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الشكر:
يشــكر املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي األردين وهيئــة األمــم املتحــدة كل مــن شــارك وســاهم يف إعــداد
هــذا التقريــر حــول اإلطــار العــام للمســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) يف األردن.
التمهيد:
منــذ مطلــع جائحــة كورونــا شــهد الواقــع االقتصــادي واالجتامعــي األردين تأث ـرا ً واضح ـاً ،فعــى املســتوى
االقتصــادي ارتفعــت معــدالت البطالــة ارتفاع ـاً غــر مســبوق ،ولعـ ّـل مــن أبــرز التأث ـرات التــي شــهدها
املســتوى االجتامعــي كان تأثــر واقــع املــرأة األردنيــة ،ويف هــذا الســياق يقــدم التقريــر إطــارا ً عام ـاً لواقــع
املــرأة األردنيــة ضمــن ثالثــة محــاور ،ليفيــد صانــع الق ـرار يف اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لتعزيــز مســاهمة
املــرأة األردنيــة يف مختلــف املجــاالت واألصعــدة ،إضافــة إىل أهميــة اتخــاذ سلســلة مــن اإلجـراءات املبــارشة
لتذليــل العقبــات املجتمعيــة والعمليــة التــي تواجههــا.
كــا ويهــدف التقريــر إىل أن يكــون مرجعـاً للباحثني/الباحثــات يف مجــال املــرأة ،مــن خــال تقدميــه تحليـاً
معمق ـاً عــى املســتوى الوطنــي ،يتضمــن مقارنــات كميــة ونوعيــة حــول الفروقــات بــن الرجــال والنســاء،
ضمــن البيئــة االقتصاديــة واالجتامعيــة األردنيــة .إضافــة إىل مــا ســبق ،فــأن التقريــر يهــدف إىل تعزيــز الفهــم
للبيانــات املتعلقــة بالنهــوض بااللتزامــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة تجــاه املســاواة بــن الجنســن ومتكني
املــرأة والتــي ســتكون أيضً ــا مصــد ًرا رئيســياً للمنــارصة القامئــة عــى األدلــة التــي ســتفيد أصحــاب وصاحبــات
املصلحــة الوطنيــن ورشكاء التنميــة الدوليــن ومنظومــة األمــم املتحــدة لتعزيــز املكاســب والتغلــب عــى
االختناقــات عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والعاملــي.
وتــم وضــع تقريــر اإلطــار العــام للمســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) يف األردن بطريقــة شــاملة،
كفلــت مشــاركة اآلليــة الوطنيــة للمــرأة ،والــوزارات الرئيســية ،واملكتــب اإلحصــايئ الوطنــي واملجتمــع
املــدين ،واملؤيديــن للمســاواة بــن الجنســن عــى جميــع املســتويات .ويف إطــار ذلــك ،بُذلــت جهــود عــى
وجــه الخصــوص لضــان أن تكــون املشــاركة أيضــا ممثلــة للفئــات املهمشــة األكــر عرضــة لخطــر التخلــف
عــن الركــب.
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امللخص التنفيذي
يوفــر تقريــر اإلطــار العــام للمســاواة بــن الجنســن يف األردن تحليـ ًـا معم ًقــا ق ِّيـ ًـا ملختلــف التحديــات
االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا النســاء والفتيــات يف األردن بهــدف توجيــه عمليــة صنــع الق ـرار
القائــم عــى األدلــة .ينقســم التقريــر إىل ثالثــة فصــول رئيســية حــول جوانــب مختلفــة مــن املســاواة بــن
الجنســن ،وهــي :مــن منظــور ترشيعــي وســيايس ،ومــن منظــور إحصــايئ ،ومــن منظــور اآلراء واالتجاهــات
االجتامعيــة .تهــدف الفصــول الثالثــة مجتمعــة إىل توضيــح الواقــع الحــايل ملختلــف النســاء األردنيــات.
يتنــاول الفصــل األول الترشيعــات الوطنيــة الحاليــة ،فض ـاً عــن التعديــات والتغي ـرات ذات الصلــة عــى
مــر الســنني ،اضافــة اىل الخطــط واالسـراتيجيات الوطنيــة والقوانــن وااللتزامــات الدولية.كــا يســلط الضــوء
عــى التقــدم املحــرز ومــا هــو مطلــوب لتعزيــز األدوار والحقــوق املجتمعيــة للمــرأة األردنيــة ،ال ســيام
معالجــة التحديــات القانونيــة والهيكليــة التــي تواجههــا .ويركــز عــى ســتة مجــاالت رئيســية للتحليــل،
وهــي :الحاميــة مــن التمييــز ،والعنــف ضــد املــرأة ،واملشــاركة السياســية للمــرأة ،واملشــاركة االقتصاديــة
للمــرأة ،واملــرأة والصحــة ،وكذلــك املــرأة والتعليــم .ويتنــاول التقريــر أيضــا التحديــات التــي تواجــه فئــات
ـكال متداخلــة مــن التمييــز  -بالتحديــد النســاء والفتيــات ذوات
محــددة مــن النســاء اللــوايت يواجهــن أشـ ً
اإلعاقــة ،والالجئــات والفتيــات ،والفتــاة الطفلــة.
ويتنــاول الفصــل الثــاين تفاصيــل بيانــات النــوع االجتامعــي واإلحصــاءات الرســمية املتوفــرة حاليـاً يف اململكة
وفق ـاً ملــؤرشات محــددة ألهــداف التنميــة املســتدامة ،مــع اإلشــارة إىل الفجــوات .وتشــمل هــذه البيانــات
الكميــة املصنفــة حســب الجنــس إىل حــد كبــر مجــاالت الرتكيبــة الســكانية ،والصحــة والرفــاه ،واإلعاقــة،
والتعليــم ،واملشــاركة االقتصاديــة ،واملشــاركة السياســية ،والعنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،فض ـاً
عــن قضايــا مثــل عمــل األطفــال وزواج األطفــال والعامــات املهاج ـرات .وتشــمل التوصيــات الحاجــة إىل:
تطويــر النظــام اإلحصــايئ الوطنــي مــن خــال التدريــب املتخصــص؛ وتوفــر مــؤرشات شــاملة ودوريــة عاليــة
الجــودة تراعــي الفــوارق بــن الجنســن يف مختلــف املجــاالت؛ واالســتثامر يف الدراســات املســوح والدراســات
الوطنيــة وإتاحتهــا ملتخــذي الق ـرار؛ فضــا عــن تحســن جمــع البيانــات عــن العنــف القائــم عــى أســاس
النــوع االجتامعــي.
ومــن أجــل تســليط الضــوء عــى األعـراف االجتامعية الســائدة ،ووجهــات النظر واالتجاهــات الســائدة ،تناول
الفصــل الثالــث املســاواة بــن الجنســن يف املجــال االجتامعــي مــن خــال التحليــل النوعــي مــع عــدد مــن
األفـراد مــن الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة العاملــة يف هــذا املجــال .واشــتملت املنهجيــة تنفيــذ ســت
مجموعــات عمــل مركــزة مؤلفــة مــن  12-10مشــاركًا مــن اإلنــاث والذكــور لــكل منهــا ،مــع تقســيم ثــاث
مجموعــات حســب االقليــم (اشــال ووســط وجنــوب) ،وثــاث مجموعــات تســتهدف مقدمــي الخدمــات
مــن اإلنــاث والذكــور ،فضــا عــن الشــباب والشــابات .ومــن بعــد ذلــك ت ولعكــس الجهــود والتحديــات
املتبقيــة ،تــم عقــد خمســة عــر مقابلــة متعمقــة مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني وبشــكل أســايس مــن
الحكومــة .وتشــمل التوصيــات الحاجــة إىل :ضــان تعميــم مراعــاة النــوع االجتامعــي يف جميــع سياســات
مؤسســات القطــاع العــام ،مــع بنــاء القــدرات املناســبة ومتابعــة تنفيذهــا؛ تكييــف املناهــج التعليميــة،
وتعديــل قوانــن العمــل واألحــوال الشــخصية والجزائيــة واالنتخابيــة؛ تحســن اإلبــاغ ورفــع الوعــي بشــأن
خدمــات الحاميــة والدعــم للنســاء املســتضعفات والناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؛
وإنشــاء برامــج خاصــة لتحفيــز املشــاركة االقتصاديــة والسياســية للمــرأة ،فضــا عــن تشــجيع إعــادة توزيــع
الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر والعمــل املنــزيل.
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ونأمــل بصــدق أن يــؤدي هــذا التوليــف للبيانــات واملعلومــات القانونيــة ووجهــات النظــر االجتامعيــة
والتحليــات والتوصيــات ملعالجــة العديــد مــن التحديــات الخاصــة بالنــوع االجتامعــي وإىل توجيــه
اإلصالحــات القانونيــة القامئــة عــى األدلــة واصحــاب الدعــوة ،فضــا عــن السياســات والربامــج ملســاعدة
األردن عــى الوفــاء بالتزاماتــه بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة وأهــداف التنميــة املســتدامة.
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الفصــل األول :املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) مــن منظــور السياســات
والترشيعــات
امللخص
يتضمــن هــذا التقريــر تحليـاً للترشيعــات ذات العالقــة بحقــوق املــرأة ،ويركــز عــى جوانــب رئيســية ،هــي
غالبـاً باســتخدام مــؤرشات لقيــاس املســاواة بــن الجنســن والفجــوة الجندريــة:
•الحامية من التمييز
•العنف ضد املرأة
•املشاركة السياسية
•املشاركة االقتصادية
•املرأة والصحة
•املرأة والتعليم
إضافــة إىل الدراســة والتحليــل لفئــات خاصــة مــن النســاء ،قــد يكـ ّن عرضــة لتمييــز متعــدد بســبب انتامئهن
لهــذه الفئــات ،وهن:
1.املرأة والفتاة من ذوات اإلعاقة
2.املرأة والفتاة الالجئة
3.الطفلة األنثى
ويف ســياق تحليــل الترشيعــات والسياســات ،فقــد تــم الرتكيــز عــى قوانــن ذات تأثــر مبــارش وواضــح
ورصيــح عــى املســاواة وعــى حقــوق املــرأة ذات العالقــة باملواضيــع الســابقة ،مــع تأكيدنــا عــى أن كل
الترشيعــات تهــم النســاء بع ِّدهـ ّن املواطنــات والرشيــكات للرجــال يف كل أمــور الحيــاة ،وقــد حاولنــا الرتكيــز
يف هــذا املحــور عــى ترشيعــات إمــا أن تكــون قــد تضمنــت متييــزا ً مبــارشا ً أو غــر مبــارش ،تؤثــر عــى
مشــاركتهن وتأثريهــن ومســاهمتهن يف النهــوض بوطنهــن ،وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،أي أنهــا
تؤثــر عليهــن بِع ِّد ِه ـ ّن (مؤث ـرات ورشيــكات يف إحــداث التغيــر ومتأث ـرات إيجاب ـاً وســلباً).
ويســتهل التقريــر مبوضــوع الحاميــة مــن التمييــز والحاميــة الدســتورية ملبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز
وأهميتهــا ،وخاصــة يف ظـ ِّـل عــدم ذكــر حظــر التمييــز ،وحاميــة مبــدأ املســاواة عــى أســاس الجنــس حاميــة
رصيحــة يف الدســتور األردين ،وألن النــص رصاحــة عــى املســاواة عــى أســاس الجنــس يف الدســتور يشــكل
إطــارا ً قيمي ـاً وطني ـاً ،فــا بــد مــن أن ينعكــس عــى الترشيعــات الوطنيــة.
ويذكــر أن األردن صــادق عــى العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي تلــزم الــدول األطراف
بكفالــة املســاواة وعــدم التمييــز عــى أســاس الجنــس ،ومنهــا العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،والعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،واتفاقيــة القضــاء عــى
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.
وبإقـرار مجلــس الــوزراء االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)٢٠٢٥-٢٠٢٠إذ إن هــذا اإلقـرار يجــدد
التــزام الحكومــة األردنيــة بتمكــن املــرأة وحاميــة حقوقهــا ،فإنــه يشــر إىل تعهــد الحكومــة بإنتهــاج
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التشــاركية يف تنفيذهــا ونقلهــا إىل حيــز التطبيــق ،ويذكــر أن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة قــادت
عمليــة إعــداد االسـراتيجية وبدعــم مــن األمــم املتحــدة للمــرأة .ومــع الجهــود التــي يقــوم بهــا األردن ّإل أن
الحاجــة مــا زالــت مطلوبــة الســتكامل عمليــة املراجعــة ،لضــان تنقيــة الترشيعــات مــن املــواد التــي متيــز
ضــد املــرأة واملتمثلــة بقانــون الجنســية ،وقانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب ،وقانــون العقوبــات ،وقانــون
األحــوال الشــخصية.
ومــا ال شــك فيــه أن املشــاركة السياســية للمــرأة ووجودهــا يف مواقــع صنــع القــرار ،شــهدت تقد ًمــا
ملموســا يف العقديــن املاضيــن ونقلــة نوعيــة وكميــةّ ،إل أن ذلــك مــا زال غــر ٍ
كاف ودون املأمــول .فــا
ً
تشــغل النســاء العديــد مــن املناصــب القياديــة يف القطــاع العــام ،ومثّــة عــدد محــدود مــن النســاء يعملــن
أمينــات عامــات للــوزارات ،وأمــا نســبة عمــل املــرأة يف الحكومــة وزيــر ًة فتتفــاوت ارتفاعـاً أو انخفاضـاً تبعـاً
لتوجهــات رئيــس الحكومــة يف التشــكيل ،ويذكــر أن الترشيعــات والقوانــن الناظمــة للحيــاة السياســية ،مثــل
االنتخــاب واألحـزاب والبلديــات والالمركزيــة ،فمــع أخذهــا مببــدأ التمييــز اإليجــايب يف متثيــل املــرأة ،إلّ أنهــا
ال تعمــل بصــورة منظمــة عــى تهيئــة البيئــة السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة الداعمــة لتمكــن النســاء مــن
الوصــول إىل مواقــع صنــع القـرار ،وخاصـ ًة املواقــع األوىل املقتــرة تاريخ ًيــا عــى الرجــال يف األردن ،وأهمهــا:
رئاســة الحكومــة أو الربملــان أو املجلــس القضــايئ.
ومــن خــال النظــر إىل معــدالت املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فتع ـ ّد واحــدة مــن أبــرز التحديــات التــي
تحــول دون الوصــول إىل املســاواة بــن الجنســن ،وال بــ ّد مــن اإلقــرار بــأن قــدرة االقتصــاد األردين عــى
خلــق فــرص عمــل كافيــة نســب ًة إىل عــدد الداخلــن الجــدد للســوق مــا زالــت محــدودة ودون املطلــوب،
وأن ارتفــاع املســتوى التعليمــي لإلنــاث مل ينعكــس إيجابــا عــى دخولهــن إىل ســوق العمــل ،وبصــورة
عامــة ال ميكــن تجاهــل الــدور األســايس الــذي تلعبــه القوانــن واألنظمــة والسياســات يف تهيئــة الظــروف
املناســبة لزيــادة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،إلّ أن التحــدي األبــرز يبقــى يف متابعــة تنفيــذ هــذه القوانــن
واألنظمــة ووضعهــا موضــع التطبيــق والتوفــر للموازنــات واملــوارد املاليــة الالزمــة إلنفاذهــا.
وفيــا يتصــل مبوضــوع العنــف ضــد املــرأة فقــد ركــز التقريــر عــى تحليــل قانــون العقوبــات الــذي مل
يتضمــن تعريف ـاً للعنــف ضــد املــرأة أو العنــف املنــزيل أو األرسي ،ولكنــه شــدد العقوبــة يف بعــض جرائــم
االعتــداءات الجنســية إذا كانــت واقعــة مــن أحــد أف ـراد األرسة ،وج ـ ّرم العديــد مــن أفعــال العنــف ض ـ ّد
املــرأة مبــا فيهــا التحــرش (الفعــل املنــايف للحيــاء) دون أن يســميه ،كــا تضمــن تحليـاً لقانــون الحاميــة مــن
العنــف األرسي والــذي يلقــي باملســؤولية عــى إدارة حاميــة األرسة واألحــداث لتنفيــذ غالبيــة أحكامــه ،ويع ُّد
هــذا القانــون للحاميــة وليــس تجرميي ـاً ،كــا تــم عــرض عــدد مــن االس ـراتيجيات والخطــط التــي أعدتهــا
الحكومــة األردنيــة بالرشاكــة مــع العديــد مــن الجهــات ،املتمثلــة باملنظــات غــر الحكوميــة واملانحــن
والــركاء الدوليــن ،والتــي توضــح االهتــام مبناهضــة العنــف ض ـ ّد املــرأة يف إطــار األرسة ،والرتكيــز عــى
جانــب الحاميــة مــع وجــود جهــود تتصــل بالوقايــة.
وبذكــر الجانــب الصحــي للمــرأة ،ومــع خل ـ ّو الدســتور األردين مــن النــص رصاحــة عــى الحــق يف الصحــة،
إلّ أنــه تــم اإلشــارة يف املــادة السادســة يف الفقــرة الخامســة ،إىل أ ّن القانــون يحمــي األمومــة والطفولــة،
كــا ينــص قانــون الصحــة األردين عــى أن وزارة الصحــة تعمــل عــى تحقيــق رعايــة صحيــة للمــرأة والطفــل
بتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــا مبــا يف ذلــك العنايــة بــاألم وطفلها/طفلتهــا ،وذلــك وفــق متطلبــات الصحــة
اإلنجابيــة الالزمــة وغريهــا مــن الشــؤون الصحيــة املتصلــة بتنظيــم األرسة.
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ومثّــة جهــود تبــذل عــى صعيــد االسـراتيجيات والخطــط التنفيذيــة الوطنيــة ذات العالقــة مــن أجــل تقديــم
الخدمــات الصحيــة وخدمــات الرعايــة بأفضــل الطــرق ،إذ يســتمر األردن بتقديــم املعلومــات واملشــورة
وخدمــات تنظيــم األرسة ذات الجــودة ،وخاصــة يف املناطــق النائيــة وللفئــات املهمشــة ،وكذلــك الســعي
لخفــض نســب األم ـراض والوفيــات لألمهــات ،مــن خــال تحليــل األســباب اســتنادا ً إىل معلومــات الســجل
الوطنــي لوفيــات األمهــات ،والعمــل عــى معالجــة األســباب وتوفــر الربامــج والخدمــات ودمجهــا يف
االس ـراتيجيات والسياســات والربامــج الوطنيــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة.
أمــا بخصــوص املــرأة والتعليــم ،فيدعــم األردن عــى املســتويني العــام والخــاص تعليــم النســاء والفتيــات،
وهــو مــن أبــرز مــؤرشات املســاواة بــن الرجــال والنســاء يف األردن ،إذ يتمتــع األردن اليــوم إىل ح ـ ٍّد كبــر
يف هــذه املســاواة يف مجــال التعليــم ،وقــد تضمنــت الخطــة االسـراتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم (-٢٠١٨
 )٢٠٢٢مــؤرشات تتصــل بــكال الجنســن.
فيــا يتعلــق بفئــات معينــة مــن النســاء الــايت قــد يواجهــن عقبــات معقــدة ،فقــد تطــورت البيئــة
الترشيعيــة املتصلــة بحقــوق األشــخاص ذوي/ات اإلعاقــة يف األردن عــر الســنوات ،مــن خــال تعديــات
طالــت الدســتور والقوانــن ذات العالقــة ،ومــن خــال االسـراتيجيات والسياســات التــي حاولــت أن تتــاءم
مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والربوتوكــول االختيــاري ،إذ صــادق األردن وبــدون أي تحفظــات
عــى كافــة مــواد االتفاقيــة يف عــام  ،٢٠٠٨كــا وضــع االسـراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (-٢٠٠٧
 ،)٢٠١٥وأق ـ ّر أول قانــون جامــع وشــامل لــذوي اإلعاقــة يف عــام  ،١٩٩٣إىل أن وصلنــا ترشيعيــا إىل قانــون
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم  ٢٠لعــام  ٢٠١٧الحــايل ،الــذي يعــ ُّد أول قانــون مناهــض للتمييــز
ضـ ّد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املنطقــة العربيــة ،ويركــز عــى نهــج الدمــج ،فيفــرض عــى كافــة الــوزارات
واملؤسســات العامــة تضمــن قضايــا حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن أطــر زمنيــة محــددة ،وكذلــك
حظــر كافــة أشــكال العنــف الجســدي والنفــي لهــم.
وال بــد مــن التطــرق إىل التعديــل الــذي تــم عــام  ٢٠٢٢عــى املــادة السادســة مــن الدســتور ،وذلــك بإلغــاء
نــص الفقــرة ( )٥منهــا واالســتعاضة عنــه بالنــص التــايل“ :يحمــي القانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
ويعــزز مشــاركتهم واندماجهــم يف مناحــي الحيــاة املختلفــة ،كــا يحمــي األمومــة والطفولــة والشــيخوخة
ويرعــى النــشء ومينــع اإلســاءة واالســتغالل” .وكانــت تنــص الفقــرة الخامســة عــى “يحمــي القانــون األمومة
والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل”.
ومــع أن األردن مــن الــدول غــر املوقعــة عــى اتفاقيــة الالجئــن لعــام  ١٩٥١وبروتوكولهــا اإلضــايف لعــام
 ،١٩٦٧والتــي تعــرف بالنطــاق الــدويل ألزمــات الالجئــن ،ورضورة توافــر تعــاون دويل وفــق مبــدأ تقاســم
األعبــاء بــن الــدول ،إلّ أن الدســتور األردين ينــص يف املــادة  ٢١الفقــرة رقــم ( :١ال يســلم الالجئون/الالجئــات
السياسيون/السياســيات بســبب مبادئهــم السياســية أو دفاعهــم عــن الحريــة) ،ويعــ ُّد األردن مــن أكــر
الــدول التــي اســتقبلت الالجئني/الالجئــات عــى مــدار تاريخــه املمتــد منــذ مئــة عــام ،وتعـ ُّد الحكومــة خطــة
االســتجابة لألزمــة الســورية املرجعيــة الوحيــدة لتحديــد االحتياجــات الالزمــة للح ـ ِّد مــن أثــر اســتضافة
الالجئني/الالجئــات السوريني/الســوريات ،ودعــم املجتمعــات املســتضيفة لهــم ودعــم الخزينــة ،إذ إن الخطــة
تغطــي  ٧قطاعــات رئيســية ،وال بـ َّد مــن اإلشــارة إىل أنــه وبعــد اجتيــاح جائحــة وبــاء الكورونــا ،وتــم تحديث
خطــة االســتجابة لألعــوام ( ،)٢٠٢٣-٢٠٢١فقــد أضيــف للبنــود الرئيســية بنــد جديــد مرتبــط باالســتجابة
للجائحــة.
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وبخصــوص الطفلــة األنثــى ،فقــد صــادق األردن عــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل ولكــن ويف ظـ ِّـل غيــاب قانــون
خــاص بحقــوق الطفــل ،فقــد تــم تحليــل عــدد مــن القوانــن ذات العالقــة بحقــوق الطفلــة األنثــى مثــل
قانــون األحــوال الشــخصية ،وقانــون العقوبــات ،وقانــون األحــداث وتوصياتنــا فيــا يتصــل باملوضــوع.
املقدمة
يخــوض األردن باســتمرار عمليــة إصالحــات سياســية وترشيعيــة بالرشاكــة والحــوار مــع مكونــات املجتمــع
األردين ،وتســر هــذه العمليــة برسعــات متفاوتــة وتتأثــر بتحديــات اقليميــة ع ـ ّدة ،أبرزهــا مثــل القضايــا
األمنيــة وعــدم االســتقرار الســيايس االقليمــي ،وتدفق أعــداد كبرية مــن الالجئني/الالجئــات إىل أراضيــه ،إضافة
إىل تحديــات داخليــة تتصــل مبحدوديــة املــوارد ،ووجــود ثقافــة ال تدعــم املســاواة بــن الجنســن ،وتنظــر إىل
العالقــة بــن املــرأة والرجــل برتاتبيــةّ ،إل أن وجــود اإلرادة السياســية املبكــرة لاللتـزام بتنفيــذ أهــداف التنمية
املســتدامة ،ودعــم الــركاء الدوليــن وهيئــات األمــم املتحــدة وهيئــة األمــم املتحــدة للمرأةتســاعد األردن
يف مواجهــة هــذه التحديــات مــن خــال اتخــاذ خطــوات إصالحيــة ومراجعــة ترشيعاتــه ،ومــع ذلــك فــإ ّن
هــذا الجهــد مل يســتطع (إىل اآلن) الوصــول إىل كافــة األهــداف املأمولــة بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن،
وجــاءت جائحــة الكورونــا لتشــكل تحديـاً إضافيـاً ،ولكــن ذلــك ال يعنــي فقــدان األمــل ،ألن التجــارب أثبتــت
أن اإلرصار والتعــاون والتنســيق والتشــبيك والحــوار بــن األطـراف يحقــق النتائــج ،وخاصــة إذا مــا تفاعلــت
هــذه الجهــود مــع الــرأي العــام وعملــت عــى التأثــر عليــه ،ومثــال ذلــك إلغــاء املــادة  ٣٠٨مــن قانــون
العقوبــات .ولتحقيــق النجــاح ال ب ـ ّد مــن تحقيــق األهــداف مــن إرشاك الفئــات املســتهدفة ،مثــل النســاء
الناجيــات مــن العنــف ،والعامــات املهاج ـرات ،وذوات اإلعاقــة ،وكب ـرات الســن ،والطفــات وغريهــن ،إىل
جانــب الرجــال يف عمليــة التخطيــط والتنفيــذ؛ ألن شــعار (ألّ نــرك أحــدا ً خلفنــا) يبــدأ بالخطــوة األوىل ،وال
بـ ّد مــن أن يســتمر إىل مرحلــة املراقبــة والتقييــم.
ويحــرص األردن عــى تقديــم تقاريــره إىل اللجــان التعاقديــة الخاصــة مبراقبــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان ،إضافــة إىل تقاريــر العــرض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان املقــدم إىل مجلــس حقــوق
اإلنســان ،وتقريــره الطوعــي حــول تطبيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،ويف عــام  ٢٠١٥بتشــكيل اللجنــة
الوزاريــة لتمكــن املــرأة ،وأقــ ّر االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)٢٠٢٥-٢٠٢٠وقــدم تقاريــره
الدوليــة للجــان األمــم املتحــدة التعاقديــة ،مثــل لجنــة حقــوق الطفــل ،ولجنــة مناهضــة التعذيــب ،وبــدأ
عمليــة تشــاركية ملراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان.
ويتضمــن التقريــر تحلي ـاً للسياســات التــي تتصــل بحقــوق املــرأة وتنظيــم شــؤونها ،يتضمــن كل قســم
تحليـاً للترشيعــات (الدســتور والقوانــن واألنظمــة) واالسـراتيجيات والخطــط الوطنيــة ،وعــرض توصيــات
لجــان األمــم املتحــدة املتصلــة باملــرأة ،وينتهــي كل قســم بعــدد مــن التوصيــات التــي نراهــا ذات أهميــة
لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن والقضــاء عــى التمييــز والعنــف ضــد املــرأة وتحقيــق الهــدف الخامــس
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة مــع التأكيــد عــى أن كل الترشيعــات واالس ـراتيجيات الوطنيــة تهــم كل
املواطنــن رجــاالً ونســا ًء وتؤثــر عليهــم ،ولذلــك تــم التخصيــص يف هــذا التقريــر ،مبــا لــه مــن أثــر مبــارش
عــى املــرأة ،فيكفــل لهــا حقـاً باملســاواة أو يجعلهــا عرضــة للتمييــز والعنــف ،وهــو أمــر يؤثــر أيضـاً عــى
الرجــال ،حيــث أن لــكل شــخص دور يلعبــه ،ويســتفيد منــه ،وهــو يشــارك يف األثــر اإليجــايب لتحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة واملســاواة بــن الجنســن.
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أوالً :الحامية من التمييز
تعــد الحاميــة الدســتورية ملبــدأ املســاواة مــن أهــم أشــكال الحاميــة ،وتحــرص الــدول يف دســاتريها عــى أن
يتصــدر هــذا الحــق يف مقدمتهــا ،وكذلــك فعــل الدســتور األردين لعــام  ١٩٥٢وتعديالتــه ،فقــد ورد يف املــادة
ـص عــى أن“ :األردنيــون أمــام القانــون
السادســة يف الفقــرة األوىل منــه بخصــوص الحــق يف املســاواة ،إذ نـ ّ
1
ســواء ال متييــز بينهــم يف الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا يف العــرق أو اللغــة أو الديــن”  .ومل يــرد النــص
رصاحــة عــى حظــر التمييــز عــى أســاس الجنــس ،بــل وردت مجموعــة ألســس التمييــز املحظــورة مغلقــة
وليســت مفتوحــة يف املــادة  ١/٦يف الدســتور ،وهــي العــرق ،أو اللغــة ،أو الديــن ،وذلــك مــع أن أشــكال
التمييــز الواقعــة عــى أســاس اللغــة تــكاد ال تذكــر يف املجتمــع األردين ،وخاصــة إذا مــا قورنــت مــع التمييــز
عــى أســاس الجنــس ،ويذكــر أن العديــد مــن املنظــات الحقوقيــة األردنيــة قــد خاطبــت اللجنــة امللكيــة
لتعديــل الدســتور التــي تــم تشــكيلها عــام  ٢٠١١القـراح تعديــل املــادة السادســة مــن الدســتور ،وإضافــة
الجنــس بوصفــه أحــد أســس التمييــز املحظــورة ،إلّ أن ذلــك مل يتــم .وورد الحقـاً يف تقريــر األردن الخامــس
للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة املقــدم بتاريــخ ( :٢٠١٦/٧/٥ال يعــاب عــى هــذه املــادة
( )٦أنهــا مل تذكــر معيــار الجنــس مــن ضمــن املعايــر ،وذلــك لكــون النــص الدســتوري جــاء عام ـاً ليشــمل
الذكــر واألنثــى) ،2وقــد كــرر األردن هــذا التفســر يف تقريــره الــدوري الســادس للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى
التمييــز ضــد املــرأة واملقــدم يف عــام .٢٠١٦
وحــول توصيــة لجنــة االتفاقيــة رقــم  ١٤بــإدراج كلمــة الجنــس يف املــادة السادســة مــن الدســتور نكــرر يف
هــذا املجــال مــا ورد يف التقاريــر الســابقة ،ونضيــف أن عــدم ذكــر الجنــس يف هــذه املــادة ال يعــد شــكالً
مــن أشــكال التمييــز بــن املواطنــن ،فكافــة الحقــوق املنصــوص عليهــا بالدســتور املمنوحــة للذكــر هــي ذات
الحقــوق املمنوحــة لألنثــى ،إضافــة إىل أنــه قــد صــدر عــن اللجنــة امللكيــة لتعديــل الدســتور عــام ،٢٠١١
التأكيــد عــى أن لفــظ األردنيــن أينــا ورد يشــمل املــرأة والرجــل دون متييــز.3
ومــا زالــت هــذه املنظــات الحقوقيــة تطالــب بــرورة النــص رصاحــة عــى املســاواة عــى أســاس الجنــس،
وعــى أســاس أن النــص رصاحــة عــى املســاواة بــن الجنســن يف الدســتور يشــكل أقــوى التـزام عــى الدولــة
ملعالجــة أوجــه عــدم املســاواة ،وأن النصــوص الحياديــة تضعــف إمكانيــة املســألة حــول تحقيــق املســاواة
يف القوانــن واملامرســات.
