
ويحتوي عل تقارير متعلق ة بالرصد الميداني الذي يقوم بةه المركةز الةوطني ،وتحليةل اةكاوى المةرأة التةي اسةتقبلها المركةز وتابعهةا ،مةن يةث أهةم
قو المرأة المنتهكة وآلية ورود اكاوى المرأة ونسبتها س المحافظات والجنسية .علما ً بان هذا المرصةد؛ هةو نتةاج أ ةد البنةود التةي وردت فةي
مذكرة التفاهم الخا صة بمجابهة العنا ضد المرأة؛ مةا بةين المركةز الةوطني لحقةو اإلنسةان ،ووزارة التنميةة االجتماعيةة ،ووزارة الداخليةة ،وإدارة
ماية األسرة ،واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة .ويقوم المركز بالتوقيع عل مةذكرات التفةاهم مةع الجهةات المعنيةة لغايةات التشةبي والتنسةيق
معها ،ولرفع سقا الحماية القانونية واالجتماعية لقضايا المرأة والطفل بهدف إيجاد آليةة مؤسسةية .ويقةوم المركةز الةوطني بتغذيةة المرصةد الةوطني
بكل ما هو جديد بحقو المرأة.
رصةةد القضةةايا المتعلقةةة بحقةةوق النسةةاء واألطفةةال ،وخاصةةة التةةي تعةةاني منهةةا الفئةةات المهمشةةة والمقيمةةة فةةي المنةةاطق النائيةةة والمحرومةةة مةةن
الالدمات:
نظراً لكون المركز الوطني لحقو اإلنسان يُعن برصد وتوثيق انتهاكات قو اإلنسان في جميع محافظةات المملكةة والعمةل علة إزالتهةا ،وتنفيةذاً
لتوصيات بيان ع ّمان وخطط العمل المرتبطة به والصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقو اإلنسةان عةام
 ،5155قام و دة قو المرأة في التوسع برصد قو النساء واألطفا ،خاصة تل القضايا التي تُعاني منها الفكات المهمشة والمقيمة في منةاطق
نائية والمحرومة من الخدمات .وذلة باالسةتناد إلة قةانون المركةز الةوطني لحقةو اإلنسةان رقةم ج )15لسةنة  5112وتحديةداً المةواد ج 1و )51التةي
خول ة المركةةز صةةب ية مراقبةةة أوضةةاع قةةو اإلنسةةان فةةي المملكةةة األردنيةةة الهااةةمية والتحقةةق مةةن مراعاتهةةا ،بهةةدف معالجةةة أي تجةةاوزات أو
انتهاكات تقع عل قو اإلنسان ومتابعة اتخاذ اإلجراءات البزمة لهذأل الغاية .ولهذا فقد تم تنفيذ العديد من الزيارات للقةرى فةي مختلةا محافظةات
المملكة ،وقةد اةمل الموضةوعات التةي تةم الحةديث مةع النسةاء بخصوصةها :قةو المةرأة فةي الحيةاة السياسةية والمشةاركة العامةة ،و قةو المةرأة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والعنا ضد المرأة ،و قو المرأة الصحية والصحة اإلنجابية.
وفي ما يتعلق بأماكن الزيارة؛ فقد بلةغ عةدد الزيةارات التةي تةم تنفيةذها تة تاريخةه ج )18زيةارة للمنةاطق النائيةة موزعةة علة محافظةات المملكةة،
وجالمرفق رقم  )51يتضمن قائمة بأسماء القرى التي تم زيارتها س المحافظات ،وقد التق الفريق الزائر من المركز الوطني لحقو اإلنسةان بمةا
معدله ج )21-51امرأة في كل زيارة.
وقد اتضح من خب ،تل الزيارات الميدانية ما يلي :لم يكن للمرأة في معظةم القةرى التةي تةم زيارتهةا أي دور فعلةي سةواء فةي االنتخابةات البلديةة أو
البرلمانية سوى ممارسة ق االنتخا  ،الذي يمارس عادةً في ظل توجيهات أو ضغوطات من قبل ذويها النتخا اخ معةين تةم اختيةارأل ،وعةادة
ما تجتمع الظروف ليكون المنتخ رجبً ،وهذا يمثل أ د أاكا ،العنا الذي يمارسه الرجل ضد المرأة بحرمانها مةن ممارسةة قهةا بالمشةاركة فةي
اتخاذ القرارات التي تؤثر عل ياتها السياسية بحريةة .وتةدني مسةتوى الةوعي القةانوني لةدى نسةاء المجتمعةات المحليةة ومعةرفتهن بحقةوقهن بشةكل
عام ،بسب عدم وصو ،المؤسسات الرسمية التي تُعن بحقو المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنيةة إلة جميةع منةاطق األريةاف والبةوادي فةي
المملكةةة .واالفتقةةار لوجةةود متنزهةةات أو مكتبةةات عامةةة أو مبعة أطفةةا ،،أو أسةةوا أو محةةا ،تجاريةةة أو مخةةابز ،..والةةنق فةةي المرافةةق الصةةحية
والكوادر الطبية واألدوية في المراكز الصحية ،وعدم توفر طبيبات نسائية في القرى ،األمر الذي يؤثر عل صحتهن وعل زيادة معدالت اإلنجةا
لديهن .كما تُعاني نساء القرى من البطالة ،ويعود السب في ذل إل عدم وجود مشاريع استثمارية من قبل القطاع الخا في المناطق النائية ،وقلةة
وجود وسائط مواصبت من القرى إل أي منطقة أخرى أو إل مركةز المحافظةة .وقةد قةام المركةز الةوطني لحقةو االنسةان بإعةداد تقريةر عةن كةل
زيارة ،وتم رفعها ومخاطبة رئاسة الوزراء بفحواها ،والذي قام بدورة بتعمةيم هةذأل التقةارير علة مختلةا الةوزارات والمؤسسةات والجهةات المعنيةة
لدراستها وإجراء البزم بصددها.
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التوعية والتدريب على إعالن خطة عمل عمان:
بعد انتهاء أيةام المةؤتمر الةدولي الحةادي عشةر للمؤسسةات الوطنيةة لحقةو اإلنسةان فةي عمةان يةومي ج 1و ،)5155 /55 / 2بااةر المركةز الةوطني
لحقو اإلنس ان بعقد لقاء تشاوري يضم مختلا الجهات الحكومية وغير الحكوميةة ومؤسسةات المجتمةع المةدني المعنيةة بحقةو المةرأة ،وضةم اللقةاء
الجهات الحكومية التالية :وزارات العمل والصحة والتنمية السياسية والتخطيط والتعاون الدولي ،والتنمية االجتماعية ،وصةندو المعونةة الوطنيةة،
والهي كة المستقلة لبنتخابات ،ومديرية األمن العام ،وإدارة مايةة األسةرة ،وممثلةين/ات عةن اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ،باإلضةافة إلة
الجهات غير الحكومية التالية :جمعية معهد تضامن النساء األردني ،وتجمع لجان المرأة الوطني األردني ،والمجلس األعل للسكان ،واتحةاد المةرأة
األردنية ،وميزان لحقو اإلنسان ،ومؤسسة نهر األردن ،والمجلس الوطني لشةؤون األسةرة .وتخلةل اللقةاء التوعيةة بةاإلعبن ومحةاورأل ،وتةم العمةل
عل تقسيم المشاركين إل أربع مجموعةات عمةل كةل مجموعةة تتحةدث عةن محةور مةن المحةاور المتعلقةة بةإعبن خطةة عمةل عمةان ،بهةدف تحديةد
الطريقة لرصد االنتهاك ورفع الوعي لدى كل جهة س طبيعة عملهةا واختصاصةها ،وقةد أجمةع المشةاركون علة ضةرورة العمةل علة توعيةة
وتدري النساء والفتيات فةي القةرى النائيةة بمضةمون اإلعةبن ،ومةن ثةم العمةل علة كسة وتأييةد الجهةات الحكوميةة .وبعةد انتهةاء اللقةاء ،تةرك
المركز المجا ،أمام الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات كومية وغير كومية ومؤسسات مجتمع مدني ،للعمل عل مضامين اإلعةبن .وعمةل
المركز الوطني لحقو اإلنسان عل ترجمة بنود اإلعبن إل اللغة العربية وتوزيعه عل الجهات المعنية لبستفادة منه أثناء التدري والتوعية.
وقام ا لمركز بمخاطبة الجهات الرسمية بضرورة تزويدأل باإلجراءات التي اتخةذتها تلة الجهةات ةو ،تنفيةذ التوصةيات المتعلقةة ببنةود اإلعةبن كةل
جهة س االختصا  ،ولم يكتا المركز بإرسا ،كتا مخاطبة بل عمل عل تنفيذ عدد من الزيارات إل الجهات المعنية بلغ ج )51زيارة ،وتم
أثناء الزيارة مقابلة المعنيين/ات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ،والدخو ،في وار تفصيلي ةو،
ما تم إنجازأل من قبلهم فيما يتعلق ببنود إعبن عمان.
الالطة االستراتيجية للمركز الوطني لحقوق اإلنسان (:)4104 – 4101
بما أنه ال يمكن أل ي خطة استراتيجية لمدة ثبثة سنوات أن تتكفل بكل المهام المطلوبة من أي منظمة كالمركز الوطني لحقةو اإلنسةان ،فةإن الخطةة
ج )5155 – 5151ركزت عل إنجاز المهام الرئيسة الثبث التالية:
أ -ماية قو اإلنسان من خب ،عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى ،وذل بالتركيز علة المهمةات الفرعيةة التاليةة؛ رصةد ومراقبةة أوضةاع
قو اإلنسان في المملكة ،ومراقبة التزام الحكومة بالمشورة والتوصيات التي يقدمها المركز وبالتالي تطوير نظام مراقبة منةتظم وفعةا ،لمثةل
ذل االلتزام من قبل دوائر الدولة ،وإصدار تقرير سنوي ةو ،الوضةع العةام لحقةو اإلنسةان فةي المملكةة ،وإصةدار تقةارير متخصصةة ةو،
قةو اإلنسةان ،مثةةل تقريةر مراكةةز اإلصةبح والتأهيةل ،وتحسةةين أداء و ةدة الرصةد والشةةكاوى بخصةو التعامةةل
قضةايا معينةة بخصةةو
المنظم مع الشكاوى التي ترد إل المركز طبقا ً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى ،و ل القضايا سبما يلزم من خب ،تصةوي
األوضاع من قبل السلطات الحكومية المعنية أو اإلجراءات القضائية خصوصا ً بالنسبة لبنتهاكات المنظمة لحقو اإلنسان التي قد تظهر أثنةاء
العمل أو من خب ،المصالحة والوساطة.
ب -تعزيز قو اإلنسان من خب ،برامج التوعية واالتصا ،والتعليم والتدري والبحث وتقديم النصح والمشورة إل الحكومة؛ ففي مجا ،التوعية
واالتصا ،يتم التركيز عل المهمات الفرعية التالية؛ نشر ثقافة قو اإلنسان عل أكبر نطا ممكن ،وتشجيع ونشةر الممارسةات الفضةل فةي
مجا ،قو اإلنسان ،والترويج ليات الشكاوى الداخلية للمؤسسات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية .وفي مجةا ،التعلةيم والتةدري والبحةث
عل قو اإلنسان يتم التركيةز علة المهمةات الفرعيةة التاليةة؛ إدمةاج تعلةيم قةو اإلنسةان فةي التعلةيم الرسةمي وغيةر الرسةمي بمةا فةي ذلة
المستوى الجامعي ،وتكثيا مبت التوعية والحمبت اإلعبمية ،وإعداد وإدامة ونشر مواد قو اإلنسان ،وإعةداد البحةوث والدراسةات فةي
مجةةا ،قةةو اإلنسةةان .وفةةي مجةةا ،تقةةديم النصةةح والمشةةورة إل ة الحكومةةة يةةتم التركيةةز عل ة المهمةةات الفرعيةةة التاليةةة؛ مراجعةةة التشةةريعات
والسياسات والممارسات الحالية والمقتر ة ،وإعداد مسةودات القةوانين والتعةديبت المقتر ةة بهةدف مواءمةة التشةريعات الوطنيةة مةع المعةايير
الدولية ،وتقديم المشورة والتدري و ،تطبيق االتفاقيات الدولية ،وتقديم المشورة بخصو إعداد التقارير الدولية وتقارير هيكات االتفاقيات.
ج -تطوير الوظائا المؤسسية الرئيسة للمركز في مجاالت رسم سياسات الموارد البشرية والتخطيط لهةا وتطويرهةا مةن نا يةة ،وتطةوير عبقةات
المركز مع الشركاء الرئيسين في المجتمع المدني والدوائر الحكومية وابكة المراكز الدولية لحقو اإلنسان مةن نا يةة ثانيةة ،ففةي مجةا ،رسةم
سياسات الموارد البشرية وتطويرها يتم التركيز عل المهام الفرعية التالية؛ تطوير معارف ومهارات موظفي المركز وتعزيز األداء من خب،
التخطةةيط الشةةامل ،وإعةةداد أدلةةة العمةةل واإلراةةادات وتنسةةيق التخطةةيط االسةةتراتيجي والتشةةغيلي ،وإعةةداد مدونةةة لسةةلوك العةةاملين فةةي المركةةز،
وتحسين خدمات المركز المقدمة للمواطنين والمقيمين عل أرض المملكةة ،وضةمان الوصةو ،إلة التمويةل الخةارجي وتنسةيقه .أمةا فةي مجةا،
تطوير عبقات المركز مع الشركاء فيتم التركيز عل المهام الفرعية التالية؛ تأسيس ابكة لمنظمةات المجتمةع المةدني لتنسةيق أنشةطتها وتحديةد
الشةركاء للعمةةل علة المشةةروعات المشةتركة ،وتأسةةيس آليةةات ارتبةةاط مةع الةةدوائر الحكوميةةة المعنيةةة لتحفيةز العمةةل المشةةترك علة المسةةتويين
التنفيذي والتشريعي ،وتأسيس فر وطنية للرصد والتحقق في مجاالت محددة تشكل أولويات وطنية.
اللجنة الوطنية للتربية على حقوق اإلنسان:
تعمل منظمة اليونسكو عل تشجيع اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عل نشر البحوث لتعزيز التعلةيم فةي مجةا ،قةو اإلنسةان؛ بهةدف قيةادة
العمل في مكافحة جميع أاةكا ،التمييةز علة الصةعيد الةوطني واإلقليمةي والةدولي؛ ولتشةجيع التعةاون بةين جميةع الجهةات الفاعلةة والشةبكات لتعزيةز
الديمقراطية ولمزيد من التفكير في أاكا ،العنا الجديدة ،ال سيما من خب ،وضع خطط إقليمية لومن البشري ،تهدف بذل إل تحقيق ثبثة أهةداف
رئيسة :تعزيز الوعي؛ وأن تكون افزاً في مجةا ،قةو اإلنسةان علة األصةعدة اإلقليميةة والوطنيةة والدوليةة؛ وتعزيةز التعةاون مةع جميةع الجهةات
الفاعلة والشبكات .ولهذا دأب اللجنة الوطنية للتربية عل قو اإلنسان والتي مقرها وزارة التربية والتعليم ،بالعمل عل تنفيذ خطةط تربويةة لنشةر
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مفاهيم قو اإلنسان من خب ،تنفيذ خطة عمةل وطنيةة للتربيةة علة قةو اإلنسةان تشةمل مختلةا المؤسسةات والقطاعةات األردنيةة ،وتهةدف إلة
تعزيز ثقافة ومهارات قو اإلنسان لةدى الطلبةة والشةبا  ،وإدماجهةا فةي النظةام التعليمةي ،وبنةاء قةدرات العةاملين/ات فةي الةوزارات والمؤسسةات
العاملة في مجا ،قو اإلنسان .وقد كان من المفترض أن يتم تنفيذها خب ،الفترة ج ،)5155-5118ولكن لعدم توافر الدعم المادي لم يتم إنجازها.
مشروع "التوعية القانونية وكسب التأييد إلصالح القوانين المعزز للمساوا الجندرية":
باارت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة منذ عام  ،5151وبالتعاون والدعم من "جمعيةة نقابةة المحةامين والقضةاة األمةريكيين" ،تنفيةذ مشةروع
"التوعية القانونية وك س التأييد إلصبح القوانين المعززة للمساواة الجندرية" ،يةث يهةدف هةذا المشةروع إلة نشةر التوعيةة القانونيةة بةأبرز وأهةم
األولويات التشريعية للمرأة األردنية في كافة المجاالت وعل مختلا الصعد ،كما ويهدف المشروع إل كس تأييةد المشةرعين وصةناع القةرار مةن
أجل تعديل التشريعات التي تميّز ضد المرأة .ولتحقيق هذأل األهداف تم تشةكيل مجمةوعتي عمةل تضةم خبةراء وخبيةرات فةي القةانون وقضةايا المةرأة،
األول معنية بموضوع التوعية القانونية ،والثانية معنية بموضوع كس التأييد ،وفيما يتعلق بمجموعة التوعية القانونيةة؛ فقةد أعةدت هةذأل المجموعةة
عدداً من الكتيبات التوعوية في مجا ،عدد من التشريعات التي تهم المرأة وتمةس ياتهةا االجتماعيةة والعمليةة ،وبصةيغة مبسةطة وسةهلة إلفةادة أكبةر
عدد ممكن مةن النسةاء .أمةا فةي مةا يتعلةق بمجموعةة كسة التأييةد؛ فتعمةل هةذأل المجموعةة علة إعةداد أورا قةائق ومقتر ةات لتعةديل التشةريعات
وإيصالها للبرلمانيين/ات وصناع القرار ،لغايات كس التأييد للتعديبت المقتر ة ،وعقد لقاءات مع البرلمانين/ات في محافظةاتهم بحضةور ممثلةين/
ممثبت عن منظمات المجتمع المدني في هذأل المحافظات ،لغايات الخروج بأبرز أولويةات اإلصةبح التشةريعي للنسةاء فةي المحافظةات .كمةا تةم مةن
خب ،ه ذأل المشروع إنشاء وتجهيز "مركز المصادر والمعلومات" في مقر اللجنة الوطنية األردنيةة لشةؤون المةرأة ،والةذي يضةم العديةد مةن الوثةائق
والمراجع التي تهم المرأة في كافة المجاالت.
استحداث وحد حقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء ،وتعيين المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان:
إن استحد اث و دة قو اإلنسان في رئاسةة الةوزراء ،يُعةد بمثابةة مؤاةر قيقةي علة رغبةة الحكومةة األردنيةة فةي ترقيةة منظومةة قةو اإلنسةان
الوطنية ،وإزالة االنتهاكات وتعزيز قو اإلنسان في األردن ،إضافة إل رغبة الحكومة في التواصل مع جميع مؤسسةات المجتمةع المةدني العاملةة
في مجا ،قو اإلنسان ألهمية دورهةا وأثرهةا االيجةابي فةي المجتمةع .وقةد تةم تعيةين المنسةق الحكةومي لحقةو اإلنسةان فةي جآذار )5152/وتكليفةه
باإلاةةراف عل ة الو ةةدة ومتابعةةة أعمالهةةا ،لتنسةةيق الجهةةود الحكوميةةة وزيةةادة التعةةاون واالتصةةا ،الحكةةومي مةةع المركةةز الةةوطني لحقةةو اإلنسةةان
ومؤسسات المجتمع المةدني المعنيةة بحقةو اإلنسةان ،ورصةد ومتابعةة جميةع التقةارير والمب ظةات الصةادرة عنهةا والتنسةيق ولهةا ،وتعزيةز سةبل
التعاون المشترك في إطار تكامل األدوار وبناء الشراكات الفاعلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني .وقد طل رئيس الوزراء مةن الةوزارات
والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيكات العامة ،تسمية ضابط ارتباط من قبلها للتنسيق مع و دة قو اإلنسان في رئاسة الةوزراء ولتمكةين الو ةدة
من أداء مهامها عل الوجه المطلو  ،وأاار إل أنه ستعقد لقاءات بصورة دورية لضباط االرتباط لتنسيق الجهود الحكومية المشتركة.
نحو خطة وطنية لحقوق اإلنسان في المملكة:
قرر رئيس الوزراء في جنيسان )5152/تشكيل لجنة فنية مصغرة برئاسة وزير العد،؛ بهدف صياغة مسودة خطة وطنية ااملة لحقو اإلنسان فةي
المملكة .وتضم اللجنة في عضويتها :رئيس ديوان التشريع والرأي ،واألمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشةؤون المةرأة ،والمفةوض العةام لحقةو
اإلنسان ،والمنسق الحكومي لحقو اإلنسان ،ونقي الصحفيين.
وقد أوعةز رئةيس الةوزراء فةي كتةا عممةه علة الةوزارات والةدوائر والمؤسسةات الرسةمية المعنيةة ،بضةرورة إجةراء مراجعةة اةاملة للتشةريعات
المرتبطة بها والتي تحتةاج إلة مواءمةة مةع االتفاقيةات والعهةو د والمواثيةق الدوليةة لحقةو اإلنسةان التةي صةادق عليهةا المملكةة .كمةا طالة رئةيس
الوزراء الوزارات والمؤسسات المعنية بتزويد المنسق الحكومي لحقو اإلنسان في رئاسة الوزراء ،بتقارير ربع سنوية و ،إنجازاتها ،والتةي مةن
اأنها اإلسهام في تنفيذ التزامات المملكة بموج العهود واالتفاقيات الدولية لحقو اإلنسان.

ي -مجال المرأ واإلعالم
لقد بحث مؤتمر بيجين عبقة المرأة بوسائل اإلعبم في محاور رئيسة ،فأكد أهمية تولي المرأة العديد من المناصة اإلداريةة التةي تصةنع القةرارات
اإلعبمية ،ودعا إل إنشةاء اةبكات إعبميةة محليةة وإقليميةة وعالميةة خاصةة بةالمرأة؛ لضةمان التةدفق الةدولي للمعلومةات ،وتبةاد ،ا راء ،ومسةاندة
جهود المنظمات النسةوية فةي العمةل اإلعبمةي .وركةز المةؤتمر أيضةا ً علة أهميةة اسةتثمار وسةائل االتصةا ،الحديثةة مةن اةبكة اإلنترنة والوسةائط
المتعددة في النهوض بالمرأة وتطوير أدائها المهني.
كشف دراسة (بدر ،عام )4119ج عن صورة المرأة في الصحافة األردنية اليومية ،وتكون مجتمع الدراسة مةن ثةبث صةحا يوميةة ،هةي جالةرأي،
والدستور ،والغد) ،وتم تحليل مضمون الموضوعات المتعلقة بالمرأة األردنية باعتماد عينة تألف من ج )25عدداً من الصحا اليوميةة الةثبث للعةام
 ،5112واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي جتحليل المضمون) ،وقد تم اختيار الفقرة "و دة للتحليل" ،وتم تحليل المضامين المتعلقة بالمرأة
بموج ج )51فكة رئيسة ،وج )22فكة فرعية انبثق عنهةا ،للتعة ّرف إلة الةدقائق المكونةة لصةورة المةرأة األردنيةة .وأاةارت نتةائج الدراسةة إلة أن
صورة المرأة األردنية في الصحا اليومية الثبث هي صورة إيجابية ولكنها غير متوازنة تماماً .وأن المرأة األردنية متقلدة لمهن عليا ومتعاونة مع
مجتمعها ،وأبرزت النتائج االهتمام بنشاطات المرأة غير الرسمية أكثر من النشاطات الرسةمية .وتةم تركيةز االهتمةام علة المةرأة فةي العاصةمة دون
غيرها من مناطق المملكة .وبين الدراسة أن صورة المرأ ة لم تكةن متوازنةة بةل كةان فيهةا انحيةاز للمةرأة فةي المةدن ،وأهملة الشةرائح النسةائية فةي
الريا والبادية .وتقود هذأل النتائج إل استنتاج عام يشير إل عدم وجود سياسية إعبمية واضحة بخصو المرأة.
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لقد أجرت وزارة التربيةة والتعلةيم دراسةة بعنةوان "صةور المةرأ فةي الصةحافة األردنيةة المطبوعةة فةي العقةد األخيةر ( ،)4101-4110بةدعم مةن
برنامج المساهمة والميزانية المقدم من منظمة اليونسكو للعامين ج.)5155-5151
أهداف الدراسة :هدف الدراسة إل تعرُف مدى إسهام الصحافة األردنية المطبوعة فةي طةرح قضةايا المةرأة؛ االجتماعيةة والسياسةية واالقتصةادية،
والتطور الذي صل في طبيعة الموضوعات والقضايا التي تناولتها الصحافة األردنية المطبوعة خب ،عقد من الزمن من ج.)5151 -5115
أدا الدراسةة :اسةتُخدم مةنهج المسةح اإلعبمةي وأداة تح ليةل المضةمون لجمةةع بيانةات الدراسةة وتحليلهةا ،يةث اةمل الصةحافة األردنيةة المطبوعةةة
الصادرة في األردن ،سواء أكان يومية أم أسبوعية ،وذل من خب ،إجراء مسح لهذأل الصحافة المطبوعة لعقد من الزمن من ج 5115إل ،)5155
وتم اعتماد تحليل المضمون ج (Content Analysisأداة للتحليل؛ تصا وتحلل مضمون الخطا الذي تبرزأل الصحافة األردنية المطبوعة اليومية
واألسةةبوعية يةةث تةةوفر هةةذأل المنهجيةةة بيانةةات كميةةة ونوعيةةة لتحليةةل الظةةاهرة ضةةمن ضةةوابط وقواعةةد علميةةة منظمةةة .وقةةد تةةم عقةةد وراةةة تدريبيةةة
للبا ثين/ات عل تطبيق أداة تحليل المحتوى.
محتوى الدراسة :بلغ جم مجتمع الدراسة ج )59121عدداً يوميةا ً وأسةبوعيا ً خةب ،الفتةرة ج ،)5151 -5115صةادرة عةن ج )52صةحيفة ج 55منهةا
عربية وصحيفتان تصدران باللغة اإلنجليزية) ،وقد بلغ جم العينة المناس إلجراء هذأل الدراسة ج )122عدداً صحفياً تم سحبه من مجتمع الدراسة.
 أبرز نتائج الدراسة: -0أاارت نتائج الدراسة إل أن التغطية في الصحافة األردنية المطبوعة اليومية واألسبوعية ،كان أعل نسبة للمرجعية النسائية للمرأة عموماً،
ثم تلتها المرأة المنفردة ،ثم المرأة في مؤسسة ،يث تركز الصحا اليوميةة واألسةبوعية علة المةرأة عمومةاً ،ثةم إبةراز الشخصةيات المنفةردة
والمهمة ،كالتركيز عل الفعاليات التي تظهر الملكة ،واألميةرة والشخصةيات النسةائية البةارزة فةي المجتمةع؛ ويمكةن تفسةير ذلة بسةب زمةة
القوانين الجديدة التي أعط مسا ة أوسع في الحرية الصحافية ،إضافة إل زمة التغيرات فةي التشةريعات الخاصةة بةالمرأة عالميةاً ومحليةاً،
التي وجه الصحافة إل زيادة االهتمام بالشؤون الشعبية العامة نتيجة الظروف االقتصادية والعالمية المستجدة.
 -4كشف الدراسة أن معظم التغطية الصحفية المطبوعة اليومية واألسبوعية ألخبار المرأة بحس التوزيع الجغرافي كانة عامةة جداخةل األردن
عموماً ،وخةارج األردن) ،وهةذا ينسةجم مةع النتةائج السةابقة التةي تبةرز اتجةاأل التغطيةة للمةرأة عمومةا ً سةواء داخةل الةوطن أو خارجةه ،ثةم تلتهةا
العاصمة ،وبعدها المحافظات ثم الريا وأخيراً البادية ،وهذا يشير لعدم وجود سياسة واضحة للصحافة ،في ما يتعلق بتغطيتهةا المنةاطق علة
مستوى المملكة.
 -2و في مجا ،القضايا الخاصة بةالمرأة التةي أبرزتهةا الصةحافة األردنيةة المطبوعةة؛ فقةد أظهةرت النتةائج أن القضةايا والمضةامين األساسةية التةي
ركزت عليها الصحافة المطبوعة كان أعل نسبة للقضةايا االجتماعيةة ،يةث تحةدث ..وغيرهةا ،ثةم القضةايا االقتصةادية والسياسةية والثقافيةة
التي تتع لق باألنشطة االقتصادية التي تخ المرأة و قوقها القانونية واالنتخابية ،والكتابة و ،مبةدعات مةن اةاعرات وكاتبةات ،وكانة أقةل
نسبة لقضايا المرأة الدينية ،وهذا يشير إل أن الصحافة ال توجد لها رسالة واضحة تسع لتحقيقهةا فةي المجةا ،االقتصةادي والسياسةي لتغطيةة
الموضوعات كافة ،واالهتمام بقضايا المرأة وأدوارها خاصة.
 -2بخصو مهنة المرأة؛ فقد ظهرت أعل نسبة لمهنة الفنانة ،ثم تلتها مهنة المةرأة العاملةة ،مثةل وزيةرة ،ونائة  ،ومةديرة ،وطبيبةة ،ومهندسةة،
ومعلمة ..وغيرها ،وكان أدني نسبة لمهنة المرأة العاملة في مهنة رفية.
 -1أما بالنسبة لودوار التي أظهرتها الصحافة األردنية المطبوعة في مضمونها للمرأة؛ فكان أدواراً أساسية ومبةادرة وقياديةة ،وهةذا يةو ي إلة
التوجه اإليجابي للخطا الصحفي األردني ضمن المنا الديمقراطي والمشاركة الشعبية ،يةث بلغة أعلة نسةبة لةدور المةرأة المبةادرة  ،ثةم
المرأة القيادية ،تبأل دور المرأة المثيرة.
 -2أاارت نتائج الدراسة إل أن الصحافة المطبوعةة قةد ركةزت فةي تغطيتهةا الصةحفية علة الخبةر الصةحفي بنسةبة تعةاد ،األنمةاط األخةرى مةن
صةةور وتحليةةةل وإعبنةةةات ،ثةةم تبهةةةا نمةةةط المضةةمون الصةةةحفي جالصةةةور) ،وبعةةدها نمةةةط المضةةةمون جالتحليةةل) ،وأخيةةةراً نمةةةط المضةةةمون
جاإلعبنات) ،يث ضم صوراً لفنانات وعارضات أزياء ،ونساء يمارسن الرياضة ،في ين جةاء التحليةل الصةحفي األردنةي مركةزاً علة
الجوان االجتماعية كالعنا واألسرة والزواج والتنمية والبطالة ،ولم تستغل المرأة في الصحافة المطبوعةة ،كةنمط لمضةمون اإلعبنةات ،أمةا
موقع المضمون الخا بالمرأة ،فقد ظهرت أغل مضامين موضوعات المرأة في الصةفحات الداخليةة ،ثةم تلتهةا الصةفحة األخيةرة ،وظهةرت
مضامين لموضوعات المرأة في الصفحة األول بنسبة قليلة جداً.
 -7أظهرت نتائج الدراسة أن عدد العناوين العامة التي غط مضامين الصحافة األردنية المطبوعة اليومية واألسبوعية وقة إصةدار الصةحيفة،
قد بلغ ج )25251عناوين ،منها ج )2512عنوانا ً وبنسبة ج )%2.8من العناوين عُني بقضايا المرأة ،أما المسا ة المخصصة لقضةايا المةرأة
في الصحافة األردنية المطبوعة سواء أكان يومية أم أسبوعية مقاسة بالسنتيمتر المربع ،فقد صل عل ما نسةبته ج )%51.81مةن مجمةوع
المسا ة الكلية المغطاة في الصةحا اليوميةة األردنيةة المطبوعةة وج )%2.12مةن المسةا ة العامةة المغطةاة فةي الصةحا األسةبوعية األردنيةة
المطبوعة .وال توجد أي صحيفة مطبوعة باللغة العربية سواء أكان يومية أم أسبوعية من عينةه الدراسةة ترأسةها امةرأة .إضةافة إلة أن عةدد
المحررين من الرجا ،في تغطية قضايا المرأة كةان كبيةراً مقارنةة بعةدد المحةررين مةن النسةاء ،بمةا يؤكةد أن اإلعةبم مةا يةزا ،يحمةل المبمةح
الذكورية ،ويشير هذا إل سيطرة الرجا ،عل قطاع الصحافة ،مما يتطل ضرورة إعادة النظر في استراتيجية اإلعةبم فةي األردن ،ووضةع
 51دراسة "صورة المرأة في الصحافة األردنية المطبوعة في العقد األخير ج ،)5151-5115وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو.
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السياسات ،التي تدعم مسيرة اإلصبح في األردن ،وإفساح المجةا ،للمةرأة لكةي تأخةذ دورهةا -بوصةفها تُمثةل نصةا المجتمةع -لتحرية عجلةة
التنمية بجوانبها المتعددة.
 -8بخصو تطور صورة المرأة في الصحافة األردنية المطبوعة اليومية واألسبوعية منذ عةام  5115إلة عةام  ،5151أاةارت نتةائج الدراسةة
إل نمو متصاعد في ظهور السمة اإليجابية للمرأة من عام  5115إل عام  ،5112وتذبذ ظهور هذأل السمة بةين الهبةوط والصةعود مةن عةام
 5111إل عام  ،5112إذ بلغ عةام  5112أعلة نمةو للسةمة اإليجابيةة للمةرأة فةي سةنوات العقةد األخيةر ج ،)5151-5115وكةان أدنةي نمةو
للسمة في عام  ،5119لتعود وترتفع بنمو متزايد متسارع في عام .5151
 -9تطور سمات صورة المرأة في الصحافة األردنية المطبوعة واليومية واألسبوعية من خب ،تتبع هذأل السمات في ثبث سةنوات فةي إصةدارات
عام  ،5115و ،5111و ،5151ويب و أن سمة اإليجابية قد تطورت وتم بشكل متصاعد عل الترتي ج.)522 ،512 ،582
 -01أما بخصو أي الصحا أبرزت السمة اإليجابية للمرأة ،فقد تمثل أعل نسةبة إلظهةار السةمة اإليجابيةة فةي صةحيفة ""Jordan Times
اليومية ،وبلغ ج ،)%21.1وتلتهةا صةحيفة " "The Starاألسةبوعية ،وبلغة نسةبتها ج ،)%25.5ثةم تلتهةا صةحيفة "العةر اليةوم" اليوميةة،
وبلغ ة نسةةبتها ج ،)% 21فةةي ةةين أاةةارت نتةةائج الدراسةةة أن أقةةل نسةةبة إلظهةةار السةةمة اإليجابيةةة لصةةورة المةةرأة كان ة فةةي صةةحيفة "المةةرأة
األسبوعية" ،وبلغ نسبتها ج.)%51.2
 -00بخصو تقاطع جنس رئيس تحرير الصحيفة مع اسم الصحيفة ،فقد أاةارت نتةائج الدراسةة إلة أن نسةبة جةنس رئةيس التحريةر فةي جميةع
الصةحا األردنيةة المطبوعةة الصةةادرة باللغةة العربيةة "ذكةةر" تمثةل ج ،)%511ونسةبة جةنس رئةةيس التحريةر "أنثة " هةةي جصةفر) ،فةي ةةين
أظهرت الدراسةة أن صةحيفة " "Jordan Timesالتةي تصةدر باللغةة اإلنجليزيةة ،كانة نسةبة جةنس رئةيس التحريةر ذكةر تمثةل ج،)%21.9
ونسبة جنس رئيس التحرير أنث ج .)%19.5أما صحيفة " "The Starالتي تصدر باللغةة اإلنجليزيةة كانة نسةبة جةنس رئةيس التحريةر ذكةر
تمثل ج ،)%21.2ونسبة جنس رئيس التحرير أنث ج.)%12.1
 -04أمةةا بخصةةو نسةةبة تنةةاو ،الصةةحيفة سةةواء أكانة يوميةةة أم أسةةبوعية لقضةةايا المةةرأة فةةي المضةةمون الصةةحفي ،فقةةد أظهةةرت بشةةكل عةةام أن
الصحا اليومية كان تمثل نسبة عالية لتنةاو ،قضةايا المةرأة ،وتراو ة النسةبة مةن ج )%25.8إلة ج ،)%98.2وتناولة القضةايا الرياضةية
وبلغ نسبتها ج ،)%98.2وتلتها القضايا التربوية التعليمية وبلغة نسةبتها ج ،)%95.1ثةم تلتهةا القضةايا الفنيةة وبلغة نسةبتها ج ،)%82.1أمةا
الصحا األسبوعية ،فكان نسبة تناولها لقضايا المرأة قليلةة نسةبيا ً وتراو ة مةن ج )%5.2إلة ج ،)%52.5وتناولة القضةايا الدينيةة وبلغة
نسبتها ج ،)%52.5وتلتها القضايا االجتماعية ،وبلغ نسبتها ج ،)%55.1ثم تلتها القضايا الصحية وبلغ نسبتها ج.)%55.1
أبرز توصيات الدراسة:
 -0توجيه السياسات في اإلعبم األردني بأاكاله المتنوعة إل ضرورة إعادة النظر في مضامين الخطا الصحفي الموجه وبخاصةة إلة المةرأة
بحيث يظهر أهميةة المةرأة ودورهةا فةي التنميةة المجتمعيةة ،وذلة مةن خةب ،زيةادة مسةا ة التغطيةة اإلعبميةة التةي تخة المةرأة فةي الريةا
والبادية ،واالهتمةام بقضةايا المةرأة ودورهةا ،وزيةادة التركيةز علة مهنةة المةرأة العاملةة فةي المهةن اليدويةة والحرفيةة ،وتشةجيع المةرأة الكاتبةة
والبا ثة والمبادرة والقيادية ،وزيةادة عةدد النسةاء الملتحقةات بمهنةه الصةحافة ،سةواء علة مسةتوى المحةرر الصةحفي أو علة مسةتوى رئةيس
التحرير.
 -4توجيه البا ثين/ات عل مستوى الجامعات األردنية من أساتذة جامعات ،وطلبة دراسةات عليةا ،إلة ضةرورة إجةراء دراسةات مسةحية تحليليةة
إثنوغرافية للصحافة المطبوعة في األردن ،ت يتسن لها أن تقوم بدورها عل أكمةل وجةه ،وتسةتلم زمةام األمةور فةي تحرية عجلةة التنميةة
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتم اعية ودفع األمة للتقدم الحضاري ،لمواكبةة التطةور العةالمي ،وذلة بوصةفها صةا بة السةلطة الرابعةة القةادرة
والمعنية بإ داث التغيير في القيم واالتجاهات بما يتوافق ومسيرة اإلصبح في األردن.
 -2توجيه البا ثين/ات المعنيين بالصحافة المطبوعة واؤون المرأة ،إل ضرورة إجراء دراسة تحليلية ةو ،التذبةذ الحاصةل فةي نمةو وتطةور
السمة اإليجابية لصورة المرأة خب ،العقد األخير ج.)5151-5115
ومن خب ،مراجعة الدراسات السابقة؛ نجد أن غالبيتها تناول الصورة النمطية للمرأة في وسائل اإلعبم المختلفة ،وأغفل جوان كثيةرة معاصةرة
ألدوار المرأة في المجتمع ،وفي المقابل كان هنال دراسةات بينة أن مكانةة المةرأة قةد تطةورت فةي مجةاالت عةدة ،وأنةه قةد تطةور ضةور المةرأة
األردنيةةة فةةي اإلعةةبم المرئةةي والمسةةموع ،الةةورقي واإللكترونةةي؛ صةةانعة لدعةةبم ومةةادة لةةه ،وأن اإلعةةبم بةةدأ يُعةةالج قضةةايا جديةةدة تتعلةةق بالصةةحة
اإلنجابية والنفسية وقضايا أخرى قانونية وسياسية .وركزت بعض الدراسات عل الصحافة بوصفها مهنةة للمةرأة ،يةث نجةد أن الفكةرة ةو ،عمةل
المرأة في الصحافة ما زال تقليدية ،وأنها تُناس الرجل أكثر من المرأة ،وأن المرأة ما زال في المستويات الةدنيا مةن المهنةة ،وأنهةا لةم تصةل بعةد
إل مناص قيادية فيها ،كما أن مشاركة المرأة في المدونات اإللكترونية مازال قليلة ولم تتناو ،قضايا مهمة كما يج .
توظيف وسائت اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ لدع قضايا المرأ :
تعمل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة عل تغطية نشاطاتها إعبميا ً وعل رفع الوعي بقضايا المرأة من خب ،فريق إعبمي يضم؛ ممثلي/ات
اإلعبم المكتو والمرئةي والمسةموع واإلعةبم اإللكترونةي ،كمةا يةتم توظيةا الموقةع اإللكترونةي الخةا باللجنةة  www.women.joوصةفحات
اللجنةةة عل ة مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي .وقام ة اللجنةةة بالتعةةاون مةةع الفريةةق اإلعبمةةي بنشةةر مةةا يزيةةد عةةن ج )581خبةةراً فةةي الصةةحا والمواقةةع
اإللكترونية يتعلق بقضايا المرأة لوعوام ج ،)5152-5151كما نشرت العديد من البيانات الصحفية منها؛ ما يتعلق باليوم العالمي لمحو األميةة ،ويةوم
المةةرأة العةةالمي ،وردم فجةةوة األجةةور بةةين الجنسةةين ،وبيةةان بخصةةو تراجةةع دور المةةرأة السياسةةي فةةي األردن ،وبيةةان صةةحفي ةةو ،المةةالكين
والمستأجرين ،وبيان و ،نتةائج مر لةة التعلةيم الثةانوي لدنةاث ،وبيانةات صةحفية ةو ،الزيةارات الرسةمية للوفةود الخارجيةة مثةل؛ زيةارة المقةررة
الخاصة بالعنا ،وزيارة المديرة التنفيذية لومم المتحدة ،وتغطية إطةب الدراسةات والمطبوعةات التةي تقةوم بإصةدارها اللجنةة؛ كتقريةر تقةدم المةرأة
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األردنية ،والمؤتمرات التي تقوم بها اللجنة؛ كمؤتمر القمة العربية الصينية ،والمؤتمر الوطني نحو اإلنصةاف فةي األجةور بةين الجنسةين ،فضةبً عةن
تغطية محاور االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لوعوام ج )5152-5151وتغطية إطبقها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء إعبمياً.