كــا أن وجــود نــص رصيــح يشــكل إطــارا ً قيميـاً وطنيـاً تســتلهم منــه الترشيعــات وغريهــا مــن السياســات
واالسـراتيجيات ،ويســاعد يف تشــكيل الثقافــة العامــة وعــى تشــكيل الثقافــة الرســمية واألهليــة ،كــا يعـ ُّد
أداة لتقييــم عمــل املؤسســات والترشيعــات ،وبالتــايل التـزام بتحقيــق النتائــج واألثــر الــذي يجعــل الدولــة
تقــوم مبراجعــة سياســاتها وجمــع املعلومــات والبيانــات وتصنيفهــا مــن منظــور املســاواة بــن الجنســن،
وإدمــاج هــذا املفهــوم يف اسـراتيجيتها ويف جميــع أعاملهــا ،وخاصــة أن هــذا التمييــز لــه أثــره عــى تهميــش
النســاء وعــى إضعــاف دورهــن يف النهــوض بوطنهــن ،وعــى ضعــف مجابهــة األمنــاط املجتمعيــة التــي متيــز
ضــد النســاء والتــي تعيــق مــن الوصــول إىل العدالــة االجتامعيــة ،ومــن املهــم أيض ـاً أن النــص الدســتوري
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الــذي يكفــل املســاواة بــن الجنســن برصاحــة ،يشــكل أحــد ضامنــات الوصــول للعدالــة أمــام القضــاء
الوطنــي ومتكــن النســاء والضحايــا مــن اســتخدامها يف كل مــرة تكــون حقوقهــن عرضــة لالنتهــاك بســبب
قانــون غــر دســتوري.
كــا أن الدســتور ومــع إجـراء تعديــات واســعة عليه خــال الســنوات األخرية مل يكــن يتضمــن أي نص مبارش
لحقــوق املــرأة ،باســتثناء مــا ورد يف نــص املــادة /٢٣د التــي تنــص عــى“ :تعيــن رشوط خاصــة بعمــل النســاء
واألحداث”-4عــى غ ـرار مــا تضمنتــه دســاتري عــدة دول عربيــة قامــت بتحديــث دســاتريها بنفــس امل ـ ّدة.
إال أنــه يف بدايــة عــام  ٢٠٢٢أحــرز األردن تقدمـاً ترشيعيـاً عــى مســتوى الدســتور فيــا يتعلــق باملــرأة حيث
شــهد كانــون الثــاين  ٢٠٢٢تغيــر عنــوان الفصــل الثــاين مــن الدســتور مــن “حقــوق األردنيــون وواجباتهــم”
إىل “حقــوق األردنيــون واألردنيــات وواجباتهــم” لتدخــل كلمــة األردنيــات أول مــرة يف نــص الدســتور.
ويتنــاول الفصــل الثــاين مــن الدســتور كافــة املــواد املتعلقــة بالحقــوق والحريــات والواجبــات والتــي
هــي جوهــر املواطنــة الكاملــة واملتســاوية ،وهــي :الحــق يف املســاواة أمــام القانــون ،والحــق يف العمــل
والتعليــم ،والحــق يف حاميــة األرسة وتقويــة أوارصهــا وكيانهــا ،وحقــوق الفئــات األكــر حاجــة للحاميــة
ككبــار الســن وذوي اإلعاقــة ،والحريــة الشــخصية ،وحرمــة الحيــاة الخاصــة ،والحــق يف الســامة الجســدية،
والحــق يف حريــة اإلقامــة والتنقــل ،والحــق يف متلــك األمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة ،ومنــع االســتغالل
والعمــل الجــري ،وحريــة مامرســة الشــعائر الدينيــة ،وحريــة الــرأي والتعبــر ،والحــق يف االجتــاع وتأســيس
الجمعيــات واألح ـزاب واالنضــام إليهــا ،والحــق يف الحصــول عــى املعلومــة ،والحــق يف رسيــة املخاطبــات
واملراســات ،والحــق يف تأســيس املــدارس ،والحــق يف تــويل املناصــب العامــة والوظائــف العامــة ،باإلضافــة
إىل واجــب الدفــاع عــن الوطــن وأرضــه ووحــدة شــعبه والحفــاظ عــى الســلم االجتامعــي ،وواجــب خدمــة
الوطــن يف حــاالت الطــوارئ.
كــا متــت إضافــة فقــرة جديــدة بالرقــم ( )٦إىل املــادة السادســة مــن الدســتور خاصــة باملــرأة تنــص عــى:
“تكفــل الدولــة متكــن املــرأة ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل يف بنــاء املجتمــع مبــا يضمــن تكافــؤ الفــرص عــى
أســاس العــدل واإلنصــاف وحاميتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز” حيــث تعتــر هــذه أول مــرة يتــم
النــص رصاحــة عــى حقــوق خاصــة للنســاء باإلضافــة إىل حاميتهــن مــن كافــة أشــكال العنــف والتمييــز يف
نصــوص الدســتور.
ويتصــدر (الحــق باملســاواة وعــدم التمييــز) االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صــادق عليهــا األردن
ونرشهــا يف الجريــدة الرســمية يف العامــن ( ،)٢٠٠٧-٢٠٠٦وهــي:
1.العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية  :5١٩٦٦الــذي صــادق عليــه األردن دون تحفظــات،
ونــره يف الجريــدة الرســمية  ،٢٠٠٦إذ تحظــر الفقــرة األوىل مــن املــادة الثانيــة مــن العهــد التمييــز عــى
أســاس الجنــس وغريهــا مــن أســس التمييــز يف التمتــع بالحقــوق املعــرف بهــا منــه ،كــا ورد يف العهــد نصـاً
خاصـاً يتعلــق باملســاواة بــن الجنســن؛ إذ تؤكــد املــادة  ٣مــن العهــد عــى املســاواة بــن الجنســن ،والتــي
تتعهــد مبوجبهــا الــدول األطـراف يف هــذا العهــد بكفالــة تســاوي الرجــال والنســاء يف حــق التمتــع بجميــع
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الحقــوق املدنيــة والسياســية املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد ،كــا تع ـ ُّد املــادة  ٢٦مــن العهــد ضامنــة
قامئــة بذاتهــا لتوفــر حاميــة متســاوية وفعالــة أمــام القانــون عمومـاً وليــس يف الحقــوق الــواردة يف العهــد
وحســب ،والتــي متثــل حجــر الزاويــة للحــق يف املســاواة والحاميــة مــن التمييــز ،إذ تنــص عــى مــا يــي:
ْ
“النــاس جميع ـاً ســواء أمــام القانــون يتمتعــون دون أي متييــز ،ويكفــل لجميــع األشــخاص عــى الســواء
حاميــة فعالــة مــن التمييــز ألي ســبب كالعــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الــرأي سياســياً أو
غــر ســيايس أو األصــل القومــي أو االجتامعــي ،أو الــروة أو النســب أو غــر ذلــك مــن األســباب” .ونالحــظ
أن مــا ورد يف هــذه املــادة يلــزم الــدول األط ـراف باح ـرام الحــق باملســاواة بوصفــه حق ـاً مســتقالً ،وأن مــا
ورد مــن أســس التمييــز املحظــورة يف هــذه املــادة ورد عــى ســبيل املثــال ال للحــر ضمــن مجموعــة أســس
مفتوحــة وليســت مغلقــة ،ومــن الجديــر ذكــره أن األردن قــد صــادق عــى العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة
والسياســية دون تحفظــات.
2.العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة  :6١٩٦٦الــذي صــادق عليــه األردن
دون تحفظــات ونــره يف الجريــدة الرســمية عــام  ٢٠٠٦ودون تحفظــات ،ويتضمــن نصوص ـاً تتطــرق إىل
الحــق يف املســاواة مبــارشة ،وعــى ســبيل املثــال ،املــادة  ٢/٢التــي تلــزم الــدول األطـراف بــأن تضمــن جعــل
مامرســة الحقــوق املنصــوص عليهــا بالعهــد بريئــة مــن أي متييــز بســبب العــرق ،أو اللــون ،أو الجنــس ،كــا
تتضمــن نصـاً خاصـاً باملســاواة بــن الجنســن ،إذ يلــزم الــدول بضــان املســاواة بــن الذكــور واإلنــاث يف حــق
التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،إىل جانــب مــواد أخــرى تتعلــق باملســاواة
باألجــر واملكافــأة لــدى تســاوي قيمــة العمــل.
3.اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة :7والتــي
صــادق عليهــا األردن دون تحفظــات ونرشهــا يف الجريــدة الرســمية عــام  ،٢٠٠٦والتــي ُعـ َّدت أحــد أشــكال
التعذيــب ،وهــو العمــل الــذي ينتــج عنــه أمل أو عــذاب شــديد جســدياً كان أو عقليـاً يُلحــق بشــخص عمــدا ً،
ويكــون القصــد منــه التمييــز أيـاً كان نوعــه ،ويقــوم بــه أو يســكت عنــه أو يحـ ِّرض عليــه موظــف عــام.
4.اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  :8١٩٧٩والتــي صــادق عليهــا األردن ونرشهــا
يف الجريــدة الرســمية يف عــام  ٢٠٠٧قبيــل مناقشــة تقريــره املقــدم إىل لجنــة ســيداو ،وقــد أدى األردن
عــددا ً مــن التحفظــات عــى بعــض أحــكام هــذه االتفاقيــة ،وهــي :املــادة ( ،)٢/٩املــادة ( ،)٤/١٥واملــادة
(/١/ ١٦ج،ح،ز) ،وقــد ســحب األردن تحفظــه عــى املــادة ( )٤/١٥املتعلقــة باملســاواة بالحــق يف التنقــل
واختيــار مــكان الســكن يف عــام  ،٢٠٠٩وأبقــى عــى تحفظيــة اآلخريــن واملتعلقــن باملســاواة بخصــوص
جنســية األطفــال ،واملســاواة بــن املــرأة والرجــل عنــد انعقــاد الزوجيــة وأثنائهــا وبعــد انقضائهــا ،واملســاواة
يف الحقــوق واملســؤوليات يف األمــور املتصلــة بأطفالهــا ووصفهــا والديــن ،بغــض النظــر عــن حالتهــا
الزوجيــة ،وتعــرف املــادة األوىل التمييــز وتلتــزم االتفاقيــة يف املادتــن  ٢و ٣بعــدة أمــور ،الهــدف منهــا وضــع
سياســة تســتهدف القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتخــاذ التدابــر املناســبة مبــا يف ذلــك
الترشيعيــة لكفالــة تطــور املــرأة وتقدمهــا الكاملــن.
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5.اتفاقيــة حقــوق الطفــل  :9١٩٨٩والتــي صــادق عليهــا األردن وتــم نرشهــا يف الجريــدة الرســمية يف عــام
 ٢٠٠٦بعــد مصادقــة مجلــس األمــة عليهــا ،مــع تحفظــه عــى املــواد املتعلقــة بحريــة الديانــة واملعتقــد
وتبنــي األطفــال ،ولكنــه مل يتحفــظ عــى املــادة التــي تكفــل الحــق باملســاواة أو الحــق بالجنســية.
6.اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة  :10٢٠٠٦وهــي اتفاقيــة صادق عليهــا األردن ونرشهــا يف الجريدة
الرســمية يف عــام  ٨٠٠٢بعــد عرضهــا عــى الربملــان ،وقــد سـ ّن األردن ترشيعـاً خاصـاً لــذوي اإلعاقــة ،وهــي
كذلــك اتفاقيــة متخصصــة بحظــر التمييــز عــى أســاس اإلعاقــة ،وتشــر إىل الظــروف الصعبــة التــي يواجههــا
األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن يتعرضــون ألشــكال متعــددة مــن التمييــز عــى أســاس العــرق ،أو اللــون ،أو
الجنــس ،أو اللغــة ،وغريهــا.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن نــر هــذه االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والتــي تلــزم الــدول األطـراف بكفالة
املســاواة عــى أســاس الجنــس يف الحقــوق التــي تنــص عليهــا ،أو بوصفــه حقـاً مســتقالً كــا ورد يف املــادة
 ٢٦مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،وكذلــك باتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة ،يعطــي هــذه االتفاقيــات حجــة أمــام القضــاء الوطنــي وإمكانيــة اســتخدامها واالحتجــاج بهــا
مــن خــال املتخاصمــن ،أو االســتناد إليهــا يف األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم ،ومــع أن الدســتور األردين ال
يتضمــن نصـاً حــول القيمــة القانونيــة لالتفاقيــات التــي تصــادق عليهــا اململكــة ،فــإن املحاكــم األردنيــة قــد
أصــدرت أحكام ـاً يُســتند إليهــا يف هــذه االتفاقيــات ،ومثــل هــذه األحــكام مــا ورد يف املعلومــات املقدمــة
مــن األردن بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الخامــس للجنــة املعنيــة بحقــوق
اإلنســان يف األمــم املتحــدة بتاريــخ  ٢٣كانــون األول .11٢٠٢٠
وقــد ورد يف قــرار تفســري للمحكمــة الدســتورية رقــم  ١لســنة  ٢٠٢٠يتعلــق بتفســر املــادة  ٣٣مــن
الدســتور “إن املعاهــدات الدوليــة لهــا قوتهــا امللزمــة ألطرافهــا ويتوجــب عــى الــدول احرتامهــا ،طاملــا
ظلــت قامئــة ونافــذة ،مــا دامــت هــذه املعاهــدات جــرى إبرامهــا والتصديــق عليهــا واســتوفت اإلجـراءات
املقــررة لنفاذهــا” ،12إذ وضــع هــذا القـرار حــدا ً ألي جــدل حــول القيمــة الدســتورية للمعاهــدات الدوليــة
يف مواجهــة الترشيعــات الوطنيــة ،ويع ـ ُّد هــذا الق ـرار مبثابــة دســرة ملبــدأ ســمو املعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة عــى القوانــن الوطنيــة ،وذلــك مــن خــال مــا متلكــه الق ـرارات التفســرية مــن حجــة دســتورية
ملزمــة للمحكمــة ذاتهــا يف قراراتهــا املســتقبلية ولباقــي ســلطات الدولــة وللكافــة.13
ومــع ذلــك فــإن قطاعـاً ال بــأس بــه يف املجتمــع األردين مبــا فيه م ّمــن يعملــون يف القطــاع الرســمي (التنفيذي
والترشيعــي والقضــايئ) ينظــرون إىل حقــوق اإلنســان عــى أنهــا قيــم غربيــة ووســيلة لتغيــر املجتمــع،
وأنهــا ال تتفــق مــع ثقافــة املجتمــع األردين وتقاليــده وقيمــه ،وبالتــايل رفــض هــذه املنظومــة الدوليــة
واالتفاقيــات الدوليــة ،وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بحقــوق املــرأة واملســاواة بــن الجنســن .وهــذه الثقافــة
املجتمعيــة ال تنظــر بعــن الرضــا إىل اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،وخاصــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
9

اتفاقية حقوق الطفل .1998

 10ديباجة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .2006
 11املعلومــات الــواردة مــن األردن بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة بشــأن تقريــره الــدوري الخامــس للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان /األمــم املتحــدة /تاريــخ االســتالم 23 ،كانــون
األول /ديســمرب  ،CCPR/C/JOR/FCO/5 ،2020وثيقــة رقــم GE.21-01873(A)،صفــحة رقــم .5
 12قرار املحكمة الدستورية رقم  1لسنة  ،2020املنشور يف عدد الجريدة الرسمية رقم  ،5640بتاريخ  11أيار .2020
 13ورد يف املعلومــات املقدمــة مــن األردن عــن متابعــة املالحظــات الختاميــة عــى تقريرهــا للتقاريــر  2018للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري /األمــم
املتحــدة /تاريــخ االســتالم  19آب  CERD/C/JOR/FCO/18-20،،2020رقــم الوثيقــة  ،GE20-11145Aصفحــة رقــم .4
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أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وال سـ ّيام يف ظـ ِّـل غيــاب قانــون أردين شــامل للمســاواة وعــدم التمييــز ،وغيــاب
نــص يف قانــون العقوبــات يجــرم ويعاقــب عــى التمييــز .كــا ال يتضمــن أي ترشيــع أردين تعريفـاً للتمييــز
املحظــور باســتثناء مــا ورد يف االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صــادق عليهــا األردن ،وقــد َعـ َّدت
االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان مرجعيــة لهــا،
وعـ َّدت األعـراف واالتجاهــات واألدوار االجتامعيــة التــي تدعــم املســاواة بــن الجنســن الهــدف االسـراتيجي
الثالــث لهــا.14
عدد من الترشيعات األردنية واالختالفات املبنية عىل الجنس
1.قانون الجنسية:
ينظــم قانــون الجنســية رقــم  ٦لســنة  ١٩٥٤الجنســية األصليــة واكتســاب الجنســية ،وينطــوي القانــون عــى
عــدد مــن النصــوص التمييزيــة ،فالقانــون مينــح الجنســية األصليــة بحكــم الــدم لــكل طفل/طفلــة يولد/تولــد
ألب أردين ومل يقـ ّر نفــس الحــق ألبنــاء األردنيــات ،فاملــرأة األردنيــة التــي تتــزوج مــن غــر أردين يتعــذر عــى
أبنائها/بناتهــا الحصــول عــى الجنســية األردنيــة عــى أســاس الــدم أســوة بأبناء/بنــات األردين املتــزوج مــن
أجنبيــة ،وقــد يجعلهــم ذلــك عرضــة النعــدام منحهــم الجنســية ،وخاصــة إذا تعــذر عليهــم الحصــول عــى
جنســية آبائهــم ،وذلــك يحصــل مــع أن املــادة  ٩مــن القانــون تنــص عــى أن “أبنــاء األردين أردنيــون أينــا
ولــدوا” ،15ومل تحــدد هــذه املــادة األردين الذكــر وإمنــا وردت عامــة.
ومــع مطالبــة املنظــات الحقوقيــة بكفالــة الحــق باملســاواة بــن الرجــال والنســاء فيام يتصــل مبنــح أبنائهم/
بناتهــم الجنســية ،فــإن هــذه املطالــب تــم رفضهــا ومــا يعــزز هــذا الفهــم كذلــك هــو رفــض الحكومــة إزالة
التحفــظ عــن املــادة  ٩مــن اتفاقيــة ســيداو ،ولحســم هــذا الجــدال الحقوقــي ق ـ ّرر مجلــس الــوزراء عــام
 ٢٠١٤إصــدار قـرار بشــأن امتيــازات أبنــاء األردنيــات ،16والــذي تضمــن إقـرار بعــض املزايــا املتصلــة بالصحــة
والتعليــم املــدريس وقيــادة الســيارة وإصــدار بطاقــات تعريفيــة ألبنــاء األردنيــات ،ووفقـاً ملــا ورد يف تقريــر
األردن الخامــس للجنــة املعنيــة لحقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدة املقــدم بتاريــخ  ٥متــوز  ،17٢٠١٦بــأن
عــدد األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردنيــن يقــدر بحــوايل ( )٨٨,٩٨٣وعــدد أبنائهــن املســتفيدين مــن
التســهيالت بحــوايل ( ،)٣٥٥,٩٣٢وأن هــذه األرقــام وفق ـاً لتقريــر األردن كبــرة وتزيــد مــن أعبــاء املوازنــة
العامــة ،إذ تقــدر التكلفــة املاليــة املرتتبــة عــى التســهيالت بحــوايل  ٦٣,٠٠٠,٠٠٠دينــار.
ويرتتــب عــى عــدم منــح الجنســية ألبنــاء األردنيــات مــن غــر األردنيــن صعوبــات تتصــل باإلقامــة والقبوالت
الجامعيــة ورســوم الجامعــات واالنتســاب للنقابــات املهنيــة ،وغريهــا مــن األمــور املتصلــة بحيــاة النســاء
األردنيــات وأبنائهــن ،كــا تؤثــر مبــارشة عــى حــق النســاء باختيــار أزواجهــن ،إذ إن زواجهــن مــن أجنبــي
يرتتــب عليــه التزامــات قانونيــة تتصــل بالــزوج واألبنــاء الذيــن يعاملــون بصفتهــم أجانــب ال ترتتــب عنــد
زواج األردين مــن أجنبيــة.
 14تــم إق ـرار االس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن  2025-2020مــن خــال مجلــس الــوزارء يف  8آذار  ،2020مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي ،إذ أعدّتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة
لشــؤون املــرأة مــن خــال عمليــة تشــاركية واســعة النطــاق ،شــملت كافــة املحافظــات واســتندت يف تطويرهــا إىل مرجعيــات أساســية يف الدســتور وجملــة مــن االتفاقيــات
وااللتزامــات الدوليــة والوطنيــة املتصلــة بحقــوق املــرأة.
 15قانون الجنسية رقم  6لسنة .1954
 16صــدرت تعليــات لتنفيــذ قـرارات مجلــس الــوزراء املتصلــة مبنــح أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردنيــن التســهيالت لســنة  ،2018وهــي منشــورة يف الجريــدة الرســمية،
عــدد  5531بتاريــخ  17أيلــول .2018
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ومــن مظاهــر التمييــز األخــرى املوجــودة يف قانــون الجنســية األردين أن األجنبيــة املتزوجــة مــن أردين لهــا
الحــق يف الحصــول عــى الجنســية وعنــد توافــر رشوط معينــة ،بينــا األجنبــي الــذي يتــزوج أردنيــة ليــس
لــه الحــق نفســه.
2.العالقات األرسية:
وفقـاً للمــواد  ١٠٩ ،١٠٨ ،١٠٦ ،١٠٥ ،١٠٤ ،١٠٣مــن الدســتور األردين ،فــإن املحاكــم الدينيــة تختــص بالنظــر
يف مســائل األحــوال الشــخصية ،وتختــص املحاكــم الرشعيــة وحدهــا مبســائل األحــوال الشــخصية عندمــا
يكــون الفرقــاء مســلمني ،وتختــص بهــا مجالــس الطوائــف الدينيــة األخــرى (غــر املســلمة) ،والتــي اعرتفــت
الحكومــة أو تعــرف فيهــا بأنهــا مؤسســة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
وينظــم قانــون األحــوال الشــخصية رقــم  ١٥لســنة  18٢٠١٩أمــور األحــوال الشــخصية للمســلمني ،والتــي
تشــمل الخطبــة والــزواج وإنهــاءه والطــاق ،والنفقــة والواليــة والوصايــة عــى األطفــال والحضانة واالســتزارة،
واملـراث ،وإثبــات النســب والديــة ،ويشــرط قانــون األحــوال الشــخصية موافقــة الــويل وهــو األب عــى زوج
ابنتــه البكــر مــن حيــث املبــدأ ،والواليــة عــى األطفال/الطفــات هــي لــأب ،وأحــكام الطــاق مختلفــة بــن
الرجــل واملــرأة ،ويســمح القانــون بتعــدد الزوجــات وفــق ضوابــط محــددة ،وتفقــد األم حضانــة أوالدهــا
إذا تزوجــت بغــر محــرم للصغــر ،ومــع أن القانــون ينــص عــى أن سـ ّن الــزواج هــو  ١٨ســنة شمســيةّ ،إل
أنــه أورد اســتثناءات وفــق ضوابــط ،إذ يجيــز زواج الذكــور واإلنــاث ملــن بلــغ  16عــام مــن أعامرهــم ،وقــد
كان هــذا النــص محـ َّـل جــدل كبــر بــن املؤسســات الحقوقيــة والترشيعيــة ،وكذلــك بــن مجلــي النــواب
واألعيــان.
ـر املتزوجــن يف األردن وفقـاً للتقريــر اإلحصــايئ الصــادر
وتشــكل الفتيــات الغالبيــة العظمــى مــن نســبة ال ُقـ ّ
عــن دائــرة قــايض القضــاة .أمــا بخصــوص املســيحيني فــإن قضايــا األحــوال الشــخصية ألبناء/بنــات الطوائــف
املســيحية محـ ّـل جــدل ونقــاش يف ظـ ِّـل غيــاب مرجعيــة قانونيــة واحــدة .كــا أن قوانــن األحــوال الشــخصية
لبعــض الطوائــف غــر منشــورة يف الجريــدة الرســمية ،وهــي قوانــن إمــا بيزنطيــة أو عثامنيــة قدميــة ،وال
تحــدد حــدا ً أدىن لســن الخطبــة والــزواج.
3.قانون البينات األردين رقم  ٣٠لسنة  ١٩٥٢وتعديالته:
ال مييــز قانــون البينــات األردين رقــم  ٣٠لســنة  ١٩٥٢وتعديالتــه وقانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة
يف البــاب الثالــث البينــات يف الدعــاوى الجزائيــة يف الشــهادة بــن النســاء والرجــال ،فشــهادة كل منهــا
متســاوية أمــام القضــاء النظامــي يف القضايــا الجزائيــة والحقوقيــة ،وأمــام كاتــب العــدل ،وقــد جــرى العــرف
عــى التمييــز بــن النســاء والرجــال يف الشــهادة أمــام املحاكــم الرشعيــة يف بعــض القضايــا.
19

4.قانــون جــوازات الســفر رقــم  ٢لســنة  ١٩٦٩وتعديالتــه ،وقانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب رقــم ٢٤
لســنة  ١٩٧٣وتعديالتــه:
يف حــن ال مييــز القانــون بــن النســاء والرجــال يف كيفيــة اســتصدار جــواز الســفر الخــاص بــأي منهــاّ ،إل
أن املــادة  ١١منــه تنطــوي عــى متييــز ،إذ تنــص عــى أنــه“ :يجــوز أن يشــمل جــواز الســفر العــادي عنــد
إصــداره زوجــة أو زوجــات حاملــه وأوالده القارصيــن دون سـ ِّن السادســة عــرة وأن يكونــوا منحدريــن مــن
 18قانون األحوال الشخصية رقم  15لسنة .2019
 19قانون البينات األردين رقم  3لسنة  1953وتعديالته.
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أب أردين” ،20ووفقـاً الســتامرة الخدمــات اإللكرتونيــة لتقديــم خدمــة تجديــد جــواز الســفر إلكرتونيـاً فإنــه
لــويل األمــر (األب /األم) الحــق يف تقديــم طلــب تجديــد جــواز الســفر إلكرتوني ـاً ،وعــى املطلقــة /األرملــة
إحضــار حجــة وصايــة مؤقتــة صــادرة للقــارص يف املحكمــة الرشعيــة.
5.قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم  ٢٤لسنة  ١٩٧٣وتعديالته:
ال يتضمــن نصـاً يقـ ّر لألجنبــي الــذي يتــزوج مــن أردنيــة الحــق يف اإلقامــة الدامئــة ،وكذلــك الحــال بخصــوص
أبنائهــا وبناتهــا ،كــا ال يعــرف لهــم جميعـاً الحــق بالعمــل ،وبالفعــل مثّــة حــاالت رفضــت وزارة الداخليــة
فيهــا منــح زوج األردنيــات وأبنائهــا اإلقامــة يف األردن.
6.قانون العقوبات رقم  ١٦لسنة  ١٩٦٠وتعديالته:
مــع أن قانــون العقوبــات يتضمــن عــددا ً مــن األحــكام التــي تعالــج جرائــم االعتــداءات الجنســية التــي
تقــع عــى املــرأة والقــارص ،ويع ُّدهــا مــن الجنايــات والجرائــم األشــد خطــورةّ ،إل أنــه ال يتضمــن نصــاً
يجــرم التمييــز مبعنــاه الــوارد يف االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صــادق عليهــا األردن ،والتــي
تلــزم الــدول األطـراف بحظــر التمييــز واتخــاذ التدابــر الترشيعيــة مــن أجــل ذلــك ،بــل ومييــز بــن النســاء
والرجــال يف عــدد مــن مــواده كــا يــي:
1.يجــرم قانــون العقوبــات فعــل الزنــا وال يعــدُّ ه مــن جرائــم الحـ ّـق العــام ،فــا يقــوم امل ّدعــي العــام
بتحريــك القضيــة الجزائيــة إلّ بشــكوى مــن الــزوج أو الزوجــة ،وإذا تــم تقدميهــا مــن ول ّيهــا كــا ورد يف
املــادة  ٢٨٤مــن القانــون.21
ـص عىل أنــه )٣(“ :العــذر يف القتل -١يســتفيد
2.إن املــادة  ٣٤٠مــن القانــون تنطــوي عــى متييــز ،إذ تنـ ّ
مــن العــذر املخفــف َمــن فوجــىء بزوجتــه أو إحــدى أصولــه أو فروعــه أو أخواتــه حــال تلبســها بجرمية
الزنــا أو يف ف ـراش غــر مــروع فقتلهــا يف الحــال ،أو قتــل مــن يــزين بهــا أو قتلتهــا مع ـاً أو اعتــدى
عــى أحدهــا أو كليهــا اعتــداء أفــى إىل جــرح أو إيــذاء أو عاهــة دامئــة أو مــوت-٢ .ويســتفيد مــن
العــذر ذاتــه الزوجــة التــي فوجئــت بزوجهــا حــال تلبســه بجرميــة الزنــا أو يف ف ـراش غــر مــروع يف
مســكن الزوجيــة فقتلتــه يف الحــال أو قتلــت مــن يــزين بهــا أو قتلتهــا معـاً أو اعتــدت عــى أحدهــا
أو كليهــا اعتــداء أفــى إىل جــرح أو إيــذاء أو عاهــة دامئــة أو مــوت-٣ .أ-وال يجــوز اســتعامل حـ ّـق
الدفــاع الرشعــي بحـ ّـق مــن يســتفيد مــن هــذا العــذر .ب-كــا ال تطبــق عــى مــن يســتفيد مــن العــذر
املخفــف أحــكام الظــروف املشــددة”.
3.وهــذا نــص املــادة بعــد تعديلهــا إذ مل تكــن املــادة ســابقاً تعطــي الزوجــة عــذراً رصيح ـاً بالقتــل،
ومــع التعديــل بالنــص رصاح ـ ًة باســتفادة الزوجــة مــن العــذر املخفــف يف القتــل الــواردة يف املــادة،
فإنهــا مــا زالــت محــل انتقــاد للمنظــات الحقوقيــة ألنهــا تعطــي عــذرا ً بالقتــل ،ســواء كان القتــل
مرتكبـاً ضـ ّد النســاء أو الرجــال ،مــع العلــم أن غالبيــة ضحايــا جرائــم القتــل األرسي والقتــل بــن األزواج
هــم مــن النســاء والفتيــات ،ولكــون هــذه املــادة أيضـاً متيــز بــن الــزوج والزوجــة مــن حيــث تحديــد
مــكان ارتــكاب الجرميــة ،فالزوجــة تســتفيد مــن العــذر املخفــف إذا فوجئــت بزوجهــا متلبس ـاً بالزنــا
وحســب ،بينــا يســتفيد الــزوج مــن العــذر املخفــف دون تحديــد مــكان ارتــكاب
يف مســكن الزوجيــة ْ
فعــل التلبــس بالزنــا ،وقــد تــم تســويغ هــذا التمييــز بــأن الرجــل قــد يكــون لــه أكــر مــن زوجــة.
 20قانون جوازات السفر رقم  2لسنة  1969وتعديالته ،وقانون اإلقامة وشؤون األجانب  24لسنة  1973وتعديالته.
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ومــن أوجــه التمييــز األخــرى الــواردة يف هــذه املــادة أنــه يســتفيد مــن العــذر املخفــف الذكــور يف
وحســب ،وإمنــا أيض ـاً إذا أقدمــوا عــى قتــل إحــدى أصولهــم أو فروعهــم أو
مواجهــة ليــس زوجاتهــم ْ
أخواتهــم يف حــال التلبــس بالزنــا.