وقامة اللجنةةة بإعةةداد العديةةد مةةن الحمةبت اإلعبميةةة لبنتخابةةات البلديةةة والنيابيةةة ،فأثنةةاء االنتخابةات البلديةةة لعةةام  5151وضةةمن الحملةةة اإلعبميةةة
لبنتخابات ،قام اللجنة ببث تنويهات إذاعية مسجلة بواقع ج )551تنويها ً إذاعيا ً خب ،موجات س إذاعات أردنية عبر فتةرة االنتخابةات ،باإلضةافة
إلرسا ،ج )511.111رسالة نصية عبر الهاتا الخلةوي ،وج )111.111رسةالة إلكترونيةة توعويةة بأهميةة المشةاركة فةي االنتخابةات ،ونشةر ج)511
يافطة إعبنية في جميع المحافظات ،باإلضافة إل العديد من المقاببت التلفزيونية واإلذاعية.
كما واكب اللجنة الوطنية تغطية الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنا ضد المرأة إعبميا ً ،من خب ،نشةر أخبةار مفصةلة ةو ،ورش العمةل التةي
يقوم بها مكت اكاوى المرأة ،وعمل مقاببت إذاعية وتلفزيونية و ،أهمية الحملة.
أما في ما يتعلق بتوظيا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لخدمة قضايا المرأة واإلعبم عن برامج اللجنة وفعالياتهةا؛ فقةد تةم تحةديث غرفةة أخبةار
الموقع اإللكتروني بشكل يومي ،وبلغ عدد األخبار التي تم إضافتها ج )2211خبراً ،وتم إضافة صةفحة خاصةة باالنتخابةات ،وإضةافة صةفحة خاصةة
بالمؤتمر الوطني التحضيري لمنتدى منظمات المجتمع المدني الموازي للمؤتمر الدولي الحادي عشر للمؤسسات الوطنيةة لحقةو اإلنسةان ،وتةم رفةد
مكتبةةة وثةةائق الموقةةع اإللكترونةةي بكةةل الوثةةائق الحديثةةة التةةي بلةةغ عةةددها ج 5111وثيقةةة) ،كمةةا تةةم تخصةةي صةةفحة خاصةةة ضةةمن مكتبةةة الوثةةائق
لمطبوعات ومنشورات اللجنة ،وتزويد صةفحة الفعاليةات واألنشةطة بكةل مةا هةو ةديث .وبلةغ عةدد زوار الموقةع اإللكترونةي للعةام ج)5152-5151
ج )1.811.598زائر/ة ،كما بلغ عدد مشتركي/ات الموقع اإللكتروني من خب ،القائمة البريدية ج )51829مشتركاً/ة.
إعالن جائز اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأ لإلعالم المساند للمرأ لعام :4101
نظراً لتزايد أهمية وسائل اإلعبم واالتصا ،الجماهيري مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات ،إذ أصبح اإلعبم بكافة أاكاله مؤثراً في صياغة
المواقا والقيم والسلوكيات ،وأصبح تعدد وسائل اإلعبم واالتصا ،وتنوع المواد اإلعبمية يفتح ا فا واسعة أمام توظيفها لخدمةة قضةايا المجتمةع
بشةكل عةةام وقضةايا المةةرأة بشةةكل خةا  ،أطلقة اللجنةةة الوطنيةة األردنيةةة لشةؤون المةةرأة جةةائزة اإلعةبم المسةةاند للمةةرأة لعةام  5151فةةي موضةةوع
"مشاركة المرأة في الحياة السياسية" كأ د اإلجراءات الهامةة لتنفيةذ المحةاور المنصةو عليهةا فةي االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة األردنيةة وتحقيقةاً
للشراكة الفاعلة مع اإلعبم بكافة أاكاله ،للتأكيد عل أن المرأة األردنية أصبح دعامة أساسية من دعامات البناء والتنمية ،إذ سع محور اإلعبم
واالتصا ،الذي تضمنته االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية لوعوام ج )5151 – 5112لكس تأييد وسائل اإلعبم واالتصا ،الجماهيري لمختلا
قضايا المرأة و قوقها والتعريا بها .وقد سع الجائزة إل إظهار التقدير الذي تحمله اللجنة الوطنية لجهود اإلعبميين/ات والمؤسسةات اإلعبميةة
والنسوية ،وتحفيز اإلعبم المتخص والمتقصي والقادر عل لع دور يتجاوز دود نقل المعلومة إل مسةتوى التةأثير فةي القةرار علة المسةتوى
الرسمي ،والتأثير علة الةرأي العةام وعلة قةيم وسةلوك واتجاهةات األفةراد والمؤسسةات يةا ،قضةايا المةرأة .وقةد اةمل الجةوائز مجةاالت اإلعةبم
المكتو والمرئي والمسموع واإللكتروني ،وتراو قيمة الجائزة األول بكل فكة من ج  )5111 – 5111دينار أردني.
الحمالت اإلعالمية التي تنظمها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي:
تقوم المؤسسة العامة للضمان االجتماعي بتنظيم مبت إعبميةة موجهةة للمةرأة للتوعيةة بحقوقهةا ،كمةا يةتم عقةد ورش عمةل وجلسةات واريةة مةع
الفعاليات النسائية المختلفة ةو ،قةانون الضةمان االجتمةاعي ،ومةن بينهةا :إطةب مةبت إعبميةة تتعلةق بالضةمان االجتمةاعي بمناسةبة يةوم المةرأة
العالمي ،وتنظيم جلسةات عصةا ذهنةي لمناقشةة التهةر مةن اةمو ،العةامبت فةي قطةاع السةكرتارية بمظلةة الضةمان االجتمةاعي ،وتنظةيم جلسةات
وارية ةو ،قضةايا المةرأة فةي الضةمان االجتمةاعي فةي مختلةا محافظةات المملكةة ،وتنظةيم جلسةات واريةة لممةثبت الهيكةات النسةائية فةي كافةة
محافظات المملكة و ،قو المرأة علة صةعيد الضةمان االجتمةاعي ،وتنفيةذ دراسةات ذات صةلة بمؤاةرات العمةل والضةمان االجتمةاعي خاصةة
بالمرأة.
إعداد االستراتيجية اإلعالمية األردنية (:(4101 – 4100
جاء التوجيه الملكي السامي للحكومة ،بإعداد استراتيجية لدعبم الوطني بمختلا أاكاله؛ المرئي ،والمقروء ،والمسموع ،واإللكتروني ،تقوم عل
قاعدتي الحريّة والمسؤولية ،وتأخذ بعين االعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة لبتصا ،،تأكيداً لدور اإلعبم المتق ّدم وتكريساً لشراكة كافة
القطاعات المعنيّة في صياغة مبمح اإلعبم الوطني المطلو  ،وبالبناء عل المنجز اإلعبمي األردني ،وما ققه خب ،العقود الماضية .وتهدف
االستراتيجية بشكل عام إل  :توفير بيكة مبئمة قانونيا ً وسياسيا ً وإداريا ً لتنمية قطاع اإلعبم األردني ،وجعله إعبماً معاصراً يحقّق قيمة مضافة
لعناصر قوة الدولة والمجتمع .أما األهداف الفرعية لبستراتيجية فيتلخ أبرزها في :تعزيز الثواب والقيم التي تتمتّع بها الدولة األردنية والتعبير
عن مصالح اعبها وأهدافه وتطلعاته 4وتعزيز النهج الديمقراطي في أسالي العمل اإلعبمي إلثراء الحياة السياسية 4من خب ،الحوار ،وتقبل الرأي
ا خر 4وتشجيع التعددية الحزبيّة والثقافيّة واالجتماعيّة 4مع ّ
بث الوعي بمواد الدستور ومبادئ قو اإلنسان ،والمواثيق اإلنسانية التي التزم بها
األردن كما وردت في المواثيق والمعاهدات الدولية ،وتوفير وتعزيز استقبلية وسائل اإلعبم الرسمية والخاصة و مايتها ،وتوفير بيكة قانونيّة
وسياسيّة واجتماعيّة وعلميّة اضنة 4لتنمية تعدديّة وسائل اإلعبم في األردن ،وتوفير الشروط القانونية والسياسية البزمة لتعزيز الحريات
اإلعبمية و رية التعبير ،و ماية جميع أاكا ،رية التعبير اإلعبمي ضمن معايير المسؤولية ،وضمان الحق في الوصو ،إل المعلومات من
مصادرها الحكومية ومن القطاع الخا  ،وتسهيل تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة لوسائل اإلعبم والجمهور والتعريا بهذا الحق والتشجيع
عل ممارسته ،وتنمية المهنية اإلعبمية ودعم بناء القدرات الوطنية في مجاالت اإلعبم وفنونه ،وتمكين وسائل اإلعبم الرسمي والخا من
القيام بدورها الرقابي ،ودعم وتطوير تطبيقات اإلعبم االلكتروني الجديد ،ودعم وتنمية اإلعبم المجتمعي المو ِّجه للمجتمعات المحلية ،وبث قيم
النهج الديمقراطي الذي يمثل اإلرادة السياسيّة العليا للدولة والشع بما يخدم التنمية السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة ،وتعزيز الشراكة بين
الحكومة والقطاع الخا من أجل توسيع دائرة نشاط اإلعبم الرسمي والخا ؛...
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تضمين محور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية (:)4107-4102
تضمن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151محوراً خاصا ً تناو ،المرأة في اإلعبم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .وقد
أبرزت الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن ج ،)5151-5151التي أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وفق منح تشاركي ،في
ما يتعلق بالتوزيع النسبي للعاملين/ات في قطاع اإلعبم بمختلا وسائطه (المطبوع والمسموع والمرئي واإللكتروني) س الجنس ،أن نسبة
اإلعبميات العضوات في نقابة الصحفيين بلغ ج )%59من مجموع اإلعبميين واإلعبميات لعام  5155جسنة األساس للخطة)؛ في ين لم
تتجاوز نسبة النساء في المواقع القيادية في المؤسسات اإلعبمية وفي مراكز رسم السياسات واتخاذ القرارات اإلعبمية ج .)%5أما في ما يتعلق
بالتوزيع النسبي للعاملين/ات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمختلا المستويات اإلدارية والتخصصات الوظيفية س الجنس؛ فقد
أظهرت الخطة أن نسبة اإلناث بلغ ج )%52من إجمالي العاملين والعامبت في هذا القطاع ،بينما بلغ نسبة اإلناث في اإلدارة العليا بوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ج )%52لعام  5155جسنة األساس للخطة).
وقد تضمنت الالطة في محور اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األهداف التالية:
 .5تغيير الصورة النمطية التي تبثها بعض وسائط اإلعبم عن المرأة بإبراز دورها بصفتها اريكا ً متكافكا ً في المجاالت كافة ،ويشمل:
 -5/5القضاء عل الصورة النمطية التي تبثها بعض وسائط اإلعبم عن المرأة.
 -5/5إبراز دور المرأة بصفتها اريكا متكافكا ً في المجاالت كافة :السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية..
 -1/5التوظيا الفاعل لدعبم بمختلا وسائطه في اكتشاف قدرات النساء المبدعات بمختلا المجاالت وتنميتها وإبرازها وتكريمها.
 .5تحقيق تكافؤ الفر بين الجنسين في قطاع اإلعبم بمختلا وسائطه ،ويشمل:
 -5/5رفع نسبة المرأة العاملة في قطاع اإلعبم بمختلا وسائطه :المطبوع والمسموع والمرئي واإللكتروني.
 -5/5ضمان عدم التمييز وتكافؤ فر التأهيل والنمو المهني لدعبميين/ات.
 -1/5رفع نسبة تمثيل المرأة في مواقع رسم السياسات ومشاركتها الفاعلة في اتخاذ القرارات اإلعبمية.
 .1رفع نسبة اإلناث اللواتي يمتلكن المهارات الحاسوبية ويستخدمن وسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ويشمل:
 -5/1رفع نسبة اإلناث اللواتي يمتلكن المهارات الحاسوبية.
 -5/1رفع نسبة اإلناث المستخدمات لوسائط تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبخاصة اإلنترن .
 -1/1رفع نسبة المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المةدني المسةتخدمة لوسةائط تكنولوجيةا المعلومةات واالتصةاالت فةي التشةبي
اإللكتروني فيما بينها.
 .2رفع نسةبة اإلنةاث العةامبت فةي قطةاع تكنولوجيةا المعلومةات واالتصةاالت والمشةاركات فةي رسةم السياسةات واتخةاذ القةرارات المتصةلة بهةذا
القطاع ،ويشمل:
 -5/2رفع نسبة اإلناث العامبت في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمختلا مستوياته وتخصصاته.
 -5/2رفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات المتصلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 -1/2تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للتعريا بقضايا المرأة وإنجازاتها.
 -2/2بناء قواعد بيانات خاصة بالمرأة؛ تشمل مجاالت تخصصها وعملها وإنجازاتها وخبراتها وقص نجا ها واإل صاءات المتعلقة بها.

 مجال المرأ والبيئةإطالق "خطة عمل النوع االجتماعي والتغيير المناخي في األردن":
تم إطب "خطة عمةل النةوع االجتمةاعي والتغييةر المنةاخي فةي األردن" برعايةة سةمو األميةرة بسةمة بنة طةب ،المعظمةة بتةاري ج،)5155/1/11
وبالتعاون بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ووزارة البيكة واالتحاد الةدولي لحمايةة الطبيعةة /المكتة اإلقليمةي لغةر آسةيا .وبةإطب خطةة
العمل يكون األردن أو ،دولة عربية تدمج مفهوم النوع االجتماعي في سياسةاتها الوطنيةة للتخفيةا مةن آثةار التغيةر المنةاخي والتكيّةا معةه ،مةا يةد،
عل نهج الحكومة األردنية في تحليل ودراسة تأثير التغيرات المناخيةة المتباينةة علة النسةاء والرجةا .،وأُطلةق خةب ،الحفةل الةدليل التةدريبي للنةوع
االجتماعي والتغير المناخي في األردن الذي أعدأل االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ،والذي يُعد األو ،من نوعةه لتةدري المةدربين باللغةة العربيةة .وقةد
ترجم االتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدليل بالتعاون مةع التحةالا العةالمي للنةوع االجتمةاعي والمنةا وجمعيةة النسةاء العربيةات بةدعم مةن الصةندو
العالمي للنساء.
وقد جاءت الخطة الوطنية استكماالً للجهود الوطنية التي يقةوم بهةا التحةالا العةالمي للنةوع االجتمةاعي للمنةا  ،واالتحةاد الةدولي ،والمنظمةة النسةائية
للبيكة والتنمية في الربط بين دور المرأة وقضايا المنا  ،وكس تأييد المجتمعات في أنحاء العالم كافة إلدمةاج النةوع االجتمةاعي فةي سياسةات التغيةر
المناخي لما لها من أهمية في مواجهة التغير والتكيا معه.
وقد تم بدء اراكة بين وزارة البيكة واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة لمواجهةة تحةدي التغيةر المنةاخي ،وقةد قةام األردن بجهةد ريةادي فةي دعةم
مبادرة دمج النوع االجتماعي في سياسات وبرامج مكافحة تغير المنا منذ إنشائها ،استناداً إل القناعة التامة التي يحملها لدعم المساواة في سياسات
التنمية ودمج المرأة في مواجهة التحديات التنموية والبيكية ذات األولوية .وقد أصبح األردن أنموذجا ً عربيا ً ودوليا ً في هذا السةيا بشةهادة المنظمةات
الدوليةةة المتعاونةةة مةةع األردن؛ ومنهةةا االتحةةاد الةةدولي لحمايةةة الطبيعةةة ،وقةةد خصة األردن مةةن خةةب ،وزارة البيكةةة تقريةةرأل الةةوطني الثالةةث المقةةدم
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لسكرتارية االتفاقية الدولية و ،تغير المنا لقضية "النوع االجتماعي" ليكون بذل أو ،دولة عربية تقدم تقريرها إل االتفاقيةة ةو ،هةذأل القضةية.
وهذا األمر يضع األردن في موقع ريادي وسبا في العمةل الةدولي المعنةي بةدمج النةوع االجتمةاعي فةي مكافحةة تغيةر المنةا وخاصةة فةي مجةاالت
التكيا .فالعبقة بين التنمية المستدامة والنوع االجتماعي وتغير المنا هي عبقة وطيدة ومباارة في بلةد مثةل األردن ،يعةاني مةن وطةأة النةدرة فةي
الموارد خاصة في قطاعات المياأل والطاقة والغذاء وعناصةر الطبيعةة ،لةذا تصةبح اإلدارة المسةتدامة لهةذأل المةوارد الشةحيحة والمعرضةة للمزيةد مةن
التهديد نتيجة تغير المنا عنصراً أساسيا ً في تحقيق التنمية اإلنسانية ،علما ً بان مبادئ التنمية المستدامة ركزت عل أهمية دمج المرأة وأولوياتها في
عمليات إدارة الموارد الطبيعية .مع أهمية اإلاارة إل دور النسةاء فةي معالجةة القضةايا البيكيةة لمةا يملكةن مةن معرفةة ومعلومةات متوارثةة وخبةرات
مكتسبة من العمل اليومي إلدارة الموارد وتأهيلهن لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغير المناخي بكفاءة.
 يتم تنفيذ أنشطة برنامج إدراج النوع االجتماعي ضةمن الجهةود المتصةلة بةالتغير المنةاخي فةي األردن؛ وفةق إطةار العمةل والبرنةامج الزمنةي الةذيخطط له ج)5152 -5155؛ هذا البرنامج الذي طورته وزارة البيكة بالتعاون مع االتحاد الدولي لحماية الطبيعة /المكت اإلقليمي لمنطقةة غةر آسةيا
واركاء آخرين.
إطالق "سياسة التغير المناخي للمملكة األردنية الهاشمية لألعوام (:")4141-4102
أطلق وزارة البيكة "سياسة التغير المناخي للمملكة األردنية الهاامية لوعوام ج ،")5151-5151بتاري ج )5151/1/52وبرعاية أمةين عةام وزارة
البيكة .وتعتبر هذأل السياسة األول من نوعها في مجا ،التغير المناخي في منطقة الشر األوسط ،إذ اعتمد تطويرها عل عملية تشاور وطني قادتها
وزارة البيكة بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فةي إطةار مشةروع "تطةوير القةدرات ذات الصةلة بسياسةات
تنفيةذ االتفاقيةةات البيكيةة العالميةةة فةي األردن  ."CB2وغطة سياسةة التغيةةر المنةاخي فةةي األردن العناصةر الرئيسةةة لتخطةيط وإدارة التغيةةر المنةةاخي
المتمثلة في :وضع منهجية علمية متكاملة للتصدي ثار التغير المناخي والتكيّا مع تغيّر المنا  ،والتخفيا من انبعاثات الغازات الدفينة ،والمضةي
في مسار االقتصاد األخضر ،وبناء قدرات المجتمع المحلية والمؤسسات .وتحر وزارة البيكة عل ترجمةة الخطةط علة أرض الواقةع مةن خةب،
األدوات المؤسسية والقانونية والفنية المتوفرة للتأكد من تحقيق األهداف الرئيسة لهذأل السياسة ضمن اإلطار الزمني المحدد.
وتنبع أهمية هذأل السياسة من أنها نتةاج مشةاركة أكثةر مةن ج )21مؤسسةة كوميةة وغيةر كوميةة وأكاديميةة معنيةة ،وخبصةة أكثةر مةن ج )51لقةة
تشاورية مع كل الجهات المعنية ،إذ يركز عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ أكثر من ج )11عامةا ً فةي األردن علة العمةل فةي مجةاالت التنميةة
المختلفةةة ،علة أسةةاس أن الملكيةةة الوطنيةةة للمبةةادرات والبةةرامج المقدمةةة هةةي وا ةةدة مةةن أهةةم مبةةادئ ونهةةج العمةةل ،ويقةةدم البرنةةامج الةةدعم لمواجهةةة
التحةةديات التنمويةةة الرئيسةةة فةةي األردن؛ وهةةي :الحةةد مةةن الفقةةر وتحقيةةق األهةةداف اإلنمائيةةة لولفيةةة  ،MDGsوتعزيةةز الحاكميةةة ،وإدارة الكةةوارث
المحتملة واالستعداد لها وتغيّةر المنةا و مايةة البيكةة ،وهةذا التحةدي األخيةر مةن أهةم الملفةات التةي ينشةط بهةا برنةامج األمةم المتحةدة اإلنمةائي بشةكل
متخص للحد من آثار هذأل الظاهرة.
وتتضةةمن السياسةةة توصةةيات لوطةةر المؤسسةةية والقانونيةةة ،وتمويةةل التنميةةة ،وإدمةةاج النةةوع االجتمةةاعي ،والتعلةةيم والتوعيةةة العامةةة ،وتنميةةة القةةدرات
المرتبطة بنقل التكنولوجيا .وتدعو إلنشاء وتعزيز بيكة مواتية للبحوث الموجهة لصنع السياسات في مجا ،تغير المنا .
تنظي مؤتمر إطالق "اإلعالن الوزاري حول البيئة والتغير المناخي لدول حوض البحر األبيض المتوست":
نظم ة وزارة البيكةةة بتةةاري ج /51آذار" )5152 /مةةؤتمراً إلطةةب اإلعةةبن الةةوزاري ةةو ،البيكةةة والتغيةةر المنةةاخي لةةدو ،ةةوض البحةةر األبةةيض
المتوسط" ،تمهيداً إلقرارأل بشكله النهائي في أيار المقبل في اليونان .وناقش المجتمعون الذين يمثلون ج )21دولة من وض البحر األبيض المتوسةط
خب ،أيام المؤتمر الخمسة محاور عدة ،أبرزها :تحديد موقا مو د فيما يتعلق بالبيكة والتغير المناخي وسبمة البحر األبيض المتوسط من التلةوث،
كما ناقش المشاركون ا ليات المناسبة لتمويل المشاريع ذات الصلة ،ومبادرة إنهاء التلوث في البحر األبيض المتوسط  ،horizon2020إضافة إل
موضوع االستهبك واإلنتاج المستدامين والمياأل والعديد من القضايا البيكية الهامة ،كحوكمةة البيكةة والتغيةر المنةاخي ،وإاةراك الجهةات المعنيةة بهةذا
الشأن ،وتشجيع وتقديم الحوافز لبستثمار في مجا ،التغير المناخي و ماية البيكة .وقد جاء عقد المؤتمر في األردن ،لدورأل الريادي فةي بيةان التةأثير
المبااةةر للتغيةةرات المناخيةةة عل ة ةةوض البحةةر األبةةيض المتوسةةط ،وتةةداعياتها عل ة االقتصةةاد واألمةةن الغةةذائي والميةةاأل عل ة المسةةتويين الةةوطني
واإلقليمي ،وانعكاس ذل عل االستقرار في المنطقة .وأسهم المؤتمر في إبراز دور األردن إقليميا ً وعالميا ً كجهة فاعلة في التخطةيط السةتقرار أمةن
دو ،وض البحر األبيض المتوسط بيكياً .وقد كان األردن الدولة األول في المنطقة العربية والشةر األوسةط التةي أطلقة سياسةة اةاملة فةي العةام
 5151للتغير المناخي ،وأو ،دولة ضمن "الدو ،خارج الملحق األو ،لبتفاقية اإلطارية لومةم المتحةدة للتغيةر المنةاخي" ،وقةام األردن أيضةاً بتقةديم
التقرير الوطني الثاني و ،التغير المناخي في العام  ،5119الذي تةم التأكيةد فيةه علة "تةأثر األردن والمنطقةة بةالتغير المنةاخي" ،مةن خةب ،رصةد
كميات األمطار ودرجةات الحةرارة التةي بينة أن هنةاك أثةراً سةلبيا ً بسةب هةذأل التغيةرات علة األمةن الغةذائي والزراعةة والميةاأل ،تةنعكس سةلباً علة
قطاعات واسعة من االقتصاد .وسيكون للمؤتمر أثر ايجابي فةي مأسسةة التعةاون المشةترك علة المسةتوى اإلقليمةي والةدولي لتخفيةا هةذأل التةأثيرات
واإلسهام في التكيا معها.
مناقشة استحداث "برنامج جامعي نوعي يتناول التغيرات المناخية وسياسات االستدامة وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي":
انطبقا ً من أن التغير المناخي الذي تشهدأل المنطقة بات أمراً واقعةا ً وملموسةاً ،والبةد مةن الوقةوف علة يثياتةه والعمةل علة تدريسةه ضةمن برنةامج
يفضةي إلة تجسةير الفجةةوة بةين متطلبةةات سةةو العمةل ومخرجةةات الجامعةة ،ويقةةدم خريجةأ/ة متميةةزاً متسةةلحا ً بأقصة المهةةارات العمليةة فةةي الريةةادة
والتوظا ،ناقش خبراء مختصون وبا ثون في علوم الطاقة والبيكة آليات تطوير "برنامج نوعي يتناو ،التغيرات المناخية وسياسات االستدامة وفقةاً
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لمتطلبات سو العمل المحلي" .وتدارس المشاركون في الوراة الوطنية التي عقدت في الجامعة األردنية عل مدار يومين جآذار )5152 /الخطةط
والبرامج األكاديمية التي تطر ها المؤسسات العلمية والبحثية وإمكانيةة رفةدها بالتخصصةات والمسةاقات التدريسةية ذات الصةلة بةالتغيرات المناخيةة
األكثر انسجاما ً مع ا تياجات سو العمل الحالي .هذا البرنامج الذي يُعد أ د مشاريع تيمبوس المدعومة من االتحاد األوروبي ،وتشةارك فةي إعةدادأل
مؤسسات علمية وبحثية تعليمية منها :جمعية البيكة األردنية ،وجامعات محلية "الهاامية وجرش الخاصة واألمريكية فةي محافظةة مادبةا" ،باإلضةافة
إل الجامعة األردنية وجامعات إقليمية وعالمية من مصر ولبنان وقبر وألمانيا.
ويُمنح البرنامج الطال /ة فرصة الحصو ،عل اهادة الدبلوم في التغيرات المناخية وسياسة االستدامة إل جانة اةهادة البكةالوريوس الممنو ةة لةه
ضمن تخصصه ،إذ "يُسمح لطال /ة البكالوريوس أيا كةان تخصصةه بدراسةة ثمانيةة مسةاقات مةن أصةل ثبثةين مةادة مطرو ةة ضةمن البرنةامج بمةا
يتوافق مع خطته الدراسية" ،مشيراً إل أن تل المساقات تندرج ضمن المواد االختيارية التي تطر هةا الجامعةة ،ولةن تشةكل عبكةاً زائةداً علة خطةة
الطالة الدراسةية .وسيبااةر بتةدريس البرنةامج فةي الجامعةة األردنيةة اعتبةاراً مةن السةنة الدراسةية المقبلةة ،إضةافة إلة إنشةاء مركةز متخصة فةي
الدراسات المتداخلة في التخصصات األكاديمية في ر ا الجامعة بدعم من االتحاد األوروبي ،يضم غرفة اتصا ،مرئي مع عدد من دو ،أوروبا.

تضمين مجال المرأ والبيئة والتغير المناخي ضمن االستراتيجية الوطنية للمرأ األردنية (:)4107-4102
 تضمن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنيةة ج )5152-5151مجةاالً خاصةا ً تنةاو ،المةرأة والبيكةة والتغيةر ال ُمنةاخي ضةمن المحةور األو ،محةوراألمن اإلنساني والحماية االجتماعيةة جالتمكةين االجتمةاعي) .وقةد أبةرزت الخطةة االسةتراتيجية لتمكةين المةرأة فةي األردن ج ،52)5151-5151التةي
أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة وفق منح تشةاركي ،فةي مةا يتعلةق بةالتوزيع النسةبي للملتحقةين/ات بالتخصصةات العلميةة ذات الصةلة
بالبيكة و مايتها واإلدارة المستدامة للموارد في الجامعةات األردنيةة سة الجةنس؛ أن نسةبة اإلنةاث بلغة ج )%18مةن إجمةالي الملتحقةين/ات للعةام
 5155جسنة األساس للخطة) يدرسن التخصصات البيكية في ج )59جامعة أردنيةة ،أمةا فةي مةا يتعلةق بةالتوزيع النسةبي للعةاملين/ات فةي قطةاع البيكةة
بمختلا مجاالته وتخصصاته س الجنس؛ فقد وجد أن نسبة اإلناث بلغ ج )%19من إجمالي العاملين/ات في قطاع البيكة لنفس العام؛ في ين لم
تتجاوز نسبة مشةاركة اإلنةاث فةي اللجةان المعنيةة برسةم السياسةات ووضةع االسةتراتيجيات وصةناعة القةرارات البيكيةة ج ،)%52بينمةا وصةل نسةبة
مشةاركة اإلنةاث فةةي الةورش والنةةدوات والمةؤتمرات البيكيةةة :محليةا ً وإقليميةا ً ودوليةا ً إلة ج ،)%58فةي ةةين بلغة نسةةبة تمثيةل المةةرأة فةي الجمعيةةات
والنوادي البيكية بمختلا مجاالتها واهتماماتها ج.)%25
 بلغ عدد المناهج والبرامج التدريبية والمشاريع التي تم إدماج المفاهيم والممارسات المتصلة بالتربية البيكيةة فيهةا لعةام  5155ج )58منهاجةاً تربويةاًوج )12برنامجا ً تدريبيا ً وج )592مشروعا ً بيكياً .وبلغ عدد النوادي واللجان المدرسية البيكيةة التةي تُعنة بالمشةكبت البيكيةة المعاصةرة والحفةاظ علة
البيكة ج )5151ناديا ً بيكياً ،وبلغ عدد الملتحقين/ات بها ج )52111طال وطالبة تشكل الطالبات ما نسبته ج )%25منهم.
 تم تنفيذ ج )511محاضرة وندوة ووراة عمل و ،المواد الضارة بصحة المةرأة والبيكةة ،وإعةداد ج )5551مطبوعةة خاصةة بعبقةة المةرأة بالبيكةةوالتلوث البيكي ،وإعداد وبث ج )519برنامجا ً إعبميا ً خاصا ً بالمرأة والبيكةة والتلةوث البيكةي فةي مختلةا وسةائط اإلعةبم .كمةا تةم تنفيةذ ج )92وراةة
عمل توعوية بيكية ،اارك فيها ج )5951مشاركة يُمثلن ج )%21من إجمالي المشاركين/ات.
 بلغ عدد الورش التدريبية التي تم تنظيمها لتعزيز المعارف والمهارات والتقنيات البيكية لعةام  5155ج )555وراةة تدريبيةة اسةتهدف المةرأة ةو،كيفية استخدام المصادر البيكية بالطريقة األمثل ،وبلغ عدد المشاركات فيها ج )5221مشاركة من العامبت في مجاالت الزراعةة والعلةوم والصةناعة
واإلنتاج الحيواني.
 بلغ عدد الورش التدريبية التي تم تنظيمها لتعزيز دور المرأة العاملة في مجا ،االستخدام الفاعل واإلدارة المستدامة للموارد ج )11وراة تدريبيةة،وبلغ عدد المشاركات فيها ج )5551مشاركة للعام  .5155وفي ما يتعلق بدور المرأة في إطار جهود تصنيع المواد المستهلكة /إعادة التدوير؛ فقد تةم
تنفيذ ج )95مشروع إعةادة تةدوير خةب ،العةام 5155؛ كمةا بلةغ عةدد الجمعيةات الزراعيةة ذات القيةادة النسةوية الفاعلةة فةي اسةتثمار المصةادر البيكيةة
بالطريقة المثل ج )15جمعية زراعية.
 تم إقامة ورش عمل في المراكز الشبابية بالتعاون مع مركز إعداد القادة ،و" ،دور المرأة فةي اإلعةبم والبيكةة" بمشةاركة ج )511اةابة .وأقامةمديرية التوجيه الوطني ف ي المجلس األعل للشبا العديد من ورش العمل في الجامعات و" ،دور المرأة في اإلعةبم والبيكةة والمهةارات البزمةة
في اتخاذ القرار" ،اارك فيها والي ج )5111فتاة من الجامعات األردنية.
وفي المقابل؛ بلغ نسبة مشاركة النساء في فر العمل واللجان الرسمية التي اارك في النقااات التي تناول القضةايا المتصةلة بةالتغيّر المنةاخي:
محلياً ،ووطنياً ،وإقليميا ً ودولياً ج )%58في عام 5155؛ بينما لم تتجاوز نسبة السيدات اللواتي تبنين قضايا متصلة بالتغير المناخي؛ وهن فةي مواقةع
صنع القرار في مختلا السلطات وبخاصةة فةي مجةالس :األعيةان والنةوا والةوزراء ،والسةيدات عمةداء الكليةات فةي الجامعةات الرسةمية والخاصةة
 52الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن ج ،)5151-5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
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ولنفس السنة ج .)%5.1كما أاارت الخطة إل أنه قد تم تنفيذ ج )12فعالية جورش عمل ،محاضرات ،ندوات) و ،التغير المناخي ،وتم إعداد ونشر
وتوزيع ج )521مطبوعة ومنشوراً توعويا ً تناول الكشا عن مخاطر التغير المناخي ،إضافة إلة إعةداد ج )51برنامجةا ً إعبميةاً وتلفزيونيةا ً تةم بثهةا
و ،التغير المناخي ،كما تم استثمار ج )25تجربة ناجحة لنساء تم استعراضها وأخذ العبرة منها فةي مجةا ،التكيّةا والحةد مةن ا ثةار السةلبية للتغيةر
المناخي ،وذل خب ،العام .5155
وقد تضمنت الالطة االستراتيجية لتمكين المرأ في األردن ( )4101-4102في مجال المرأ والبيئة والتغير المناخي األهداف التالية:
 .5تنمية معارف الفتاة الشابة في مختلا المرا ل التعليمية وتعزيز اتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ عل صحة البيكة و مايتها ،ويشمل:
 -5/5تعزيز المفاهيم والممارسات المتصلة بالتربية البيكية في السياسات التربوية والمناهج والكت الدراسية والبرامج التدريبية.
 -5/5ترسي المعارف والمهارات واالتجاهات البيكية لتمكين الطب  /الطالبات من ل المشكبت البيكية المعاصرة والحفاظ عل البيكة.
 -1/5تحفيز اإلناث لبلتحا بالتخصصات العلمية ذات الصلة بالبيكة و مايتها واإلدارة المستدامة للموارد.
 .5تطوير الوعي البيكي لدى المرأة في األسرة والمجتمع لدسهام في ماية البيكة والحفاظ عليها ،ويشمل:
 -5/5تفعيل التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية البيكة ورصد أثرها عل المرأة.
 -5/5تعزيز دور المرأة في مجا ،ماية البيكة والحفاظ عليها.
 -1/5نشر المعرفة المتصلة باستخدام المواد الكيماوية الضارة بالصحة والبيكة كالمنظفات واألسمدة والمبيدات الحشرية.
 -2/5ماية المرأة من مخاطر التلوث البيكي بمختلا أاكاله ومستوياته ومواقعه ومسبباته.
 .1بناء قدرات المرأة العاملة وتنمية معارفها واتجاهاتها ومهاراتها للحفاظ عل صحة البيكة و مايتها ،ويشمل:
 -5/1تعزيز المعارف والمهارات والتقنيات البيكية لدى المرأة العاملة في مجاالت الزراعة والعلوم والصناعة واإلنتاج الحيواني.
 -5/1تعزيز دور المرأة العاملة في مجا ،االستخدام الفاعل واإلدارة المستدامة للموارد.
 -1/1تفعيل دور المرأة في إطار جهود تصنيع المواد المستهلكة /إعادة التدوير.
 .2رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها الفاعلة في قطاع البيكة بمختلا مستوياته ومجاالته ،وتعزيز دورها في إدارة النظام البيكي ،ويشمل:
 -5/2رفع نسبة تمثيل المرأة العاملة في قطاع البيكة بمختلا مجاالته وتخصصاته.
 -5/2رفع نسبة مشاركة المرأة في رسم السياسات ووضع االستراتيجيات وصناعة القرارات البيكية ومتابعة تنفيذها.
 -1/2رفع نسبة مشاركة المرأة في الورش والندوات والمؤتمرات التي تتناو ،القضايا البيكية عل الصعيد :المحلي واإلقليمي والدولي.
 .1اعتماد نهج يراعي النوع االجتماعي في وضع السياسات واالستراتيجيات وصناعة القرارات المتصلة بالتغيّر المناخي ،ويشمل:
 -5/1تزويد جميع الجهات الفاعلة بالمعرفةة األساسةية المتعلقةة بةالتغير المنةاخي لضةمان اسةتجابة سياسةاتها وممارسةاتها ال تياجةات كةل مةن
المرأة والرجل.
 -5/1استثمار وتطوير معارف وخبرات وقدرات المرأة في تعظيم الجهود المبذولة للتكيّا والحد من ا ثار السلبية للتغير المناخي.
 -1/1كس تأييد السيدات في مواقع صنع القرار للقضايا المتصلة بالتغير المناخي وألهمية تفعيل دور المرأة كعامل مهم في إ داث التغيير.
 -2/1إدماج النساء في فر العمل واللجان الرسمية التي تشارك في النقااات التةي تتنةاو ،القضةايا المتصةلة بةالتغيّر المنةاخي علة الصةعيد:
المحلي ،والوطني ،واإلقليمي والدولي.

ل -مجال الطفلة
أول جبلة المل عبدهللا الثاني بن الحسين المعظم وجبلة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة العناية الخاصة بالطفولة لةدعم وتحسةين وضةع األطفةا ،فةي
األردن ،وذل من خب ،تأسيس المجلس الوطني لشؤون األسةرة ،وإصةدار السياسةات واالسةتراتيجيات والخطةط الوطنيةة الداعمةة لقضةايا الطفولةة،
وتأسيس دور الرعاية االجتماعية ،والمصادقة عل االتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة ،باإلضافة إل الزيةارات المتكةررة لمراكةز ودور
الرعاية االجتماعية في المملكة ،لبطبع عل أوضاعها ودورها في العنايةة بالطفةل وتقةديم الخةدمات البزمةة بالتعةاون والتنسةيق مةع كافةة الجهةات
المعنية بقضايا الطفولة في األردن.
أبرز اإلحصاءات الوطنية في مجال الطفولة:
تشير بيانات دائرة اإل صاءات العامة لعام 5155؛ إل أن األطفةا ،دون الثامنةة عشةرة مةن العمةر يشةكلون ةوالي ج )%22مةن سةكان األردن .كمةا
تشير البيانات التالية إل وضع األطفا ،في المجاالت الصحية والتعليمية والزواج:
ً
ً
 مجال الصحة :ارتفع عدد مراكز األمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة من ج )112مركزا في عام  5992إلة ج )222مركةزا فةي عةام ،5155مما ساهم في الحد من األمراض التي يتعرض لها األطفا .،وانعكس تقدم األردن في المجا ،الصةحي علة انخفةاض معةد ،وفيةات األطفةا ،الرضةع
من ج )12لكل ألا طفل ي في عام  5991إل ج )52في عام  ،5155وانخفض معد ،وفيات األطفا ،دون الخامسة مةن ج )19لكةل ألةا طفةل ةي
في عام  5991إل ج )55في عام .5155
كما أن جميع األطفا ،األردنيين دون سن السادسة جذكوراً وإناثاً) مؤمنين صحيا ً من قبل التأمين الصحي ،وج )%92مةن األطفةا ،دون سةن السادسةة
مؤمنين صحيا ً بغض النظر عن جنسيتهم.
 مجال التعلي  :ارتفع معد ،االلتحا الصافي لمر لة رياض األطفا ،من ج )%52.2في عةام  5111إلة ج )%18.1فةي عةام  ،5155وفةي مر لةةالتعلةةيم األساسةةي فقةةد اةةهد األردن تقةةدماً ملموسةاً مةةن خةةب ،االرتفةةاع فةةي معةةد ،االلتحةةا الصةةافي لهةةذأل المر لةةة مةةن ج )%82.1ج %82.5للةةذكور
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و %82.2لدناث) في عام  5111إل ج )%98.5ج %92.9للذكور و %99.5لدناث) في عام  ،5155ويعود السب إلة سياسةة الحكومةة بإلزاميةة
التعليم األساسي ومجانيته.
 مجال الزواج :تشير البيانات اإل صائية إل أن عقود الزواج المسجلة بين اإلناث في الفكة العمرية ج )59-51سنة انخفض مةن ج )%15فةي عةام 5111إل ج )%51.1في عام  ،5155كما تراجةع مسةتوى اإلنجةا بةين هةذأل الفكةة مةن ج )%2فةي عةام  5992إلة ج )%2.1فةي عةام  ،5155ممةا
ساعد في خفض معد ،النمو السكاني.