4.يجــرم قانــون العقوبــات اإلجهــاض يف املــواد  ٣٢٥- ٣٢١ويدخــل يف التجريــم املــرأة التــي تجهــض
نفســها وتســتفيد مــن العــذر املخفــف إذا ارتكبتــه محافظــ ًة عــى رشفهــا ،أو إذا ارتكبــه شــخص
للمحافظــة عــى رشف إحــدى فروعــه أو قريباتــه حتــى الدرجــة الثالثــة ،وال تســتفيد من العــذر املخفف
وال تعفــى مــن العقــاب مــن تقــوم بإجهــاض نفســها مــن كانــت حام ـاً نتيجــة اعتــداء جنــي.22
ويالحــظ أن قانــون العقوبــات األردين قــد ربــط بأكــر مــن مــادة مــن مــواده بــن املــرأة والــرف والبــكارة،
فمثـاً املــادة  ١/٣٠٤تنــص عــى أن“ :كل مــن خــدع بكـرا ً تجــاوزت الثامنــة عــرة مــن عمرهــا بوعــد الــزواج
ففــض بكارتهــا أو تســبب يف حملهــا عوقــب -إذا كان فعلــه ال يســتوجب عقوبــة أشــد -بالحبــس مــن ســتة
أشــهر إىل ثــاث ســنوات ويلــزم بضــان بكارتهــا”.
7.نظام الخدمة املدنية لسنة :٢٠٢٠
ورد يف بعــض مــواد نظــام الخدمــة املدنيــة النــص عــى احـرام مبــدأ املســاواة بصــورة عامــة ،مثــل املــادة
 ٤منــه التــي نصــت عــى مبــدأ العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص ،مثــل أخــذ املبــادئ والقيــم التــي ترتكــز
عليهــا الخدمــة املدنيــة ،أو عــى مبــدأ عــدم التمييــز عــى أســاس الجنــس ،إذ تلــزم املــادة /٦٨ج املوظــف
العــام مبعاملــة الجمهــور بلباقــة وكياســة وعــى أســاس الحيــاد والتجــرد واملوضوعيــة والعدالــة دون متييــز
عــى أســاس الجنــس أو العــرق أو املعتقــدات الدينيــة أو أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ،وورد يف الفقــرة
ح مــن نفــس املــادة النــص عــى احـرام التعامــل بــروح الزمالــة والتعــاون وتبــادل املعرفــة واحـرام عالقــة
الرشاكــة يف العمــل بــن الرجــل واملــرأة.
23

وورد يف النــص عــى مبــدأ عــدم التمييــز عمومـاً يف املــادة /٦٧أ مــن النظــام (يــؤدي املوظــف عنــد تعيينــه
القســم التــايل“ :أقســم باللــه العظيــم أن أعمــل بأمانــة وإخــاص ،وأن أحافــظ عــى ممتلــكات الدولــة
وهيبتهــا ،وأن أقــوم مبهــام وظيفتــي وواجباتهــا بتجــرد وحيــاد ودون متييــز”) ،ومل يــرد فيــه النــص رصاحــة
عــى حظــر التحــرش كــا هــو الحــال يف قانــون العمــل ،ويعـ ُّد مثــل هــذا الحظــر أمـرا ً مهـاً لحاميــة النســاء
ســواء كــن زميــات أو مســتفيدات مــن الخدمــة العامــة ،ولكــن ذلــك ال يعنــي عــدم وجــود حظــر بعــض
الســلوكيات التــي تعـ ُّد مــن قبيــل التحــرش ،فقد حظــرت املادة  ٦٩عــى أي موظــف وتحت طائلة املســؤولية
ـس
التأديبيــة مامرســة أي ســلوك جســدي أو شــفهي ذي طبيعــة جنســية ،أو التهديــدات املرتبطــة بــه مبــا ميـ ّ
كرامــة اآلخريــن ،ويكــون مهين ـاً لهــم ويــؤدي إىل إلحــاق الــرر الجســدي أو النفــي أو الجنــي بهــم.
نصــت املــادة ( ٢٤أ-يســتحق
ومييــز النظــام ذاتــه بــن املوظفــة واملوظــف باســتحقاق العــاوة العائليــة ،إذ ّ
املوظــف املتــزوج عــاوة عائليــة شــهرية مقدارهــا  ٢٠دينــارا ً مبــا يف ذلــك املوظــف األرمــل واملطلــق إذا كان
لــه أوالد ال تزيــد أعامرهــم عــى  ١٨ســنة .ب-تدفــع العــاوة العائليــة للموظفــة إذا كان زوجهــا مقعــدا ً أو
كانــت معيلــة ألوالدهــا أو مطلقــة وال تتقــاىض نفقــة رشعيــة عــن أوالدهــا وكانــت أعامرهــم ال تزيــد عــى
 ١٨ســنة) ،وال يوجــد يف ذلــك أحــكام تحظــر التمييــز يف التوظيــف بــن النســاء والرجــال.
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املؤسسات الوطنية التي ترصد حقوق املرأة واالسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف األردن:
وترصــد العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة حقــوق املــرأة األردنيــة وأوضاعهــا ،مثــل اللجنــة الوطنيــة لشــؤون
املــرأة واملركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي ،إذ تتضمــن تقاريرهــا عرض ـاً
لحقــوق املــرأة أو تســاهم بتقديــم تقاريــر اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي ترصــد تطبيــق األردن
لالتفاقيــات التــي صــادق عليهــا ،إضافــة إىل تخصيــص العديــد مــن الــوزارات ملديريــات متخصصــة بحقــوق
اإلنســان والنــوع االجتامعــي ،كــا اســتحدثت الحكومــة وظيفــة املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان الــذي
لــه دور يف التنفيــذ واملراقبــة للخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ( ،24)٢٠٢٥-٢٠١٦والتــي تتضمــن
هدف ـاً رئيســياً لتعزيــز الحقــوق للمــرأة وحاميتهــا ضمــن محــور الفئــات األكــر عرضــة لالنتهــاك ،وق ـ ّرر
رئيــس الــوزراء بتاريــخ  ٢٨ترشيــن األول أكتوبــر  ٢٠١٨تشــكيل لجنــة عليــا برئاســة وزيــر العــدل وعضويــة
وزراء ومســؤولني مــن املؤسســات الوطنيــة ،والســلطات الترشيعيــة والقضائيــة والنقابــات ،ض ّمــت األمينــة
العامــة للجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة حــول تحليــل منظومــة االتفاقيــات الدوليــة املتصلــة بحقوق
اإلنســان ومقاربتهــا ومقارنتهــا مــع نصــوص القانــون الوطنــي ،وبيــان مــدى الحاجــة إىل التدخــل بالتعديــل
والتغيــر ،أو سـ ّن القوانــن مبــا يتــاىش مــع متطلبــات االتفاقيــات الدوليــة.25
أقــ ّر مجلــس الــوزراء االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠بتاريــخ  2020/٣/8الــذي
يصــادف يــوم املــرأة العاملــي ،إذ إن هــذا االقـرار يجــدد التـزام الحكومــة األردنيــة بتمكــن املــرأة وحاميــة
حقوقهــا ،وكذلــك يشــر إىل تعهــد الحكومــة بانتهــاج التشــاركية يف تنفيذهــا ونقلهــا إىل ح ِّيــز التطبيــق،
ويذكــر أن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة قــادت عمليــة إعــداد االس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة
يف األردن ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠بدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ،اســتنادا إىل رؤيــة قامئــة عــى مجتمــع
خــا ٍل مــن التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ،تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات بالحقــوق اإلنســانية
الكاملــة والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة ،وذلــك ضمــن جهــود وطنيــة تشــاركية
مــن مختلــف املؤسســات الحكوميــة والوطنيــة والقطاعــات العســكرية واألمنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين
املعنيــة ،إضافــة إىل مجلــس األمــة بشــقيه األعيــان والنــواب والنقابــات واألح ـزاب ،وبنــاء عــى مشــاورات
وطنيــة واســعة عــى مســتوى جميــع املحافظــات.
كــا بُنيــت هــذه العمليــة التشــاورية أيضـاً عــى نتائــج الجهــود التــي انطلقــت يف بدايــة عــام  ٢٠١٩إلعــداد
املراجعــة الوطنيــة للتقــدم امل ُحـ َرز نحــو تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن  ،٢٥+بهــدف إعــداد التقريــر
الوطنــي الخامــس ،والــذي تضمــن أيض ـاً مشــاورات وطنيــة واســعة حــول التقــدم امل ُح ـ َرز نحــو تحقيــق
التزامــات األردن يف مجــال املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة والفتــاة ،وكذلــك تحديــد التحديــات
والعوائــق واألولويــات وتجديــد االلتزامــات ،مــن خــال الرتكيــز عــى املعطيــات اإلقليميــة والوطنيــة ،إذ
ســاهم ذلــك التقريــر يف توفــر أحــدث البيانــات للمــؤرشات املرتبطــة باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة
ضمــن أهــداف وغايــات أجنــدة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة  ،٢٠٣٠وبيــان املعلومــات والبيانــات
املتوفــرة ومصادرهــا والفجــوات يف توفــر البيانــات ،والتــي تعـ ُّد أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه التقييــم
والتحليــل لواقــع املــرأة والفتــاة والطفلــة يف األردن ،وتحـ ّد مــن القــدرة عــى التخطيــط والتنفيــذ الكفُؤيــن
مــن أجــل تعزيــز املســاواة وإزالــة التمييــز بــن الجنســن يف املجــاالت املختلفــة .وقــد اســتندت عمليــة
إعــداد االس ـراتيجية عــى نظريــة التغيــر املعتمــدة عــى ثالثــة محــركات ،هــي:
 24التي أق ّرتها الحكومة وتعكف حالياً عىل تحديثها ومراجعتها.
 25معلومــات مقدمــة مــن األردن يف إطــار متابعــة املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضـ ّد املــرأة /األمــم املتحــدة( /تاريــخ االســتالم  18أيــار /مايــو )2018
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األول :تطويــر آليــات عمــل املؤسســات الرســمية تطويرا ً يعزز املســاءلة والتشــاركية يف االســتجابة الحتياجات
الجنسني.
الثاين :إيجاد أعراف وأدوار مجتمعية إيجابية داعمة للمساواة ومتكني النساء ونابذة للعنف.
الثالث :شمولية النساء يف العملية واملشاركة والقيادة يف القطاعني العام والخاص.
وقد تم إعداد االسرتاتيجية مروراً بخمس مراحل ،هي:
	•تحديد االلتزامات الوطنية والدولية والفجوات والتحديات.
	•املقابــات الفرديــة والجامعية والجلســات التشــاركية والتشــاورية يف املحافظات وعىل املســتوى الوطني.
	•تطوير إطار العمل املنطقي وإعداد مس ّودة االسرتاتيجية.
	•عملية تطوير الخطط التنفيذية وإطار املتابعة والتقييم.
	•مراجعة االسرتاتيجية وإقرارها.
موقــف اللّجــان واآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومالحظاتهــا املقدمــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية
فيــا يتصــل بكفالــة الحـ ِّـق يف املســاواة عــى أســاس الجنــس.
ورد يف املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الســادس لــأردن الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة بالقضــاء
عــى التمييــز ضـ ّد املــرأة ،والتــي اعتمدتهــا اللجنــة يف دورتهــا السادســة والســتني  ١٣شــباط ١٣-آذار ،٢٠١٧
ـت الــدول األطـراف بــأن تعتمــد ترشيعـاً شــامالً بشــأن املســاواة بــن الجنســن يتضمــن حظـرا ً
أنّهــا قــد أوصـ ْ
ـت اللجنــة بتعديــل قانــون املحكمــة
للتمييــز ض ـ ّد املــرأة وفق ـاً للامدتــن ١و ٢مــن االتفاقيــة .كــا أوصـ ْ
الدســتورية لســنة  ٢٠١٢لتمكــن الجهــات املعنيــة مــن الطعــن يف القوانــن التــي ينظــر إليهــا بأنهــا غــر
ـت مبراجعــة قانــون الجنســية لكفالــة
متوافقــة مــع الدســتور وااللتزامــات القانونيــة الدوليــة ،كــا أوصـ ْ
املســاواة بــن املــرأة والرجــل فيــا يتصــل بالحصــول عــى الجنســية وتغيريهــا ،ولتمكــن النســاء األردنيــات
مــن منــح جنســيتهن إىل أزواجهــن األجانــب وأبنائهــن املولوديــن بهــذا الــزواج.
ويف مجــال األحــوال الشــخصية أوصــت اللجنــة ضــان املســاواة يف الحقــوق بــن الرجــل واملــرأة فيــا يتصــل
ـر عــى مســتوى جميــع فئــات املجتمــع ،بغايــة إعطــاء األولويــة
بالــزواج والطــاق ومنــع مامرســة زواج ال ُقـ ّ
ـت بتعيــن قاضيــات يف املحاكــم الرشعيــة ومتكــن الفتيــات
ملصلحــة الفتيــات وحقهــن يف التعليــم ،وطالبـ ْ
والنســاء مبامرســة حقهــن يف املـراث عــى قــدم املســاواة مــع نظرائهــن مــن الذكــور ،وسـ ِّن أحــكام قانونيــة
تضمــن متتــع املــرأة بعــد فســخ الــزواج بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــل .وكذلــك األمــر بخصــوص
ـت بســحب التحفظــات التــي أبدتهــا عنــد التصديــق عــى االتفاقيــة
املمتلــكات الشــخصية ،26كــا أوصـ ْ
عــى املــادة  )٢( ٩واملــادة ( )١( ١٦ج) و(د) و(ز) مــن االتفاقيــة ،وتكثيــف الجهــود التــي تبذلهــا يف إطــار
املناقشــات التــي تجريهــا مــع زعــاء الطوائــف الدينيــة وعلــاء الديــن ،مــع مراعــاة أفضــل املامرســات
املتبعــة يف املنطقــة ويف البلــدان األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي ،مــن أجــل التغلــب عــى االعـراض
عــى ســحب هــذه التحفظــات”.27
كــا ورد يف املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الخامــس لــأردن الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة
بحقــوق اإلنســان  ٤ديســمرب ( ٢٠١٧بالرغــم مــن الفقــرة األوىل مــن املــادة  ٦مــن الدســتور التــي تنــص عــى
املســاواة أمــام القانــون ،تعــرب اللجنــة عــن أســفها لعــدم وجــود ترشيــع كامــل ملكافحــة التمييــز يتضمــن
جميــع األســس املنصــوص عليهــا بالعهــد).
 26املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الســادس لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة /األمــم املتحــدة  CEDAW/C/JOR/CO/6وثيقــة رقــم -17
)03877(Aصفحــة رقــم .25/6
 27املرجع ذاته.
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كــا ورد لــأردن عــدة توصيــات خــال العــرض الــدوري الشــامل الثالــث أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان
لســنة  ٢٠١٨يف األمــم املتحــدة ،منهــا :توفــر أســاس قانــوين للمســاواة بــن املــرأة والرجــل وتعديــل املــادة ٦
مــن الدســتور ،لــي تحظــر رصاحــة التمييــز القائــم عــى نــوع الجنــس ورفــع التحفــظ عــن املــادة  ٢/٩مــن
اتفاقيــة ســيداو.28
التوصيات املتصلة بالحامية والتمييز:
تعديــل نــص الفقــرة  1مــن املــادة السادســة مــن الدســتور بإضافــة كلمــة الجنــس التــي ال تشــر لهــا ضمــن
معايــر عــدم التمييــز املحــددة بالنــص وهــي :اللغــة والديــن والعــرق.
	•إقرار قانون خاص باملساواة وعدم التمييز.
	•تعديل قانون العقوبات لتجريم التمييز واملعاقبة عليه وتجريم التحريض عىل العنف والتمييز.
	•تشــجيع املشتغلني/املشــتغالت بالقانــون عــى اســتخدام االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان أمــام
القضــاء الوطنــي واالســتناد إليهــا يف األحــكام القضائيــة.
	•اســتكامل مراجعــة الترشيعــات الوطنيــة وتنقيتهــا مــن املــواد التــي متيــز ض ـ ّد املــرأة ،وتتعــارض مــع
االتفاقيــات الدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان املصــادق عليهــا مــن اململكــة.
	•كفالــة حـ ٍّـق متســا ٍو بالجنســية ومتكــن أزواج األردنيــات وأبنائهــن مــن الحصــول عــى جنســية أمهاتهــم
عــى نحــو مســا ٍو للرجــال ،ورفــع التحفــظ عــن املــادة  ١/٩مــن اتفاقيــة ســيداو.
ثانياً :املشاركة السياسية
يف الوقــت الــذي تختتــم فيــه اململكــة املئويــة األوىل لتأســيس الدولــة األردنيــة الحديثــة ،وتســتعد لدخــول
املئويــة الثانيــة ورســم مرشوعهــا الوطنــي ،مــا زالــت اآلراء تتعــدد حــول مــدى التقــدم الــذي تــم إحـرازه يف
مســرة اإلصــاح الســيايس بصــورة عامــة ،والتقــدم نحــو الدميقراطيــة الحقيقيــة الشــاملة واملمثلــة لجميــع
أطيــاف املجتمــع األردين .ومــا ال شــك فيــه أن املشــاركة السياســية للمــرأة ووجودهــا يف مواقــع صنــع القـرار
ملموســا يف العقديــن املاضيــن ونقلــة نوعيــة وكميــة ،إلّ أنــه مــا زال غــر ٍ
كاف ودون املأمول.
شــهدت تقد ًمــا
ً
ووفق ـاً للهــدف األول لالس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( ،)٢٠٢٥-٢٠٢٠والــذي ينــص عــى( :النســاء
والفتيــات قــادرات عــى الوصــول إىل حقوقهــن اإلنســانية واالقتصاديــة والسياســية للمشــاركة والقيــادة
بحريــة يف مجتمــع خــا ٍل مــن التمييــز املبنــي عــى النــوع االجتامعــي) ،وأنــه يأخــذ ضمــن مــؤرشات
األداء املتصلــة باملشــاركة السياســية نســبة النســاء يف الســلطة الترشيعيــة والتنفيذيــة (املناصــب اإلداريــة)
والقضائيــة ،ومــع أن الفقــرة  ١املــادة  ٢٢مــن الدســتور األردين تنــص عــى( :لــكل أردين حــق تــويل املناصــب
العامــة بالــروط املعينــة يف القانــون أو األنظمــة) ،فــا ب ـ ّد مــن اإلشــارة إىل أنــه قــد شــهدت االنتخابــات
النيابيــة لعــام  ،٢٠٢٠والتــي ترشــح فيهــا  ٣٦٥امــرأة مــن أصــل  ١,٧١٧مرشــحاً وبنســبة تصــل إىل ،٪٢١,٤
وبزيــادة قدرهــا  ٪١,٤عــن انتخابــات عــام  ،٢٠١٦والتــي جــرت عــى ذات قانــون االنتخــاب رقــم  ٦لعــام
 ٢٠١٦حيــث بلــغ عــدد النســاء املرشــحات  ٧٦٢مــن  ٢,٥٢١مرشــح إذ ســاهمت املــادة ( )٩يف تغيــر النظــام
إىل قامئــة مفتوحــة مــع التمثيــل النســبي مــا دفــع القوائــم لضــم امــرأة واحــدة عــى األقــل وأحيانـاً أكــر
مــن ذلــك ألن الكوتــا ال تضــع حــدودا ً عليــا لعــدد النســاء يف كل قامئــة.
وكذلــك فعــل نظــام املســاهمة املاليــة يف دعــم األحــزاب السياســية رقــم  ٢٨لعــام  ،٢٠١٩إذ اندفعــت
األحـزاب لرتشــيح النســاء أمـاً يف الحصــول عــى دعــم إضــايف مقــداره  ٪١٥يف حالــة الرتشــيح و ٪٢٠يف حالــة
 28املوقع اإللكرتوين ،مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدةhttps://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23827&LangID=A .
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الفــوز ،وذلــك بحســب الفقـرات (أ ،هـــ) املــادة ( )٤مــن النظــام ،فوصــل عــدد املرشــحات الحزبيــات إىل ٧٣
وحســب ،يتولــن موقــع أمــن عــام حــزب مــن أصــل
ســيدة ألول مــرة ،بينهــن واحــدة مــن ثــاث ســيدات ْ
 ٤٩حــزب مرخــص ،علـاً بــأن قانــون األحـزاب السياســية رقــم  ٣٩لعــام  ٢٠١٥الســاري املفعــول ال يشــرط
أي نســب محــددة تضمــن انخ ـراط النســاء ،ومــع زيــادة نســبة ترشــح النســاءّ ،إل أن
عــى خــاف ســابقه ّ
األمــر مل ينعكــس طرديــا عــى عــدد املقاعــد التــي حازتهــا النســاء ،إذ شــهد إعــان النتائــج االنتخابيــة ملجلــس
وحســب ،وهــو عــدد املقاعــد
النــواب الرســمية لعــام  ٢٠٢٠انخفاضـاً يف نســبة متثيــل املــرأة إىل  ١٥مقعــدا ً ْ
وحســب وفقـاً للــادة  ٨الفقــرة ب مــن قانــون االنتخــاب ،بواقــع مقعــد واحــد مخصــص
املخصصــة للنســاء ْ
للنســاء عــن كل محافظــة مــن محافظــات اململكــة االثنتــي عــرة ،ولــكل دائــرة مــن دوائــر الباديــة الثــاث،
لتدخــل فيــا بعــد الربملانيــة متــام الرياطــي مــن خــارج الكوتــا بعــد شــغور أحــد مقاعــد العقبــة ،لتكــون
الفائــزة الوحيــدة بالتنافــس يف املجلــس التاســع عــر ،علـاً بــأن النســبة العظمــى لتمثيــل النســاء كانــت يف
الربملــان الثامــن عرش(حيــث ســجلت النســبة  )٪١٥,٤يف تاريــخ الحيــاة الربملانيــة األردنيــة.
وتنــص الغايــة رقــم ( )٥-٥مــن أهــداف التنميــة املســتدامة عــى كفالــة املشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة
وفرصهــا املتســاوية مــع الرجــل يف شــغل املناصــب القياديــة عــى جميــع مســتويات صنــع القـرار يف الحيــاة
السياســية واالقتصاديــة والعامــة ،أو حتــى  ٪٣٠كحــد أدىن بحســب منهــاج عمــل بيجــن ،إذ رصــدت اللجنــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا (اإلســكوا) يف مراجعتهــا للتقــدم املحــرز يف تنفيــذ إعــان ومنهــاج
عمــل بيجــن بعــد مــرور  ٢٥عامـاً ،والــذي عقــد يف األردن عــام  ٢٠٢٠خمســة محــاور أساســية تتطلــع الــدول
ـص املحــور األول فيهــا عــى (توطــن مخرجــات بيجني
العربيــة للعمــل عليهــا لتحســن أوضــاع النســاء ،وقــد نـ ّ
يف السياســات الوطنيــة مبــا يف ذلــك الرتكيــز عــى النســاء و الفتيــات األكــر تهميشــا ،وتصميــم السياســات
املناســبة لدعمهــن مبختلــف أوضاعهــن ،إضافــة إىل تحقيــق العدالــة بــن الجنســن يف الحصــول عــى العمــل
الالئــق والرتقيــة الوظيفيــة ،وأيضً ــا مســاندة املــرأة للقيــام بدورهــا املــزدوج الوظيفــي واألرسي ،عل ـاً بــأن
االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة األردنيــة لألعــوام ( )٢٠١٧-٢٠١٣واألعــوام ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠التــي أق ّرتها والتزمت
بهــا الحكومــة ،قــد اعتمــدت نســبة  ٪٣٠كحــد أدىن للتمثيــل النســايئ.
ومل تســتطع كافــة املحــاوالت والحمــات التــي قادتهــا اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة بالتعــاون مــع
املجتمــع املــدين والحلفــاء يف الربملــان واإلعــام مــن النجــاح يف زيــادة عــدد املقاعــد املخصصــة للمــرأة إىل ٢٣
مقعــدا ً كحــد أدىن ،بــدالً مــن  ١٥مقعــدا ً مــن إجــايل  ١٣٠مقعــدا ً ،ومبــا يســاوي عــدد الدوائــر االنتخابيــة يف
اململكــة يف محاولـ ٍة إلنصــاف النســاء املرشــحات يف املحافظــات الكــرى املقســمة إىل أكــر مــن دائــرة ،وهــي
عــان بواقــع  ٥دوائــر ،وإربــد بواقــع  ٤دوائــر ،والزرقــاء بواقــع دائرتــن ،إذ يبلــغ مجمــوع قاطنــي هــذه
وحســب وفق ـاً
املحافظــات حــوايل  ٪٧٤,٨مــن الســكان ،إلّ أن متثيلهــا النســايئ يقتــر عــى ثالثــة مقاعــد ْ
لقانــون االنتخــاب النافــذ ،29وال بـ ّد مــن اإلشــارة أيضـاً إىل أن الدســتور يف املــادة  ٧٠منــه يشــرط يف املرشــح
لعضويــة مجلــس النــواب أن يتــم الثالثــن مــن عمــره ،مــا يحــرم رشيحــة كبــرة مــن الشــباب والشــابات
مــن الرتشــح للمجلــس.
وحســب يف املكتــب
ولقــد شــهدت الــدورة غــر العاديــة للمجلــس التاســع عــر انتخــاب ســيدة واحــدة ْ
الدائــم مســاع ًدا للرئيــس ،وترأســت ســيدة واحــدة إحــدى لجــان املجلــس الدامئــة البالــغ عددهــا  ١٥وهــي
لجنــة املــرأة ،ومل تــرأس أي ســيدة أي ـاً مــن الكتــل النيابيــة البالــغ عددهــا .30٦
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أمــا بخصــوص عــدد النســاء يف مجلــس األعيــان الثامــن والعرشيــن املشــكل عــام  ،٢٠٢٠فقــد انخفــض إىل
مثانيــة مــن أصــل  ٦٥عضــوا ً ،يف حــن أن املجلــس الســابع والعرشيــن قــد ضـ ّم عــر ســيدات مــن أصــل ٦٥
عضــوا ً ،ويف الــدورة الحاليــة تــم اختيــار ســيدة واحــدة كمســاعد للرئيــس ،وتــرأس ســيدة واحــدة إحــدى
لجــان املجلــس الدامئــة البالــغ عددهــا  ١٦وهــي لجنــة املــرأة ،31وتجــدر اإلشــارة إىل أن األنظمــة الداخليــة
ـص عــى إعطــاء الربملانيــات أي متيي ـ ٍز إيجــا ٍّيب يضمــن عدالــة متثيلهــن يف
ملجلــي األعيــان والنــواب ال تنـ ّ
املكتــب الدائــم أو الكتــل أو اللجــان الربملانيــة ،كــا ميكــن اإلشــارة إىل أنــه وعــى مــدار العمــر التاريخــي
أي مــن املجلســن.32
لــكال املجلســن مل نشــهد انتخــاب امــرأة أو تعيينهــا يف موقــع رئيــس ٍّ
وقــد أظهــرت نتائــج االنتخابــات البلديــة لســنة  ٢٠١٧أن النســاء حصــدن عــددا ً كبـرا ً يف املجالــس البلديــة
واملحليــة وأمانــة عــان الكــرى بانتخابــات جــرت اســتنادا ً إىل قانــون البلديــات وتعديالتــه رقــم  ٤١لســنة
نصــت املــادة  ٣٣الفقرتــن (أ ،ب) عــى نســبة ال يقــل مقدارهــا عــن  ٪٢٥مــن النســاء يف عضويــة
 ،٢٠١٥إذ ّ
املجالــس املحليــة والبلديــة ،عــى ّأل تدخــل النســاء الفائـزات بالتنافــس ضمــن هــذه النســبة ،مــا يجعــل
هــذه النســبة حــدا ً أدىن لتمثيــل املــرأة ال ميكــن النــزول عنــه ولكــن ميكــن تجــاوزه ،وهــذا مــا حــدث،
إذ وصلــت نســبة التمثيــل النســايئ يف عضويــة املجالــس إىل  ،٪٤١إضافــة إىل ارتبــاط العمــل يف املجالــس
البلديــة بالقــدرة عــى تقديــم الخدمــات التنمويــة للمجتمعــات املحليــة ،إلّ أن الالفــت يف األمــر هــو عــدم
متكــن أي ســيدة مــن الوصــول إىل رئاســة أي مــن بلديــات اململكــة البالــغ عددهــا  ٩٩بلديــة ،مــع ترشــح
ـت ســيدات ،األمــر الــذي يــؤرش إىل نظــرة مجتمعيــة مــا زالــت ال تقبــل النســاء يف املواقــع األوىل املرتبطــة
سـ ِّ
وحســب ،وال يوجــد أي
بالســيطرة والســلطة ،والجديــر بالذكــر أن موقــع رئاســة البلديــات مفتــوح للتنافــس ْ
تفضيــل إيجــايب يعطــي النســاء فرصــة إضافيــة للظفــر بــه لضــان عدالــة التمثيــل أســو ًة بالعضويــة ،يف حــن
متكنــت  ٤٦ســيدة مــن تــرأس املجالــس املحليــة لحصولهــن عــى أعــى األصــوات مقارنــة بباقــي األعضــاء،
مــا يلفــت االنتبــاه إىل أهميــة النظــام االنتخــايب وطريقــة احتســاب الفائزيــن بع ـ ِّده أحــد آليــات متكــن
النســاء سياســياً.33
وال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل أن الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات أخرجــت الفائـزات بالتزكيــة يف انتخابــات البلديــات
لعــام  ٢٠١٧مــن قوائــم التنافــس وف ًقــا للتفســر الــذي تــم لنــص املــادة  ٣٣مــن قانــون البلديــات ،األمــر
الــذي حـ ّد بدرجــة كبــرة مــن قدرتهــن عــى تــرأس املجالــس املحليــة ،وبالتــايل الوصــول لعضويــة مجالــس
البلديــات ،مــن الناحيــة العمليــة ،حرمــت حــوايل  ٦٥ســيدة م ّمــن فــزن بالتزكيــة مــن املنافســة عــى رئاســة
املجلــس املحــي وعضويــة املجالــس البلديــة ومــا دفعهــن لالعتصــام أمــام الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات
رفضـاً لــه .مــا يشــر إىل وجــود ثغــرة واضحــة يف القانــون البلديــات املعــدل رقــم  ٤١لعــام  ٢٠١٥والتــي ال
بـ ّد مــن معالجتهــا للتعامــل مــع الفــوز بالتزكيــة.34
ومــن خــال النظــر إىل تجربــة مجالــس املحافظــات (الالمركزيــة) حديثــة العهــد يف األردن ،إذ جــرت
انتخاباتهــا ألول مــرة عــام  ٢٠١٧ســندا ً ألحــكام قانــون الالمركزيــة رقــم  ٤٩لســنة  ،٢٠١٥وتجــدر اإلشــارة
إىل أن املــروع الــذي تقدمــت بــه الحكومــة يف ذلــك الوقــت مل يـ ِ
ـأت عــى ذكــر نســب متثيــل النســاء بــأي
نصـاً خاصـاً بنســب متثيــل النســاء ،فكانــت
شــكل ،وأن مجلــس األمــة (األعيــان والنــواب) هــم َمــن وضعــوا ّ
أول كوتــا للنســاء تولــد يف مجلــس األمــة ،ووفقـاً لنــص املــادة  ٦الفقرتــن (ج ،د) مــن القانــون ،إذ تــم النــص
 31املوقع اإللكرتوين ملجلس األعيان.
 32النظام الداخيل ملجلس األعيان لعام  2014والنظام الداخيل ملجلس النواب وتعديالته لعام .2019
 33الهيئة املستقلة لالنتخابات ،انتخابات البلدية والالمركزية .2017
 34املرجع السابق.
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عــى نســبة  ٪١٠كوتــا للنســاء مــن املقاعــد املنتخبــة البالــغ نســبتها  ،٪٨٥ونســبة الثلــث كوتــا بالتعيــن
مــن مجمــل نســبة ال  ٪١٥املخصصــة للتعيــن يف كل املجلــس ،35ومــن الجديــر بالذكــر أن مرشوعـاً جديــدا ً
تحــت مســمى مــروع قانــون البلديــات والالمركزيــة لســنة  ٢٠٢١معــروض اآلن عــى مجلــس النــواب،
يقــرح توحيــد نســبة الكوتــا النســائية ب  ٪٢٥يف مجالــس البلديــات ومجالــس املحافظــات كحــد أدىن ،مــا
سيســاهم يف رفــع نســبة مشــاركة النســاء ،وخاصـ ًة يف مجالــس املحافظــات ،وهــذا املــروع اعتمــد النظــام
املختلــط الــذي ميــزج بــن املنتخبــن مبــارش ًة واملنتخبــن بصــورة غــر مبــارشة ،وشــطب مــن الفئــة غــر
املبــارشة ممثلــة االتحــاد النســايئ مــع أن النســخة املســحوبة مــن مــروع قانــون اإلدارة املحليــة لعــام ٢٠٢٠
أوردتهــا مــع باقــي الفئــات املمثلــة.