االستراتيجيات والخطط والتشريعات الوطنية المعنية بقضايا الطفولة:
 الخطة الوطنية األردنية للطفولة.5112 ، اإلطار الوطني لمكافحة عمل األطفا.5155 ،، االستراتيجية الوطنية للطفولة المبكرة.5111 ، الخطة الوطنية للطفولة المبكرة ج.)5112-5111 اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنا.5112 ، االستراتيجية الوطنية للقضاء عل أسوأ أاكا ،عمل األطفا.5111 ،، قانون العمل المواد ج .)22-25 قانون األ داث. قانون العقوبات المواد ج.)152-588 قانون منع االتجار بالبشر المادة ج.)1أبرز اإلنجازات الوطنية في مجال الطفولة:
استحداث قس الحماية والبيئة اآلمنة في وزار التربية والتعلي :
تم استحداث قسم الحماية والبيكة ا منة في وزارة التربية والتعليم في عام ج ،)5119تجسيداً لرؤية الوزارة وأهدافها وفلسفتها التربوية ،المتمثلة ببناء
جيل منتم واع لحقوقه وواجباته ،يتمتع بالصحة العقلية والجسدية والنفسية ،ويمتل الشخصية القادرة عل التكيا االجتماعي ،في ظةل بيكةة مدرسةية
آمنة توفر له الحماية بجوانبهةا كافةة .وقةد عمةل القسةم علة تقيةيم كتةا "سةبمتي سةبمت " مةع مؤسسةة إنقةاذ الطفةل الدوليةة ،والمشةاركة فةي إعةداد
وتعةديل مدونةةة السةةلوك الخاصةة بسياسةةات مايةةة الطفةل فةةي ةةاالت الطةوارئ ،وتنفيةةذ وراةةات توعويةة بعنةةوان "العنةةا ضةد الفتيةةات" ،والموجهةةة
لطالبات المر لة الثانوية في سبع مدارس امل ج )551طالبات ،وإعداد وتنفيذ وراات توعوية موجهة للطلبة والمعلمين/ات وأوليةاء األمةور ةو،
" ماية الممتلكات المدرسية من التخرية والعنةا" ،وعقةد ورش تدريبيةة لعةدد مةن المعلمةين/ات والمراةدين/ات التربةويين ةو" ،مهةارات ياتيةة
للتعامل مع المراهقين/ات".
إنشاء شبكة "إيد معي":
تم إطب ابكة "إيدك معي" بتاري ج)5118/2/2؛ وهي عبارة عن مجموعةة مةن مؤسسةات المجتمةع المةدني المعنيةة بحقةو الطفةل والبةالغ عةددها
ج )12مؤسسة من جميع محافظات المملكة .وتعمل الشبكة تح مظلة المركز الوطني لحقو اإلنسان ،وتسع لتحقيق رؤيتها و" ،أطفا ،يتمتعةون
بكافة قوقهم" ،وتهدف إل توعية األطفا ،بحقوقهم الواردة في "اتفاقية قو الطفةل" ،مةن خةب ،رصةد وتوثيةق انتهاكةات قةو األطفةا ،جذكةوراً
وإناثاً) ،وتنفيذ برامج توعويةة ةو ،قةو ا لطفةل للمجتمةع المةدني .ونفةذت الشةبكة العديةد مةن المشةاريع التوعويةة المتعلقةة بحقةو الطفةل ،وتعكةا
الشبكة من خب ،المركز عل تقديم تقرير الظل للتقرير األردني الرابع والخامس التفاقية قو الطفل.
إعداد مشروع قانون حقوق الطفل:
تم تنظيم ج )2ورش للعصا الذهني لمناقشة مسودة مشروع قانون الطفل في كل من المحافظات المسةتهدفة؛ وهةي جعمةان 4الزرقةاء 4اربةد 4المفةر 4
معان 4والكرك) .وبناء عل طل وزارة التنمية االجتماعيةة ،وبغيةة الوصةو ،إلة قةانون يتةواءم مةع االتفاقيةة الدوليةة لحقةو الطفةل ،تةم إعةداد كافةة
التعديبت المطلوبة وقراءة التعديبت النهائية علة مشةروع قةانون الطفةل ومراجعتهةا مةن قبةل فريةق الخبةراء ،وهةي ا ن بشةكلها النهةائي لعرضةها
والعمل سويا ً لكس تأييد البرلمانيين لمشروع القانون وإقرارأل.
وأبرز المب ظات التي عرضها المركز الوطني لحقو اإلنسان عل مشروع القةانون؛ هةي :أن يصةبح اسةم القةانون "قةانون قةو الطفةل" ،بحيةث
يتفق مع اتفاقية قةو الطفةل .ويشةدد المشةروع علة أن سةن المسةاءلة القانونيةة للطفةل هةي الثانيةة عشةرة مةن العمةر ،كمةا تضةمن مشةروع القةانون
نصوصةا ً وأ كام ةا ً عامةةة ،تتنةةاو ،الرعايةةة األسةةرية ،والرعايةةة الصةةحية للطفةةل ،وغةةذاء الطفةةل ،وتعلةةيم الطفةةل ،وثقافةةة الطفةةل ،و مايتةةه مةةن العنةةا
واالستغب ،،والطفل والمسةؤولية الجزائيةة ،ورعايةة األطفةا ،ذوي اإلعاقةة ،والسةبمة المروريةة للطفةل ،والعقوبةات .كمةا نة علة تشةكيل اللجنةة
الوطنيةةة لحمايةةة قةةو الطفةةل ،برئاسةةة وزيةةر التنميةةة االجتماعيةةة وعضةةوية ج )52عضةةواً ،باإلضةةافة إلة الةةن علة إنشةةاء صةةندو تسةةليا نفقةةة
األطفا ،الذي يهدف إل تعجيل أداء النفقة المحكوم بها لوطفا ،وفقا أل كام التشريعات.
األمن االجتماعي للطفل: /
تتول وزارة التنمية االجتماعيةةةةةةة المهام المتعلقة بقضايا األمن االجتماعةةةةةةي لوطفا،؛ كالتسو ،والتشرد والعنف والعمةةةةةةل واليتم والنس المجهو.،
وتشير إ صاءات الوزارة لعام 5151؛ إل إ التها إل ج )5199متسوالً ومتسولة إل القضةاء ،وج )5555متسةوالً ومتسةولة إلة الحكةام اإلداريةين،
ورعايتها ل ِ ج )211دثا ً متسوالً.
75

وتعمل وزارة التنمية االجتماعية عل تشجيع المرأة عل العمل ،وذل من خب ،توفير خدمة الحضانات النهاريةة ألطفةا ،النسةاء العةامبت ،وإيجةاد
نظام لضبط جودة الخدمات المقدمة ألطفالهن ،يث تُشرف وزارة التنميةة االجتماعيةة علة ج )915ضةانة منتشةرة فةي جميةع أنحةاء المملكةة ينتفةع
منها ج )58111طفبً/ة.
كما تقدم مؤسسة نهر األردن خدمات إعادة تأهيل ااملة لوطفا ،ضحايا العنا وألسرهم كمركز الملكة رانيةا لوسةرة والطفةل ،ومركةز دار األمةان؛
وهو مركز إيوائي عبجي مؤق لوطفا ،ضحايا سوء المعاملة ،ويستوع نحةو ج )21طفةبً مةن عمةر الطفولةة إلة عمةر المراهقةة المبكةرة ،ويقةدم
لوطفةةا ،خةةدمات متكاملةةة واةةمولية بمةةا فةةي ذل ة  :الحمايةةة ،والرعايةةة ،والتعلةةيم الترفيهةةي ،باإلضةةافة إل ة الخةةدمات األكاديميةةة والطبيةةة والنفسةةية
واالجتماعية53.
ويعمل مركز الملكة زين الشرف التنموي في مجا ،الطفولة المبكرة والعمل مع األطفا ،ذوي اال تياجةات الخاصةة ،وعلة تةوفير خةدمات الحضةانة
لوطفا ،في المناطق األقل ظاً لتشمل ذوي اإلعاقة.
إنشاء دار اليافعات:
تم إنشاء هذأل الدار لغايات خدمةة المنتفعةات خريجةات مؤسسةات الرعايةة التابعةة لةوزارة التنميةة االجتماعيةة ممةن أكملةن سةن الثامنةة عشةر ،وتهةدف
خدمات الدار إل تأهيل الفتيات :اجتماعيةا ً وأكاديميةا ً وتربويةاً ،وتحمةل المسةؤولية ،يةث بلةغ عةدد الفتيةات الملتحقةات بالةدار اليةاً ج ،)9وتةم تخةريج
ج )55فتاة .وتعتبر الدار سببا ً في تغيير ياة العديد من الفتيات؛ فمنهن وا دة علة مقاعةد الدراسةة بالجامعةة األردنيةة /السةنة الرابعةة /تخصة علةم
اجتماع ،ومنهن من يلتحقن بدورات التجميل وكليات المجتمع ،ومنهن من هي عل مقاعد الدراسات العليا جالماجستير) /تخصة المحاسةبة .وتعمةل
الوزارة عل التنسيق مع جميع الجهات لتوفير فر العمل لهن.
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صحة الطفلة:
اهد القطاع الصحي خب ،السنوات األخيرة تقدما ً ملحوظا ً عل كافة األصعدة ،مما أدى إل تحسن ملموس في وضع األطفا ،فةي األردن فةي نهايةة
عام 5155؛ وذل من خب ،توفير خدمات األمومةة والطفولةة المجانيةة لومهةات واألطفةا ،دون سةن السادسةة مةن العمةر ،يةث تقةدم هةذأل الخةدمات
لجميع األطفا ،عل ةد سةواء ،دون تمييةز بةين ذكةر وأنثة  ،باإلضةافة إلة إدخةا ،البةرامج الصةحية المتخصصةة للطفةل .ووفقةاً لةذل قامة وزارة
الصحة بالعمل عل تحقيق أهداف الخطة الوطنية للطفولة والتي تمثل بما يأتي:
 .0خفض معد ،وفيات األطفا ،ديثي الوالدة ت عمر أربعة أسابيع من ج 52إل  51لكل  5111والدة ية) ،وذل من خةب :،تةوفير العنايةة
المتخصصة بالوليد من قبل طبي أطفا ،،وتوفير وتوسعة أقسام الخداج في المستشفيات ،والتوسةع فةي عةدد المستشةفيات والمراكةز الصةديقة
لوطفا ،،وفح األطفا ،ديثي الةوالدة للتعة ّر ف علة التشةوهات الخلقيةة ونقة إفةراز الغةدة الدرقيةة والفحةو المخبريةة الخاصةة بةذل
ج.)TSH ،PKU
 .4خفةض معةد ،وفيةات األطفةا ،الرضةع مةةن اةهر إلة دون السةنة مةن ج 2إلة  2لكةةل  5111والدة يةة) ،مةن خةب ،مفهةوم اإلدارة المتكاملةةة
ألمراض الطفولة ،واالستمرار في تطبيق البرنامج الوطني للتطعيم وإدخا ،مطعوم األنفلونزا.
 .2خفض معد ،اإلصابة بفقر الدم التغذوي إل النصا بحلو ،عام  ،5151وذل من خب ،إجراء المسح األولي لوطفا ،في الفكةة العمريةة مةن
ج 55- 2اهراً)  ،وإعطاء الحديد لوطفا ،ابتداء من الشهر السادس ،وتنفيذ برامج توعوية لوم.
 .2خفض معد ،اإلعاقة عند األطفا ،إل النصا بحلو ،عام .5151
 .1خفض معد ،اإلصابة بالحوادث المنزلية إل النصا بحلو ،عام .5151
 .2خفض معد ،الوفاة بين األطفا ،دون سن الخامسة من العمر من ج 52إل  51لكل  5111والدة يةة عةام  ،)5151وذلة مةن خةب ،اإلصةابة
بمرض الجهاز التنفسي الحاد واإلسهاالت واألمراض إل النصا.
 .7خفض معد ،اإلصابة بأمراض سوء التغذية ونق العناصر الدقيقة إل النصا بحلو ،عام .5151
 .8خفض نسبة اإلصابة بنق فيتامين جأ) والحديد من ج )%1 - %51والحديد من ج.)%5- %51
 .9خفض معد ،اإلصابة بأمراض الفم واألسنان إل النصا بحلو ،عام .5151
 .01خفض نسبة المراضة في الفكة العمرية من ج 55 - 1عاما ً) في الجوان التالية جااللتهابات التنفسية الحةادة أمةراض الجهةاز الهضةمي ،وسةوء
التغذية واإلعاقات ،وإمراض الفم واألسنان إل النصا بحلو ،عام .)5151
 .00خفض نسبة المراضة ألطفا ،الفكة العمرية من ج51-51عاما ً) في الجوان التاليةة جااللتهابةات التنفسةية الحةادة ،وأمةراض الجهةاز الهضةمي،
والصحة اإلنجابية ،وسوء التغذية ،والحوادث المنزلية ،و وادث الطر ).
 .04الوقاية والكشا المبكر والرعاية المتكاملة لمرض نق المناعة البشرية المكتس .
 .02خفض نسبة وفيات األمهات من ج )51-25لكل  511.111والدة ية في عام .5151
 .02خفض معد ،فقر الدم التغذوي بين النساء الحوامل من ج %25.1إل  )%51بحلو ،عام .5151
أما بالنسبة لتغذية األطفال:
 .0البرنامج األول:
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تم تةدعيم الطحةين بالمغةذيات جالفيتامينةات والمعةادن) مةن أجةل الةتخل  /التخفيةا مةن أمةراض سةوء التغذيةة ،يةث أن معةد ،انتشةار فقةر الةدم بةين
األطفا ،جأقل من  1سنوات) ج ،)%52فقر الدم الناتج عن نق الحديد ج ،)%2.8ونق الحديد ج .)%51.2وكان معد ،انتشةار نقة فيتةامين ج أ )
ج ،)%58.1فيتامين جد) ج ،)%59.8معد ،انتشار التقزم ج ،)%51.8نق الوزن ج ،)%5.1الهزا ،ج )%1.1والسمنة ج.)%5.8
 .4البرنامج الثاني:
توزيع كبسوالت فيتامين جا) عل األطفا ،مع مطعوم الحصبة والثبثي.
وتقوم أيضا ً وزارة الصحة وضمن البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الوالدة بعمل مسو ات طبية لجميع مواليد األردن في مختلا المحافظةات
والمدن ،وذل عن طريق فح بسيط بأخذ نقطة دم من كع قدم المولود للتحري عن ج )1أمراض وراثية اةائعة فةي مجتمعنةا يةتم الكشةا عنهةا،
وتأمين الوقاية والتغذية والعبج مجانا ً مدى الحياة ،باإلضافة إلة البرنةامج اإللزامةي لفحة مةا قبةل الةزواج للكشةا عةن الثبسةيميا لتجنة ةدوث
إصابات بالثبسيميا الكبرى .وكان للبرنامج األثر الكبير في خفض أعداد المصابين بالثبسيميا الكبرى لدى المواليد الجدد.
في ما يتعلق بالرعاية المتكاملة لصحة الطفل: /
تم إدخا ،مشروع الرعايةة المتكاملةة لصةحة الطفةل/ة فةي وزارة الصةحة ،والةذي يعتبةر جةر األسةاس للوصةو ،إلة األهةداف المنشةودة فةي رعايةة
وتطور ونمو سةليم للطفةل .وقةد بةدأت وزارة الصةحة بالتعةاون مةع منظمةة الصةحة العالميةة ومنظمةة اليونيسةيا بتطبيةق اسةتراتيجيات البرنةامج فةي
األردن منذ بداية عام  .5115إن برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض هو استراتيجية للتعامل مع الطفل كو دة وا دة بدالً من التعامةل معةه مةن
خب ،عدة برامج رأسية ،بهدف:
 خفض معدالت الوفاة والحد من معدالت اإلصابة بأمراض الطفولة الشائعة ،والحد من ادة النوبات المرضية ومضاعفاتها. تكامل الرعاية الصحية للطفل عبجيا ً ووقائيا ً ،وتعظيم اإلفادة من موارد المراكز الصحية. المساهمة في النمو الصحيح للطفل بدنيا ً ونفسيا ً واج تماع يا ً بالتعاون مع األسرة والمجتمع في تنشكة ورعاية الطفل أثناء الصحة والمرض.في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتطعي :
يعتبر األردن من أوائل دو ،إقليم ار المتوسط التةي أدخلة المطةاعيم بهةدف تطعةيم األطفةا ،ووقةايتهم مةن أمةراض الطفولةة القاتلةة ،فقةد اسةتطاع
برنامج التطعيم وبفضل الجهود المشكورة لجميع العاملين/ات بالتطعيم تحقيق نس عاليةة بالمطةاعيم علة المسةتوى الةوطني ،والةذي انعكةس إيجابةاً
عل معد ،دوث الحاالت والوفيات من األمراض التي يطعم لها ،كا تي:
 خلو األردن من مرض الل األطفا ،منذ عام .5995 خلو األردن من مرض الدفتيريا منذ عام .5992قق األردن هدف القضاء عل الكزاز الوليدي منذ عام .5991
 أصبح التخل من مرض الحصبة وايكا ً. السيطرة عل مرض السعا ،الديكي والنكاف. يعتبر األردن من أوائل الدو ،التي أدخل المطاعيم المركبة ضمن برنامجها للتقليل من عدد الحقن التي تُعط للطفل في الجلسة الوا دة. تعتبر المطاعيم إ دى أعظم اإلنجازات في مجا ،الصحة العامة؛ ليس فقط لنجا ها في خفةض معةدالت األمةراض والوفيةات ،بةل لنجا هةاأيضا ً بالسيطرة أو القضاء عل كثير من األمراض.
أهداف برنامج التطعيم الوطني:
 المحافظة عل تحقيق نسبة عالية بالتطعيم تصل إل أكثر من ج.)%98 المحافظة عل خلو األردن من مرض الل األطفا.، المحافظة عل خلو األردن من مرض الدفتيريا. المحافظة عل تحقيق هدف القضاء عل الكزاز الوليدي. التخل من األمراض المستدمية النزلية نوع ج ). التخل من مرض الحصبة والتخل من متبزمة الحصبة األلمانية الخلقية. السيطرة عل مرض السعا ،الديكي والنكاف. خفض معد ،اإلصابة بفيروس التها الكبد نوع ج ).مأسسة مشروع التوعية الوالدية:
ضمن جهود وزارة الصحة المتواصلة لتعزيز ممارسة السلوكيات الصحية ألفراد المجتمع ،قام وزارة الصحة في مطلع عام  5151بالعمةل علة
مأسسة مشروع التوعية الوالدية ،الذي كان ينفذ بالسابق بتمويل من منظمة اليونيسيا منذ عام  ،5112ويرصد له مةن موازنةة وزارة الصةحة لتنفيةذ
أنشطة المشروع المتمثلة بعقد جلسات تدريبية ألمهات وآباء األطفا ،الصغار منذ الوالدة و ت عمر ج )8سنوات ،ويقوم بتنفيذها ج )81مثقفاً ومثقفةة
صةةحية مةةن مختلةةا مةةديريات الصةةحة بالمملكةةة ،يةةث تهةةدف هةةذأل الجلسةةات إلة تعريةةا أمهةةات وآبةةاء األطفةةا ،بةةالطر السةةليمة لرعايةةة أطفةةالهم،
وإكسابهم المهارات البزمة لتنشكة أطفالهم في بيكة صحية سليمة وآمنةة .ومنةذ عةام  5119و تة نهايةة عةام 5151؛ تةم عقةد ج )851جلسةة تدريبيةة
ضرها ج )51922امرأة من مختلا الفكات العمرية ج )%25.5منهن متزوجات ولديهن أطفا ،تح عمر ج )8سنوات.
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مكافحة عمل األطفال:
ً
اهد األردن تقدما ً ملموسا في العناية بمر لةة الطفولةة ،وللمجلةس الةوطني لشةؤون األسةرة دور بةارز فةي االهتمةام بقضةايا الطفولةة بعامةة والقضةايا
المتصلة بعمل األطفا ،بخاصة ،وذل من خب ،التعاون والتنسيق مع مختلا المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ،فقةد
أصدر في عام  5155؛ العديد من الدراسات واألدلة التدريبية لرفع الوعي بموضوع عمل األطفا ،منها؛ دليل "اإلجراءات التطبيقية لدطار الةوطني
لمكافحة عمل األطفا ،"،يث ساهم هذا الدليل في إعادة أكثر من ثبثة آالف طفل إل التعليم ،ووقاية أكثر من خمسة آالف طفةل مةن االنخةراط فةي
العمل .كما أصدر المجلس دليبً تدريبيا ً بعنوان "اإلجةراءات التطبيقيةة لدطةار الةوطني لمكافحةة عمةل األطفةا "،بالتعةاون مةع وزارة العمةل ،والةذي
يساعد في تحديد الخطوات الواج اتخاذها من قبل الكوادر المعنية بمكافحة عمل األطفا ،والحد من هذأل الظاهرة في األردن55.

الباب الثالث :البيانات واإلحصاءات
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أوال :البيانات واإلحصاءات المصنفة حسب النوع االجتماعي /دائر اإلحصاءات العامة
أ ) تشكل البيانات المصنفة س النوع االجتماعي النقطة األساسية لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التي تستهدف تقلةي الفجةوات بةين الجنسةين
في كافة المجاالت ،يث أن توافر بيانات دقيقة و ديثة مصنفة س النوع االجتماعي هي الوسيلة األكثر أهمية في التعرّ ف عل مدى التكامةل فةي
األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية والسياسية ..وغيرها من األوضاع ،إذ يشكل الذكور واإلناث جزئي المجتمع.
ويُمكةةن تعريةةا إ صةةاءات النةةوع االجتمةةاعي بأنهةةا :أداة لقيةةاس مةةدى نجةةاح مشةةاريع التنميةةة فةةي تلبيةةة األهةةداف التةةي وضةةعتها فيمةةا يتصةةل بالعدالةة
الجندرية من خب ،رصةد وتقيةيم ومتابعةة اإلجةراءات التةي تسةتهدف تقلةي الفجةوات بةين الجنسةين فةي كافةة المجةاالت .وتسةاعد إ صةاءات النةوع
االجتماعي في توجيه أنظار واضعي االستراتيجيات وراسمي السياسات وصناع القرار إل الفجوات القائمة بين الذكور واإلناث وتكشةا عةن مةدى
اهتمام المجتمع بضمان تحقيق فر عادلة ألبنائه وبناته بالقدر ذاته.
ولزيادة الوعي بأهمية إ صاءات النوع االجتماعي في صياغة االستراتيجيات والسياسات العامة ورصةدها ومتابعتهةا ،ودمةج النةوع االجتمةاعي فةي
العمل اإل صائي ،تم إنشاء "قسم إ صاءات النوع االجتماعي" في دائرة اإل صاءات العامة عام 5111؛ من أجل تحقيق األهداف التالية:
 .0تعزيز دمج مفهوم النوع االجتماعي في النظام اإل صائي الوطني.
 .4إيجاد قاعدة بيانات مصنفة س النوع االجتماعي تعكس وضع الرجل والمرأة رقميا ً وبشكل يتميز بالمصداقية والشفافية.
 .2توثيق التحسن الذي طرأ عل أوضاع المرأة.
 .2رفع مستوى الوعي تجاأل أهمية استخدام البيانات المصنفة س النوع االجتماعي لغرض إعداد التحلةيبت النوعيةة واتخةاذ سياسةات وبنةاء
استراتيجيات مراعية للنوع االجتماعي.
ولتحقيق األهداف السابقة ،فقد تم وضع مجموعة أساسةية مةن المؤاةرات الوطنيةة لرصةد التقةدم المحةرز فةي تحقيةق المسةاواة بةين الجنسةين موزعةة
س القطاعات التالية:
الرق
0
4
2
2
1
2
7
8
9

الرق
01
00
04
02
02
01
02
07

القطاع
السكان
األسر حسب جنس رب األسر
القطاع االجتماعي
التعلي
التعلي العالي
الصحة
الهجر
المشاركة االقتصادية
التمكين االقتصادي

القطاع
العنف ضد المرأ
المرأ في مواقع اتالاذ القرار
الفقر
الزراعة
تكنولوجيا المعلومات
فرص العمل المستحدثة
التأمين الصحي
اإلعاقة

وللتعرّ ف عل المؤارات المتوفرة في كل قطاع من القطاعات السبعة عشر؛ فقد تم سردها في جالمرفق رقم  ،)1الذي يوضةح مجموعةة المؤاةرات
الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين موزعةة سة القطاعةات األساسةية .ويوضةح جالمرفةق رقةم  ) 52إ صةاءات المةرأة

" 55دليل اإلجراءات التطبيقية لدطار الوطني لمكافحة عمل األطفا ،"،المجلس الوطني لشؤون األسرة.5155 ،
 56تقريةةر ةةو" ،البيانةةات واإل صةةاءات المتعلقةةة بالمسةةاواة بةةين الجنسةةين وتمكةةين المةةرأة" جلغايةةات التقريةةر الةةوطني /بيجةةين  ،)51قسةةم إ صةةاءات النةةوع االجتمةةاعي ،دائةةرة
اإل صاءات العامة.5152/1/52 ،
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عل مستوى المملكة للعام  ،5151بينما يوضح جالمرفق رقم  )52مقارنة تطور مؤارات المةرأة األردنيةة علة مسةتوى المملكةة باسةتخدام جمنظةور
النوع االجتماعي) خب ،العامين  ،5155 ،5119والصادرة عن قسم إ صاءات النوع االجتماعي /دائرة اإل صاءات العامة.
ب) باإلضافة إل ما سبق؛ فإن قسم إ صاءات النوع االجتماعي في الدائرة يعمل عل توفير ج )%21مةن مجمةوع المؤاةرات التةي تصةدرها اةعبة
اإل صاء في األمم المتحدة  UNSDوالبالغ عددها ج )15مؤاراً موزعة عل القطاعات التالية :االقتصاد ،التعليم ،الصحة ،السياسة واتخاذ القةرار،
قةةةةةةو اإلنسةةةةةةان للمةةةةةةرأة والطفلةةةةةةة .وللتعةةةةةة ّرف علةةةةةة المجموعةةةةةةة الةةةةةةدنيا للمؤاةةةةةةرات الخاصةةةةةةة بةةةةةةالنوع االجتمةةةةةةاعي انظةةةةةةر للةةةةةةرابط
.http://undocs.org/E/CN.3/2013/10
ومن أهم الفجوات التي رصدتها دائرة اإل صةاءات العامةة والمتعلقةة بالمجموعةة الةدنيا للمؤاةرات الخاصةة بةالنوع االجتمةاعي ،أنةه قةد تبةين وجةود
نق في بعض البيانات التي تخ مواضيع قو المرأة والطفلةة؛ ويعةود السةب فةي ذلة إلة عةدم تةوفر مسةح خةا بةالعنا القةائم علة النةوع
االجتماعي ،ونق في بيانات العنا األسري وخاصة العنا ضد المةرأة والطفلةة ،كمةا أن المصةادر األخةرى كالسةجبت اإلداريةة مةن الصةع أن
توفر بيانات كافية عن العنا بسب
سجبت موثقة وأرقام محددة لحاالت النساء المعنفات البتي تم التعامل معهن.
أما في ما يتعلق بالمؤارات االقتصادية للمجموعةة الةدنيا مةن المؤاةرات الخاصةة بةالنوع االجتمةاعي؛ تعمةل الةدائرة علة تةوفير مةا نسةبته ج)%22
منها .وذل لنق في المؤارات الخاصة باستخدام الوق وقياس العمل غير المنظم؛ يةث ال يوجةد مسةح متخصة يعمةل علة تةوفير المؤاةرات
التي تقيس وضع المرأة والرجل في العمل من داخل المنز ،،من أجل تقييم الوضع الحقيقي لمشاركة المرأة االقتصادية ومسألة األمان االجتماعي.
أما في مةا يتعلة ق بقطةاع الصةحة؛ فقةد كةان هنالة نقة فةي بعةض البيانةات التةي تسةاعد فةي ا تسةا المجموعةة الةدنيا للمؤاةرات الخاصةة بةالنوع
االجتماعي وبنسبة بلغ ج ،)% 12ويعود السب إلة صةعوبة جمةع هةذأل البيانةات ،لةذا البةد أن يتجةه العمةل نحةو إنشةاء آليةة للحصةو ،علة مصةادر
اإل صاءات الرسمية من بي انات السجبت اإلدارية والوزارات المختصة .كما يج أن ترتكز هذأل ا لية عل مبدأ التنسةيق والتكامةل بةين الةوزارات
المعنية بتوفير بيانات التنمية بشكل عام ،والنوع االجتماعي بشكل خا .
أما في قطاع السياسة؛ فقد بلغ الفجوة في توفير المجموعة الدنيا للمؤاةرات الخاصةة بةالنوع االجتمةاعي ج )%51فقةط ،بسةب عةدم تةوفر البيانةات
مصنفة س النوع االجتماعي لدى السجبت اإلدارية التي تمتلكها الوزارات والمؤسسات والةدوائر .أمةا القطةاع التعليمةي فقةد بلغة نسةبة التغطيةة
ج )%511في مجا ،توفير المجموعة الدنيا للمؤارات الخاصة بالنوع االجتماعي.
وتنقسم مصادر بيانات النوع االجتماعي المستخدمة لرصد التقدم المحرز في تحقيق المسةاواة بةين الجنسةين إلة قسةمين :التعةدادات والمسةوح بنسةبة
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ج )%11.5والسجبت اإلدارية بنسبة ج.)%22.9
وفيما يلي السياسات واإلجراءات المقتر ة لتحسين إ صاءات النوع االجتماعي:
 .0تعزيز دمج إ صاءات النوع االجتماعي؛ إذ ينبغي العمل في اتجاهين:
األو :،تضمين المسوح -يثما أمكن -استمارة خاصة بالمرأة للحصو ،عل معلومات إضافية عن أوضاعها.
الثاني :تنفيذ عدد من المسةوح الخاصةة بإ صةاءات النةوع االجتمةاعي ومؤاةراته ومنهةا علة سةبيل المثةا ،ال الحصةر :مسةح اال تياجةات
التدريبية للمرأة العاملة في المؤسسات العامة ،مسح المؤسسات اإلعبمية ،مسح استخدام الوق  ،ومسح العنا ضد المرأة.
 .4زيادة األدوار المخصصة للمرأة في عملية إنتاج إ صاءات النوع االجتماعي ،وزيادة الخبرات النسائية في مسةتويات أعلة عنةد المبااةرة
بالمسح ،بحيث يشمل دورها تصميم األسكلة واالستبيانات ،وتحليل النتائج ووضع االستنتاجات.
 .2توعيه مستخدمي/ات البيانات بأخبار األنشطة اإل صائية الوطنية والنواتج المتعلقة بإ صاءات النوع االجتماعي ،لتص في نشةرة وطنيةة
سنوية و ،إ صاءات النوع االجتماعي.
 .2المشاركة بأورا تقنية ومنهجية و ،إ صاءات النوع االجتماعي إلغناء المناقشات وتباد ،الممارسات واألدوات الجديدة.
 .1وضع خطط طويلة األمد لتخطيط المسوح واالستفادة القصوى من المساعدات الدولية في إنتاج إ صاءات عالية الجودة.
 .2وضع أدلة خاصة جكتيبات) بالمفاهيم والمؤارات التي تستخدم في إ صاءات النوع االجتماعي وطر جمع البيانةات و سةا المؤاةرات
وتحليلها ،وإتا تها لمستخدميها.
 .7تطوير اإلطار القانوني الذي يحكم العمل اإل صائي في األردن بما يتناس ومتطلبات النوع االجتماعي.
 .8تعزيز الحوار والتعاون بين منتجي/ات إ صاءات النوع االجتماعي ،لتعزيز إنتاج إ صاءات النوع االجتماعي عل مستوى المحافظات.
 .9تنظيم ورش عمةل توعويةة ةو ،معرفةة قةراءة وكتابةة التقةارير ةو ،إ صةاءات النةوع االجتمةاعي وتحليلهةا لمنتجةي/ات ومسةتخدمي/ات
البيانات المراعية للنوع االجتماعي.
ج) وفي ما يتعلق بالمؤارات التسع الخاصة بالعنا ضد المرأة؛ فهي غير متوفرة بسب عدم وجود مسح متخص للعنا ضد المرأة .ولكةن علة
المستوى الوطني؛ فإن البيانات المتوفرة عن العنا األسري تقيس مؤارات العنا للنساء البتي سبق لهن الزواج في العمةر ج )29 -51سةنة ،وهةي
ال تنطبق عل مؤارات العنا التسعة.
د) أما العمليات التي تضطلع بها دائرة اإل صاءات العامة لجمع البيانات بشأن فكات معينة من النساء؛ فتتلخ في ا تي:
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 .0النساء الريفيات؛ يتم جمع بيانات عن النساء الريفيات وخصائصهم/ن من خب ،مسح العمالةة والبطالةة الةذي يةدرس الةة النسةاء الريفيةات
سة الخصةةائ الديموغرافيةةة واالقتصةةادية واالجتماعيةةة والتعليميةةة ،ومسةةح السةةكان والصةةحة األسةةرية الةةذي يةةوفر بيانةةات عةةن النسةةاء
الريفيات البتي سبق لهن الزواج في العمر ج )29-51سنة س الخصائ الديموغرافية ،والصةحة اإلنجابيةة ،والرفةاأل وتنظةيم األسةرة،
وصحة وتغذية األم والطفل ،وتمكين السيدات ،والعنا األسري .كما يوفر مسح دخل ونفقات األسرة إنفا ودخل األسةر سة جةنس ر
األسرة وعبقته بمختلا المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية .وإضافة إل ما سبق؛ فإن مسح تكنولوجيا المعلومةات داخةل المنةاز ،الةذي
تجريه الدائرة منذ عام  5112ولغايةة ا ن؛ يعطةي صةورة واضةحة عةن المةرأة الريفيةة وفةق مةدى اسةتخدامها لتكنولوجيةا المعلومةات فةي
المناز ،واألسبا وراء عدم استخدامها أو توفرها.
 .4النساء المسنات وذوات اال تياجات الخاصة؛ والبيانات المتوفرة لهاتين الفكتين هي من خب ،التعداد العام للسكان والمساكن.
 .2النساء المصابات بفيروس نق المناعة البشرية جاإليدز) ،تقوم وزارة الصحة بجمع بيانات عن المصابين بفيروس نق المناعة البشرية
جاإليدز) ويتم نشرأل ضمن تقريرها اإل صائي السنوي.
ثانيا :إعداد مؤشرات الموارد البشرية في األردنج 4102
تم إعداد كتي مؤارات الموارد البشرية في األردن لعام 5151؛ ،من خب ،مشروع المنار ،وبالتعاون بين المركز الوطني لتنمية الموارد البشةرية
ودائرة اإل صاءات العامة .ويعتبر الكتي مرجعةا ً ودلةيبً اةامبً للكثيةر مةن المعلومةات المتعلقةة بةالموارد البشةرية فةي األردن ،ممةا يمكةن أن يعةزز
جهةةود األردن الرائةةدة فةةي هةةذا المجةةا .،إذ يتضةةمن الكتي ة البيانةةات المتعلقةةة بسةةو العمةةل متمثلةةة بمؤاةةرات المةةوارد البشةةرية ،وبيانةةات المشةةتغلين
والمتعطلين األردنيين ،واتجاهات الطل عل األيدي العاملة األردنية ،وفقا ً إلعبنات جريدة الرأي ،وبيانات العمالة الوطنية .كما يسةتعرض الكتية
بيانات المشةتركين/ات والمنفكةين/ات مةن الضةمان االجتمةاعي ،وبيانةات المةوظفين/ات الخاضةعين لنظةام الخدمةة المدنيةة ،وبيانةات طةالبي التوظيةا
والمعينين من خب ،ديوان الخدمة المدنية .كما يعرج الكتي عل بيانات التعليم المتمثلة ببيانات الطلبة في الجامعات األردنيةة ،وبيانةات طلبةة كليةات
المجتمع ،وبيانات طلبة التعليم المهنةي .ويتطةر الكتية كةذل لبيانةات مؤسسةة التةدري المهنةي والشةركة الوطنيةة للتشةغيل والتةدري  ،إضةافة إلة
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األسر المستفيدة من صندو المعونة الوطنية ،وبيانات المشاريع الممولة من صندو التنمية والتشغيل ،وبيانات المتسولين.
ثالثا :توظيف البيانات واإلحصاءات في بناء مؤشرات الالطةة االسةتراتيجية لتمكةين المةرأ فةي األردن ( /)4101-4102اللجنةة الوطنيةة األردنيةة
59
لشؤون المرأ
من أبرز المهام التي أنيط باللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة :إعداد االستراتيجية الوطنية للمةرأة ،والعمةل علة تحةديثها وتطويرهةا ،ومتابعةة
تنفيةذها وتقويمهةا ،بشةكل دوري مةةن خةب :،تقةديم المشةورة والخبةةرات الفنيةة للمؤسسةات الرسةمية واألهليةةة ذات العبقةة ،ومتابعةة التقةارير الدوريةةة
المقدمة إليها وتحليلها باستخدام منظور النوع االجتماعي ،وتقييم كةل مةا أنجةز ومقارنتةه بالمؤاةرات المعتمةدة عنةد إعةداد االسةتراتيجية لقيةاس مةدى
التقدم ،ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ االستراتيجية والعمل عل إيجاد الحلو ،لها بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
ولقةةد جةةاء إعةةداد االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة ج )5152-5151لقةةة أخةةرى ضةةمن سلسةةلة لقةةات التخطةةيط االسةةتراتيجي المتعاقبةةة التةةي
انتهجتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسها في ج )5995/1/55لغايات االرتقاء بواقع المرأة األردنية وتحسةين نوعيةة ياتهةا و يةاة
أسةةرتها ،بةةدءاً باالسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة لعةةام ج)5991؛ وم ةروراً باالسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة لوعةةوام ج)5151-5112؛
وانتها ًء باالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج.)5152-5151
ونتيجة للجهود الموصولة لدائرة اإل صاءات العامة في مجةا ،إنتةاج البيانةات وتبويبهةا وتحليلهةا ونشةرها وإتا تهةا تلبيةة ال تياجةات مختلةا الفكةات
المستخدمة للبيانات المتنوعة والمتجددة بعامة؛ وبخاصة في مجا ،إنشاء قاعدة بيانات خاصة بإ صاءات النوع االجتمةاعي ،وتوعيةة مسةتخدمي/ات
البيانةات بأهميةةة إ صةةاءات النةةوع االجتمةةاعي ومؤاةةراته فةةي مختلةةا قضةايا التنميةةة ،وتلبيةةة ال تياجةةات مسةةتخدمي/ات البيانةةات فيمةةا يتعلةةق بةةالنوع
االجتماعي ،والتنسيق مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العبقة وتوفير المؤارات الجندرية التي تطلبها.
وانطبقا ً من الشراكة الفاعلة التي تم بناؤها عبر السنوات بين اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة باعتبارها المرجع لدى جميةع الجهةات الرسةمية
فيما يتع لق باألنشطة النسائية واؤون المرأة ،وبين دائرة اإل صاءات العامة المعنية بإنتاج وتوثيق وإتا ةة البيانةات الوطنيةة للةوزارات والمؤسسةات
المعنية والبا ثين/ات والمهتمين/ات في مختلا أنحاء المملكة ،وبما أن دائةرة اإل صةاءات العامةة هةي أ ةد أعضةاء اةبكة االتصةا ،مةع المؤسسةات
ا لحكومية التي تعمل تح مظلة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المةرأة وتتعةاون معهةا فةي تحقيةق أهةدافها وإنجةاز مهامهةا ،وفةي مقدمةة هةذأل المهةام؛
إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة وتحةديثها وتطويرهةا ومتابعةة تنفيةذها ،فقةد تةم التعةاون مةع دائةرة اإل صةاءات العامةة واالعتمةاد علة إ صةاءات
النوع االجتماعي؛ التي توفرها وتنشرها الدائرة في ما يتعلق بمختلا القطاعات والمجاالت ،وذل منذ بداية إعداد المؤارات المتعلقة باالستراتيجية
الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151بمختلا محاورها ومجاالتها جتم صرها في المرفق رقم .)8
وقد تضمن االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151التي اتبع منح التخطيط االستراتيجي المعاصر بمنح تشاركي مجموعة مةن
الوثائق التي تم إعدادها من خب ،توظيا البيانات واإل صاءات وفق منظور امولي تكاملي تسلسلي ،وهي:
 منهجية العمل إلعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج.)5152-5151 تحليةةل البيكةةة الكليةةة لقطةةاع المةةرأة ج ،)PESTEL Analysisوتحليةةل ج )SWOTلواقةةع قطةةاع المةةرأة جنقةةاط القةةوة ،والضةةعا ،والفةةر ،والتحديات /التهديدات).
 58مؤارات الموارد البشرية في األردن  ،5151مشروع المنار ،المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع دائرة اإل صاءات العامة.
 59الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن ج ،)5151-5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
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 االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج )5152-5151ااملة المحاور والمجاالت ،وأهدافا ً وطنية ،والفكات المستهدفة وفقاً لكل محةور ومجةا،،وأهدافا ً استراتيجية تم صياغتها تلبية ال تياجات كل فكة مستهدفة جالتي لديها ا تياج ما أو فجوة نوع اجتماعي أو تعاني من تمييز معين).
 الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن ج )5151-5151التي انبثق عن االستراتيجية ،وتتضمن األهداف االستراتيجية ومقابل كل منهةااألثر ج )Impactلها ،واألهداف الفرعية /المؤسسية ومقابل كل منها :النتاجات والمخرجات ،والمؤارات الموضحة في جالمرفق رقةم  ،)8مةع
تحديد الجهةات المسةؤولة عةن مسةتوى تحقيةق كةل مةن هةذأل المؤاةرات ،والمصةادر المعنيةة بتزويةد البيانةات المتصةلة بهةا؛ وتشةمل المؤسسةات
الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية والقطاعين األكاديمي واإلعبمي ،مع تحديد قيم المؤارات لسنة األسةاس 5155/5155
والمؤارات المستهدفة للسنوات ج )5151 ،5152 ،5151لكل مؤار.