أمــا عــى صعيــد التقــدم املحــرز يف تبــوء املــرأة للمواقــع القياديــة فــا تشــغل النســاء العديــد مــن املناصــب
القياديــة يف القطــاع العــام ،وتشــغل النســاء عــددا ً محــددا ً كأمنــاء عامــن للــوزارات .وبالرجــوع إىل نظــام
التعيــن يف الوظائــف القياديــة لعــام  ٢٠٢١فــا يعـ ُّد معيــار النــوع االجتامعــي أحــد معايــر التقييــم الــواردة
يف املــادة  ٩الفقــرة ب ،إضافــة إىل أن التعديــات األخــرة التــي طالــت النظــام وتحديــدا ً املــواد (/١٠ج/١١ ،أ،
ب) ،إذ ُع ـ َّدت بأنهــا تعــزز الواســطة واملحســوبية والحكــم الشــخيص بــدالً مــن مبــدأ الجــدارة والكفــاءة
واالعتــاد عــى أســس موضوعيــة عادلــة ،وذلــك بعــد إلغــاء االمتحانــات واالعتــاد بالكامــل عــى تنســيب
الوزيــر املختــص .36ومــع النــص الرصيــح يف الدســتور للــادة  ٢٢الفقــرة ( ٢التعيــن للوظائــف العامــة مــن
دامئــة ومؤقتــة يف الدولــة واإلدارات امللحقــة بهــا والبلديــات يكــون عــى أســاس الكفايــات واملؤهــات) ،ومــع
مــا يشــار إليــه أيضــا مــن أن أحــكام التقاعــد املبكــر وف ًقــا لقانــون الضــان االجتامعــي الســاري املفعــول
الــذي يســمح بإحالــة املــرأة عــى التقاعــد املبكــر دون طلبهــا.
ومــع تعديــل القانــون عــام  ٢٠١٩ورفــع سـ ّن التقاعــد املبكــر لإلنــاث مــن  ٤٥عامـاً إىل  ٥٢عامـاً للــوايت يتــم
شــمولهن ألول مــرة بعــد نفــاذ أحــكام القانــون ،إلّ أنهــا مــا زالــت تحــول يف كثـرٍ مــن األحيــان دون وصــول
املــرأة أو بقائهــا يف املواقــع القياديــة يف الوظيفــة العامــة ،أمــا متثيــل املــرأة يف الحكومــة كوزيــرة فيتســم
بعــدم الثبــات واالســتدامة ،إذ تغيــب األســس واملعايــر املوضوعيــة يف اختيــار أغلــب أعضــاء الحكومــات يف
معظــم األحيــان ،وتبقــى املراوحــة يف مربــع املحاصصــة الجغرافيــة والدميغرافيــة والعرقيــة والدينيــة ،دون
النظــر إىل عدالــة النــوع االجتامعــي يف التشــكيل ،ومــن ناحيــة أخــرى ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إىل أنــه قــد تــم
عــام  ٢٠١٥مأسســة اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف مجلــس الــوزراء بع ِّدهــا إحــدى اللجــان الدامئــة التــي
أصبحــت تأخــذ عــى عاتقهــا ملــف املــرأة يف الحكومــة.
و فيــا يتصــل باألمــن العــام واســتنادا ً للــادة  ٤مــن قانــون األمــن العــام املعــدل لعــام  ،٢٠٢٠تلعــب
مديريــة األمــن العــام دو ًرا مهـ ًـا يف تعزيــز أمــن األردن واســتقراره ،وقــد ت ّم اعتــاد اس ـراتيجية إدمــاج
النــوع االجتامعــي ملديريــة األمــن العــام ( )٢٠٢٤-٢٠٢١وفق ـاً ألعــى املعايــر املهنيــة وترجمــة لاللتزامــات
الدوليــة حــول املــرأة والســام واألمــن واملســاواة بــن الجنســن ،وانســجاماً مــع الخطــة الوطنيــة األردنيــة
لتنفيــذ ق ـرار مجلــس األمــن  ١,٣٢٥التــي طورتهــا اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة ،ويشــار إىل أن هــذه
االس ـراتيجية قــد ركــزت عــى ثالثــة أهــداف رئيســية ،هــي:
أوالً :إيجــاد بيئــة وثقافــة تعــزز املســاواة بــن الجنســن مبــا يشــمل التعزي ـزات الهيكليــة ،مثــل خدمــات
رعايــة األطفال/الطفــات املوظفني/املوظفــات واملدربني/املدربــات ،ومعالجــة أي عوائــق يف البنيــة التحتيــة
أمام مشــاركة املــرأة.
 35الهيئة املستقلة لالنتخابات ،انتخابات البلدية والالمركزية .2017
 36نظام التعيني يف الوظائف القيادية لعام .2021
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ثانيــاً :إدمــاج املســاواة بــن الجنســن واالســراتيجيات املســتجيبة للنــوع االجتامعــي يف السياســات
واملامرســات للتوظيــف ،وإدخــال التحســينات عــى أنظمــة التوظيــف والرتقيــة واالســتبقاء ومــؤرشات أداء
اإلدارات ،لضــان مشــاركة أكــر للمــرأة ،وكذلــك النظــر يف قواعــد الســلوك ومراجعــة هيــكل القــوى العاملــة
لزيــادة وصــول املــرأة إىل األدوار ،وكذلــك تحديــد أهــداف لتوظيــف املــرأة ودعــم مشــاركتها وزيــادة وصولها
لــأدوار القياديــة ،ومشــاركتها يف قــوات حفــظ الســام وإنشــاء برامــج التوجيــه والتواصــل والقيــادة لدعــم
النســاء يف حياتهــن املهنيــة.
ثالثـاً :ضــان االلتـزام واإلرشاف عــى أنشــطة إدمــاج النــوع االجتامعــي ،وتأكيــد تفعيــل الرقابــة الداخليــة
والخارجيــة مــن خــال اعتــاد تقريــر ســنوي عــن مشــاركة املــرأة عــر دورة حيــاة الخدمــة بــدءا ً مــن
التعيــن وحتــى التقاعــد ،وكذلــك تعيــن كبــار الضبــاط ذكــورا ً وإناث ـاً كســفراء للنــوع االجتامعــي وضــان
التعــاون املؤســي مــع املجتمــع املــدين.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن مديريــة األمــن العــام قــد اعتمــدت أيض ـاً خطــة تنفيــذ الس ـراتيجية إدمــاج النــوع
االجتامعــي لألعــوام ( )٢٠٢٤-٢٠٢١تشــمل جهــاز األمــن العــام (الرشطــة) ،وقــوات الــدرك ومديريــة الدفــاع
املــدين ،وتبعـاً لذلــك تــم إجـراء تقييــم ذايت للنــوع االجتامعــي ويف البعــد املتصــل بالقوانــن واملعايــر الوطنية
واإلقليميــة والدوليــة ،وقــد أشــار التقييــم الــذايت عــى الصعيــد الــدويل إىل مصادقــة األردن عــى اتفاقيــة
القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضـ ّد املــرأة يف عــام  ،١٩٩٢وتقديــم الدولــة ســتة تقاريــر دوريــة للجنــة
ســيداو آخرهــا عــام  ،٢٠١٧كانــت اإلشــارة الوحيــدة إىل نســاء األمــن العــام مبوجــب املــادة  ٨مــن اتفاقيــة
ســيداو التــي تركــز عــى التمثيــل الــدويل والتــي تنــص عــى( :تســتمر مشــاركة املرتبــات النســائية يف جهــاز
األمــن العــام يف مهــام حفــظ الســام واألمــن الــدويل ،ويعقــد معهــد تدريــب قــوات حفــظ الســام التابــع
ملديريــة األمــن العــام دورات تدريبيــة لضابطــات الرشطــة قبــل ســفرهن ،للمشــاركة يف مهــام حفــظ الســام
الدوليــة حــول املوضوعــات املتعلقــة مبهامهــن ،مبــا يف ذلــك حقــوق اإلنســان مثــل قـرار مجلس األمــن ١,٣٢٥
والق ـرارات الالحقــة والقانــون الــدويل اإلنســاين ،إضافــة إىل دورات تحضرييــة لتــويل مناصــب قياديــة) ،أمــا
عــى الصعيــد الوطنــي فقــد أشــار التقييــم الــذايت للنــوع االجتامعــي إىل عــدم وجــود قوانــن محــددة فيــا
يتصــل باملســاواة بــن الجنســن ،أو أحــكام عــدم التمييــز مــع االع ـراف مبســؤوليات مديريــة األمــن العــام
تجــاه السياســات واالس ـراتيجيات املحــددة مــن إدارات مديريــة األمــن العــام املحــددة ،وكذلــك مراقبــة
االلت ـزام بالسياســات الوطنيــة والدوليــة املتصلــة بالنــوع االجتامعــي وحقــوق اإلنســان ،مــن خــال إدارة
الرقابــة والتقييــم يف مكتــب املفتــش العــام ومكتــب الشــفافية وحقــوق اإلنســان يف مديريــة لألمــن العــام،
ويذكــر كذلــك اشــتامل الخطــة عــى معايــر محــددة متصلــة بشــؤون املوظفــن والتوظيــف واالختيــار،
وكذلــك سياســات االحتفــاظ (االســتبقاء) والتعيينــات والنــر والرتقيــة واملكافــآت ،وأيضـاً التوجيــه والدعــم،
كــا تــم اســتحداث مكتــب النــوع االجتامعــي ومنصــب مستشــار النــوع االجتامعــي يف مديريــة األمــن
العــام عــام ،٢٠٢٠إضافــة إىل تعيــن ســتة ســفراء مــن كبــار ضبــاط األمــن العــام بوصفهــم ســفراء للنــوع
االجتامعــي يف األقاليــم األمنيــة ،وتــم تأســيس شــبكة ضبــاط النــوع االجتامعــي يف املديريــة.37
وبتاريــخ  ٢٣آب  ،٢٠٢١أطلقــت القــوات املســلحة األردنية-الجيــش العــريب ،بالتعــاون مــع هيئــة األمــم
املتحــدة للمســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) ،أول اس ـراتيجية إدمــاج
النــوع االجتامعــي يف القــوات املســلحة لألعــوام ( ،)٢٠٢٤-٢٠٢١بهــدف زيــادة متثيــل املــرأة يف املناصــب
القياديــة العليــا ،واســتمرارها يف الخدمــة ،ومشــاركتها يف عمليــات حفــظ الســام ،عــى الصعيديــن املحــي
والخارجــي .وتقــوم هــذه االس ـراتيجية املمتــدة ألربــع ســنوات عــى عــددا ً مــن السياســات واإلرشــادات
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املســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،والتــي ســيكون لهــا تأثــر إيجــايب دائــم عــى القــوات املســلحة األردنيــة
وتعزيــز مشــاركة املــرأة فيهــا مــن أجــل اســتمرار تطورهــا وزيــادة فعاليتهــا.
كــا وتســتند هــذه االسـراتيجية عــى تحليــل دراســات أجرتهــا إدارة شــؤون املــرأة العســكرية يف أوائــل عــام
 ،٢٠٢٠مــا ســاعد عــى تحديــد األولويــات الحاليــة ،لتتــاىش بشــكل كامــل مــع الخطــة الوطنيــة األردنيــة
لتفعيــل ق ـرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم  ،١,٣٢٥حــول املــرأة واألمــن والســام (-٢٠١٨
 )٢٠٢١وال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إىل أن هــذه الخطــة والتــي أطلقتهــا اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة بتحالــف
وطنــي مــع القطاعــات العســكرية واألمنيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ،خرجــت بأولويــات ،هــي( :زيــادة
مشــاركة النســاء يف عمليــات حفــظ الســام وبنائــه يف القطاعــات الرشطيــة والعســكرية ،والوقايــة مــن
التطــرف والعنــف والحاميــة مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،والتعــايف واإلغاثــة وإعــادة اإلعــار
مثــل االســتجابة ألزمــة الالجئني/الالجئــات).38
و مــن خــال النظــر إىل وضــع املــرأة يف الســلطة القضائيــة نجــد أن القاضيــات يتوزعــن عــى الدرجــات
القضائيــة املختلفــة ،ويالحــظ زيــادة نســبتهن يف الدرجــات مــن  ٣-١وانخفاضهــا يف الدرجــات مــن  ،٧-٤كــا
مثّــة امــرأة واحــدة يف عضويــة املجلــس القضــايئ وامــرأة واحــدة يف املحكمــة الدســتورية ،وواحــدة أيضـاً يف
املحكمــة اإلداريــة ،والجديــر بالذكــر أن القضــاء الرشعــي يخلــو متامـاً مــن النســاء ،إذ ال قاضيــات رشعيــات
يف األردن عــى خــاف عــدد مــن الــدول العربيــة واإلســامية ،علـاً بــأن قانــون تشــكيل املحاكــم الرشعيــة
وتعديالتــه رقــم  ٢٠لســنة  ٢٠١٥ونظــام معهــد القضــاء الرشعــي لســنة  ٢٠١٥ال يتضمنــان أي نــص يحــول
دون تعيــن النســاء قاضيــات أو قبــول الطالبــات أو املوظفــات يف برامــج التأهيــل والتدريــب ،ويشــار إىل أن
القضــاء الكنــي عـ ّـن أول قاضيــة يف محكمــة االســتئناف للكنيســة األرثوذكســية عــام .٢٠١٩
ويف العمــوم مــا تـزال بيئــة العمــل الســيايس غــر جاذبــة للنســاء وخاصـ ًة الشــابات ،إذ تــرز أشــكال مقاومــة
إدمــاج النســاء يف الفضــاء العــام بعـ ِّده أحــد التحديــات ،فآليــات املشــاركة املجتمعيــة والعشــائرية وحتــى
تلــك السياســية غــر مرحبــة بالعمــوم بهــذه الفئــة عــى أســاس أن أي إزاحــة ســتكون عــى حســاب حصــة
القــوى التقليديــة ،فتواجــه املــرأة العديــد مــن التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة التــي تحــاول تنميــط دورها
يف أُطــر محــددة وإبعادهــا عــن املشــاركة أو التصــدر يف الشــأن العــام ،وترســيخ مفهــوم ذكوريــة العمــل
الســيايس وأنــه حكــر عــى الرجــال ،أمــا األحـزاب السياســية فتظهــر مثــل كيانــات مل ترفــع عــن نفســها غالبًــا
صفــة التجمعــات الشــخصية ،مــع اإلقبــال عــى ترخيــص العديــد منهــا ،إلّ أنهــا تعجــز يف معظــم األحيــان
عــن مواكبــة األوضــاع الراهنــة وجــذب النســاء والشــباب لالنخ ـراط يف صفوفهــا وبــث الحيــاة فيهــا مــن
جديــد ،أو اعتــاد مبــدأ تــداول الســلطة.
ويــرز الواقــع االقتصــادي الصعــب الــذي تعيشــه العديــد مــن النســاء بوصفــه تحديـاً مبــارشا ً يحــول يف كثــر
مــن األحيــان دون إقدامهــن عــى االنخـراط يف الشــأن العــام ،إذ ميثــل العائــق املــايل املرتبــط بالقــدرة عــى
متويــل الحمــات االنتخابيــة تحديًــا للكث ـرات ،وخاص ـ ًة يف ظـ ِّـل التســاهل وسياســة اإلفــات مــن العقــاب
يف مواجهــة االســتخدام غــر القانــوين للــال الســيايس ،مــع النــص الرصيــح عــى ذلــك يف املــواد  ٢٤و٥٩
مــن قانــون االنتخــاب النافــذ ،إذ تصــل العقوبــة إىل األشــغال الشــاقة مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات
وال تزيــد عــى ســبع .وكذلــك تفتقــر النســاء غال ًبــا للقــدرة عــى حشــد املــوارد مــع أن قانــون الجمعيــات
النافــذ وتعديالتــه رقــم  ٥١لســنة  ٢٠٠٨منــع الجمعيــات رصاحــة مــن تحقيــق أي أهــداف سياســية تدخــل
ضمــن نطــاق أعــال وأنشــطة األحـزاب السياســية ،إذ يحظــر عــى الجمعيــات التــي تدخــل تحــت مظلتهــا
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القانونيــة الكثــر مــن املؤسســات واملنظــات للمجتمــع املــدين الخاصــة باملــرأة تقديــم أي شــكل مــن
أشــكال الدعــم أو املســاعدة للمرشــحات مبــا فيــه اســتخدام املق ـرات ،ويظهــر التمييــز والعنــف الســيايس
عائقــن يهــددان بانســحاب عــدد مــن القياديــات السياســية مــن الفضــاء العــام تحــت وطــأة الــذم والقــدح
والتحقــر والتهديــد والتشــهري والتنمــر اإللكــروين ،وإســاءة الســمعة واالدعــاءات بعــدم الكفــاءة املبنيــة عــى
أســاس النــوع االجتامعــي وغريهــا مــن أشــكال العنــف الجســدي والجنــي واللفظــي واملعنــوي ،إضافــة
ـاب تــام لتجريــم
إىل جعــل بيئــة الشــأن العــام طــاردة للجيــل القــادم مــن القياديــات الشــابات يف ظـ ِّـل غيـ ٍ
التمييــز أو العنــف الســيايس يف املنظومــة القانونيــة الوطنيــة واالكتفــاء بالنصــوص العامــة الــواردة يف قانــون
العقوبــات رقــم  ١٦لعــام  ١٩٦٠وتعديالتــه ،وتحديــدا ً الــواردة يف البــاب الثامــن تحــت عنــوان الجنايــات
والجنــح التــي تقــع عــى اإلنســان ،ويف قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام  ٢٠١٧يف حــاالت الجرائــم
العائليــة وقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة رقــم  ٢٧لعــام  ٢٠١٥وتحدي ـ ًدا املــادة  ١١مــن القانــون.
ومــن الجديــر بالذكــر أن األردن أطلــق عــام  ٢٠٢٠أول دليــل إجـرايئ لحاميــة املــرأة مــن العنــف يف الحيــاة
العامــة بجهــد مــن ائتــاف الربملانيــات العربيــات ملناهضــة العنف ضد املــرأة واملعهــد الوطنــي الدميوقراطي،
كــا شــكل الفريــق االستشــاري الوطنــي لحاميــة النســاء مــن العنــف الســيايس ،وال ب ـ ّد مــن التنبــه عــى
اقتصــار مدونــات الســلوك واألخــاق عــى املســتويات الوطنيــة دون املحليــة ،إذ طــ ّور كل مــن مجلــس
النــواب واألعيــان مدونــات للســلوك ألعضائهــا ،وأقـ ّر مجلــس الــوزراء عــام  ٢٠٠٩مدونــة قواعــد الســلوك
الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة ،يف حــن مل تقــم أي مــن مجالــس البلديــات أو املحافظــات بذلــك.
ويلعــب اإلعــام دورا ً مهــاً يف التأثــر عــى املشــاركة السياســية للمــرأة ،فتشــر األرقــام إىل أن نســبة
حضــور النســاء يف كافــة الوســائل اإلعالميــة املرئيــة واملســموعة واملقــروءة ال تتجــاوز  ٪٩باملجمــل ،إذ
تتصــدر اإلذاعــات بنســبة  ٪١٣تليهــا الصحــف ووكالــة األنبــاء األردنيــة بنســبة  ،٪١٠يف حــن أن النســبة يف
التلفزيونــات واملواقــع اإللكرتونيــة ال تتجــاوز  ،٪٦كــا تشــر الدراســات إىل أن نســبة االســتعانة بالنســاء
الخبـرات تبلــغ  ٪١٦مقابــل  ٪٨٤للرجــال الخـراء يف وســائل اإلعــام ،هــذا إضافــة إىل أن نســبة اإلعالميــات
ال تتجــاوز  ٪٢١مــن مجمــل اإلعالميــن ،39وال يوجــدن بصــورة كبــرة يف املواقــع القياديــة أو بصفتهــن مالكات
لوســائل إعالميــة خاصــة ،مــا يســهم يف عــدم تبنــي سياســات مراعيــة للنــوع االجتامعــي يف املحتويــات
املطروحــة عــر هــذه الوســائل ،وكــا أنــه ال يســاعد يف إب ـراز النســاء قائــدات وخب ـرات ،ويعــزز تهميــش
صــوت النســاء يف القضايــا الوطنيــة والعامــة.
وتلقــي األوضــاع الجيوسياســية املحيطــة بــاألردن بظاللهــا عــى قدرتهــا عــى صياغــة الهويــة الوطنيــة
الجامعــة القافــزة عــن كافــة الهويــات الفرعيــة ،وترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون واملواطنــة وتكافــؤ الفــرص
ودســرة املســاواة بــن الجنســن ،إذ يثــر االقـراب مــن تعديــل املــادة  ٦مــن الدســتور لصالــح إضافــة كلمــة
(الجنــس) ،وإىل غريهــا مــن تخوفــات دميغرافيــة مرتبطــة بالتوطــن والتجنيــس ،وأخــرى دينيــة مرتبطــة
بــاإلرث وتعــدد الزوجــات وغريهــا مــن األحــكام الرشعيــة ،فــا ت ُجــدي محــاوالت الدفــع باتجــاه تبنــي قانــون
خــاص بتكافــؤ الفــرص الكثــر مــن الحــاس لــدى صنــاع الق ـرار.
التوصيات املتصلة باملشاركة السياسية للمرأة:
	•التأكيــد عــى أهميــة تجريــم كافــة أشــكال العنــف والتمييــز الســلبي ضــد املــرأة يف الحيــاة العامــة،
ومســاعدة النســاء السياســيات يف التصــدي للتنمــر اإللكــروين واتخــاذ اإلجـراءات املطلوبــة عــى كافــة
املســتويات الوطنيــة والربملانيــة والحزبيــة ،وكذلــك اإلعــام واملجتمــع املــدين ،حتــى ال تعيــق هــذه
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الظاهــرة الجهــود الراميــة لزيــادة املشــاركة السياســية للمــرأة.
	•عــى األح ـزاب األردنيــة أن تعــدل أنظمتهــا الداخليــة مبــا يضمــن زيــادة نســبة متثيــل النســاء ضمــن
كــوادر الحــزب وضــان وصــول املــرأة للمواقــع القياديــة داخــل هيئــات الحــزب املختلفــة ولجانــه،
ورضورة إعــادة النظــر يف نظــام متويــل األحـزاب وخاصــة بعــد االنتخابــات األخــرة ،والتأكــد مــن تقديــم
الحــزب الدعــم الــكايف للمرشــحات ووضــع ضوابــط عــى األح ـزاب لضــان حصــول املــرأة عــى فــرص
متســاوية يف التمويــل والوصــول إىل املــوارد.
	•الحــث عــى االلت ـزام بدمــج االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق النســاء أو مبنــع التمييــز ضدهــن
والربتوكــوالت اإلضافيــة يف السياســات والترشيعــات الوطنيــة ،والنــص عــى ذلــك بالدســتور ،وكذلــك
النــص رصاحــة عــى مكانــة االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة ضمــن التسلســل الترشيعــي الوطنــي.
	•املراجعــة الدوريــة واملســتمرة للمناهــج املدرســية والجامعيــة والتعليميــة املختلفــة لرتســيخ مفاهيــم
حقــوق اإلنســان وحقــوق املــرأة مبــا يضمــن إنشــاء أجيــال تتبنــى مفاهيــم املســاواة بــن الجنســن يف
املجتمــع ،ومشــاركة الجميــع يف اتخــاذ الق ـرار.
	•توفــر الربامــج والفــرص التدريبيــة السياســية ذات النوعيــة العاليــة للمــرأة وتشــجيع النســاء والفتيــات
عــى االنخـراط بهــا.
	•وضــع ضوابــط محــددة أكــر تشــددا الســتخدام املــال يف االنتخابــات ومحاربــة كافــة أشــكال االســتخدام
غــر القانــوين الــذي يجعــل النســاء والشــباب أكــر املترضريــن منــه.
	•التأكيــد عــى تبنــي كافــة الســلطات والــوزارات واملؤسســات سياســات مراعيــة للنــوع االجتامعــي،
ومتابعــة التنفيــذ وتقديــم تقاريــر مســتجيبة موحــدة للنــوع االجتامعــي تتــواءم مــع توجهــات الدولــة،
والحــرص عــى متكــن النســاء مــن أخــذ فــرص عادلــة لتــويل مواقــع صنــع الق ـرار.
	•تحديــد حصــص مخصصــة للمــرأة يف املواقــع القياديــة واإلرشافيــة يف القطــاع العــام ،وخاصـ ًة ليشــغلن
وزيـرات وأمينــات عامــات للــوزارات.
	•رضورة إرفــاق دراســة األثــر املــايل بصــورة متالزمــة مــع إرســال القانــون ،كــا هــو الحــال بخصــوص
األســباب املوجبــة ،إذ إن أغلــب القوانــن تق ـ ّر دون إج ـراء تقييــم أو دراســة مســبقة ملــا تحتــاج إليــه
مــن موازنــة حتــى تنفــذ أو يســتدام تنفيذهــا.
	•التقليــل إىل أدىن حــد مــن االعتــاد عــى اللوائــح القانونيــة ،مــع ضــان إصــدار األنظمــة والتعليــات
ذات العالقــة.
	•توفــر التدريــب لضــان اســتجابة الكــوادر البرشيــة ألهــداف وغايــات وضــع الترشيعــات والسياســات
والخطــط الحكوميــة موضــع التطبيــق.
	•رضورة تعديــل النظــام الداخــي ملجلــس النــواب واألعيــان لضــان متثيــل النســاء بصــورة أكــر عدالــة يف
املكتــب الدائــم والكتــل واللجــان الربملانيــة.
	•حــث النســاء السياســيات عــى بنــاء تواصــل مــع اإلعالميــن ممــن يغطــون النشــاطات السياســية يف
الربملــان والحكومــة حــول الحساســية للنــوع االجتامعــي ،وعقــد ورشــات عمــل تدريبيــة حــول هــذا
املوضــوع.
ثالثاً :العنف ضد املرأة
حتــى وقــت قريــب ،مل يكــن الدســتور األردين يحظــر أو يحمــي رصاحــة العنــف ضــد املــرأة ،عــى الرغــم
مــن أنــه ميكــن القــول أن الفقرتــن  ٢و ٣مــن املــادة  ٦مــن الدســتور تتضمنــان هــذا الحــق ضمنيـاً .فالفقــرة
 ٢تنــص عــى أن الحفــاظ عــى الســلم االجتامعــي واجــب مقــدس عــى كل أردين ،الفقــرة  ٣تنــص عــى أن
تكفــل الدولــة الطأمنينــة وتكافــؤ الفــرص لجميــع األردنيــن ،إذ إن الســلم االجتامعــي والطأمنينــة ال ميكــن
تحققهــا يف ظـ ِّـل أي نــوع مــن أنــواع العنــف مبــا فيهــا العنــف ضــد املــرأة ،وأن ارتكابــه ارتكاب ـاً واســعاً
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قــد يشــكل إخــاالً لهــذا الســلم الــذي هــو واجــب عــى كل أردين ،وبالحــق وبالطأمنينــة اللذيــن تكفلهــا
الدولــة .وكــا ذُكــر ســابقاً ،يف كانــون الثــاين  ،2022فــإن تعديـ ًـا جديـ ًدا للفقــرة  6مــن املــادة  6مــن الدســتور
تنــص رصاحــة أيضً ــا عــى مســؤولية الدولــة عــن حاميــة املــرأة مــن العنــف“ :تكفــل الدولــة متكــن املــرأة
ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل يف بنــاء املجتمــع مبــا يضمــن تكافــؤ الفــرص عــى أســاس العــدل واإلنصــاف
وحاميتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز”.
كــا ال يتضمــن أي ترشيــع أردين تعريف ـاً للعنــف ضــد املــرأة ،40ولكــن قانــون العقوبــات رقــم  ١٦لســنة
 ١٩٦٠وتعديالتــه ج ـ ّرم العديــد مــن أفعــال العنــف اللفظــي والبــدين والجنــي واإلهــال ،وم ّيــز يف بعــض
مــواده فيــا إذا كانــت هــذه الجرائــم مرتكبــة أو واقعــة عــى نســاء أو فتيــات ،ومــن هــذه املــواد مــا ورد
يف البــاب الســابع تحــت عنــوان (يف الجرائــم املخلــة باألخــاق واآلداب العامــة) ،وخاصــة يف فصلــن لهــا
عالقــة مبــارشة بالجرائــم الواقعــة عــى النســاء ،وهــا-١ :الفصــل األول مــن البــاب الســابع تحــت عنــوان
يف االعتــداء عــى العرض-مــن املــواد ( )٣٠٨-٢٩٢وتتضمــن تجريــم االغتصــاب وهتــك العــرض والخطــفواإلغــواء والتهتــك وخــرق حرمــة األماكــن الخاصــة بالنســاء والفعــل املنــايف للحيــاء .وعــرف جرميــة االغتصاب
بأنهــا مواقعــة أنثــى (غــر زوجتــه) بغــر رضاهــا ســواء باإلك ـراه أو التهديــد أو بالحيلــة أو بالخــداع أو إذا
كانــت الضحيــة ال تســطيع املقاومــة بســبب ضعــف أو عجــز جســدي أو عقــي .وشــدد العقوبــة لتصــل إىل
اإلعــدام يف بعــض الحــاالت إذا كان فعــل االغتصــاب واقــع عــى طفلــة بعمــر  ١٥ســنة أو أقــل أو مواقعــة
طفلــة بعمــر أقــل مــن  ١٢ســنة ،وقــد س ـ ّوغت الحكومــة عــدم تجريــم االغتصــاب الزوجــي يف تقريرهــا
الــدوري الســادس إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة واملقــدم بتاريــخ  ٢٢حزيـران ٢٠١٥
“فيــا يتعلــق بجرميــة االغتصــاب الزوجــي ،فقانــون العقوبــات يجــرم كل إيــذاء ويعاقــب عليــه ،مبــا فيــه
إيــذاء الــزوج البــدين والجنــي والنفــي لزوجتــه ،ويعتــر القانــون أن نتــاج أفعــال اإلك ـراه كالــرب أو
الجــرح وغريهــا مــن أفعــال فهــي مج َّرمــة ضمــن جرائــم اإليــذاء ،وتعتــر املحاكــم الرشعيــة املواقعــة باإلكـراه
وباإليــذاء رضرا ً ميكــن الزوجــة مــن املطالبــة بإنهــاء العالقــة الزوجيــة ،كــا ميكنهــا مــن املطالبــة باألثــر املــايل
املرتتــب عــى األذى أو الــرر املــادي”.41
كــا جـ ّرم القانــون مواقعــة الطفلــة وشــدد العقوبــة يف حــال كان الجــاين أحــد أصولهــا ســواء كان رشعيـاً أو
غــر رشعــي ،أو أحــد محارمهــا أو مــوكالً برتبيتهــا ورعايتهــا أو لــه ســلطة رشعيــة أو قانونيــة عليهــا ،ويحــرم
مــن الواليــة يف هــذه الحالــة ،وتشــدد العقوبــة أيضـاً إذا كان الفاعــل رجــل ديــن أو مديــر مكتــب أو عامـاً
فيــه وأســاء اســتعامل الســلطة أو التســهيالت التــي يســتمدها مــن هــذه الســلطة.
كــا تش ـ ّدد العقوبــات يف جرائــم هتــك العــرض إذا اقرتفهــا شــخصان أو أكــر يف التغلــب عــى مقاومــة
املعتــدي أو تعاقبــوا عــى إج ـراء الفحــش بــه ،وإذا أصيــب املعتــدى عليــه مبــرض جنــي أو كان املعتــدى
عليهــا بكـرا ً فأزيلــت بكارتهــا أو إذا أ ّدت إىل مــوت املعتــدى عليــه أو إصابتــه مبــرض نقــص املناعــة املكتســبة
ومــع علــم الفاعــل بإصابتــه بهــذا املــرض .وال يجيــز القانــون اســتخدام األســباب املخففــة يف جرائــم االعتــداء
عــى العــرض إذا كان الضحيــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
 40ومــن الجديــر ذكــره بــأن رؤيــا االس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن تنــص عــى " مجتمــع خــا ٍل مــن التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ،تتمتــع فيــه النســاء
والفتيــات بالحقــوق اإلنســانية الكاملــة والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة " ،وعرفــت العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس بأنــه " العنــف الــذي يتــم
توجيهــه ضــد شــخص بنــا ًء عــى الجنــس ويتضمــن اي فعــل عنيــف يرتتــب عليــه أذى أو معانــاة للمــرأة أو الفتــاة مــن الناحيــة الجســدية أو الجنســية أو النفســية مبــا يف ذلــك
التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــر أو الحرمــان التعسـفّي مــن الحريــة " ،وضمنــت أهدافهــا االسـراتيجية هدفــأ رئيســياً يتعلــق بتمتــع النســاء والفتيــات بحيــاة خاليــة
مــن كافــة أشــكال العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس.
 41التقريــر الــدوري الســادس املقــدم لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة /األمــم املتحــدة /تاريــخ  22حزيـران  CEDAW/C/JOR/6 ،2015وثيقــة رقــم -15
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أمــا بخصــوص جرميــة اإلغــواء والتهتــك وخــرق حرمــة األماكــن الخاصــة بالنســاء فقــد عرفتهــا املــادة ١/٣٠٤
مــن القانــون عــى أنهــا“ :كل مــن خــدع بك ـرا ً تجــاوزت الثامنــة عــرة مــن عمرهــا بوعــد الــزواج ففــض
بكارتهــا أو تســبب يف حملهــا عوقــب-إذا كان فعلــه ال يســتوجب عقوبــة أشــد-بالحبس مــن ســتة أشــهر
إىل ثــاث ســنوات ويلــزم بضــان بكارتهــا” ،وتجتمــع يف هــذه الجرميــة عقوبتــان الحبــس وضــان البــكارة،
ومل يوضــح القانــون كيفيــة ضــان البــكارة وكيفيــة تنفيــذ هــذه العقوبــة ،أمــا الفقــرة الثالثــة مــن املــادة
نفســها فقــد ج ّرمــت فعــل تحريــض امــرأة ســواء كان لهــا زوج أو مل يكــن عــى تــرك بيتهــا لتلحــق برجــل
غريــب عنهــا أو أفســدها عــن زوجهــا إلخــال الرابطــة الزوجيــة ،وهــي مــا يعــرف بجرميــة إفســاد الرابطــة
الزوجيــة والتــي اســتخدمها األزواج يف بعــض الحــاالت ضــد مــن قامــوا مبســاعدة املــرأة ضحيــة العنــف
األرسي ودعمهــا ،أو التــي تركــت منــزل الزوجيــة لوجــود خالفــات بــل وتــم اســتخدامها أيضـاً ضــد محامــن
توكلــوا ملصلحــة النســاء يف قضايــا تتصــل بخالفــات الزوجيــة أو مرتبطــة بهــذه الخالفــات.
وتجــرم املادتــان  ٣٠٥و ٣٠٦بعــض أفعــال التحــرش دون أن تذكرهــا ذكـرا ً مبــارشا ً ،وأســمتها جرائــم املداعبــة
املنافيــة للحيــاء أو الفعــل املنــايف للحيــاء .يف-الفصــل الثــاين مــن البــاب الســابع -يف الحــض عــى الفجــور
والتعــرض لألخــاق واآلداب العامــة -مــن املــواد ( )٣٢٠-٣٠٩وتتضمــن تجريــم البغــاء والقــوادة والتــي
تدخــل يف بعــض موادهــا ضمــن اختصــاص قانــون مكافحــة االتجــار بالبــر ،وتتضمــن تعريــف بيــت البغــاء
وتجــرم تكســب الذكــر واعتــاده يف معيشــته كلهــا أو بعضهــا عــى أنثــى مــن البغــاء.
ومل مييــز قانــون العقوبــات بــن النســاء والرجــال يف جرائــم اإليــذاء ولــو كان واقع ـاً ضمــن إطــار األرسة،
ولكــن املــرع األردين وللمزيــد مــن الحاميــة لضحايــا العنــف األرسي وغالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال فقــد
سـ ّن قانونـاً خاصـاً لحاميــة ضحايــا العنــف األرسي يف عــام  ،٢٠٠٨وأجــرى تعديــات واســعة عليــه ،إذ صــدر
قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام  ،٢٠١٧والــذي يقــرر إج ـراءات حاميــة وتقــايض خاصــة يف مثــل
هــذه الحــاالت التــي يرتكــب فيهــا العنــف داخــل إطــار األرسة ،وذلــك ألن العالقــة الخاصــة بــن الضحيــة
ومرتكــب العنــف الــذي غالبـاً مــا تكــون لــه ســلطة عــى الضحيــة ووجودهــا يف مــكان خــاص هــو املنــزل
األرسي ودون وجــود شــهود عــى شــخص يفــرض أن يشــعر باألمــان ،مــا يســهل الجرميــة األمــر الــذي
يجعــل الضحيــة قــد تــردد أيض ـاً عــن اإلبــاغ و تتعــرض للتهديــد ،وتفقــد الدعــم مــن باقــي أف ـراد األرسة
لــو أقدمــت عــى ذلــك.
وقــد أُنشــئت يف األردن يف عــام  ١٩٩٧إدارة لحاميــة األرسة متخصصــة تتبــع ملديريــة األمــن العــام للتعامــل
مــع قضايــا العنــف األرسي ،ومثّــة فــروع لهــذه اإلدارة يف كل محافظــات اململكــة ،ويف عــام  ٢٠٢١تــم دمــج
إداريت حاميــة األرسة ورشطــة األحــداث تحــت مســمى إدارة حاميــة األرسة واألحــداث ،إذ يلزمهــا قانــون
الحاميــة مــن العنــف األرسي باالســتجابة لــكل شــكوى أو إخبــار أو طلــب مســاعدة أو حاميــة تتصــل بالعنف
األرسي بالرسعــة القصــوى ،وعليهــا عنــد تلقيهــا أي شــكوى أو إخبــار أو طلــب مســاعدة أن تتخــذ اإلجـراءات
بتســجيل الشــكوى أو اإلخبــار بالتفصيــل ،وتنظيــم املحــارض الالزمــة لــكل حالــة عــى حــدة ونقــل املتــرر
إىل أقــرب مستشــفى أو مركــز صحــي إذا اقتضــت الــرورة ذلــك ونقلــه ومبوافقتــه إىل مــكان آمــن إذا
اقتضــت الــرورة ،واتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة لحاميــة املبلغــن والشــهود وفقـاً لنظــام يحقــق هــذه الغايــة.
ومــع مــرور أكــر مــن  ٤ســنوات عــى إقـرار القانــون ،إلّ أن نظــام حاميــة املبلغــن والشــهود مل يصــدر حتــى
اآلن ،وذلــك مــع الحاجــة املاســة لحاميــة الضحايــا والشــهود لتشــجيعهم عــى اإلبــاغ ،إذ يخــى الضحايــا أو
املحيطــون بهــم اإلبــاغ خوفـاً مــن تعرضهــم لالنتقــام  -واالشــارة اىل ان الفقــرة ب مــن املــادة  ٤مــن قانــون
الحاميــة مــن العنــف األرسي والتــي ال يجــوز االفصــاح عــن هويــة مقدمــي البــاغ يف قضايــا العنــف األرسي
إال اذا تطلبــت اإلجـراءات القضائيــة غــر ذلــك.
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وقــد أســند القانــون إلدارة حاميــة األرسة القيــام بإج ـراءات تســوية الن ـزاع بــن األط ـراف مبوافقتهــم ويف
وحســب ،ثــم إحالــة ملــف التســوية إىل املحكمــة املختصــة للمصادقــة عليــه وتضمــن
الجنــح البســيطة ْ
قـرار املصادقــة عــى التســوية تدابــر مثــل إلـزام مرتكــب العنــف األرسي القيــام بخدمــة للمنفعــة العامــة،
وإلحــاق أطــراف النــزاع بربامــج أو جلســات تأهيــل نفــي أو اجتامعــي ،وتتــوىل إدارة حاميــة األرسة
واألحــداث متابعــة تنفيــذ مرتكــب العنــف األرسي للتدابــر املفروضــة عليــه ،كــا تتــوىل اإلدارة إنشــاء ســجل
خــاص ورقــي وإلكــروين توثــق فيــه حــاالت العنــف األرسي واإلج ـراءات املتخــذة.
ومـ ّـا ســبق يتبــن أن القانــون ألــزم إدارة حاميــة األرسة واألحــداث بتنفيــذ معظــم أحكامــه ابتــدا ًء مــن
تســجيل الشــكوى إىل اإلحالــة للمستشــفى أو مــكان آمــن وحاميــة املبلغــن والشــهود ،وإج ـراء التســوية،
وتنفيــذ قـرار التســوية والتدابــر امللحقــة بهــا ،والقيــام بالتوثيــق .إن القيــام بــكل تلــك املهــام واملســؤوليات
بفعاليــة وكفــاءة عاليــة يســتدعي توفــر املــوارد البرشيــة واملاليــة الكافيــة والبنيــة التحتيــة ،مثــل املبــاين
والخدمــات املرافقــة الالزمــة للضحايــا.
أمــا فيــا يتصــل باإلبــاغ عــن العنــف األرسي ،فقــد ألــزم القانــون مقدمــي الخدمــات التعليميــة والصحيــة
واالجتامعيــة يف القطاعــن العــام والخــاص التبليــغ عــن أي حالــة عنــف أرسي واقعــة عــى فاقــد األهليــة
وكان العنــف عليــه يشــكل جنحــة وفقــا للقانــون أو ناقصهــا حــال علمــه أو إبالغــه بهــا ،ويكــون التبليــغ
مبوافقــة املتــرر إذا كان كامــل األهليــة وكان العنــف عليــه يشــكل جنحــة وفقــا للقانــون .إذ يخــى أن
إل ـزام التبليــغ قــد يحــول دون مســاعدة الضحايــا وتحويلهــم مــن خــال عائالتهــم إىل الخدمــات الصحيــة
والتعليميــة واالجتامعيــة ويســجل لهــذا القانــون تعــدد أشــكال الحاميــة للضحايــا مــن نقــل إىل املستشــفى
أو اإلحالــة إىل مــكان آمــن ،إضافــة إىل إمكانيــة أن تصــدر املحكمــة املختصــة ألمــر حاميــة املتــرر أو أي
مــن أفـراد األرسة يتضمــن عــدم التعــرض لهــم .ومــع ذلــك النــص عــى أمــر الحاميــة يف القانــون الحــايل ويف
قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي لعــام ّ ،٢٠٠٨إل أن أوامــر الحاميــة التــي صــدرت مبوجبــه محــدود ًة
جــدا ً ،وذلــك مــع أهميتهــا يف حاميــة الضحايــا ،وخاصــة عندمــا تكــون الضحايــا أكــر مــن شــخص مثــل األم
واألطفــال ويفضلــون البقــاء يف املنــزل األرسي لينعمــوا مــا أمكــن بحيــاة أقــرب إىل حياتهــم الطبيعيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر ،أن أماكــن اإليــواء املوجــودة يف اململكــة والتابعــة يف غالبيتهــا إىل وزارة التنميــة
االجتامعيــة هــي أماكــن مغلقــة ويصعــب فيهــا مامرســة الحيــاة الطبيعيــة ،وخاصــة للنســاء العامــات
وطــاب املــدارس والجامعــات ،كــا أن الحفــاظ عــى وحــدة العائلــة وضــان بقــاء الضحايــا مثــل األم
واألبنــاء يف مــكان إيــواء واحــد مــا زال تحدي ـاً حتــى اآلن ،إذ قــد يــؤدي إىل إحجــام الضحايــا عــن اإلبــاغ
وخاصــة يف ظـ ِّـل تخــوف الضحايــا النســاء مــن تحويلهــن إىل االحتجــاز الوقــايئ يف مراكــز اإلصــاح والتأهيــل،
مــن خــال الحــكام اإلداريــن بحجــة حاميتهــن مســتندين يف صالحياتهــم إىل قانــون منــع الجرائــم لســنة
 ١٩٥٤الــذي ال يتضمــن نص ـاً عــى ع ـ ِّد ضحايــا العنــف األرسي أو املحتاجــن للحاميــة أحــد الفئــات التــي
يتعامــل معهــا القانــون.
إن اللجــوء إىل هــذا اإلجـراء قــد تقلــص خــال الســنوات الثــاث األخــرة بعــد إقـرار الحكومــة لنظــام دور
املعرضــات للخطــر رقــم  ١٧١لســنة  ،42٢٠١٦وافتتــاح دار آمنة يف عــام  ،٢٠١٨وهي أول دار خاصة باســتضافة
املعرضــات للخطــر وتأهيلهــن بــدالً مــن إرســالهن إىل مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ملــدد غــر محــددة مــن أجــل
حاميتهــن حيــث يتــم اســتقبال املســتفيدات فقــط مبحــض إرادتهمــن .تقــوم وزارة التنميــة االجتامعيــة عــى
إدارة الــدار حيــث بــدأ تحويــل عــدد مــن النســاء إليهــا مــن مركــز اإلصــاح والتأهيــل للنســاء بنــا ًء عــى
 42املنشور يف الجريدة الرسمية مبقتىض املادة  4من قانون وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم ( )14لسنة .1956
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إحــاالت مــن الحــكام اإلداريــن لتقديــم خدمــات إعــادة التأهيــل واإلدمــاج .وتســتقبل الــدار الفتــاة املعرضــة
للخطــر ،وتقــوم بإيوائهــا وتأمــن املــأكل وامللبــس والخدمــات املســاندة وتوفــر برامــج التدريــب والتأهيــل
والتعــايف الجســدي والنفــي ،والتوعيــة الصحيــة واإلرشــادية ،واملســاعدة القانونيــة ،وحـ ِّـل مشــكلتها مبــا
يتوافــق مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان ،وتقــوم بتوفــر فــرص عمــل مناســبة ،وتأمــن برامــج التســلية والرفــاه
النفــي.
وكان مــن املأمــول أن تأســيس هــذه الــدار ســيؤدي إىل إلغــاء االحتجــاز الوقــايئ للنســاء املعرضــات للخطــر،
وحســب ،ومــن الجديــر ذكــره أن خــوف الضحيــة مــن التعــرض
وليــس إخضاعــه لقناعــة الحاكــم اإلداري ْ
لالحتجــاز اإلداري قــد يحــول دون قيامهــا التبليــغ عــن العنــف ،مـ ّـا يجعــل حياتهــا مهــددة ويجعلهــا تشــعر
بفقــدان األمــل بــل واإلقــدام إمــا عــى االنتحــار أو الهــرب والتغيــب عــن املنــزل األرسي ،والنتيجــة هــي
التعميــم عليهــا لجعلهــا عرضــة للتوقيــف مــن أي دوريــة رشطــة ،ويحــول ذلــك دون متتعهــا بحيــاة طبيعيــة،
بــل وقــد يجعلهــا عرضــة لالســتغالل.
وقــد عـ َّد مقــرر األمــم املتحــدة الخــاص بالتعذيــب يف تقريــر لــه عــن األردن لعــام  ٢٠٠٦االحتجــاز الوقــايئ
مبثابــة ســوء معاملــة متييــزي ،وع َّدت ْــه الحقــاً تقاريــر صــادرة عــن لجنــة مناهضــة التعذيــب وخــراء
حقوقيــن بأنــه تعذيــب قائــم عــى التمييــز ،وخاصــة أن هــذا اإلج ـراء قــد ينطــوي عــى معاقبــة الضحيــة
والضغــط عليهــا للقبــول بوضــع معــن كانــت ال تقبلــه ،ويســتند الحــكام اإلداريــون يف ق ـرارات االحتجــاز
الوقــايئ للنســاء بحجــة حاميتهــن إىل قانــون منــع الجرائــم رقــم  ٧لســنة  ١٩٥٤مــع عــدم وجــود نــص عــى
صالحياتهــم بتوقيــف األشــخاص املحتاجــن لحاميــة ،كــا يطلــب الحــكام اإلداريــون كفيـاً رجـاً إللغــاء قـرار
التوقيــف اإلداري مــا قــد يجعلهــا مــرة أخــرى عرضــة لالســتغالل ،فكيــف لهــا أن توفــر كفي ـاً وهــي يف
مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،إذا كان مــن تتوقــع منهــم الحاميــة والدعــم هــم َمــن يقومــون بتهديدهــا ،مـ ّـا
قــد يجعــل املخــرج لهــا الــزواج مــن أقــارب نزيــات مركــز اإلصــاح والتأهيــل ،مـ ّـا يجعلهــن بالتايل يــدرن يف
حلقــة أخــرى مــن العنــف واالســتغالل .وتقــوم منظــات حقوقيــة بزيــارة مركــز اإلصــاح والتأهيــل ملقابلــة
النســاء املحتج ـزات وقائي ـاً (املوقوفــات إداري ـاً للحاميــة) ملســاعدتهن وإيجــاد حلــول عادلــة لهــن.
ويخــى القامئــون عــى الحاميــة ومقدمــو الخدمــات يف بعــض الحــاالت ويــرددون مــن احـرام رغبــة املــرأة
يف االنفصــال عــن عائلتهــا واختيــار مــكان ســكن مســتقل( ،وهــو حــق كفلــه لهــا الدســتور والقانــون)،43
أو الــزواج مــن شــخص ال تقبــل بــه العائلــة ،44أو غريهــا مــن الخيــارات ورفــض دور اإليواء-التــي تتطلــب
الدخــول إليهــا موافقــة الضحية-مــن تعــرض هــذه الضحيــة إىل القتــل ،ومــن ثــم توجيــه اللــوم عليهــم مـ ّـا
يجعلهــم يس ـ ِّوغون اللجــوء إىل االحتجــاز الوقــايئ ،ويتــم معالجــة هــذا األمــر بالعمــل بالرشاكــة مــع كل
األطـراف ذات العالقــة مــن الجهــات الحكوميــة واملجتمــع املــدين لتطويــر الخطــط والحلــول املالمئــة لــكل
حالــة ضمــن منهجيــة دراســة الحالــة ،التــي اعتمدهــا اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة مــن العنــف ،وتجــدر
اإلشــارة إىل أنــه قــد صــدر دليــل إجـراءات العمــل بالحــكام اإلداريــن ،وتــم التدريــب عليــه ،كــا وصــدرت
عــن املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة وثيقــة منهجيــة إدارة الحالــة يف التعامــل مــع حــاالت العنــف األرسي
لعــام  ،٢٠٢١وتــم التدريــب عليهــا أيض ـاً.
 43املــادة  2/9مــن الدســتور تنــص عــى" :ال يجــوز أن يحظــر عــى أردين اإلقامــة يف جهــة مــا أو مينــع مــن التنقــل ،وال يلــزم باإلقامــة يف مــكان معــن ّإل يف األحــوال املبينــة يف
القانــون" ،وقــد قــام األردن يف عــام  2009برفــع التحفــظ عــن املــادة  15مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تعطــي املــرأة حق ـاً مســاوياً للرجــل بالتنقــل واختيــار مــكان الســكن.
 44املــادة  7مــن الدســتور تنــص عــى -1" :الحريــة الشــخصية مصونــة -2 ،كل اعتــداء عــى الحقــوق والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لألردنيــن جرميــة يعاقــب عليهــا
القانــون".
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ويذكــر أن منظــات املجتمــع املــدين التــي تقــدم خدمــات مبــارشة مــن خــال عمــل ميــداين مــع الضحايــا
محــدودة وتواجــه تحديــات تتصــل بالبيئــة القانونيــة الناظمــة لعمــل منظــات املجتمــع املــدين وبتوفــر
التمويــل الــازم ،والــذي يشــرط القانــون موافقــة مجلــس الــوزراء للحصــول عليــه وفق ـاً آلليــة قــد متتــد
لعــدة أشــهر وقــد تنتهــي بالرفــض ،إضافــة إىل تحــدي توفــر املــوارد البرشيــة املؤهلة والراغبــة يف القيــام بهذا
العمــل .وغالب ـاً مــا يتــم تخفيــف العقوبــات يف الجرائــم الواقعــة يف نطــاق األرسة والتــي غالبيــة ضحاياهــا
مــن النســاء لقيــام أفـراد األرسة بإســقاط الحــق الشــخيص 45عــن املعتــدي ،إذ إن القيــام بهــذا اإلســقاط هــو
أمــر متوقــع يف هــذه الحــاالت ،ويســبب الظلــم للضحيــة ويشــجع حــدوث مثــل هــذه الجرائــم يف املجتمــع،
ولذلــك تشــدد املنظــات الحقوقيــة عــى املطالبــة بالنــص رصاحــة عــى عــدم جــواز تخفيــض العقوبــات إذا
كانــت الجرائــم مرتكبــة يف إطــار األرسة.
وقــد اعتمــد اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة مــن ضمــن مرتكـزات خطــة مديريــة األمــن العــام االسـراتيجية
لألعــوام  ،٢٣-٢٠وفيــه تــم اعتــاد التــايل:
	•مصفوفــة األولويــات املعــدة مــن اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة بع ِّدهــا أساسـاً للخطــة الســنوية إلدارة
حاميــة األرسة واألحــداث.
	•تطويــر آليــات اإلبــاغ لتتناســب مــع تحديــات املرحلــة ،إذ تــم اســتخدام خــط الطــوارئ الســاخن ،٩١١
وتــم اســتحداث رقــم تواصــل واتــس اب  ،٠٩٧٩١١٩١١وتطبيــق  ٩١١عــى الهواتــف الذكيــة ،والربيــد
اإللكــروين الخــاص بــاإلدارة ،إضافــة إىل منصــات التواصــل االجتامعــي واملتمثلــة بتطبيــق املاســنجر عــى
صفحــة الفيــس بــوك لــإدارة وآليــة االنســتجرام.
	•إعــادة هيكلــة اإلدارة واســتحداث شــعبة التســوية والتدابــر ،لتســتجيب إىل النصــوص القانونيــة التــي
تعنــى بتنفيــذ أوامــر الحاميــة والتدابــر ،ومبــا ينســجم مــع تقاريــر تحليــل الفجــوات التــي تــم إعدادهــا
مــن خــال املجلــس الوطنــي لــأرسة والــركاء مــن منظــات املجتمــع املــدين والــدويل.
	•اســتحداث منصــب ضابــط الجنــدر املرتبــط مبديــر اإلدارة لتقديــم االستشــارة التخصصيــة .ويف آذار
 ٢٠٢١صــدر الق ـرار بدمــج مــا بــن إداريت حاميــة األرسة ورشطــة األحــداث ،وذلــك لتجويــد الخدمــات
ولترسيــع وتــرة االنتشــار للخدمــات املرتبطــة بالتعامــل مــع األطفــال يف حالــة الن ـزاع مــع القانــون،
إذ إن الدمــج كان عــى املســتوى االس ـراتيجي واإلداري ،إضافــة إىل األمــور اللوجســتية وذلــك لغايــات
االســتثامر األمثــل لكافــة املــوارد املتاحــة لتجويــد الخدمــات املقدمــة.
	•عمــل دراســة تحليليــة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ضمــن مخرجــات خطــة العمــل
الس ـراتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي ملديريــة األمــن العــام بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة
للمــرأة واملســاواة بــن الجنســن.
	•تطويــر كتيــب عــن خدمــات الرشطــة املراعيــة للنــوع االجتامعــي للنســاء والفتيــات املعرضــات للعنــف
بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واملســاواة بــن الجنســن.
	•عمــل بطاقــات مــؤرشات العنــف املبنــي للنــوع االجتامعــي بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة للمرأة
واملســاواة بني الجنســن.
	•إعداد منصة بيانات جندرية للعنف املبني عىل النوع االجتامعي.
	•تطويــر املناهــج التدريبيــة املتصلــة بالعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،وإعــداد الفريــق التدريبــي
لــإدارة للتدريــب عــى مواضيــع إدمــاج النــوع االجتامعــي.
	•توجيــه مديــر األمــن العــام مؤخ ـرا ً للمبــارشة بإعــادة هيكلــة إدارة حاميــة األرسة واألحــداث ،وإعــادة
النظــر يف اختصاصاتهــا وتوســيعها لتشــمل كافــة الجوانــب األرسيــة املتصلــة بحاميــة املــرأة والطفــل،
والعمــل عــى إعــادة النظــر يف كافــة األنظمــة والتعليــات املرتبطــة بهــا وتعديلهــا مبــا يحقــق الغايــة
 45املادة  97من قانون العقوبات.
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املنشــودة ،ووضــع أســس وإجـراءات جديــدة توفــر الحاميــة األكيــدة لهــن مــن العنــف واالعتــداء .كــا
توســعت إدارة حاميــة األرسة واألحــداث باســتحداث أقســام يف محافظــات الطفيلــة ،ومعــان ،وغــرب
إربــد ،وجنــوب عــان.
	•إنشــاء هيئــات قضائيــة للفصــل يف قضايــا العنــف األرسي ،اســتجابة ألحــكام قانــون الحاميــة مــن العنــف
األرسي ،إذ تــم تعيــن  ٧٧قاضيـاً وقدمــت لهــم دورات تدريبيــة خاصــة ،كــا يجــري العمــل عــى إعــداد
نظــام لحاميــة املبلغــن /املبلغــات والشــهود يف قضايــا العنــف األرسي.
كــا ورد يف تقريــر اململكــة األردنيــة الهاشــمية الــدوري الرابــع بشــأن تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب
وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الـ ّـا إنســانية أو املهينــة املقــدم لألمــم املتحــدة بتاريــخ
 ١٩شــباط “ :46٢٠١٢تــم مأسســة إجـراءات االستجابــــــــة لحــاالت العنــف األرسي الواردة يف اإلطــار الوطني
لحاميــة األرسة مــن العنــف وتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــا مــن خــال إيجــاد نظــــــام أمتتــة إج ـراءات
التعامــل مــع حــاالت العنــف األرسي تحــت مظلــة املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة ،كــا صــدر قانــون
الحاميــة مــن العنــف األرسي رقــم  ،٢٠١٧/١٥الــذي اشــتمل عــى حزمــة مــن اإلجـراءات التــي تتصــل برسعــة
االســتجابة لحــاالت العنــف وتقديــم الخدمــات اإلرشــادية واملــأوى والخدمــات التصالحيــة وتخصيــص قضــاة
لقضايــا العنــف األرسي”.
ومــن اإلج ـراءات التــي اتخذهــا املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة ملجابهــة العنــف ضــد املــرأة عــام ٢٠١٧
وبــإرشاف الفريــق الوطنــي للحاميــة مــن العنــف األرسي ،والتعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
اليونيســف ،ومفوضيــة الالجئــن ،وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان إعــداد أدلــة تتعلــق باإلجـراءات التالية:
دليــل اإلجـراءات الوطنيــة املوحــدة للوقايــة مــن االســتجابة للعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي والعنــف
األرسي والعنــف ضــد األطفــال ،ودليــل تدريبــي حــول دليــل اإلجــراءات باللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة
لكافــة العاملــن يف كافــة املؤسســات ،ليكــون مرجع ـاً آلليــات التعامــل مــع حــاالت العنــف األرسي .ومــن
أبــرز مخرجــات هــذا املــروع عقــد دورات تدريــب مدربــن للعاملــن يف املؤسســات الحكوميــة وغــر
الحكوميــة املعنيــة بحاميــة األرسة ،وخرجــت بفريــق تدريــب وطنــي ليكونــوا نــواة للتدريــب داخــل
مؤسســاتهم عــى هــذه اإلج ـراءات بالرشاكــة مــع املؤسســات الوطنيــة ،واعتمــدت وزارة التعليــم العــايل
الدبلــوم التدريبــي الــذي اقرتحتــه إدارة حاميــة األرسة واألحــداث املرتبــط بالحاميــة للمــرأة والطفــل مبعــدل
 ١٣٠ســاعة تدريبيــة.
ومــن خــال الحملــة الدوليــة ملناهضــة العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي (حملــة  ١٦يوم ـاً) ،إذ يتــم
اختيــار قضيــة محــددة كل عــام والعمــل عليهــا خــال الحملــة ،وتدعــم اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون
املــرأة جميــع أنشــطة الحملــة وفعالياتهــا عــى مــدار العــام ،ســواء لتغيــر النظــرة املجتمعيــة الســلبية و /أو
تعديــل الترشيعــات أو اإلجـراءات للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة.
ويف الســنوات األخــرة ،تــم التوســع يف األنشــطة وتــم اســتهداف جميــع األعــار مــن كال الجنســن ،وتــم
تخصيــص أنشــطة للعمــل مــع الرجــال والفتيــان ،وقــد ســاهمت حملــة “أوقفــوا جرائــم قتــل النســاء”
يف عــام  ٢٠١٦يف تعديــل قانــون العقوبــات لعــام  .٢٠١٧واســتندت الحملــة لعــام “ ٢٠١٨مــا تســكتوش،
 46تقريــر الدولــة الطــرف مبوجــب قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقاريــر املنشــورة عــى موقــع مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســانWWW. OHCHR.
ORayouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=JOR&Lang=AR/

36

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

التحــرش جرميــة” إىل رفــع وعــي املجتمــع عمومـاً ،وطلبــة املــدارس والجامعــات خاصــة بظاهــرة التحــرش،
وأهميــة الح ـ ِّد منهــا والتوعيــة بأهميــة التبليــغ عــن حــاالت التحــرش ،وعــدم تقبلهــا مجتمعي ـاً وإنهــاء
ثقافــة التســامح مــع مرتكبيهــا ،وتعزيــز دور الرجــال والشــباب والفتيــات يف مجابهــة العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتامعــي والتحــرش خاصــة ،والعمــل مــع املعنيني/املعنيــات لتســهيل اإلجـراءات واآلليــات للتبليــغ
واملتابعــة القضائيــة للحــاالت ،واســتخدمت الحملــة مجموعــة مــن مــواد التوعيــة وكســب التأييــد املوجهــة
لكافــة الفئــات املجتمعيــة.
وعــر مواقــع التواصــل االجتامعــي تــم بــث فيديوهــات توعويــة للتعريــف مبفهــوم التحــرش وتجرميــه،
إضافــة إىل إنتــاج مــواد إعالنيــة وإعالميــة وتنويهــات إذاعيــة وسلســلة تعليميــة وشــهادات حيــة للوصــول
إىل الفئــات املســتهدفة وصــوالً أكــر ملعالجــة ظاهــرة التحــرش وآثارهــا وكيفيــة الدفــاع عــن النفــس يف حــال
التعــرض للتحــرش ،وقــد وصلــت الحملــة ملــا يزيــد عــى  ١٣مليــون مستخدم/مســتخدمة.
وأظهــرت نتائــج التقييــم القبــي والبعــدي أن نســبة اللــوايت /الذيــن يســتطيعون تحديــد مفهــوم التحــرش
ارتفعــت مــن  ٪٧٣إىل  ،٪٩٦,٩وارتفعــت نســبة اللــوايت /الذيــن يعرفــون الجهــات التــي يســتطيعون اللجــوء
إليهــا عنــد تعرضهــم للتحــرش مــن  ٪٧٠,١إىل  ،٪٩٤,٩وارتفعــت نســبة املعرفــة باألســاليب واإلجــراءات
القانونيــة للح ـ ِّد مــن التحــرش ارتفاع ـاً واضح ـاً مــن  ٪٢٨,٣إىل .٪٨٩,٧
وبــدأت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة عمليــة تقديــر التكلفــة االقتصاديــة للعنــف ضــد املــرأة
بالتعــاون مــع الهيئــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة الوطنيــة وأصحــاب املصلحــة الدوليــن ودعمهــم.