 مجموعةةة الخطةةط التنفيذيةةة للمحةةاور والمجةةاالت المختلفةةة والتةةي انبثق ة عةةن الخطةةة االسةةتراتيجية ،وتتضةةمن :األهةةداف الفرعيةةة /المؤسسةةية،ومؤارات األداء ،وقيمها لسنة األساس وللسنوات المستهدفة ج ،)5151 ،5152 ،5151إضافة إل تحديةد األنشةطة الرئيسةة المقتر ةة لتحقيةق
كل هدف فرعي /مؤسسي ومسؤولية التنفيذ مقابل كل نشاط ،ومؤار أداء األنشطة والقيم المستهدفة لكل مؤار نشاط.
 مجموعة المشاريع التجديدية جبمعد 1 ،مشاريع فأكثر لكل محور أو مجا )،والتي انبثق عن الخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية ،وااتملبطاقةةات المشةةاريع عل ة  :اسةةم المشةةروع ،ووصةةفه وأهدافةةه ومبرراتةةه ،ومةةدة تنفيةةذ المشةةروع ،والجهةةات الرئيسةةة المعنيةةة بالتنفيةةذ ،والجهةةات
المساهمة بالتنفيذ ،والكلفة اإلجمالية لكل مشروع بالدينار ،ومصدر التمويل المقترح ،والفكات المستهدفة في كل مشروع ،وموقع المشروع جأي
أماك ن تطبيقه) ،والعناصر الرئيسةة للمشةروع جأي أنشةطة المشةروع) .وتةم صةياغة المشةاريع التجديديةة المتصةلة بكةل محةور ومجةا ،وعةددها
ج )18مشروعاً؛ بمنح تشاركي مع مختلا األطراف المعنية ،وتضمينها النتاجات المستهدفة لوعوام القادمة.
 تعريا أبرز المصطلحات المستخدمة في االستراتيجية والوثائق المنبثقة عنها لتسهيل فهم ومتابعة منهجية العمةل مةن قبةل المؤسسةات والفكةاتالمستهدفة.
وقد استهدف االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،)5152-5151تمكين المرأة وفق منظور امولي تكةاملي فةي مختلةا الميةادين ،يةث اةمل :
األمن اإلنساني والحماية االجتماعية جأي التمكين االجتماعي) ،والتمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة ،والتمكين االقتصادي للمرأة.
وانسجاما ً مع إناطة مهمة إعداد االستراتيجية الوطنية للمرأة والعمل عل تحديثها وتطويرها ومتابعة تنفيذها وتقويمهةا بشةكل دوري باللجنةة الوطنيةة
األردنية لشؤو ن المرأة؛ فإن اللجنةة الوطنيةة ملتزمةة بمهمةة متابعةة تنفيةذ االسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأة األردنيةة ج ،)5152-5151كمةا تعتبةر اللجنةة
الوطنية مسؤولة عن رفع الّتقارير و ،مدى الّتقدم في تحقيق أهداف االستراتيجية ،وأبرز النتاجةات التةي تةم تحقيقهةا ،والتحةديات التةي وقفة عائقةاً
أمام تحقيق بعةض اإلنجةازات للتغلة عليهةا .وممةا يُتةوخ أن يُسةهم فةي تحقيةق ذلة ؛ أن هةذأل االسةتراتيجية قةد تةم بناؤهةا وفقةا ً لنظةام بطاقةات األداء
المتةوازن  Balanced Scorecard Strategy Drivenكمةا تةم وسةبة جميةع المنجةزات مةن؛ اسةتراتيجية وخطةط ومشةاريع ونتاجةات عمةل منةذ
بداياتها وفق برمجية متخصصة مصممة لهذا الغرض ،ومستخدمة عربيا ً وعالميا ً هي برمجية  ،STRATandGOاألمر الذي يُتوخ أن يُسهم فةي
تسةهيل متابعةةة مةدى تحقيةةق األهةداف المنشةةودة خةةب ،سةنوات االسةةتراتيجية والتعة ّرف علة محطةةات اإلنجةاز والتميّةةز فةي األداء لتعظيمهةةا ،وتحديةد
الفجوات لوضع السياسات والخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتبفيها؛ فيما يتعلةق بمختلةا المحةاور والمجةاالت المتصةلة بتمكةين المةرأة فةي األردن
والمتضمنة في االستراتيجية والخطة االستراتيجية والخطط التنفيذية للمحاور والمجاالت.
ّ
ومن هنا؛ تتضح أهمية إجراء المراجعات الدورية الضرورية لبستراتيجية من قبل اللجنة الوطنية ،لمتابعة تحقيق أي تقة ّدم فةي التنفيةذ ،وبخاصةة أن
إقةةرار االسةةتراتيجية يعكةةسُ الةةوعي وااللتةةزام السياسةةي العةةالي بقضةةايا المةةرأة وبأهميةةة مشةةاركتها الفاعلةةة فةةي التنميةةة المجتمعيةةة الشةةاملة بمختلةةا
محاورها ،ويُمثل الخطوة األساسية لوضعها موض ع التنفيذ ،األمر الذي تطل من اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المباارة بالعمل علة شةد
الموارد ال ّ
ضروريّة من خب ،التنسيق المتواصل والشراكة الفاعلة ما بين اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة ومختلةا الجهةات الحكوميةة التةي
يُتوخ أن تُسهم في توفير الدعم ا لمالي والفني للبرامج والمشاريع المعنية بالمرأة ،مثل :وزارة التخطةيط والتعةاون الةدولي ،ووزارة الماليةة ،وتفعيةل
التنسيق مع دائرة الموازنة العامة بشكل خا سعيا ً لتعزيز موازنة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،ورصد موازنةة خاصةة لتنفيةذ المشةاريع
المنبثقة عن اال ستراتيجية الوطنية في إطار موازنةة اللجنةة لوعةوام القادمةة .إضةافة إلة تفعيةل التنسةيق والتواصةل مةع المنظمةات الدوليةة والجهةات
المانحة المعنية بقضايا المرأة والتحاور معها لحشد التمويل ،يث قام اللجنة الوطنية بإرسا ،المشاريع المختلفة المنبثقة عن االستراتيجية إل هذأل
الجهات الممولة للنظر في إمكانية تمويلها كل س اختصاصها ونطا عملها ومجاالت اهتمامها.
وقةةد بواةةر بتنفيةةذ برنةةامج تةةدريبي /توعةةوي متكامةةل فةةي اللجنةةة الوطنيةةة األردنيةةة لشةةؤون المةةرأة؛ للتعريةةا باالسةةتراتيجية وخطتهةةا االسةةتراتيجية
ومشاريعها ،وبكيفية إعداد تقارير المت ابعة والتقييم السنوية لقياس مدى التقةدم واإلنجةاز فةي ضةوء أهةداف االسةتراتيجية .ويشةارك فةي هةذا البرنةامج
ممثلةةون/ات عةةن المؤسسةةات الحكوميةةة ومنظمةةات المجتمةةع المةةدني والمؤسسةةات الخاصةةة واألكاديميةةة واإلعبميةةة مةةن مختلةةا محافظةةات المملكةةة،
وبخاصة أعضاء اللجان والشبكات وفةر العمةل المتعاونةة مةع اللجنةة الوطنيةة والعاملةة تحة مظلتهةا ،للتةد ّر ةو ،كيفيةة إعةداد تقةارير إنجةازات
مؤسساتهم/ن الوطنية في ضوء أهداف االستراتيجية وخططها ومشاريعها.
ولتفعيل عمليات تنفيذ االسةتراتيجية وتحقيةق أهةدافها بمختلةا محاورهةا ومجاالتهةا ،وتسةهيل متابعتهةا ،فةإن اللجنةة الوطنيّةة األردنيةة لشةؤون المةرأة
تحر عل تطوّير آليات وعبقات عمل قويّة ومنهجيّة ومستدامة؛ مع كافة اركائها الذين ينقسمون إل مستويات مختلفة لكنها مترابطةة؛ أبرزهةا:
الوزارات والمؤسسات الحكوميّة ،ومنظمات المجتمع المةدني ،ومؤسسةات القطةاع الخةا  ،والقطةاعين األكةاديمي واإلعبمةي ،والمنظمةات الدوليّةة
والهيكات المانحة.
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الباب الرابع :األولويات الناشئة
عل الرغم من كل ما تحقق؛ فب تزا ،هناك العديد من التحديات التي يج تةذليلها لنصةل إلة مسةتوى طمو اتنةا فةي مجةا ،االرتقةاء بوضةع المةرأة
األردنية في مختلا المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية .وانطبقا ً من ذل ؛ فإننا ا ن ،مطالبون أكثر من أي وق مض ؛ بتعظيم
نوعيةة وفعاليةةة وج ّديةةة مشةةاركة المةرأة وتمكينهةةا :سياسةةيا ً واقتصةةاديا ً واجتماعيةا ً وقانونيةاً ،وتكثيةةا جهودنةةا مةةن خةب ،تطةةوير منظومةةة متكاملةةة مةةن
التشريعات والسياسات والبرامج والخطط والموازنات والخدمات المساندة الهادفة إل التغلة علة التحةديات التةي تُعيةق مسةيرة تقةدم المةرأة؛ وذلة
عل النحو ا تي:
أوال :أبرز األولويات واألهداف العامة وفق المحاور والمجاالت الرئيسةة لالسةتراتيجية الوطنيةة للمةرأ األردنيةة ()4107-4102ج التةي تسةتهدف
تمكين المرأ اجتماعيا وقانونيا وسياسيا واقتصاديا.
( :)0المرأ والتعلي
 تفعيل الجهود الرامية إل إعداد المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية العالية ،والقادرة عل مواصلة التعلم المستمر إل أقص دتسةةمح بةةه ميولهةةا وقةةدراتها ورغباتهةةا ،واسةةتثمار طاقاتهةةا لتحقيةةق النمةةو المهنةةي المسةةتدام والمشةةاركة الفعّالةةة فةةي بنةةاء المجتمةةع وتحقيةةق التنميةةة
المستدامة.
( :)4المرأ والصحة
 ضةمان تمتةع المةرأة بالرعايةة الصةحية فةي جميةع مرا لهةا العمريةة ،بكفةاءة وجةودة عاليةة؛ وفةق المعةايير العالميةة؛ وبمختلةا أاةكالها الوقائيةةوالعبجية والتأهيلية ،واالرتقاء بالبرامج والخدمات الصحية المقدمة لها؛ وضمان سهولة الوصو ،إليها وتجويد نوعيتها.
( :)2العنف ضد المرأ
ً
 ضمان ماية المرأة من العنا وبخاصة القائم عل أسةاس النةوع االجتمةاعي وصةوال إلة امةرأة آمنةة ومسةتقرة فةي األسةرة والعمةل والمجتمةع،بمساهمة فاعلة من القطاعات المعنية كافة ،باعتبار مناهضة العنا ضد المرأة "مسؤولية وطنية تشاركية".
( :)2المرأ والبيئة والتغيّر المناخي
 بناء قةدرات المةرأة وتنميةة معارفهةا واتجاهاتهةا ومهاراتهةا للحفةاظ علة صةحة البيكةة و مايتهةا ،وتعزيةز دورهةا فةي إدارة النظةام البيكةي ورسةمالسياسات وصناعة القرارات المتعلقة بالبيكة والتغيّر المناخي.
( :)1المرأ ذات الحاجات األساسية والتحديات الالاصة
 تحقيةةق فهةةم أعمةةق إلمكانيةةات المةةرأة الحقيقيةةة وتةةوفير سةةبل األمةةان واالسةةتقرار االجتمةةاعي واالقتصةةادي لهةةا عل ة اخةةتبف اجاتهةةا األساسةةيةوتحدياتها الخاصة ،وصوالً إل امرأة آمنة ومستقرة هي وأسرتها ،وتعزيز دورها األسري والمجتمعي.
( :)2التمكين السياسي للمرأ والمشاركة في الحيا العامة
 إتا ة فر أفضل وأكثر عدالة لضمان مشاركة المرأة الفاعلة ووصولها بشكل تدريجي مدروس إل نسبة تمثيل ال تقل عن ج )%11كحد أدنفي جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلا السلطات والقطاعات وفي مختلا المجالس والهيكات المنتخبة والمعيّنة.
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( :)7التمكين االقتصادي للمرأ
 ضمان تكافؤ الفر االقتصادية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلةا قطاعةات االقتصةاد الةوطني وفةي رسةم السياسةات وصةناعة القةراراتاالقتصادية.
( :)8الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأ
 نشر وتجذير ثقافة مجتمعية داعمة إلنصاف المرأة وتمكينها ،ومناهضة للتمييز المبني عل أساس النوع االجتماعي في مختلا المجاالت ،سةعياًلتعزيز المساواة وتكافؤ الفر بين الجنسين ،وتطوير الخطا التربوي والثقافي لتمكين المرأة من أن تكون فاعلةة فةي عمليةات التغييةر والبنةاء
الحضاري لمجتمعها.
( :)9اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 تحقيق تكافؤ الفر بةين الجنسةين فةي قطةاعي اإلعةبم وتكنولوجيةا المعلومةات واالتصةاالت ،ورفةع نسةبة مشةاركة المةرأة فةي رسةم السياسةاتوصةةناعة القةةرارات المتصةةلة بهةةذين القطةةاعين ،وتوظيةةا مختلةةا وسةةائطهما فةةي توعيةةة المةةرأة وأسةةرتها ومجتمعهةةا بأهميةةة دورهةةا كشةةري
استراتيجي في إ داث التنمية المجتمعية المستدامة بمختلا محاورها.
( :)01دمج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والالطت والبرامج والموازنات الوطنية
 مواصةةلة مراجعةةة منظومةةة التشةةريعات والسياسةةات والخطةةط والبةةرامج والموازنةةات الوطنيةةة؛ بغةةرض تعةةديلها واسةةتحداث تشةةريعات وسياسةةاتوخطط وبرامج وموازنات مستجيبة للنوع االجتماعي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفر بين الجنسين.
( :)00التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأ
 مراجعة وتطوير منظومة سياسات ونظم ومنهجيات العمل الهادفة إل ضمان جودة األداء ،وتحقيق التميّز في جميةع المجةاالت بأسةلو منهجةيموضوعي قابل للقياس والتقييم والتطوير ،وترسي قواعد وضوابط الحكم الرايد فةي المنظمةات العاملةة فةي إطةار تمكةين المةرأة ،سةعياً لتحقيةق
الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفر 60.
علما ً بأنه في ضوء الجهود التي بُذل إلعداد الخطط االستراتيجية والتنفيذية لبستراتيجية الوطنية للمةرأة األردنيةة ج)5152-5151؛ فقةد انبثةق عةن
االسةتراتيجية ج )18مشةروعا ً جالمرفةةق رقةم  ،)2تسةةتهدف بمجملهةا تمكةين المةةرأة فةي مختلةةا القطاعةات واألقةاليم ،والتةةي سةيتم تنفيةةذها وفةق منحة
تشاركي مع مختلا الجهات والقطاعات المعنية بشؤون المرأة وقضاياها .ويؤمل  -إذا ما نجحنا في شةد التمويةل المناسة لتنفيةذها -أن تُشةكل هةذأل
المشةةاريع نقلةةة نوعيةةة تُسةةهم فةةي تطةةوي ر واقةةع المةةرأة األردنيةةة ،وتجةةذير مشةةاركتها الفاعلةةة فةةي الحيةةاة العامةةة بمختلةةا مسةةاراتها وأبعادهةةا ،وزيةةادة
مساهمتها في رسم السياسات وصناعة القرارات في المؤسسات الوطنية الرسمية واألهلية ،وإ داث التغيير اإليجابي الذي ينعكس في تحسين نوعيةة
61
ياة المرأة بخاصة و ياة أسرتها بعامة.
ثانيا :أبرز التوصيات حسب المحاور التنموية ذات األولويةج والتي ت تناولها في اللقاءات التشاورية الوطنية ألجند التنمية لما بعد عةام 4101ج
والتي نفذت في أقالي المملكة الثالثة
المحور ( :)0المساوا والنوع االجتماعي
 تعميق العدالة والمساءلة ضمانا ً لتحقيق المساواة. إدماج النوع االجتماعي في البرامج والسياسات والخدمات والمشاريع والموازنات وخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. دعم المبادرات االجتماعية التي تستهدف إرساء وترسي المساواة والعدالة. ترسي الوعي المجتمعي بمفهوم النوع االجتماعي. تطوير آليات توسيع المشاركة االقتصادية للمرأة. تغيير الصورة النمطية للمرأة من خب ،المؤسسات التربوية والدينية واالجتماعية. إعادة النظر في التشريعات وتنقيتها من أي تمييز؛ وسنها عل أساس العدالة وتكافؤ الفر . نشر التوعية االجتماعية الداعمة للمساواة واإلنصاف من خب ،اإلعبم والمناهج الدراسية وبرامج التمكين. تطوير البنية التحتية البزمة لدمج الفكات ذوي/ذوات اإلعاقة في المجتمع. الحاجة إلة إيةبء البمسةاواة أولويةة فةي المعالجةات التنمويةة؛ أي أن تتنةاو ،األجنةدة التنمويةة لمةا بعةد عةام  5151مفهةوم المسةاواة بكامةلأبعادها المدنية والسيا سةية واالقتصةادية واالجتماعيةة والثقافيةة والبيكيةة ،وأن تتةول األجنةدة التنمويةة ترجمةة "المسةاواة" إلة غايةات قابلةة
للتنفيذ ،ومؤارات يُمكن قياسها مما يُتيح متابعة التنفيذ والتقويم ،وبالتالي المساءلة عن سن التنفيذ.
المحور ( :)4النمو والتشغيل واإلنتاجية والتدريب
 تحسين وتطوير العبقة بين التعليم وسو العمل. 60االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،) 5152-5151التوجهات والمبمح العامة والوثيقة المرجعية ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 ،
 61المشاريع التجديدية المنبثقة عن "االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج ،")5152-5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ،أيار.5151/
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إيجاد آليات دعم مناسبة لونشطة االقتصادية.
تحفيز ودعم المشاريع الرائدة جوخاصة للشبا )؛ من خب ،المؤتمرات التنشيطية والتمويل والحوافز والمكافصت.
تفعيل آليات ماية قو العما.،
تعديل قانون العمل لترسي تكافؤ الفر ؛ بحيث ين عل تجريم التمييز في التشغيل.
اإلسراع في تطوير فاعلية السياسات واإلجراءات الخاصة بتخفيض معدالت البطالة.
دعم الممارسات الجيدة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية للشركات كمساهمة في تطوير بيكات العمل.
إعطاء األولوية المناسبة لدعم التدري المهني والتقني؛ والتوزيع العاد ،لمراكزأل عل مناطق المملكة ،واستحداث برامج خاصة للنساء.
التوزيع المنصا لمكاس التنمية عل جميع المناطق ،وتحفيز المستثمرين عل االستثمار في المناطق ذات اال تياجات التنموية المل ّحة.
االهتمام بصليات دعم األمن الوظيفي للنساء والشبا .
تبني سياسات تشغيل صديقة للمرأة واألسرة تراعي ا تياجات ومتطلبات األمومة.
التوسع في الفر التدريبية والتشغيلية لواخا ذوي/ات اإلعاقة.
توسيع مظلة الضمان االجتماعي وإلزاميته؛ عل أساس العدالة والمساواة.
زيادة فاعلية وعدالة ابكات األمان االجتماعي.

المحور ( :)2التعلي
 تطوير البيكة التعليمية  -التعلّمية. إيبء تطوير نوعية التعليم أولوية كبرى. دعم التوسع في توفير رياض األطفا ،وتحسين وضمان جودة خدماتها. ضمان تحقيق تكافؤ الفر التعليمية لبلتحا بالمرا ل التعليمية المختلفة ،مع التأكيد عل ضمانها لذوي/ات اإلعاقة. تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية عل مناطق المملكة. االهتمام بالطلبة الموهوبين/ات والمتميزين/ات ورعايتهم ودعم إبداعاتهم/ن؛ واالهتمام بالطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم. تطوير آليات القبو ،في مؤسسات التعليم العالي باتجاأل تحقيق تكافؤ الفر . إعادة النظر بكلا التعليم العالي المرتفعة وآثارها السلبية المترتبة عل ذوي/ذوات الدخل المحدود. التوسع في تطبيق البمركزية في قطاع التعليم باتجاأل تفويض الصب يات. تطوير المواءمة بين مخرجات التعليم وا تياجات سو العمل. توفير مصادر التمويل لدعم قطاع التعليم. إدخا ،الحوسبة في مرا ل التعليم المختلفة. تطوير المستوى المهني واألكاديمي للمعلم/ة؛ وتطوير معايير التعيين المعتمدة. إيبء االهتمام لتأهيل المعلمين/ات في مجاالت؛ قو اإلنسان والمساواة ومهارات االتصا.، تطوير التعليم المهني والتقني وأسس القبو ،فيه.المحور ( :)2الحك الرشيد وحقوق اإلنسان
 تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية باعتماد مبادئ الدستور األردني؛ وبما يتبءم مع التزاماتنا بموج المواثيق والمعاهدات الدولية. تعزيز ثقافة المواطنة والعدالة واالنتماء الوطني والقيم المشتركة لدنسانية والتوعية بالحقو والواجبات. إقامة منتدى وطني للتنمية لةدعم ومتابعةة وتقيةيم تنفيةذ أهةداف األجنةدة التنمويةة لمةا بعةد عةام  ،5151تشةارك فيةه المحافظةات ،وينبثةق عةنتحالا منظمات المجتمع المدني.