وسيســمح تقديــر التكلفــة بفهــم أفضــل للتكاليــف املرتبطــة بالوقايــة والحاميــة واملقاضــاة والتعويــض عــن
العنــف ضــد املــرأة ،وهــذا بــدوره سيســمح للدولــة بتحســن اســتجابتها للظاهــرة مــن خــال الرتكيــز عــى
الوقايــة.
وفيــا يتصــل بالجرائــم املرتكبــة بزعــم االنتقــام للــرف ،فإنــه قــد تــم تعديــل نــص املــادة  ٣٤٠مــن
قانــون العقوبــات مبوجــب القانــون املعــدل رقــم  ٨لســنة  ،٢٠١١بحيــث تــم إلغــاء العــذر املخفــف الــذي
كان يعفــي الرجــل مــن العقــاب يف حــال مفاجأتــه إلحــدى محارمــه يف حــال التلبــس بجرميــة الزنــا ،وتــم
اســتبداله بالعــذر املخفــف ،وتضمنــت املــادة املعدلــة بــأن الزوجــة تســتفيد مــن هــذا العــذر يف حــال قــد
فوجئــت بزوجهــا بتلبســه بجرميــة الزنــا أو يف ف ـراش غــر مــروع يف مســكن الزوجيــة.
موقــف اللجــان واآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومالحظاتهــا املقدمــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية
فيــا يتصــل بالعنــف ضــدّ املــرأة
ورد يف املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الخامــس لــأردن للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
يف األمــم املتحــدة بتاريــخ  ٤ديســمرب “ :٢٠١٧ترحــب اللجنــة بســن قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي،
وإلغــاء املــادة  ٣٠٨مــن قانــون العقوبــات التــي كانــت تتيــح للمغتصبــن تفــادي املســاءلة بالــزواج مــن
الضحيــة ،ولكــن القلــق مــا ي ـزال يســاورها إزاء املــادة  ٢٩٢مــن القانــون نفســه التــي تســتثني مواقعــة
الزوجــة بغــر رضاهــا ،ومــن ثــم ال تجرمهــا .ويســاورها القلــق أيضـاً إزاء املــادة  ٩٨مــن قانــون العقوبــات
التــي تنــص عــى تخفيــف عقوبــة القتــل إذا وافقــت أرسة الضحيــة عــى ذلــك .ويســاورها القلــق كذلــك إزاء
سياســة التدابــر الوقائيــة ،مثــل الحجــز بغــرض الحاميــة ،بزعــم اســتخدامها لحاميــة املــرأة مــن العنــف أو
مــن جرائــم الــرف.
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وتالحــظ اللجنــة أنــه مــا تـزال ثغـرات كبــرة يف مســألة التصــدي للعنف العائــي يف املامرســة العمليــة (املواد
 ،٧-٦ ،٣-٢و ،)٢٦أ-ينبغــي أن تقــوم الدولــة الطــرف مبــا يــي :تعزيــز اإلطــار القانــوين لحاميــة املــرأة مــن
العنــف العائــي بوســائل ،منهــا :تعديــل املــادة  ٢٩٢مــن قانــون العقوبــات ،وإلغاء أســباب الظــروف املخفِّفة
للعقوبــة يف جرائــم الــرف .ب-إعــادة النظــر يف سياســة الحجــز بغــرض الحاميــة ،واتخــاذ جميــع التدابــر
املناســبة لضــان إمكانيــة حصــول النســاء الهاربــات مــن العنــف العائــي عــى املــأوى والدعــم دون التفريط
يف حريتهــن .ج-وضــع برامــج تدريــب أكــر فعاليــة وتنفيذهــا ملســؤويل إنفــاذ القانــون والقضــاة وأعضــاء
النيابــة العامــة واملحامني/املحاميــات ،إضافــة إىل موظفــي /موظفــات دائــرة الحاكــم اإلداري املعنيــة بحاميــة
األرسة ،وتقديــم املســاعدة إىل ضحايــا العنــف العائــي .د-تنظيــم حمــات توعيــة ملكافحــة العنــف ضــد
املــرأة ،مبــا يف ذلــك العنــف العائــي ،وإجـراء بحــوث عــن األســباب الجذريــة للعنــف ضــد املــرأة واســتخدام
هــذه البحــوث بع ِّدهــا أساسـاً لتعزيــز جهــود التوعيــة مــن أجــل منــع العنــف ضــد املــرأة والقضــاء عليــه”.47
وأوصــت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة يف األمــم املتحــدة يف املالحظــات الختاميــة بشــأن
التقريــر الــدوري الســادس لــأردن بتاريــخ  ٩آذار  ٢٠١٧بسـ ِّن ترشيــع لتحديــد التعريــف والتجريــم لجميــع
أشــكال العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ضــد املــرأة ،ولتنــاول مســألة الوقايــة مــن العنــف وحاميــة
الضحايــا ومقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم ،وكفالــة التحقيــق يف االدعــاءات املتصلــة بالعنــف املبنــي عــى النــوع
االجتامعــي ضــد املــرأة ،مبــا يف ذلــك العنــف األرسي ،ومقاضــاة الجنــاة ومعاقبتهــم عــى النحــو الواجــب،
وضــان حصــول الضحايــا عــى تعويــض مالئــم ،مبــا يف ذلــك التعويضــات ،وتــويص اللجنــة بإلغــاء جميــع
األحــكام التمييزيــة املتبقيــة يف قانــون العقوبــات دون مزيــد مــن التأخــر ،وال ســيام املــواد مــن  ٩٧إىل ٩٩
و ،٣٤٠وضــان مقاضــاة املغتصبــن ومرتكبــي مــا يُسـ ّمى بجرائم“الرشف”ومعاقبتهــم معاقبــة مالمئــة ،وعــدم
متكينهــم مــن االســتفادة مــن أي أحــكام مخففــة أو أحــكام تُســقط التهــم املو َّجهــة لهــم 48.وتجــدر اإلشــارة
بــأن األردن قــام بإلغــاء املــادة  ٣٠٨مــن ضمــن التعديــات عــى قانــون العقوبــات لعــام .٢٠١٧
وبهــذا الخصــوص فقــد ورد يف املعلومــات املقدمــة مــن األردن بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة بشــأن
تقريــره الــدوري الخامــس للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان/األمم املحتــدة بتاريــخ  ٢٣كانــون األول٢٠٢٠ 49
أنــه“ :كان قــد صــدر نظــام دور إيــواء املعرضــات للخطــر لســنة  ٢٠١٦الــذي نــص عــى أن هــدف الــدار
تأمــن الحاميــة واإليــواء املؤقتــة للمنتفعــة إىل حــن حـ ِّـل مشــكلتها أو زوال الخطــورة عنهــا ،وتقديــم الرعايــة
االجتامعيــة والخدمــات املعيشــية والنفســية والصحيــة واإلرشــادية والثقافيــة والقانونيــة ،وبنــاء قاعــدة
معلومــات للمنتفعــات.
التوصيات املتصلة بالعنف ضد املرأة:
	•إجـراء مراجعــة شــاملة لقانــون العقوبــات ،ليواكــب مــا حصــل مــن تغيـرات اجتامعيــة وبنيويــة عــى
املجتمــع األردين ،ومــن التعديــات املقرتحــة تعديــل املــادة  ٩٨وإلغــاء املــادة  ٣٤٠وتعديــل املــادة ،٩٩
ـب
وإضافــة بنــد بعــدم جــواز األخــذ باألســباب املخففــة إذا كان الفعــل واقعـاً عــى قــارص ،أو قــد ارت ُ ِكـ َ
الجــرم وكان الفاعــل واملجنــي عليــه مــن أرسة واحــدة.
األرسي ،وإصــدار أوامــر الحاميــة وإبعــاد مرتكــب العنــف
	•رضورة تطبيــق قانــون الحاميــة مــن العنــف
ّ
 47املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الخامــس لــأردن للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان لألمــم املتحــدة بتاريــخ  4ديســمرب CCPR/C/JOR/CO/5 2017وثيقــة رقــم
)GE.17-21522(Aصفحــة رقــم .3
 48املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الســادس لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة ،األمــم التحــدة بتاريــخ  9آذار CEDAW/C/JOR/CO/6 2017
وثيقــة رقــم  03877-17مــن صفحــة .13-11
 49املعلومــات املقدمــة مــن األردن بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة بشــأن تقريــره الــدوري الخامــس للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان /األمــم املتحــدة بتاريــخ  23كانــون األول/
ديســمرب  CCPR/C/JOR/fco/5 2020وثيقــة رقــم GE.21-01873 (A).
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األرسي ،ووضــع برامــج للتّعامــل مــع املعتــدي وإق ـرار نظــام حاميــة الشــهود والضحايــا،
عــن املنــزل
ّ
وتخصيــص املــوارد الكافيــة لتطبيقــه ،وتعزيــز الدعــم املــادي والفنــي واملــوارد البرشيــة إلدارة حاميــة
األرسة واألحــداث التــي يلقــي قانــون حاميــة العنــف األرسي صالحيــة تنفيــذ غالبيــة أحكامــه ،إضافــة إىل
املســؤوليات الــواردة يف قانــون األحــداث.
	•التوجــه إىل إنشــاء دور اإليــواء املفتوحــة واملنســجمة مــع احتياجــات الضحايــا غــر املعرضــات للخطــر
وأطفالهــن بالتنقــل والســاح لهــن بالدراســة والعمــل ،مــا قــد يســاهم يف تشــجيع الضحايــا يف اإلبــاغ
عــن العنــف.
	•التّأكيــد والتعميــم عــى عــدم اســتخدام االحتجــاز الوقــا ّيئ أو التّهديــد بــه ،أل ّن االحتجــاز الوقــا ّيئ أو
التّهديــد بــه يحــوالن دون قيــام الضّ حايــا باإلبــاغ عــن العنــف وقــد يع ّرضه ـ ّن النتهــاك حقوقه ـ ّن.
	•دعــم منظّــات املجتمــع املــدين لضــان اســتمراريتها بتقديــم خدماتهــا مبرونــة ،وزيــادة االعتــاد عليهــا
يف الخطــوط األماميــة لالســتجابة ،وذلــك مــن شــأنه أن يعــن عــى االســتفادة مــن الخ ـرات املكتســبة
وبنــاء الثقــة وال ـراكات .إضافــة إىل تســهيل عمــل املنظــات غــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات
األرسي ،وضــان حصولهــا عــى التمويــل الــازم الســتمرارية عملهــا.
الدعــم لضحايــا العنــف
ّ
	•أن يتو ّجــه تدريــب العاملني/العامــات ومق ّدمي/مقدمــات الخدمــات إىل تغيــر االتّجاهــات واملعتقــدات
وحســب ،فيكــون اختيــار العاملني/العامــات مــن ذوي الكفــاءات بنــاء عــى امتحــان
وليــس املهــارات ْ
عــى غـرار مــا يحــدث يف الوظائــف العليــا ،وأن يركّــز هــذا االمتحــان عــى قيــاس اتّجاهاتهــم.
	•التّو ّجــه إىل تعيــن نســاء يف مواقــع قياديّــة يف الجهــات الحكوميــة التــي تقـ ّدم خدمــات لضحايــا العنــف
األرسي مثــل مديريــة األحــداث واألمــن املجتمعــي يف وزارة التنميــة االجتامعيــة ،والتــي مل يحــدث أن
ّ
تولــت إدارتهــا ســيدة ،وهــي املديريــة الفنيــة التــي تــرف عــى كافــة دور إيــواء النســاء والفتيــات ،أو
أمينـاً عامـاً للــوزارة أو مســاعد أمــن عــام لشــؤون الرعايــة.
وخاصــة بعــد مــرور أكــر مــن  ٢٠عام ـاً عــى إنشــاء إدارة حاميــة
	•تقييــم منظومــة الحاميــة يف األردن،
ّ
األرسة واألحــداث (عــام  )1997مــع إضافــة رشطــة األحــداث عــام  ،2021وأن يشــمل هــذا التّقييــم
اتّجاهــات ومعتقــدات العاملــن والعامــات مــع الضّ حايــا.
رابعاً :املشاركة االقتصادية
تعــد معــدالت املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة واحــدة مــن أبــرز التحديــات التــي تحــول دون الوصــول إىل
املســاواة بــن الجنســن .ويشــر الدســتور األردين يف املــادة  ٦الفقــرة  ٢تشــر إىل أن الدولــة تكفــل حــق
العمــل وتكافــؤ الفــرص ،واملــادة  ٢٣تشــر إىل أن العمــل حــق لجميــع املواطنني/املواطنــات وعــى الدولــة أن
توفــره لألردنيــن بتوجيــه االقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه ،كــا تشــر يف الفقــرة (د) مــن ذات املــادة إىل أن
الدولــة تضــع الــروط الخاصــة بعمــل النســاء واألحــداث ،ومــن خــال النظــر إىل رؤيــة األردن  ٢٠٢٥التــي
أطلقهــا األردن عــام  ٢٠١٥واالســراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البرشيــة ( )٢٠٢٥-٢٠١٦واالســراتيجية
الوطنيــة للتشــغيل ( )2020-2011وخطــة تحفيــز النمــو االقتصــادي األردين ( ،)٢٠٢٢-٢٠١٨فهــي جميعهــا
ترســم اإلطــار العــام املتكامــل الــذي ســيحكم السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة القامئــة عــى إتاحــة
الفــرص للجميــع ،وركــزت عــى تحفيــز االقتصــاد الوطنــي وأهميــة الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص وتعزيــز
الفــرص االســتثامرية وتأســيس العديــد مــن صناديــق الدعــم لزيــادة اإلنتاجيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة،
مثــل صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة ،وكذلــك الرتكيــز عــى مرشوعــات التدريــب والتأهيــل للحـ ِّد
مــن البطالــة التــي تســتهدف اآلالف مــن الشــباب متهيـ ًدا إلدخالهــم ســوق العمــل ،وزيــادة معــدل مشــاركة
النســاء يف القــوى العاملــة إىل  ٪٢٤مــن خــال تهيئــة البيئــة الترشيعيــة والتنظيميــة لذلــك ،إذ مثّــة العديــد
مــن التحديــات اإلضافيــة التــي تفــرض نفســها وتفاقــم مــن بطالــة اإلنــاث وتقلــل مــن نســب مشــاركتهن
االقتصاديــة ،واملفارقــة هــي أن ارتفــاع مســتويات التعليــم يشــكل أحــد هــذه التحديــات ،مـ ّـا يشــر إىل أن
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الطريــق مــا زال طويـاً لتحقيــق األهــداف املحــددة يف رؤيــة األردن  ،٢٠٢٥وأن قــدرة االقتصــاد األردين عــى
خلــق فــرص العمــل الكافيــة نســب ًة إىل عــدد الداخلــن الجــدد للســوق مــا زالــت محــدودة ودون املطلــوب،
وأن ارتفــاع املســتوى التعليمــي لإلنــاث مل ينعكــس إيجابـاً عــى الدخــول إىل ســوق العمــل ،إذ تؤثــر النظــرة
املجتمعيــة والنمطيــة لــدور املــرأة عــى خياراتهــا يف التخصصــات الدراســية.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن القطــاع العــام الجــاذب األكــر للمــرأة العاملــة تحديــدا ً يف قطاعــات محــدودة وهــي
قطاعــات الصحــة والتعليــم واملهــن اإلداريــة والخدماتيــة ،وذلــك ألســباب متصلــة ببيئــة العمــل وباألمــان
والثبــات الوظيفــي ،وكذلــك بالقبــول العائــي واملجتمعــي الــذي يعـ ُّد حصــول األنثــى عــى وظيفــة يف القطاع
العــام هــو الهــدف األســايس لتعليــم اإلنــاث ،وخاصـ ًة يف املحافظــات األردنيــة ،حيــث يكــون نشــاط القطــاع
الخــاص أقــل مــن العاصمــة واملــدن الكــرى يف ظـ ِّـل غيــاب خدمــات النقــل العــام املنتظمــة واآلمنــة ،ومــع
أن منظمــة العمــل الدوليــة أشــارت مؤخـرا ً إىل أن حصــة املــرأة يف املناصــب اإلداريــة يف األردن تبلــغ ّ ٪٦٢إل
أنــه وجــب التنبــه عــى مــا تــم االســتناد إليــه مــن مســح القــوى العاملــة ،إذ إن غالبيــة املســتجيبات مــن
قطــاع التعليــم عــايل التأنيــث ،وأغلــب املــدارس وريــاض األطفــال تُــدار مــن نســاء ،وإذا مــا تــم اســتثناؤهن
وحســب يف مناصــب إداريــة يف القطاعــات األخــرى.50
مــن العينــة فالنســبة تكــون ْ ٪٢,٧
كــا تؤثــر الترشيعــات أيضــا يف اإلقبــال عــى الوظيفــة العامــة ،فموظفــو القطــاع العــام ينطبــق عليهــم
نظــام الخدمــة املدنيــة ،يف حــن أن موظفــي القطــاع الخــاص ينطبــق عليهــم قانــون العمــل ،إذ تتفــاوت
بعــض األحــكام يف القطاعــن مثــل إجــازة األمومــة التــي تصــل إىل  ٩٠يوم ـاً يف القطــاع العــام و ٧٠يوم ـاً يف
القطــاع الخــاص ،إذ تنــص املــادة  ١٠٥مــن نظــام الخدمــة املدنيــة عــى( :تســتحق املوظفــة الحامــل إجــازة
أمومــة مدتهــا تســعون يو ًمــا متصلــة قبــل الوضــع وبعــده براتــب كامــل مــع العــاوات التــي تســتحقها،
وذلــك بنــا ًء عــى تقريــر طبــي مــن طبيــب أو قابلــة قانونيــة ،وال تؤثــر إجــازة األمومــة عــى اســتحقاق
املوظفــة لإلجــازة الســنوية) ،يف حــن تنــص املــادة  ٧٠مــن قانــون العمــل عــى أنــه( :للمــرأة العاملــة الحــق
يف الحصــول عــى إجــازة أمومــة بأجــر كامــل قبــل الوضــع وبعــده ،ومجمــوع مدتهــا عــرة أســابيع عــى ّأل
تقــل املــدة التــي تقــع مــن هــذه اإلجــازة بعــد الوضــع عــن ســتة أســابيع ،ويحظــر تشــغيلها قبــل انقضــاء
تلــك املــدة) ،كــا أن املــادة  ٢٧تشــر يف الفقــرة أ منهــا إىل أنــه ال يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة
العامــل أو توجيــه إشــعار إليــه إلنهــاء خدمتــه يف عــدد مــن الحــاالت ،إحداهــا املــرأة العاملــة الحامــل ابتــداء
مــن الشــهر الســادس مــن حملهــا أو خــال إجــازة األمومــة ،ومــع أن هــذا النــص يشــكل حاميــة للنســاء
العامــات الحوامــل ،إلّ أن املطلــوب تعديلــه هــو شــمول كامــل م ـ ّدة الحمــل وإجــازة األمومــة.
كــا أن تعديــل املــادة  ٤٦بإضافــة بنــد جديــد يســمح للوزيــر أن يحــدد طريقــة دفــع األجــور مــن خــال
أربــاب العمــل يف القطاعــات التــي تتــم فيهــا مخالفــات دفــع األجــور ،مــا قــد يســاهم يف التقليــل مــن
املخالفــات املرتكبــة ويســاعد يف حاميــة العــال والعامــات .ويشــار إىل أن مث ّــة عــددا ً مــن التعديــات
املهمــة التــي صــدرت يف قانــون العمــل املعــدل رقــم  ١٤لعــام  ٢٠١٩التــي تصــب يف مصلحــة النســاء وتؤثــر
مبــارشة عــى معــدالت املشــاركة االقتصاديــة لهــن ،مثــل إدخــال مفهــوم العمــل املــرن والعمــل الجــزيئ
ومفهــوم التمييــز يف األجــور بــن الجنســن عــن العمــل ذي القيمــة املتســاوية يف املــادة  ،٢وتجريــم التمييــز
يف األجــور والتشــدد يف العقوبــة يف حــال إثبــات هــذا التمييــز ،وذلــك يف املــادة  ٥٣منــه.
وكذلــك املطلــوب إلـزام أصحاب/صاحبــات العمــل بإنشــاء مــكان مناســب ألطفــال العاملني/العامــات ،وعدم
ربطهــا بعــدد العــال أو جنســهم كــا كان الحــال يف القانــون القديــم ،واالكتفــاء بعــدد  ١٥لألطفــال الذيــن
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تقــل أعامرهــم عــن خمــس ســنوات وفقـاً للفقــرة أ مــن املــادة  ٧٢بعــد التعديــل ،كــا أن الفقــرة ب مــن
ذات املــادة أشــارت إىل أن( :للوزيــر تحديــد البدائــل املناســبة إذا تبــن عــدم إمكانيــة صاحــب العمــل مــن
تهيئــة املــكان املناســب يف املنشــأة أو محيطهــا ضمــن تعليــات تصــدر لهــذه الغايــة) ،إذ تشــكل األردنيــات
املتزوجــات النســبة األعــى بــن النســاء العامــات والنســبة األعــى بــن الباحثــات عــن عمــل والنســبة األعــى
بــن األردنيــات غــر النشــيطات اقتصادي ـاً ،وخاص ـ ًة يف ظــل إظهــار ســوق العمــل ضعف ـاً شــديدا ً يف خلــق
فــرص عمــل للمتزوجــات ،وتظهــر البيانــات انســحاب األردنيــات مــن الســوق بعمــر  ٣٠عام ـاً ،وهــو ســن
اإلنجــاب ورعايــة األطفــال ،51إضافــة إىل إعفــاء أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن غــر األردنيــن مــن املقيمــن
يف اململكــة مــن الحصــول عــى تصاريــح العمــل بحســب تعديــل املــادة  ١٢مــن القانــون.
تجــدر اإلشــارة إىل أن مــروع القانــون املعــدل لقانــون العمــل لعــام  ٢٠٢١واملوجــود حاليـاً لــدى مجلــس
النــواب األردين يقــرح إلغــاء املــادة  ٦٩مــن القانــون بالكامــل ،والتــي تنــص عــى حــق وزيــر العمــل بتحديــد
األوقــات والقطاعــات التــي ال يجــوز تشــغيل النســاء فيهــا ،وكذلــك يقــرح تعدي ـاً عــى املــادة  ٢٩مــن
القانــون ،فيضيــف نص ـاً للحاميــة مــن التحــرش واالعتــداء الجنــي وتعري ًفــا محــددا ً (للتحــرش الجنــي)
وهــو :مامرســة أي ســلوك جســدي أو شــفهي ذي طبيعــة جنســية ،أو التهديــدات املرتبطــة بــه وميــس كرامــة
العامــل ويكــون مهينــا لــه ويــؤدي إىل إلحــاق الــرر الجســدي أو النفــي أو الجنــي بــه ،ولغايــة اآلن مل
يتــم عــرض القانــون عــى الجلســة العامــة للتصويــت عليــه ّإل أنــه ال ميكــن إغفــال أهميــة هــذه التعديــات
عمومــاً يف تهيئــة بيئــة عمــل آمنــة وصديقــة للمــرأة واألرسة تســاعد يف انخراطهــا يف ســوق العمــل ،وال
تطبــق أحــكام قانــون العمــل رقــم  ٨لعــام  ١٩٩٦وفقـاً للــادة  ٣منــه عــى العاملــن والعامــات يف املنــازل
والزراعــة ّإل بأنظمــة تصــدر لهــذه الغايــة.
ونصــت تعديــات النظام لعــام ٢٠٢٠
ومــن أجــل ذلــك ،صــدر نظــام العاملــن يف املنــازل وطهاتهــا والبســتاينّ ،
عــى تعزيــز حاميــة العامــل مــن االســتغالل وانتهــاك الحقــوق وضــان الرسيــة يف التعامــل مــع الشــكاوي،
وأعطــت الحــق للعامــل بــرك العمــل واملطالبــة بالتعويــض عــن األرضار يف حــال التعــرض ألي عنــف جســدي
أو جنــي ،كــا أن النظــام يعاقــب عــى إعــادة اســتخدام العاملــة بطريقــة غــر مرشوعــة (إمــا بعــد انتهــاء
مــدة الترصيــح وعــدم تجديــده أو للعمــل مــن نــوع مختلــف عــا هــو محــدد مبوجــب الترصيح) ،إذ يشــهد
هــذا القطــاع نســبة تشــغيل مرتفعــة للعامــات اإلنــاث وخاصــة مــن الوافــدات واملهاج ـرات والالجئــات
اللــوايت يُص َّنفــن مــن الفئــات األكــر هشاشــة واملعرضــات للخطــر واالســتغالل.
أمــا نظــام عــال الزراعــة فلــم يُقـ ّر ّإل عــام  ٢٠٢١وبعــد انتظــار دام ثالثــة عــر عامـاً مــن نفــاذ القانــون ،إذ
أصبــح عــال الزراعة مشــمولني بحســب املــادة  ١٧منــه بأحكام قانــون العمل والضــان االجتامعي باســتثناء
أصحــاب العمــل الذيــن يشــغلون ثالثــة عــال فأقل مــن أحكام ســاعات العمــل والعطــل والشــمول بالضامن
بحســب املــادة  ١٥مــن ذات النظــامّ ،إل أن صــدور هــذا النظــام شــكل ضامنــة ترشيعيــة لحقــوق العاملــن
والعامــات يف قطــاع الزراعــة وكرامتهــم اإلنســانية ،ومنــع اســتمرار انتهــاك حقــوق هــذه الفئــة وخاص ـ ًة
يف ظــل التفــاوت الكبــر بــن طــريف العالقــة يف موازيــن القــوى ،ويشــار إىل أن األرقــام الصــادرة عــن دائــرة
اإلحصــاءات العامــة لعــام  ٢٠١٩تظهــر نسـ ًبا متواضعــة لعمل اإلنــاث يف الزراعة والــروة الحيوانيــة واألرياف،
كــا متتلــك األرس التــي ترأســها نســاء نســبة أقـ ّـل مــن األرايض الزراعيــة ومــن املاشــية مقارنــة مــع الرجــال.52
إضافــة إىل مــا ســبق ،فــإن التعديــات املتتاليــة التــي طالــت قانــون الضــان االجتامعــي وصــولً للقانــون
رقــم  ٢٤لعــام  ٢٠١٩قصــدت تعزيــز املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،إذ تــم التوســع يف الخدمــات املشــمولة
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بتأمــن األمومــة وذلــك بتعديــل املــادة  ٤٢لغايــات تخصيــص  ٪٢٥مــن صنــدوق تأمــن األمومــة الســتحداث
برامــج حاميــة اجتامعيــة مرتبطــة بتأمــن األمومــة لدعــم تشــغيل املــرأة واســتقرارها يف ســوق العمــل ،وقــد
أعقــب تعديــل القانــون إصــدار نظــام يف أواخــر  ٢٠٢٠ســمح للصنــدوق بتقديــم إعانــات نقديــة لألمهــات
العامــات وتجديــد مراكــز الرعايــة النهاريــة يف بعــض املناطــق مبــا يخــدم أكــر مــن مثانيــة وعرشيــن ألــف
عائلــة ،53وكذلــك إلغــاء الفقــرة ب مــن املــادة  ٤٥املتصلــة بإل ـزام املنشــأة بدفــع اش ـراكات الشــيخوخة
والعجــز والوفــاة والتعطــل خــال م ـ ّدة إجــازة األمومــة بغــرض تخفيــف العــبء عــى أصحــاب العمــل
املشــغلني للنســاء ،والح ـ ّد مــن االســتغناء عــن خدمــات األم العاملــة مــع وجــود رأي آخــر وجــد أن هــذا
األمــر يهــدر حقــوق املــرأة التأمينيــة خــال إجــازة األمومــة.
ـول للقانــون رقــم  ٢٤لعــام
وســمحت التعديــات املتتاليــة التــي طالــت قانــون الضــان االجتامعــي وصـ ً
 ٢٠١٩للمــرأة توريــث راتبهــا لزوجهــا وأوالدهــا ضمــن رشوط لتخفيــف انســحاب النســاء مــن الضــان
االجتامعــي ،إضافــة إىل الســاح ألرملــة املؤمــن عليــه العســكري بالجمــع بــن نصيبهــا كامـ ًـا مــن راتــب
زوجهــا وراتبهــا التقاعــدي أو أجرهــا مــن العمــل ،هــذا عــدا رفــع سـ ّن التقاعــد املبكــر لإلنــاث ليصبــح ٥٢
عامـاً ،وتحقيــق  ٢٢٨اشـراك شــهري للمشــموالت ألول مــرة بعــد نفــاذ القانــون يف جــدل بــن مؤيــد يجــد أن
ذلــك يفتــح الفــرص لوصــول النســاء ملواقــع قياديــة يف العمــل ،وبــن معــارض يجــد أنــه يضيــف عبئـاً إضافيـاً
عــى املؤمــن عليهــن ،وخاصـ ًة يف ظـ ِّـل تــدين رواتــب التقاعــد املبكــر نســب ًيا وعجزهــا عــن سـ ِّد االحتياجــات
األساســية للمنتفعني/املنتفعــات ،وتظهــر املطالبــات بتعديــل نــص الفقــرة  ٢مــن املــادة  ٨١والتــي تنــص
عــى( :أرمــل أو أرملــة كل مــن املؤمــن عليــه أو صاحــب راتــب التقاعــد أو صاحــب راتــب االعتــال وبناتــه
وأخواتــه العازبــات واألرامــل واملطلقــات عنــد الوفــاة ،ويوقــف نصيــب أي منهــن عنــد زواجهــا ويعــاد لهــا يف
حــال طالقهــا أو ترملهــا) ،إذ إن النــص يكــرس النظــر إىل املــرأة بع ِّدهــا كائنـاً معــاالً وليــس بصفتهــا صاحبــة
حـ ٍّـق ،فيتــم حرمانهــا مــن حصتهــا بتأثــر مبــارش لحالتهــا االجتامعيــة ،وهــذا ال ينــرف عــى الرجــال،
وكذلــك التعديــات األخــرة عــى التقاعــد املــدين بالرقــم  ٣٤لعــام  ،٢٠١٨فقــد شــملت التعديــات املــادة
 ٣١بإعطــاء الحــق لــأم براتــب املوظــف أو املتقاعــد املتــوىف دون رشط أن تكــون أرملــة أو مطلقــة ،كــا
كان النــص قدميــا ،وتعديــل املــادة  ٣٣بشــطب عبــارة (وعنــد زواجهــن مــرة ثانيــة يقطــع الراتــب نهائ ًيــا)،
مـ ّـا ســمح للزوجــات والبنــات واألمهــات باالســتفادة مــن الرواتــب التقاعديــة للمنتفعــن حتــى بعــد الــزواج
الثــاين ،وكذلــك تعديــل املــادة  ٣٨مبــا يســمح بالجمــع ألي مــن الزوجــن بــن راتبــه التقاعــدي ونصيبــه مــن
تقاعــد زوجــه املتــوىف ،وقــد نــص القانــون املعــدل لقانــون رضيبــة الدخــل رقــم  ٣٨لعــام  ٢٠١٨وألول مــرة
نصــت الفقــرة هـــ مــن املــادة  ٧عــى( :للمكلــف املــرأة املعيلــة الحــق يف
عــى االعـراف باملــرأة املعيلــة ،إذ ّ
الحصــول عــى اإلعفــاء للمعالــن املنصــوص عليــه يف الفقــرة أ مــن هــذه املــادة ،ويف حــال التقــدم لالســتفادة
مــن هــذا اإلعفــاء مــن أكــر مــن مكلــف معيــل يتــم تقاســمها حســب نســبة اإلعالــة رشيطــة تقديــم فواتــر
وإل فإنــه يتــم تقاســمها بالتســاوي بــن املعيلــن).
أو مســتندات معــززة لذلــكّ ،
وتــرز الحاجــة إىل أهميــة ضــان تأمــن بيئــة عمــل آمنــة ،ومراعيــة للكرامــة اإلنســانية وفقـاً لالسـراتيجية
الوطنيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة  ،٢٠٣٠وتحديــدا ً الهــدف الثامــن مــن اهــداف التنميــة املســتدامة
واملتعلــق بالعمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد ،إذ إن واحــدة مــن أهــم غاياتــه (الرقــم  )٥،٨تتمثــل (بتحقيــق
العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر فــرص العمــل الالئــق لجميــع النســاء والرجــال مبــا يف ذلــك الشــباب
واألشــخاص ذوو اإلعاقــة وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة).
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وعمومـاً ال ميكــن تجاهــل الــدور األســايس الــذي تلعبــه القوانــن واألنظمــة والسياســات واملبــادرات يف تهيئــة
الظــروف املناســبة لزيــادة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأةّ ،إل أن التحــدي األبــرز يبقــى يف متابعــة تنفيــذ هــذه
القوانــن واألنظمــة ووضعهــا موضــع التطبيــق والتوفــر للموازنــات واملــوارد املاليــة الالزمــة إلنفاذهــا ،إضافــة
إىل تطويــر قــدرات الكــوادر البرشيــة وفــرق التفتيــش العامليــة عــى املصانــع واملعامــل ،ووحــدات الرقابــة
يف وزارة العمــل ومؤسســة الضــان االجتامعــي وتعزيزهــا ،لتســتطيع القيــام باملهــام امللقــاة عــى عاتقهــا،
وكذلــك التعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ضمــن برنامــج (عمــل أفضــل /األردن) إلجـراء إصــاح شــامل
يف تفتيــش العمــل اعتــادا ً عــى مبــدأ االمتثــال االسـراتيجي والتفتيــش اإللكــروين ،عــى أن تعطــى األولويــة
للقضايــا املتصلــة بالنــوع االجتامعــي وعمــل األطفــال ،وكذلــك الرتكيــز عــى نــر الوعــي حــول االتفاقيــة
رقــم  ١٩٠بشــأن القضــاء عــى العنــف والتحــرش يف عــامل العمــل.
ويف هــذا الســياق ،ال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل صــدور القانــون املعــدل لقانــون منــع االتجــار بالبــر لعــام ٢٠٢١
ومــن أبــرز تعديالتــه عـ ُّد التســول املنظــم يف املــادة  ٣جرميــة اتجــار بالبــر ،وكذلــك تغليــظ العقوبــات يف
املــادة  ،٨وتــم تعديــل املــادة  ١٢لتنــص عــى واجــب الجهــات املختصــة بحاميــة املجنــي عليــه وســامته
النفســية والجســدية واملعنويــة ،ولتعمــل عــى تهيئــة الظــروف املناســبة ملســاعدته ورعايتــه صحيـاً ونفســياً
وتعليـاً واجتامعيـاً وتوفــر التعويــض العــادل لــه لجــر الــرر املــادي واملعنــوي وتعديــل املــادة  ١٣لحاميــة
الشــهود ممــن مل يبلغــوا  ١٨عامــاً ومتكينهــم مــن اســتخدام التقنيــة الحديثــة ،وكذلــك تــم النــص عــى
إنشــاء صنــدوق خــاص ملســاعدة ضحايــا االتجــار بالبــر ،ومــع كل هــذه التعديــات اإليجابيــة إلّ أن بعــض
األط ـراف تطالــب مبواءمتــه مــع (اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة العابــرة للحــدود لعــام )٢٠٠٠
والربوتوكــول املتصــل باملنــع والقمــع واملعاقبــة لالتجــار باألشــخاص ،وخاص ـ ًة النســاء واألطفــال ،وبرتوكــول
مكافحــة تهريــب املهاجرين/املهاجـرات ،إذ يركــز القانــون عــى نهــج مكافحــة الجرميــة بــدل منعهــا وإلغــاء
نظــام الكفالــة ،وأيضــا يتوســع يف مفهــوم االتجــار بالبــر العابــر للــدول وهــو الــوارد يف املــادة  ٩مــن
القانــون ،ووفقـاً لتقريــر جمعيــة متكــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان فــإن القضــاء األردين فصــل
 ٢٦٣قضيــة اتجــار بالبــر خــال الســنوات العــر األخــرة ٪٦٥ ،منهــا متصلــة بالعمــل القــري ،تــاه قضايــا
االســتغالل الجنــي بنســبة  ،٪٢١ثــم قضايــا نــزع األعضــاء بنســبة  ،٪١٤مــع اإلشــارة إىل أن اإلنــاث يشــكلن
54
وحســب هــم ذكــور.
مــا نســبته  ٪٧٥مــن الضحايــا وْ ٪٢٥
ال ميكــن التحــدث عــن التمكــن االقتصــادي للمــرأة دون التطــرق إىل النســاء يف النقابــات املهنيــة والعامليــة،
إذ شــهد عــام  ٢٠٢١انتخــاب أول امــرأة لشــغلِ نقيــب عــايل ضمــن  ١٧نقابــة عامليــة موجــودة ،وهــي
الســيدة بــرى الســلامن ،وقــد انتخبــت نقيبـاً للنقابــة العامــة للعاملني/العامــات يف الصناعــات الغذائيــة،
وتبلــغ النســبة اإلجامليــة للتمثيــل يف عضويــة الهيئــات اإلداريــة  ،٪١٣,١أمــا بخصــوص نســبة انتســاب
النســاء للهيئــة العامــة يف النقابــات العامليــة فتبلــغ  ٪١٧لعــام  ،٢٠١٨أمــا فيــا يتصــل بالنقابــات املهنيــة
فلــم يســبق أن انتخبــت أي امــرأة يف منصــب نقيــب يف أي مــن هــذه النقابــات.
ومــع أن النســاء يشــكلن  ٪٣٤مــن نســبة الهيئــة العامــة يف النقابــات بحســب إحصــاءات  ،٢٠١٧إلّ أن نســبة
متثيلهــن يف مجالــس النقابــات متواضعــة جــدا ،55ويذكــر أن كافــة النقابــات العامليــة واملهنيــة ال تشــرط
نســبة أو حصــة محــددة للنســاء (كوتــا) بالقوانــن واألنظمــة الداخليــة الناظمــة لعملهــا ،كــا أن عــددا ً مــن
النقابــات وخاصــة العامليــة مــا زالــت بــدون لجنــة للمــرأة .واألمــر ذاتــه ينطبــق عــى عضويــات مجالــس
إدارة البنــوك ،فوفقـاً لجمعيــة البنــوك األردنيــة ،فــأن نســبة العامــات يف القطــاع املــريف تشــكل باملتوســط
 54تقرير جمعية متكني للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان حول قضايا االتجار بالبرش عام .2021
 55املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ اإلعالن واملنهاج لعمل بيجني بعد  25عاماً.
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 ،٪٣٥وتصــل يف بعــض البنــوك إىل  ،٪٥٥إلّ أنهــا ال تنعكــس عــى مجالــس إدارة هــذه البنــوك ،فالنســبة ال
تتعــدى  ،٪٩وقــد أصبحــت املســاواة بــن الجنســن جــزءا ً مــن حوكمــة كافــة القطاعــات ،إذ أثبتــت دراســة
لصنــدوق النقــد الــدويل متــت يف  ٢٠١٧أن وجــود النســاء يف مجالــس إدارة البنــوك ارتبــط باســتقرار أكــر
متمثـ ًـا بنتائــج عــى مــؤرش ( ،)SCORE-Zوانخفــاض نســبة القــروض غــر العاملــة ،56إذ ال يلــزم قانــون
البنــوك الســاري القطــاع املــريف بتعيــن نســبة محــددة يف مجالــس اإلدارة ّإل أن تعليــات مــن املتوقــع
صدورهــا قريبـاً مــن البنــك املركــزي تنــص عــى تعيــن مــا ال يقــل عــن  ٪٢٠يف مجالــس إدارات البنــوك مــن
النســاء ،وكذلــك األمــر يف عضويــة مجالــس إدارة الــركات والــركات املســاهمة العامــة والخاصــة ،إذ إن
قانــون الــركات النافــذ رقــم  ٢٢لعــام  ١٩٩٧وتعديالتــه ال ينــص عــى أي حصــة أو نســبة مخصصــة للمــرأة،
إلّ أن هيئــة األوراق املاليــة أعلنــت عــن مــروع تعليــات حوكمــة الــركات املســاهمة العامــة و الخاصــة
نصــت الفقــرة ب مــن املــادة  ٦عــى( ،يراعــى يف تشــكيل مجلــس اإلدارة التنــوع العمــري
لعــام  ،٢٠٢١إذ ّ
والجنــدري وفقـاً لطبيعــة عمــل الرشكــة ومتطلباتهــا) ،ويطالــب ملتقــى ســيدات األعــال واملهــن األردين بــأن
ـص عامـاً.
يتــم النــص عــى نســبة ال تقــل عــن ّ ،٪٣٠
وأل يــرك النـ ّ
ومــن خــال النظــر إىل مجالــس إدارات غــرف التجــارة والصناعــة واتحــاد املزارعــن ،نجــد أن جميــع القوانــن
الناظمــة لعملهــا ال تشــرط حصــة محــددة للمــرأة مــع أن نســبة متثيــل النســاء فيهــا منخفضــة .علــاً
بــأن وجــود املــرأة يف املواقــع االقتصاديــة القياديــة ينعكــس بحســب الدراســات إيجابـاً عــى أداء االقتصــاد
واملؤسســات ويحقــق مصلحــة عامــة .ويعـ ُّد األردن مــن الــدول الناجحــة يف احتضــان حركــة ريــادة األعــال
وتهيئــة البيئــة املناســبة لنجــاح القطــاع الريادي والــركات الناشــئة ،وخاص ًة يف قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيا
املعلومــات ،فنســبة اإلنــاث مــن خريجــي التخصصــات املتصلــة بهــذا القطــاع  ٪٥١عــام  ،57٢٠١٨وتضــم ٪٢٢
وحســب مــن النســاء صاحبــات أعــال ،أو
مــن الــركات الرياديــة إناث ـاً يف مجالــس إدارتهــا يف حــن ْ ٪٣,٨
وحســب ميتلكــن منشــآت صغــرة أو متناهيــة الصغــر ألســباب تتصــل
يعملــن لحســابهن الخــاص ،وْ ٪٩
58
بصعوبــة الحصــول عــى التمويــل وتقديــم الضامنات ،إضافــة إىل الخوف مــن الفشــل وااللتزامــات العائلية .
هــذا عــدا ظهــور موضــوع الغارمــات يف الســنوات األخــرة وخــوف النســاء مــن حبــس املديــن عــى الديــون
املدنيــة املنصــوص عليــه يف قانــون التنفيــذ رقــم  ٢٥لعــام  ،٢٠٠٧والجديــر بالذكــر أن الدولــة تراجــع هــذا
القانــون حالي ـاً لتجــاوز هــذا املوضــوع والتخفيــف مــن آثــاره الســلبية عــى املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة.
ويع ـ ُّد عــدم قيــاس مشــاركة املــرأة يف االقتصــاد غــر الرســمي أو العمــل غــر املنظــم واح ـ ًدا مــن أســباب
تــدين نســبة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة ،و ال ب ـ ّد مــن اإلشــارة إىل أن العديــد مــن األردنيــات والالجئــات
الســوريات يعملــن يف قطاعــات غــر منظمــة مثــل العمــل يف املحــات واألعــال اليدويــة والتدريــس الخــاص
وأعــال الســكرتاريا واللــوايت يعملــن لحســابهن الخــاص وال يوجــد لديهــن عــال /عامــات بصــورة منتظمــة،
إذ توفــر البيئــة التحتيــة الرقميــة فرصــة لهــن مــن أجــل تســويق منتجاتهــن ،وتســيري أعــال البيــع والـراء،
كــا توفــر التعليــات الخاصــة برتخيــص مزاولــة األعــال مــن املنــزل يف حــدود مناطــق البلديــة لعــام ٢٠١٧
وذات التعليــات الصــادرة عــن أمانــة عــان عــام  ٢٠١٧وفــق قانــون رخــص املهــن رقــم  ٢٨لعــام ١٩٩٩
وتعديالتــه ،كــا أصــدرت وزارة التجــارة والصناعــة ووزارة البلديــات عــام ( ٢٠١٨دليلــك لبــدء عملــك مــن
املنــزل /شــغل بيتــي) فرصــة لتشــجيع النســاء عــى العمــل مــن املنــزل ،وخاصــة يف ظــل التوســع يف املهــن
املشــمولة لتصــل إىل أكــر مــن  ٧١مهنــة ،منهــا الفكريــة واالستشــارية وكذلــك إجـراءات اإلعفــاء والتخفيــض
للرســوم عــى هــذا النــوع مــن األعــال ،فأكــر مــن  ٪٨٠مــن األعــال املزاولــة مــن املنــزل التــي ســجلت
 56تقرير منتدى االسرتاتيجيات األردين http://www.jsf.org/ar/
 57دراسة للمواءمة بني العرض والطلب لتخصصات خريجي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وزارة االقتصاد الرقمي والريادة .2018
 58خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي ،مؤسسة تحدي األلفية.2015 ،
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عــام  ٢٠١٧مملوكــة للنســاء ،كــا وتنشــط النســاء األردنيــات كثـرا ً يف أعــال الرعايــة ،وازدادت وتــرة هــذا
النشــاط خــال الجائحــة ،إذ اضطــرت النســاء إىل لعــب أدوار رعايــة إضافيــة نتيجــة الحظــر العــام وإغــاق
املــدارس والحضانــات والعديــد مــن املؤسســات.
وتكمــن الخطــورة يف كــون عمــل الرعايــة غــر معــرف بــه وال تحميــه الدولــة مــع ارتباطــه الوثيــق باســتمرار
االقتصــاد والخــروج للعمــل ،إذ ال تنــص قوانــن العمــل أو التنميــة االجتامعيــة أو الضــان االجتامعــي عــى
أي شــكل مــن أشــكال االعـراف أو الحاميــة لهــذا النــوع مــن العمــل ،األمــر الــذي يتطلــب الســعي لقوننــة
عمــل الرعايــة وحاميتــه.
التوصيات املتصلة باملشاركة االقتصادية:
	•رضورة متابعة موضوع إصدار األنظمة والتعليامت ذات العالقة لتطبيق القوانني.
	•رضورة تعديــل نظــام الخدمــة املدنيــة ومســاواة املوظفــة باملوظــف يف منــح العــاوات العائليــة والنــص
عــى التقيــد بتوفــر دور حضانــة لرعايــة أبنــاء املوظفــن واملوظفــات.
	•تعديــل قوانــن النقابــات املهنيــة والعامليــة وغــرف الصناعــة والتجــارة وقوانــن الــركات والبنــوك
لتنــص عــى حصــة محــددة للنســاء كح ـ ٍّد أدىن لضــان عدالــة التمثيــل.
	•وضــع خطــط لتحفيــز النمــو االقتصــادي تكــون مراعيــة للنــوع االجتامعــي ،ويعـ ُّد رفــع مشــاركة املــرأة
االقتصاديــة مصلحــة لالقتصــاد الوطنــي كلّــه.
	•رضورة ربــط مدخــات التعليــم بســوق العمــل وخاصــة التعليــم الجامعــي وتوســيع نطــاق التعليــم
والتدريــب املهنــي للفتيــات.
	•رضورة إقــرار إجــراءات تشــجيعية وترشيعهــا بحيــث تحفــز القطــاع الخــاص عــى تشــغيل النســاء
والفتيــات مثــل النــص عــى إعفــاءات رضيبيــة تتناســب مــع نســب تشــغيل معينــة للنســاء.59
	•رضورة تعزيــز الكــوادر البرشيــة التفتيشــية لــدى وزارة العمــل والجهــات األخــرى ذات العالقــة لضــان
االلتـزام بالقانــون فيــا يتصــل بالحـ ّد األدىن لألجــور وبيئــة العمــل اآلمنــة وااللتـزام بإنشــاء الحضانــات
يف القطاعــن العــام والخــاص ،وكذلــك عــدم التشــغيل القــري وتشــديد العقوبــات يف حــال املخالفــة.
	•رضورة رفع كافة القيود القانونية عن األعامل واألوقات التي يحق للمرأة العمل فيها.
	•الرتكيــز عــى دور االســتثامر وفتــح الفــروع اإلنتاجيــة يف خلــق فــرص عمــل إضافيــة للنســاء ،وخاصـ ًة يف
املحافظــات واألماكــن النائيــة.
	•رضورة التقيد بعدم اإلعالن عن الوظائف عىل أساس الجنس إلتاحة فرص أكرب للنساء.
	•رضورة مراجعــة الترشيعــات الوطنيــة بصــورة دوريــة لتوفــر بيئــة عمــل آمنــة ومراعيــة للنــوع
االجتامعــي وإزالــة مــا تبقــى مــن مــواد متيــز ضــد املــرأة أو تحرمهــا يف الحصــول عــى حقهــا مــن
املـراث ،أو تقيــد مــن حقهــا يف دخــول ســوق العمــل أو االســتمرار فيــه حتــى تتــاءم مــع االتفاقيــات
الدوليــة والربتوكــوالت الصــادرة مبقتضاهــا.
خامساً :املرأة والصحة
تراجعــت مرتبــة اململكــة عــى مــؤرش (الصحــة والبقــاء عــى قيــد الحيــاة) إىل املرتبــة  ١٤٥عــام  ٢٠٢١والتــي
كانــت يف املرتبــة  ١٠٣يف عــام  ،٢٠٢٠ويقيــس املــؤرش أمريــن ،هــا نســبة الجنــس عنــد الــوالدة (ذكــر،
أنثــى) ومتوســط العمــر الصحــي املتوقــع عنــد امليــاد ،60وبحســب املجلــس األعــى للســكان فــإن األردن
 59ضمــن أولويــات عمــل الحكومــة ( )2023 -2021أدرجــت خطــة إلطــاق برنامــج التشــغيل الوطنــي ضمــن محــور تحفيــز التشــغيل وتطويــر املهــارات لتمكــن القطــاع الخــاص مــن
خلــق فــرص عمــل وإيجــاد بيئــة آمنــة لعمــل املــرأة؛ وقــد تشــكل فريــق عمــل برئاســة وزيــر العمــل إلطالقــه يف بدايــات .2022
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قــد حقــق عالمــة التكافــؤ الكامــل فيــا يتصــل بنســبة الجنــس للقيــود املفروضــة عــى اإلجهــاض ،أمــا فيــا
يتصــل بانخفــاض العالمــة ملتوســط العمــر الصحــي لإلنــاث ،فيعــود األمــر الختــاف التقديـرات الجديــدة يف
سلســلة تحديــث املرصــد العاملــي ملنظمــة الصحــة العامليــة عــن تلــك املعتمــدة ســابقا .كــا أشــار املجلــس
إىل أنــه وفق ـاً لتقدي ـرات منظمــة الصحــة العامليــة فــإن األم ـراض غــر الســارية لــدى الجنســن شــكلت
الســبب الرئيــس لفقــدان الســنوات الصحيــة نتيجــة العجــز أو الوفــاة ولكنهــا أشـ ّد تأثـ ًرا عــى اإلنــاث مــن
الذكــور ،إذ كانــت مســؤولة عــن فقــدان مــا نســبته  ٪٧٦,٩لــدى اإلنــاث مقابــل  ٪٦٧,٩لــدى الذكــور.61
وبحســب قانــون الصحــة العامــة رقــم  ٤٧لعــام  ٢٠٠٨وتعديالتــه تنــص املــادة  ٤الفقــرة د (عــى أن الــوزارة
تعمــل عــى تحقيــق رعايــة صحيــة للمــرأة والطفــل بتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــا مبــا يف ذلــك العنايــة
بالحامــل أثنــاء مـ ّدة الحمــل وأثنــاء الــوالدة وأثنــاء النفــاس ومراقبــة منــو الطفــل وتقديــم املطاعيــم ،وذلــك
وفــق متطلبــات الصحــة اإلنجابيــة الالزمــة وغريهــا مــن الشــؤون الصحيــة املتصلــة بتنظيــم األرسة) ،ويخلــو
الدســتور األردين يف فصلــه الثــاين الــذي يتنــاول حقــوق األردنيــن واألردنيــات وواجباتهــم مــن أي نــص
رصيــح يتكلــم عــن الحــق يف الصحــة ســوى مــا ذكــر باملــادة  6الفقــرة  5حــول أن القانــون يحمــي األمومــة
والطفولــة والشــيخوخة .وال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل أن منظمــة الصحــة العامليــة تشــر إىل أن الحــق يف الصحــة
يفــرض عــى الــدول األطـراف ثالثــة أنــواع مــن االلتزامــات ،وهــي .١ :االحـرام  .٢الحاميــة  .٣األداء ،كــا أنهــا
تشــر بخصــوص شــمول الحــق يف الصحــة إىل أربعــة عنــارص أساســية ،هــي:
	•التوافــر وهــو القــدر الــكايف مــن املرافــق الصحيــة العموميــة ومرافــق الرعايــة الصحيــة والســلع
والخدمــات والربامــج.
	•إمكانيــة الوصــول وهــو اســتفادة الجميــع مــن فــرص الوصــول إىل املرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة
ضمــن نطــاق الواليــة القضائيــة للدولــة ،ويجــب أن تتســم إمكانيــة الوصــول بعــدم التمييــز ،وإمكانيــة
الوصــول املــادي واإلمكانيــة االقتصاديــة للوصــول ،أي القــدرة عــى تحمــل النفقــات ،وكذلــك إمكانيــة
الحصــول عــى املعلومــات.
	•املقبوليــة وهــو احـرام جميــع املرافــق والســلع والخدمــات لألخــاق الطيبــة ،وأن تكــون مناســبة ثقافيـاً
وأن تراعــي متطلبــات الجنســن ودورة الحيــاة.
	•الجــودة وهــو أن تكــون املرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة مناســبة علمياً وطبيـاً وذات نوعيــة جيدة.
كــا أن الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة  ٢٠٣٠املتصــل بالصحــة والرفــاه ينــص يف املقصــد
األول لــه خفــض النســب العامليــة للوفيــات النفاســية إىل أقــل مــن  ٧٠حالــة وفــاة لــكل مئــة ألــف مولــود
حــي بحلــول عــام  ،٢٠٣٠ويف املقصــد الســابع ضــان حصــول الجميــع عــى خدمــات الرعايــة الجنســية
واإلنجابيــة ،مبــا يف ذلــك الخدمــات واملعلومــات لتنظيــم األرسة والتوعيــة الخاصــة بــه وإدمــاج الصحــة
اإلنجابيــة يف االس ـراتيجيات والربامــج الوطنيــة بحلــول عــام .٢٠٣٠
وقد أطلق املؤمتر الدويل للسكان والتنمية ثالثة التزامات ،هي:
	•إنهاء وفيات األمهات والنفاس التي ميكن الوقاية منها.
	•إنهاء الحاجة غري امللباة لوسائل منع الحمل الحديثة.
	•إنهاء العنف القائم عىل النوع االجتامعي واملامرسات الضارة.
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ويذكــر أن األردن أكــد عــى أولويــات أجندة أهــداف التنمية املســتدامة  ٢٠٣٠ورؤيــة األردن  ٢٠٢٥والربنامج
التنفيــذي الوطنــي  ٢٠٢٥عــى أبــرز االلتزامــات املتصلــة باإلنــاث ،وذلــك بحســب االس ـراتيجية الوطنيــة
للصحــة اإلنجابيــة ( )٢٠٣٠-٢٠٢٠والخطــة التنفيذيــة ذات التكلفــة لتنظيــم األرسة ( ،)٢٠٢٤-٢٠٢٠وهــي:
1.أن يســتمر األردن بتقديــم املعلومــات واملشــورة وخدمــات تنظيــم األرسة ذات الجــودة ،وخاصــة يف
املناطــق النائيــة وللفئــات املهمشــة وتوفــر وســائل تنظيــم األرسة عــر وزارة الصحــة.
2.الســعي لخفــض املــرض والوفيــات لألمهــات مــن خــال تحليــل األســباب اســتنادا ً إىل معلومــات الســجل
الوطنــي لوفيــات األمهــات ،والعمــل عــى معالجــة األســباب وتوفــر الربامــج والخدمــات ودمجهــا يف
االس ـراتيجيات والسياســات والربامــج الوطنيــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة.
3.أن يلتــزم األردن باســتمرار العمــل للحـ ِّد مــن العنــف الجنــي والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي
ـر ،وتنفيــذ
مــن خــال تطبيــق الترشيعــات الناظمــة للحاميــة مــن العنــف والح ـ ّد مــن تــزوج ال ُقـ ّ
الخطــة الوطنيــة للح ـ ِّد مــن زواج مــن هــم دون  ١٨عام ـاً ( )٢٠٢٢-٢٠١٨والخطــة الوطنيــة لتفعيــل
ق ـرار مجلــس األمــن رقــم .١٣٢٥
4.أن يســتمر األردن بااللتـزام بتنفيــذ الخطــط الوطنيــة التــي توجــه التمويــل الــدويل لربنامــج تنظيم األرسة
وضــان حصــول جميــع القاطنــن عــى األرض األردنيــة عــى خدمــات الصحــة الجنســية واالنجابيــة.
5.أن يســتمر األردن بتعزيــز األنظمــة اإلحصائيــة الوطنيــة وبنــاء القــدرات الوطنيــة وتوفــر البيانــات
الوطنيــة واملحليــة والحساســة للنــوع االجتامعــي وتعزيــز اآلليــات املؤسســية مــن خــال تنفيــذ
االســراتيجية الوطنيــة لإلحصــاء (.62)٢٠٢٢-٢٠١٨
أمــا فيــا يتصــل باإلجهــاض فالقانــون األردين يفــرق مــا بــن اإلجهــاض التلقــايئ وهــو فقــدان الحمــل تلقائيـاً
قبــل األســبوع العرشيــن دون أن يكــون ذلــك عــن طريــق األم أو غريهــا ،وهــذا النــوع غــر مجــرم وغــر
مالحــق جزائيــاً ،وبــن اإلجهــاض املتعمــد ،وهــو فقــدان الحمــل إمــا عــن طريــق األدويــة أو الجراحــة.
ويكــون ذلــك بتدخــل مــن األم أو غريهــا بهــدف التخلــص مــن الحمــل ،ويف هــذه الحالــة يفــرق املــرع
األردين ،إذ يــرى مجلــس اإلفتــاء األردين بحســب القــرار رقــم  ٣٥لعــام  ١٩٩٣أنــه إذا كان الحمــل يؤثــر
عــى حيــاة األم ويهددهــا فيجــوز اإلجهــاض حتــى ولــو تجــاوز الجنــن أربعــة أشــهر ،أمــا إذا كان اإلجهــاض
مرتبط ـاً بتشــوهات الجنــن فيجــوز إجهاضــه مبوافقــة الزوجــن إذا مل يبلــغ أربعــة أشــهر ،أمــا إذا تخطــى
أربعــة أشــهر فــا يجــوز إجهاضــه مهــا بلغــت التشــوهات ،وقــد صــدر عــن مجلــس اإلفتــاء األردين القـرار
رقــم  ٢٠٤لعــام  ،٢٠١٤حــول حكــم إجهــاض الحمــل الناتــج عــن االغتصــاب وتــرك األمــر ملجلــس اإلفتــاء
نصــت املــواد مــن ٣٢١
ليقــرر الحكــم لــكل حالــة عــى حــدة ،بعــد االطــاع عــى ظــروف كل حالــة ،وقــد ّ
إىل  ٣٢٥مــن قانــون العقوبــات األردين رقــم  ١٦لعــام  ١٩٦٠وتعديالتــه عــى عقوبــة اإلجهــاض وظــروف
التشــديد والتخفيــف لهــذه الجرميــة ،فيــا تنــص املــادة  ١٢مــن قانــون الصحــة العامــة رقــم  ٤٧لعــام ٢٠٠٨
عــى إجــازة اإلجهــاض يف حــال كانــت صحــة املــرأة الحامــل يف خطــر أو أن حملهــا يعرضهــا للمــوت ،إذ ورد
النــص عامـاً ومطلقــا فيــا يتصــل بصحــة األم ،األمــر الــذي ال يحــره كثــرون يف إطــار الصحــة البدنيــة دون
النفســية واملعنويــة.
سادساً :املرأة والتعليم
يدعــم األردن عــى املســتويني الرســمي واألهــي تعليم النســاء والفتيات ،وهــو من أبرز مؤرشات املســاواة بني
الرجــال والنســاء يف األردن ،إذ يتمتــع األردن اليــوم إىل حـ ٍّد كبـرٍ يف موضــوع املســاواة بني الجنســيني يف مجال
التعليــم ،وقــد تضمنــت الخطة االسـراتيجية لــوزارة الرتبيــة والتعليــم ( )٢٠٢٢-٢٠١٨معلومــات وبيانات عىل
أســاس الجنــس كــا وأدمجــت الــوزارة مفهوم املســاواة والنــوع االجتامعي يف األهــداف االسـراتيجية للخطة.
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أمــا بخصــوص التعليــم العــايل وفيــا يتصــل باملنــح والبعثــات ،فــإن نظــام البعثــات واملنــح للوافديــن
وتعديالتــه رقــم  ٦١لســنة  ٢٠١٠ال يتضمــن نصوصـاً متييزيــة وال حاميــة مــن التمييــز ،أو أي تدابــر مؤقتــة
لضــان التحــاق اإلنــاث باملنــح ،وكذلــك األمــر بخصــوص نظــام مامرســة العمــل األكادميــي يف الجامعــات
والكليــات الجامعيــة رقــم  ١٩لســنة  ٢٠١٨وتعديالتــه ،ونظــام صنــدوق دعــم الطالــب يف الجامعــات األردنية
الرســمية رقــم  ١٧لســنة  ،٢٠١٨وكذلــك قانــون مؤسســة التدريــب املهنــي رقــم  ١١لســنة  ١٩٨٥وتعديالتــه.
موقــف اللجــان واآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومالحظاتهــا املقدمــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية
فيــا يتصــل باملــرأة والتعليــم
كــا ورد يف املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الســادس لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى
التمييــز ضــد املــرأة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  ٩آذار  ،٢٠١٧تالحــظ اللجنــة بتقديــر أنــه قــد تــم بلــوغ هــدف
التكافــؤ بــن الجنســن يف التعليــم األســايس ،وأن معــدالت التحــاق اإلنــاث بالتعليــم الثانــوي والعــايل أصبــح
حالي ـاً أعــى مــن معــدالت الذكــور .ورحبــت اللجنــة أيضــا بالتدابــر املتخــذة للح ـ ِّد مــن االنقطــاع عــن
الدراســة ولخفــض معــدالت األميــة يف صفــوف الفتيــات والفتيــان .ولكــن اللجنــة تشــعر بالقلــق إزاء مواجهة
الشــابات املتزوجــات صعوبــات يف االلتحــاق بالنظــام التعليمــي ،ومــا تـزال معــدالت األميــة واالنقطــاع عــن
الدراســة مرتفعــة يف صفــوف اإلنــاث يف املناطــق الريفيــة ويف صفــوف الفتيــات الالجئــات ،وال توجــد مــواد
تثقيفيــة مالمئــة لســن الطالب/الطالبــات بشــأن الصحــة والحقــوق الجنســية واإلنجابيــة يف املــدارس التــي
ـدن مركــز الفتيــات والنســاء.