 دعم تأسيس مركز أبحاث لقضايا الحكم الرايد. التوسع في األطر القانونية المنظمة ليات وإجراءات الشفافية والقضاء عل الفساد. تشجيع دور المجتمع المدني ووسائل اإلعبم المجتمعية في ترسي مبادئ الحكم الرايد والقضاء عل الفساد. نشر الوعي بين المواطنين/ات وإاراكهم في رسم السياسات والتدابير بهدف الوقاية من الفساد ومكافحته. تعزيز مبادئ قو اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون. تطوير آليات وضمانات الحق في الوصو ،إل المعلومات.المحور ( :)1الصحة والصحة اإلنجابية
 ضمان العدالة في توزيع الكوادر الطبية والصحية عل مناطق المملكة. األولوية في توفير الرعاية الصحية لمناطق الريا والمناطق الفقيرة. ضمان المساواة في العبج والخدمات الطبية بين المواطنين/ات. تقديم الحوافز المناسبة للكفاءات الطبية والصحية األردنية. عدم خصخصة القطاع الصحي. تطوير نوعية الرعاية الصحية بعامة ورعاية األمومة والطفولة بخاصة؛ كأولوية تنموية للقطاع الصحي. تحسين وتطوير آليات وتشريعات المساءلة الطبية.84
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تطوير آليات الرقابة الصحية عل استيراد األدوية.
تطوير وتفعيل قضايا الصحة والصحة اإلنجابية.
توسيع مظلة التأمين الصحي.

المحور ( :)2األمن الغذائي والتغذية
 تعزيز مبادئ األمن الغذائي وأهدافه وسبل دعمه. اعتماد سياسات فاعلة للسيطرة عل التصحر. الحد من ا ثار السلبية للسو الحر وتقلبات أسعارأل عل الحق في الغذاء. دعم وتعزيز الرقابة الصحية عل المواد الغذائية. التشدد في مراقبة بيع المبيدات واألسمدة. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية المرتبطة بالتغذية وفي مجا ،اإلرااد الزراعي والتشجير. التوسع في برامج التغذية المدرسية وخاصة في المناطق الفقيرة. تطوير آليات التعاون الثنائي واإلقليمي والدولي دعما ًً لومن الغذائي ومكافحة الجوع.المحور ( :)7االستدامة البيئية والمياه والطاقة
 العدالة في توزيع الحص المائية. توعية المواطن/ة بمفهوم البيكة وأهميتها في مجاالت الحياة كافة. تطوير وتفعيل التشريعات المتعلقة بالبيكة. التوجه نحو استخدام الطاقة البديلة والمتجددة. تشجيع آليات ترايد استهبك المياأل والطاقة. استعما ،الطر الحديثة في إعادة تدوير المياأل العادمة والتخل من النفايات. توصيل ابكات الصرف الصحي إل جميع المناطق. محاربة التدهور الحاصل في األراضي الزراعية. التوسع في بناء السدود وا بار وتنفيذ المشاريع البيكية. إيبء قضايا البيكة والتلوث البيكي موقعا ً متميزاً في األجندة التنموية. دمج برامج تعالج التغيّر المناخي في الخطط التنموية. إعطاء قضية المياأل أولوية قصوى ،وضرورة تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في هذا المجا.،المحور ( :)8النزاعات والمجتمعات االنتقالية والوهن
 تعزيز وتقوية مفهوم الشراكة والتعاون بةين الةدو،؛ وتقاسةم األعبةاء فةي ا تةواء ا ثةار السةلبية للنزاعةات وفةي دعةم المجتمعةات االنتقاليةةوالفكات التي تُعاني من الوهن.
 تفعيل وسائل التحفيز السريع للمساعدات الدولية لدعم المناطق التي تتأثر من أزمات الدو ،المجاورة والهجرات القسرية المؤقتة. تعزيز آليةات الحمايةة واإلنصةاف لضةحايا النزاعةات المسةلحة واالنتهاكةات الواسةعة للقةانون ولحقةو إلنسةان أثنةاء النزاعةات ومةا بعةدها؛وخاصة النساء واألطفا ،واألاخا ذوي/ذوات اإلعاقة والبجكين/ات والمه ّجرين/ات.
 التأكيةد علة مسةؤولية المجتمةع الةدولي فةي القيةام بةدور إيجةابي وفعّةا ،إلغاثةة المنةاطق التةي تشةهد النزاعةات أو المصةابة بةالوهن نتيجةةللنزاعات ،وأن تكون لها األولوية في برامج الدعم الدولي.
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 -أن يكون للقانون الدولي آليات فاعلة لضمان قو اإلنسان التي تنته نتيجة النزاعات.
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استراتيجية االتصا ،الخاصة بالعنا المبني عل النوع االجتماعي لوعوام ج ،)5152-5152وزارة التنمية االجتماعية.5152 ،
استراتيجية االئتبف الوطني لدعم المرأة في االنتخابات ج .)5152-5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة .كانون األو.5155 /،
االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن :الوثيقة المرجعية .5118 .المجلس الوطني لشؤون األسرة.
االستراتيجية الوطنية إلدماج النوع االجتماعي في وزارة التربية والتعليم .وزارة التربية والتعليم .تشرين الثاني.5151/
االسةةتراتيجية الوطنيةةة لواةةخا ذوي اإلعاقةةة .خطةةط العمةةل للمر لةةة الثانيةةة ج .)5151-5151المجلةةس األعلةة لشةةؤون األاةةخا
المعوقين.
االستراتيجية الوطنية للتعليم .5112 .وزارة التربية والتعليم .الرابط اإللكترونيwww.moe.gov.jo :
االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للسنوات ج .)5155-5112وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 62نتائج الملتق الوطني األردني لمنظمات المجتمع المدني و ،أجندة التنمية لما بعد عام  ،5151جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن".5151 ،
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 .8االستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرنامجها التنفيذي لوعوام ج .)5151 – 5155وزارة العمل.
 .9االستراتيجية الوطنية للحد من عمل األطفا .5112 .،وزارة العمل.
 .01االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ج .)5152-5151جالتوجهات والمبمح العامة ،والوثيقة المرجعية) .اللجنة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون
المرأة .5151 .الرابط اإللكترونيwww.women.jo :
 .00إ صاءات المرأة .5155 .دائرة اإل صاءات العامة .األردن .الرابط اإللكترونيwww.dos.gov.jo :
 .04البيان الوزاري لحكومة دولة الدكتور عبدهللا النسور المقدم لمجلس النوا السةابع عشةر فةي دورتةه غيةر العاديةة .الجةزء الثةاني  -برنةامج
عمل الحكومة ج .)5152-5151األ د  1جمادى ا خرة 5212ه  /الموافق  52نيسان  5151م .الرابط اإللكترونيwww.pm.gov.jo :
 .02التعريا بالهوية المؤسسية للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة .الطبعة الثانية المنقحةة .اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة .تشةرين
األو .5151/،الرابط اإللكترونيwww.women.jo :
 .02التقريةةر النهةةائي "لمشةةروع مشةةغل المةةرأة المةةاهرة" المنفةةذ بةةدعم مةةن صةةندو التشةةغيل والتةةدري والتعلةةيم المهنةةي والتقنةةي .جمعيةةة األسةةر
التنموية الخيرية.5151 .
 .01التقريةةر الةةوطني "تقةةدم المةةرأة األردنيةةة :نحةةو العدالةةة والمشةةاركة والمسةةاواة ج .")5155- 5151اللجنةةة الوطنيةةة األردنيةةة لشةةؤون المةةرأة.
 .5155الرابط اإللكترونيwww.women.jo :
 .02التقريةةر الةةوطني الثةةاني "تقةةدم المةةرأة األردنيةةة جنحةةو الوقايةةة والحمايةةة والتمكةةين) فةةي مجةةاالت الحقةةو االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة
للعامين ج .")5151-5155اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة .5152 .الرابط اإللكتروني. www.women.jo :
 .07التقريةةر الةةوطني الثةةاني لوهةةداف اإلنمائيةةة لولفيةةة :الوفةةاء بالوعةةد وتحقيةةق الطمو ةةات .وزارة التخطةةيط والتعةةاون الةةدولي وهيكةةات األمةةم
المتحدة في األردن.5151 .
 .08الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في األردن ج .)5151-5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 .
 .09الخطة االسةتراتيجية لشةبكة "نشةميات" لعضةوات المجةالس البلديةة لوعةوام ج )5155-5119وج .)5152 -5152اللجنةة الوطنيةة األردنيةة
لشؤون المرأة.5151 .5119 .
 .41الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ج .5119 .)5151-5119وزارة التربية والتعليم .الرابط اإللكترونيwww.moe.gov.jo :
 .40الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة ج  .)5155-5118وزارة الصحة .الرابط اإللكترونيwww.moh.gov.jo :
 .44الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار رقم  5151جالصادر عن مجلةس األمةن الةدولي بموجة الفصةل السةادس مةن ميثةا األمةم المتحةدة)
لوعوام ج .)5158 - 5152اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 .
 .42الخطة الوطنية األردنية للطفولة لوعةوام ج .)5151-5112المجلةس الةوطني لشةؤون األسةرة ووزارة التخطةيط والتعةاون الةدولي ومنظمةة
اليونيسيا.
 .42الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية .5155 .المجلس األعل للسكان.
 .41اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعهدات األردن بموج "مبةادرة المسةتقبل" /الخطةة الوطنيةة لتعزيةز المشةاركة السياسةية واالقتصةادية للمةرأة
ج .)5152 – 5151اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
 .42المةةةةةرأة والرجةةةةةل فةةةةةي األردن "صةةةةةورة إ صةةةةةائية " .دائةةةةةرة اإل صةةةةةاءات العامةةةةةة .كةةةةةانون األو .5155 /،الةةةةةرابط اإللكترونةةةةةي:
www.dos.gov.jo
 .47المشةةاريع التجديديةةة المنبثقةةة عةةن "االسةةتراتيجية الوطنيةةة للمةةرأة األردنيةةة ج .")5152-5151اللجنةةة الوطنيةةة األردنيةةة لشةةؤون المةةرأة.
أيار.5151/
 .48آما ،دادين وفاطمة الدباس وسميرة زيتون .قائمة بأبرز التشريعات التي تم إدخةا ،تعةديبت فيهةا لتعزيةز المسةاواة بةين الجنسةين وتمكةين
المرأة و أبرز التعديبت التةي طةرأت علة مجموعةة مةن القةوانين لصةالح المةرأة .فريةق العمةل القةانوني .اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون
المرأة .أيار.5152/
 .49بيان بالمطال اإلصب ية للحركة النسائية في مجا ،السياسات والتشريعات لعام  .5151صادر عةن الهيكةات النسةائية ومنظمةات المجتمةع
المدني المعنية بالمرأة األعضاء في اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية من مختلا محافظات المملكةة والمنبثقةة عةن اللجنةة الوطنيةة
األردنية لشؤون المرأة.
 .21تقرير التنافسية العالمي ،ج ،)WEFلعام .5155/5151
 .20تقرير و ،أبرز اإلنجازات جالكمية والنوعية) المتعلقة بالمرأة في الخدمة المدنيةة خةب ،الفتةرة ج .)5151 -5119ديةوان الخدمةة المدنيةة.
نيسان.5152/
 .24تقريةةر ةةو" ،البيانةةات واإل صةةاءات المتعلقةةة بالمسةةاواة بةةين الجنسةةين وتمكةةين المةةرأة" جلغايةةات التقريةةر الةةوطني /بيجةةين  .)51قسةةم
إ صاءات النوع االجتماعي .دائرة اإل صاءات العامة .5152/1/52 .الرابط اإللكترونيwww.dos.gov.jo :
 .22تقريةةر ةةو" ،إنجةةازات وزارة العمةةل المتعلقةةة بةةالتقرير الةةوطني السةةتعراض وتقيةةيم إعةةبن ومنهةةاج عمةةل جبيجةةين  .")51وزارة العمةةل.
أيار.5152/
 .22تقرير و" ،المرأة في الضمان االجتماعي :التشريعات والمؤارات" .إدارة الدراسات .المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.5152 .
 .21تقرير و" ،برامج وزارة التنمية االجتماعية وتمكين المرأة" .وزارة التنمية االجتماعية .نيسان.5152/
 .22تقرير و" ،برنامج تمكين مناطق جيو الفقر" /المر لة الثالثة .الصندو األردني الهاامي للتنمية البشرية .أيار.5152/
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 .27تقريةةر ةةو" ،تجمةةع لجةةان المةةرأة الةةوطني األردنةةي وأبةةرز مشةةاريعه وإنجازاتةةه علة مسةةتوى المحافظةةات" .تجمةةع لجةةان المةةرأة الةةوطني
األردني .أيار.5152/
 .28تقرير و" ،جهةود األردن فةي مجةا ،ظةر األلغةام المضةادة لوفةراد والبةرامج التدريبيةة والتثقيفيةة التةي تُنفةذ للتوعيةة بمخةاطر األلغةام".
الهيكة الوطنية إلزالة األلغام .أيار.5152/
 .29تقرير و" ،دور المركز الوطني لحقو اإلنسان في ماية وتعزيز قو المرأة" .المركز الوطني لحقو اإلنسان .نيسان.5152/
 .21تقرير و" ،دور مؤسسة التدري المهني في تشجيع دخو ،المرأة في سو العمةل االردنةي ومشةروع تةدري الفتيةات فةي إقلةيم الجنةو
لعام  ."5155مؤسسة التدري المهني .نيسان.5152/
 .20تقرير و" ،محور تعليم وتدري المرأة والطفلة األنث " .وزارة التربية والتعليم .نيسان.5152/
و" ،أبرز االستراتيجيات والسياسات واإلنجازات والمبةادرات علة الصةعيد الةوطني ،التةي قامة بهةا المؤسسةة األردنيةة
 .24تقرير ملخ
لتطةةوير المشةةاريع االقتصةةادية فةةي مجةةاالت دعةةم المةةرأة للفتةةرة ج .")5151-5119المؤسسةةة األردنيةةة لتطةةوير المشةةاريع االقتصةةادية.
أيار.5152/
 .22تقرير و ،مشروع "ازدهار" المنفذ في محافظة معان بدعم من وزارة التنمية االجتماعية .جمعية األنةوار الخيريةة للسةيدات فةي محافظةة
معان وجمعية األسر التنموية.5155 .
و ،أعما ،مشروع " ماية" ج 5151/5/5ولغاية  .)5151/55/11المركز الوطني لحقو اإلنسان .نيسان.5152/
 .22تقرير ملخ
و" ،أهم السياسات واإلجراءات التي يتبناها صندو المعونة الوطنية ،فيما يخ تأمين الحماية والرعاية البزمةة للمةرأة
 .21تقرير ملخ
األردنية الفقيرة والمحتاجة" .صندو المعونة الوطنية .نيسان.5152/
و" ،دور مؤسسة اإلقراض الزراعي في الحد من فقر المرأة" .مؤسسة اإلقراض الزراعي .نيسان.5152/
 .22تقرير ملخ
و" ،مبادرات المجلس األعل للسكان فيمةا يتعلةق بقضةايا المةرأة" .لغايةات تقريةر بيجةين  .51المجلةس األعلة للسةكان.
 .27تقرير ملخ
نيسان .5152/الرابط اإللكترونيwww.hpc.org.jo/hpc :
 .28تقرير ملخ الستعراض وتقييم تنفيذ إعبن ومنهاج عمل بيجين /مجا ،الصحة .وزارة الصحة .نيسان.5152/
 .29جةداو ،مؤاةةرات المةةرأة األردنيةة باسةةتخدام المنظةةور الجنةدري5119 ،و .5155دائةةرة اإل صةةاءات العامةة .األردن .الةةرابط اإللكترونةةي:
www.dos.gov.jo
 .11جعفر سان ،وزير التخطيط والتعاون الدولي جالسابق) ،مقالة بعنوان " تحقيةق األهةداف األلفيةة فةي األردن" ،وكالةة األنبةاء اإللكترونيةة-
عمون .5151/9/55 ،الرابط اإللكترونيwww.ammonnews.net/article :
 .10خارطةةة الطريةةق لتحس ةين بيكةةة األعمةةا ،واالسةةتثمار وموقةةع األردن فةةي التقةةارير والمؤاةةرات االقتصةةادية واالجتماعيةةة الدوليةةة .وزارة
التخطيط والتعاون الدولي .األردن .الرابط اإللكترونيwww.mop.gov.jo :
 .14دراسة "الخصائ االجتماعية واالقتصادية لحاالت العنا األسري" .المجلس الوطني لشؤون األسرة.5151 .
 .12دراسةةة "صةةورة المةةرأة فةةي الصةةحافة األردنيةةة المطبوعةةة فةةي العقةةد األخيةةر ج .)5151-5115وزارة التربيةةة والتعلةةيم وبرنةةامج المسةةاهمة
والميزانية المقدم من منظمة اليونسكو للعامين ج.)5155-5151
" .12دليل اإلجراءات التطبيقية لدطار الوطني لمكافحة عمل األطفا ."،المجلس الوطني لشؤون األسرة.5155 .
 .11عبير دبابنه وأمل العواودة .تحليل النوع االجتماعي في القطاع الخا  :دراسةة لمجموعةة اةركات نقةل .اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون
المرأة.5119 .
 .12عبير دبابنة .تحليل واقع النوع االجتماعي في القطاع العام :دراسة نوعية لوزارة العمل .اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.5151 .
 .17قانون الموازنة العامة للسنوات المالية ج .)5152 ،5151 ،5155 ،5155دائرة الموازنة العامة .األردن.
 .18مجموعة تقارير و" ،دور المركز الوطني لحقو اإلنسان في ماية وتعزيز قو المةرأة وفةي متابعةة تنفيةذ خطةة عمةل بيةان وإعةبن
عمان" و"موجز عن تقارير الزيارات الميدانية" ،و"ملخ إنجازات مشروع ماية" .المركز الوطني لحقو اإلنسان .نيسان.5152/
 .19مسودة  -الخطة الوطنية األردنية لتفعيل القرار رقم  5151جالصادر عةن مجلةس األمةن الةدولي بموجة الفصةل السةادس مةن ميثةا األمةم
المتحدة) ج ،)5158 - 5152اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.
 .21مطوية "محو أمية النساء؛ ضمن إطار التعليم غيةر النظةامي فةي األردن" .اللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةؤون المةرأة .كةانون الثةاني5152/
جمصدر المعلومات :عبدهللا سهو الناصر /رئيس قسم التعليم غير النظامي /وزارة التربية والتعليم /عمان -األردن).
 .20معلومات مأخوذة عن الموقع اإللكتروني لبتحاد النسائي األردني العام ج .)www.gfjw.org.joبتاري .5152/1/55
 .24منا ،سويدان .عرض تقديمي و" ،النوع االجتماعي في اإل صةاءات األردنيةة" .قسةم إ صةاءات النةوع االجتمةاعي .دائةرة اإل صةاءات
العامة.5151 .
 .22من مؤتمن" .تأثر استثمارات سيدات األعما ،في الدو ،العربية باألزمات االقتصادية ودور منظمات أصةحا األعمةا ،فةي التخفيةا مةن
آثارها" .ورقة عمل مقدمة إل الندوة القوميةة ةو" ،األزمةات االقتصةادية وأثرهةا علة عمةل المةرأة" .بيةروت /51 -58 :تشةرين األو/،
.5155
 .22من مؤتمن وآخرون" .تدقيق واقع إدماج النوع االجتماعي في القطاع العام في األردن" /دراسة كميةة – نوعيةة .اللجنةة الوطنيةة األردنيةة
لشؤون المرأة .تشرين األو .5151/،الرابط اإللكترونيwww.women.jo :
 .21من مؤتمن .خطة عمل "الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي في األردن لوعوام ج .)5152 -5152اللجنةة الوطنيةة
األردنية لشؤون المرأة .آذار.5152/
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 .22منشور و" ،جمعية رعاية أسرة الجندي 25 :عاما ً من العطاء والعمل بروح الفريق الوا د".5151 ،
 .27مؤارات الموارد البشةرية فةي األردن  .5151مشةروع المنةار .المركةز الةوطني لتنميةة المةوارد البشةرية بالتعةاون مةع دائةرة اإل صةاءات
العامة.
 .28نتائج الملتق الوطني األردنةي لمنظمةات المجتمةع المةدني ةو ،أجنةدة التنميةة لمةا بعةد عةام  .5151جمعيةة معهةد تضةامن النسةاء األردنةي
"تضامن".5151 .
 .29نةةداء اإلغاثةةة المشةةترك بةةين الحكومةةة األردنيةةة ومنظمةةات األمةةم المتحةةدة .األردن .وزارة التخطةةيط والتعةةاون الةةدولي .تشةةرين أو.5155/،
الرابط اإللكترونيwww.mop.gov.jo :
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