تكـ ّرس الصــور التقليديــة ألدوار املــرأة ومســؤولياتها يف الكتــب املدرســية وتـ ّ
ويف هــذا الســياق ميكــن القــول أن املدرسون/املدرســات يفتقــرون للتدريــب يف مجــايل حقــوق املــرأة
واملســاواة بــن الجنســن ،كــا أن التوجيــه املهنــي لتشــجيع النســاء والفتيــات عــى اختيــار مســارات مهنيــة
غــر تقليديــة محــدود ،وال ســيام يف مياديــن العلــوم والتكنولوجيــا ،وعــدد النســاء والفتيــات املشــاركات يف
التدريــب املهنــي محــدو ٌد .وعم ـاً باملــادة  ١٠مــن االتفاقيــة ،تلفــت اللجنــة التنبــه عــى الغايــة  1-4مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتــويص بــأن تضمــن أن يكمــل جميــع الفتيــات والفتيــان مراحــل التعليــم
األســايس والثانــوي التــي تتوفــر فيهــا معايــر الجــودة واملجانيــة واإلنصــاف ،مــا يــؤدي إىل تحقيــق نتائــج
فعليــة.
وتــويص اللجنــة أيضـاً بضــان تقديــم الدعــم واملســاعدة للفتيــات والشــابات الحوامــل واألمهــات مــن أجــل
مواصلــة تعليمهــن ومواصلــة الجهــود الراميــة إىل ضــان إتاحــة فــرص للتعليــم أمــام الفتيــات الالجئــات
والــايت يعشــن يف األريــاف ،ومعالجــة مشــكلة ارتفــاع معــدالت األميــة واالنقطــاع عــن الدراســة يف صفوفهــن
وضــان إدراج دروس تثقيفيــة إلزاميــة مالمئــة لهــذه الفئــة العمريــة بشــأن الصحــة الجنســية واإلنجابيــة
يف املناهــج الدراســية ،وكذلــك التعــرض للعنــف الجنــي ،وتكثيــف جهودهــا الراميــة إىل مراجعــة املناهــج
والكتــب املدرســية عــى جميــع مســتويات التعليــم للتخلــص مــن أي صــور منطيــة ومــن منظــور أبــوي
ألدوار املــرأة ،وتعزيــز تدريــب املعلمني/املعلــات بشــأن املســاواة بــن الجنســن وحقــوق املــرأة بهــدف
تغيــر اآلراء واملواقــف النمطيــة الســائدة حالي ـاً بشــأن أدوار املــرأة والرجــل يف األرسة واملجتمــع ،وإعطــاء
األولويــة للقضــاء عــى القوالــب النمطيــة والحواجــز الهيكليــة التقليديــة التــي قــد تثبــط عــزم الفتيــات
عــن التســجيل يف مجــاالت الدراســة التــي يهيمــن عليهــا الذكــور عــادة مــن خــال العلــوم والتكنولوجيــا،
والترسيــع بالجهــود الراميــة إىل تزويــد الفتيــات باملشــورة املهنيــة فيــا يتصــل مبتابعــة مســارات مهنيــة
غــر تقليديــة ،واملشــاركة يف تدريبــات مهنيــة غــر منطيــة تتــاىش مــع احتياجــات األســواق وتعزيــز فــرص
التدريــب املهنــي املتاحــة للنســاء والفتيــات ،وتشــجيعهن عــى املشــاركة يف هــذه التدريبــات.
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سابعاً :فئة املرأة والفتاة من ذوات اإلعاقة
تطــورت البيئــة الترشيعيــة املتصلــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف األردن عــر الســنوات مــن خــال
تعديــات طالــت الدســتور والقوانــن ذات العالقــة ،ومــن خــال االســراتيجيات والسياســات الحكوميــة
التــي حاولــت أن تتــاءم مــع اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والربوتوكــول االختيــاري ،إذ صــادق
األردن وبــدون أي تحفظــات عــى كافــة مــواد االتفاقيــة يف عــام  ،٢٠٠٨إذ تضمنــت االتفاقيــة مبــادئ عامــة
جوهريــة ،أهمهــا :مبــدأ عــدم التمييــز ومبــدأ الحاميــة مــن االســتغالل والعنــف واالعتــداء ومبــدأ الحــق
يف الخصوصيــة والتقــايض ،كــا أفــردت االتفاقيــة النصــوص الخاصــة بالنســاء ذوات اإلعاقــة ،63كــا وضعــت
االس ـراتيجية الوطنيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ( ،)٢٠١٥-٢٠٠٧وأقــر أول قانــون جامــع وشــامل للمعوقــن
عــام  ١٩٩٣عــى أثــر إق ـرار أول اتفاقيــة عربيــة بخصــوص التأهيــل والتشــغيل للمعوقــن والــذي جــرى
تعديلــه إىل القانــون رقــم  ٣١لعــام  ،٢٠٠٧وأهــم مــا جــاء بــه هــو النــص عــى إنشــاء مجلــس أعــى لشــؤون
األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف املــادة  ٦وإســباغ املفهــوم الحقوقــي بــدالً عــن مفهــوم الرعايــة ،والرتكيــز عــى
أوضــاع النســاء واألطفــال ذوي اإلعاقــة ،وكذلــك النــص عــى توفــر خدمــة التشــخيص الرتبــوي والتشــخيص
الصحــي ،وركــز عــى صحــة املــرأة ذات اإلعاقــة قبــل الحمــل وأثنــاءه وبعــد الــوالدة ،وكذلــك النــص عــى
شــمول األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتأمــن الصحــي املجــاين بحســب املــادة  ٤منــه ،إضافــة إىل رفــع كوتــا
التشــغيل يف القطاعــن العــام والخــاص مــن  ٪٢إىل  ،٪٤وصــوالً إىل قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة
رقــم  ٢٠لعــام  ٢٠١٧الحــايل ،الــذي يعــد أول قانــون مناهــض للتمييــز ضــ ّد األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
املنطقــة العربيــة ،ويركــز عــى نهــج الدمــج ،فيفــرض عــى كافــة الــوزارات واملؤسســات العامــة تضمــن
قضايــا حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن أطــر زمنيــة محــددة ،وكذلــك حظــر كافــة أشــكال العنــف
الجســدي والنفــي ،وألــزم وزارة الرتبيــة والتعليــم بتوفــر البيئــة التيســرية يف املــدارس الحكوميــة والخاصــة
ومنــع اســتبعاد أي شــخص مــن أي مؤسســة تعليميــة عــى أســاس اإلعاقــة.
وكذلــك الحــال مــع وزارة الصحــة مــع إمهــال املؤسســات الصحيــة مـ ّدة خمــس ســنوات لتصويــب أوضاعهم،
وتــم التوســع يف التأمــن الصحــي ليشــمل املعالجــة واألدويــة والعمليــات الجراحيــة واملطاعيــم والعــاج
الطبيعــي وجلســات النطــق واملعينــات املســاعدة ،مثــل األط ـراف الصناعيــة وســاعات األذن والنظــارات،
علــا بأنــه جــرى أيضــا تعديــل الدســتور عــام  ٢٠١١لتنــص املــادة  ٦الفقــرة  ٥منــه عــى( :يحمــي القانــون
األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء وذوي اإلعاقــات ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل) ،ومــن
الجديــر بالذكــر أنــه يف عــام  2022تــم تعديــل هــذه الفقــرة كالتــايل“ :يحمــي القانــون حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ويعــزز مشــاركتهم واندماجهــم يف مناحــي الحيــاة املختلفــة ،كــا يحمــي األمومــة والطفولــة
والشــيخوخة ويرعــى النــشء ومينــع اإلســاءة واالســتغاللّ ”.إل أن نــص الفقــرة  1مــن املــادة السادســة مــن
الدســتور ال تشــر إىل اإلعاقــة أو الجنــس ضمــن معايــر عدم التمييــز املحددة بالنــص باللغة والديــن والعرق.
يذكــر أنــه قــد تــم تعديــل قانــون العقوبــات عــام  ٢٠١٧لصالــح التعزيــز والتوســيع لنطــاق الحاميــة الجنائية
لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وإزالــة بنــد كان يعـ ُّد متييزيـاً ضدهــم ،فتــم اســتبدال جملــة (أطلــق مجنونـاً) يف
املــادة  ٤٦٧بجملــة (تــرك أحــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة العقليــة أو النفســية الخطــرة) ،كــا تــم تعديــل
املادتــن  ٢٨٩و ٢٩٠لتشــمل الحاميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،بغــض النظــر عــن عمرهــم وتشــديد العقوبــة
يف حــال التخــي عنهــم وإهاملهــم عمـ ًدا ،وكذلــك ُعـ َّدت اإلعاقــة ظرفًــا مشــددا ً للعقوبــة يف جرميــة الــرب
املفــي للمــوت يف املــادة  ،٣٣٠وج ّرمــت املــادة  ٣٤٦احتجــاز حريــة شــخص مــن ذوي اإلعاقــة وضوعفــت
العقوبــة إذا كان للجــاين صفــة رســمية ،وشــددت املــادة  ٤١٧للعقوبــات يف جرائــم االحتيــال ،إذا كان املجنــي
عليــه مــن ذوي اإلعاقــة الجســدية أو النفســية أو الذهنيــة ،وال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل أنــه :مــع أن املــادة ٣٣٠
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تجــرم اســتئصال أي جــزء مــن جســم اإلنســان دون دا ٍع طبــي ،إلّ أن جرميــة التعقيــم القــري للفتيــات
ذوات اإلعاقــة مل يتــم إفـراد نــص خــاص لهــا أو تشــدي ًدا للعقوبــة ،ويذكــر بهــذا الصــدد أن مجلــس اإلفتــاء
أصــدر قـراره رقــم ( )٢/٢٠١٤/١٩٤القــايض بحرمــة اســتئصال أرحــام الفتيــات ذوات اإلعاقــة ،كــا أن قانــون
الصحــة العــام كفــل لألشــخاص مبــا فيهــم ذوي اإلعاقــة الحــق يف املوافقــة الكاملــة عــى أي إجـراء طبــي.،64
كــا قامــت وزارة التنميــة االجتامعيــة بإصــدار عــدد مــن األنظمــة والتعليــات ،أهمهــا :نظــام املراكــز
واملؤسســات لألشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم  ٤٠لعــام  ،٢٠١٤وإصــدار تعليــات ترخيصهــا يف ذات العــام،
ونظــام اإلعفــاءات يف عــام  ،٢٠١٣ونظــام التدخــل املبكــر عــام  ،٢٠١٦وكذلــك تعليــات أنظمــة الحاميــة
واملراقبــة اإللكرتونيــة يف دور الرعايــة اإليوائيــة والنهاريــة ســندا ً للــادة  ٢٨مــن قانــون األشــخاص ذوي
اإلعاقــة لعــام  ،٢٠١٧وذلــك لضبــط اإلج ـراءات التفتيشــية والرقابيــة وأحكامهــا عــى دور اإليــواء ومراكــز
رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ يعــاين األشــخاص ذوو اإلعاقــة الذيــن أعامرهــم  ١٥ســنة فأكــر مــن
صعوبــات وظيفيــة ،فهــم إمــا ال يعملــون أو يبحثــون عــن عمــل ،وأن النســاء مــن ذوات اإلعاقــة يواجهــن
تحديــات إضافيــة بســبب الجنــس ،65فصــدر نظــام تشــغيل ذوي اإلعاقــة لعــام  ٢٠٢١لتهيئــة بيئــة تيســرية
تدعــم حقهــم يف العمــل اســتنادا ً لنــص املــادة  ١٣مــن قانــون العمــل التــي تســتوجب تشــغيلهم بنســبة
محــددة ،وكذلــك قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لعــام .٢٠١٧
ٍ
صعيــد آخــر ال تتضمــن القوانــن والسياســات العامــة والتعليــات واإلجــراءات أي بنــود
وعــى
تضمــن الحقــوق السياســية لــذوي اإلعاقــة بصــورة جازمــة ،وضــان حــق املشــاركة والوصــول إىل
مراكــز االقــراع ،مــن خــال تقديــم تســهيالت بيئيــة أو توفــر الرتجمــة بلغــة اإلشــارة ،أو متكــن
ذوي اإلعاقــة مــن االقــراع بواســطة مرافقيهــم ،إذ إن الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات اكتفــت بتأهيــل
 ٪٢٦مــن أصــل  ٨٦مركــزا ً مــن مراكــز االقــراع ،األمــر الــذي ال يعــد كافي ـاً أو ضامنــا لحــق املشــاركة
وفقــاً لالتفاقيــات الدوليــة املتصلــة بحقــوق ذوي اإلعاقــة  ،66إضافــة إىل القصــور الترشيعــي الــذي
ال يضمــن حــق التمثيــل بالنــص رصاحــة عــى حصــة محــددة لتمثيلهــم ،إضافــة إىل اعــراض العديــد
عــى صيغــة الــرط الســادس لعضويــة مجلــي األعيــان والنــواب الــوارد يف املــادة  ٧٥الفقــرة  ،١إذ
تنــص عــى( :أنــه ال يكــون عض ـ ًوا يف مجلــي األعيــان والنــواب مــن كان مجنون ـاً أو معتوهــا) إذ إن
الصيغــة غــر مراعيــة لــذوي اإلعاقــات العقليــة وتــيء إليهــم ،وتــم اقــراح اســتبدالها مبــن مل يكــن
متمتعــا باألهليــة املدنيــة .ومــن خــال النظــر إىل التطــور الــذي طــال الترشيعــات والسياســات
العامــة فيــا يتصــل بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،نجــد أنــه مــا زالــت العديــد مــن التحديــات
ماثلــة للعيــان ،فالترشيعــات مــا زالــت قــارصة عــن الوصــول إىل املعايــر الدوليــة ،ويف الجانــب
التنفيــذي مــا زالــت عــدد مــن الــوزارات واملؤسســات عاجــزة عــن وضــع الخطــط اإلدماجيــة،
وتوفــر املــوارد البرشيــة واملاليــة لهــا ،ويف الجانــب التوعــوي واإلعالمــي مــا تــزال الصــورة النمطيــة
هــي املســيطرة ،والتوعيــة والتثقيــف بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة متواضعــة ،ويف الجانــب
الفنــي مــا زالــت الجهــود املوجهــة لبنــاء قــدرات العاملــن يف هــذا القطــاع دون املأمــول ،أمــا عــى
الصعيــد البيئــي فث ّمــة العديــد مــن الحواجــز والعوائــق البيئيــة املاديــة واملعلوماتيــة والســلوكية
التــي تحــول دون توفــر بيئــة تيســرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة عمومــاً ،والفئــات األكــر تهميشــاً
مــن ذوي اإلعاقــة خاصــة مثــل النســاء واألطفــال.
 64العرض الدوري الشامل الثالث للمملكة األردنية الهاشمية -مجلس حقوق اإلنسان  -جينيف .2018
 65املجلس األعىل للسكان https://www.hpc.org.jo
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ثامناً :فئة املرأة والفتاة الالجئة
مــع أن األردن مــن الــدول غــر املوقعــة عــى اتفاقيــة الالجئــن لعــام  ١٩٥١وبروتوكولهــا اإلضــايف لعــام
 ،١٩٦٧والتــي تعــرف بالنطــاق الــدويل ألزمــات الالجئــن ،ورضورة توافــر تعــاون دويل وفــق مبــدأ تقاســم
األعبــاء بــن الــدول ،إلّ أن الدســتور األردين ينــص يف املــادة  ٢١الفقــرة :١
(ال يُسـلّم الالجئــون السياســيون بســبب مبادئهــم السياســية أو دفاعهــم عــن الحريــة) ،و يُعـ ُّد األردن مــن
أكــر الــدول التــي اســتقبلت الالجئني/الالجئــات عــى مــدار تاريخــه املمتــد منــذ مئــة عــام ،مــن روســيا
وفلســطني والعـراق واليمــن والســودان وغريهــا مــن الــدول .ولحـ ِّـل إشــكالية عــدم التوقيــع فقــد وقــع األردن
نصــت املــادة  ٥منهــا
مذكــرة تفاهــم مــع املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــام ّ ١٩٩٨
عــى أن منــح اللجــوء هــو عمــل إنســاين ســلمي يف املقــام األول ،ويتــم معاملــة الالجئني/الالجئــات وفق ـاً
للمعايــر الدوليــة املعــرف بهــا ،وأن يُعطــى الالجــىء مركـزا ً قانونيـاً ،وأن تقــوم املفوضيــة بإيجــاد حـ ٍّـل دائــم
ّللجــىء بتأمــن عودتــه إىل بلــده األم أو بإعــادة توطينــه يف بلــد ثالــث ،عــى ّأل تزيــد اإلقامــة املؤقتــة عــى
ســتة أشــهر ،67وبحســب أرقــام املفوضيــة الســامية ّللجئــن مثّ ــة أكــر مــن  ٩٠ألــف الجىء/الجئــة مســجل
عــدا الســوريني ،منهــم  ٦٧,٠٨٨مــن العراقيــن ،و ١٤,٧٨٩مــن اليمــن و ٦,٠٧٧ســودانياً و ٧٤٦صوماليــاً
و ١,٦١٥مــن جنســيات أخــرى .68كــا يعيــش يف األردن أكــر مــن  ٢,٤مليــون الجــئ فلســطيني مســجل
يتمتــع أغلبهــم باملواطنــة األردنيــة الكاملــة باســتثناء حــوايل  ١٤٠ألــف الجئ/الجئــة أصلهــم مــن غــزة التــي
كانــت تابعــة لــإدارة املرصيــة عــام  ،١٩٦٧يعيــش  ٪١٨منهــم يف مخيــات اللجــوء ،إذ تقــدم وكالــة األمــم
املتحــدة إلغاثــة الالجئــن الفلســطينيني وتشــغيلهم (األونروا)-التــي تأسســت عــام -١٩٤٩خدماتهــا يف ١٠
مخيــات ّللجئــن معــرف بهــا دولي ـاً ،إذ أنشــأت فيهــا حــوايل  ١٧١مدرســة و ٢٥مرك ـزا ً صحي ـاً ،عل ـاً بــأن
الحكومــة األردنيــة تعــرف ب  ١٣مخي ـاً تقــدم فيهــا الخدمــات واإلعانــات.
وال ميكــن إلّ أن نشــر إىل موقــف األردن الريــادي واإلنســاين تجــاه األزمــة الســورية ،إذ اســتضاف أكــر مــن
 ١,٣مليــون ســوري منــذ بدايــة األزمــة يف عــام  ،٢٠١١يبلــغ عــدد املســجلني يف املفوضيــة نحــو  ٦٥٥,٥٦ألــف
الجىء/الجئــة ،تشــكل اإلنــاث مــا نســبته  ٪٥٠تقريبـاً ،إذ يبلــغ عــدد الالجئــات حــوايل  ٣٢٨,٠٧٢حتــى بدايــة
عــام  ،٢٠٢٠ويعيــش أكــر مــن  ٪٨١,١منهــم يف املناطــق الحرضيــة ،ويوجــد يف األردن  ٥مخيــات ،ثالثــة
منهــا رســمية واثنــان مؤقتــان ،وتعـ ُّد الحكومــة خطــة اســتجابة األردن لألزمــة الســورية املرجعيــة الوحيــدة
اللجئــن الســوريني/الالجئات الســوريات ودعــم
لتحديــد االحتياجــات الالزمــة للح ـ ِّد مــن أثــر اســتضافة ّ
املجتمعــات املســتضيفة لهــم ودعــم الخزينــة ،إذ إن الخطــة تغطــي قطاعــات رئيســية ،هــي :التعليــم،
والصحــة والبيئــة ،وامليــاه والــرف الصحــي ،والحاميــة االجتامعيــة والعــدل واملــأوى ،والخدمــات العامــة
التــي تضــم مشــاريع الخدمــات البلديــة والحكــم املحــي ،والطاقــة والنقــل ،وقطــاع التمكــن االقتصــادي
الــذي يضــم التدخــات ذات العالقــة باألمــن الغــذايئ وســبل العيــش.
وال بـ ّد مــن اإلشــارة إىل أنــه وبعــد اجتيــاح وبــاء الكورونــا للعــامل ،ومــن ضمنــه األردن تــم تحديــث خطــة
االســتجابة لألعــوام ( ،)٢٠٢٣-٢٠٢١إذ أضيــف للبنــود الثالثــة الرئيســية بنــد جديــد متصــل باالســتجابة
لجائحــة الكورونــا ،ويذكــر أنــه يف عــام  ٢٠٢٠بلــغ حجــم متويــل خطــة االســتجابة إىل مــا نســبته ،69٪٤٩,٤
واللجئــات وأدرجتهــم يف اسـراتيجيتها
اللجئــن ّ
و يعـ ُّد األردن مــن أوائــل دول العــامل التــي بــدأت بتطعيــم ّ
الوطنيــة للتطعيــم ضــد وبــاء الكورونــا ،فهــي واحــدة مــن  ٥٠دولــة قامــت بذلــك مــن أصــل  ٩٠دولــة
 67وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني ،دائرة الشؤون الفلسطينية.
 68أنس الصبح وآخرون ،دراسة موجات اللجوء والهجرة املتعاقبة عىل اململكة األردنية الهاشمية وآثارها خالل مئة عام ،جامعة الريموك .2020
 69تقارير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .2020
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تســتضيف الالجئــن /الالجئــات ،وتــم الســاح ملــن هــم غــر أردنيــن بالتســجيل مبــارشة عــى املنصــة
الخاصــة بالتطعيــم ،إذ يســتطيع أي الجــئ التســجيل باســتخدام الرقــم الشــخيص يف جــواز الســفر أو يف
بطاقــة الخدمــة الخاصــة بالســوريني الصــادرة عــن وزارة الداخليــة األردنيــة أو يف وثيقــة اللجــوء الصــادرة
اللجئــات وخاصــة الفتيــات هــن مــن أكــر
اللجئــن ،70ومــن املعــروف أن ّ
عــن املفوضيــة الســامية لشــؤون ّ
71
الفئــات هشاشــة وضعفـاً ،فهــن أكــر عرضــة لتزويــج القــارصات والحمــل املبكــر وأشــكال العمــل املحفوفة
باملخاطــر ،وبعــد الجائحــة تفاقمــت الظــروف التــي تجعلهــن أكــر عرضــة للخطــر والتهميــش ،إذ ســاهمت
اإلغالقــات وفــرض الحظــر العــام والحجــر املنــزيل والتداعيــات االقتصاديــة واملاليــة عــى األرس الســورية
يف ازديــاد حــاالت العنــف املنــزيل وتزويــج القــارصات ،فقــد شــهدت عقــود تزويــج القــارصات ارتفاع ـاً يف
اللجئــات ،كــا أظهــر تقريــر دائــرة قــايض
عــام  ٢٠٢٠ضمــن الفئــة العمريــة ( ١٨-١٥عامـاً) ،أغلبهــن مــن ّ
72
القضــاة لعــام  ٢٠٢٠أن  ٪٤٦,٥مــن اإلنــاث املطلقــات تقــل أعامرهــن عــن  ٢٥عام ـاً .
ووفق ـاً لدراســة للمجلــس األعــى للســكان فــإن أســباب تزويــج القــارصات يعــود اىل أســباب اقتصاديــة،
أهمهــا رغبــة األرس الفقــرة يف التقليــل مــن نفقاتهــا ،وأســباب تتصــل برغبــة األهــل يف حاميــة أطفالهــم مــن
العنــف ،وأســباب متصلــة بالضغوطــات واألع ـراف االجتامعيــة يف فئــات اجتامعيــة معينــة ،ومـ ّـا ال شــك
فيــه أن هــذه الظاهــرة تحــرم الفتيــات مــن اســتكامل التعليــم وتحرمهــن مــن تطويــر املهــارات والتنافــس
عــى فــرص العمــل الالئــق ،وبالتــايل تحرمهــن مــن املســاهمة الفاعلــة يف تنميــة األرسة واملجتمــع ،73وتجــدر
اإلشــارة إىل أن قانــون األحــوال الشــخصية رقــم  ١٥لعــام  ٢٠١٩حــدد يف املــادة العــارشة منــه ســن الــزواج
بإمتــام  ١٨ســنة شمســية ،إلّ أنــه عــاد يف الفقــرة ب مــن ذات املــادة وســمح باالســتثناء ببلــوغ  ١٦ســنة
شمســية ومبوافقــة قــايض القضــاة ورشيطــة توافــر رضورة تقتضيهــا املصلحــة ووفــق تعليــات تصــدر لهــذه
الغايــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن التعليــم األســايس للفئــة العمريــة ملــن أتــم ( ١٦-٦عامــاً) تعــ ُّد إلزاميــة
ومجانيــة يف املــدارس الحكوميــة ،وذلــك وفقـاً للــادة  ١٠مــن قانــون الرتبيــة والتعليــم رقــم  ٣لعــام ١٩٩٤
وتعديالتــه ،وبنــا ًء عليــه يــرى البعــض رضورة رفــع سـ ّن االســتثناء يف الــزواج ملــن بلــغ  ١٦ســنة شمســية ،ألن
حــدوث الــزواج يحــول يف أغلــب األحيــان دون إمكانيــة اســتكامل التعليــم األســايس اإللزامــي.
اللجئــن ضمــن التعليــم الوطنــي إذ إن أكــر مــن
ومــع الجهــود الكبــرة املبذولــة مــن األردن إلدمــاج تعليــم ّ
 ١٣٦ألــف طفل/طفلــة الجــىء ســوري (ذكــر وأنثــى) منخرطــن يف التعليــم الحكومــي مــن أصــل حــوايل ٢٣٣
ألــف طفل/طفلــة يف ســن املدرســةّ ،إل أن تداعيــات جائحــة الكورونــا وإغــاق التعليــم الوجاهــي والتحــول
اللجئــون أكــر مــن
إىل التعلــم عــن بعــد أدى إىل صعوبــات يف التكيــف مــع األوضــاع الجديــدة عــاىن منهــا ّ
غريهــم ،ففــي األردن  ٪٢٣مــن الالجئني/الالجئــات السوريني/الســوريات ليــس لديهــم اتصــال باإلنرتنــت يف
منازلهــم ،ويعتمــد ثلثاهــم عــى حــزم محــدودة ،74عــدا محدوديــة أعــداد األجهــزة الذكيــة داخــل األرسة
الواحــدة مــا يشــكل عائقـاً إضافيـاً أمــام وصــول الفتيــات ملنصــات التعليــم اإللكرتونيــة املتاحــة.
اللجئــن/
ومــع شــح إمكانيــات األردن وتواضــع مــوارده ،مل يوقــف برامجــه وخططــه والتزاماتــه تجــاه ّ
الالجئــات السوريني/الســوريات ،ومنهــا الســاح لهــم بالعمــل يف الســوق املحــي ضمــن مهــن معينــة ،مــع
إعفائهــم مــن دفــع رســوم تصاريــح العمــل اســتجابة ملؤمتــر لنــدن عــام  ،٢٠١٦ووفــق بيانــات وزارة العمــل
 70املرجع السابق.
 71القارصات( :الفتيات الاليت أعامرهن ما بني  18 -15عاماً ويف حاالت استثنائية يسمح لهن بالزواج).
 72دائرة قايض القضاة ،تقارير .2020
 73دراسة زواج القارصات للمجلس األعىل للسكان .2019
 74تقارير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .2020
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بلــغ عــدد الحاصلــن عــى تصاريــح لغايــة نهايــة  ٢١٦ ،٢٠٢٠ألــف عامل/عاملــة ،منهــم  ٢٠٥آالف مــن
الذكــور و ١١ألفـاً مــن اإلنــاث يتمتعــون بكافــة الحقــوق العامليــةّ ،إل أن أغلــب التصاريــح تكــون يف قطاعــي
الزراعــة والبنــاء الــذي يســتحوذ عليهــا الذكــور يف العــادة ،وكذلــك تــم إطــاق برامــج لتشــغيل الســوريني
واللجئــن الســوريني ،إذ تحقــق املنافــع املرجــوة مــن
مثــل برنامــج توفــر الفــرص االقتصاديــة لألردنيــن ّ
اإلعفــاء مــن رســوم تصاريــح العمــل دعـاً كبـرا ً للعمــل مــن املنــزل ،وهــو قطــاع تهيمــن عليــه النســاء مــا
يســاهم يف توفــر مزيــد مــن فــرص العمــل ّللجئــات وإدخــال إصالحــات تنظيميــة عــى مســتوى البلديــات
للتغلــب عــى معوقــات العمــل وأهمهــا بيئــة العمــل اآلمنــة ومشــكلة النقــل ،وكذلــك برنامــج التعليــم مــن
أجــل التشــغيل الــذي يعمــل عــى إيجــاد حلقــة وصــل بــن الالجئــات الســوريات والشــباب األردين مــن
ناحيــة ،وأربــاب العمــل ومعلمــي الحــرف وخدمــات متويــل األنشــطة الناشــئة مــن ناحيــة أخــرى ،إذ ســاهم
منــذ  ٢٠١٧بربــط  ٪٨١مــن خريجــي برامــج ريــادة األعــال بســبل املســاندة املقدمــة ألنشــطة األعــال
الناشــئة ،مثــل املطاعــم واملخابــز ومحــات الحياكــة وعمــل الصالونــات يف املنــازل ،ومبــادرة رشكــة (إيكيــا)
لتشــغيل الســوريات يف الحــرف اليدويــة مــن داخــل املنــازل ،وكذلــك مبــادرة (يــد بيــد) التــي تســاهم بهــا
وزارة التنميــة االجتامعيــة ،إذ تقــدم املبــادرة خدمــات الحاميــة والتدريــب عــى مواجهــة العنــف ضــد املــرأة
والتدريــب املهنــي والتوظيــف وخدمــات رعايــة أطفــال األمهــات الســوريات.75
تاسعاً :فئة الطفلة األنثى
أدخــل األردن ضمــن التعديــات عــى الدســتور التــي جــرت يف عــام  ٢٠١١نصـاً يتصــل بحاميــة الطفولــة ،إذ
تــم تعديــل املــادة  ٦وإضافــة الفقــرة “ :٥يحمــي القانــون األمومــة والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء
وذوي اإلعاقــة ويحميهــم مــن اإلســاءة واالســتغالل” ،وال يوجــد يف األردن ترشيــع شــامل لحقــوق الطفــل،
وقــد أعــد املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة مســودة قانــون الطفــل ،وتب ّنــت مســودة القانــون املبــادئ
الــواردة يف اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،وهــي مبــدأ الحاميــة مــن التمييــز ومراعــاة مصلحــة الطفــل الفضــى
وحقــه يف النــاء وحاميــة فئــات خاصــة مــن األطفــال ،ونظــم العديــد مــن األنشــطة لحشــد التأييــد إلقـراره.
ويذكــر أن الحكومــة األردنيــة كانــت قــد أقــرت مرشوعـاً لحقــوق الطفــل وأرســلته إىل الربملــان ،وكان هــذا
القانــون عــى جــدول أعــال مجلــس النــواب يف ســنة  ٢٠٠٤حتــى عــام  ٢٠٠٦إىل أن تــم ســحبه مــن
الحكومــة ملواءمتــه مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل بعــد مصادقــة مجلــس األمــة عليهــا ،ونرشهــا يف الجريــدة
الرســمية يف عــام  ٢٠٠٦مــع تحفظــه عــى املــواد ( ١٤املتصلــة بحريــة الفكــر والوجــدان و ٢٠و ٢١املتصلــة
بنظــام التب ّنــي).
ومــن األنشــطة التــي قــام بهــا املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة إلق ـرار القانــون دراســة لتقديــر تكاليــف
قانــوين حقــوق الطفــل واألحــداث املقرتحــة يف األردن ،التــي تــم تنفيذهــا خــال عــام  ٢٠١٩وتحديثهــا يف
عــام  ،٢٠٢٠وقــد هدفــت إىل تقييــم التكاليــف ،والقــدرة عــى تحمــل تكاليــف تنفيــذ مــروع القانــون
وتحليــل الفوائــد االجتامعيــة واالقتصاديــة (قصــرة وطويلــة) األجــل للتنفيــذ ،وتحديــد مــدى فعاليتهــا مــن
حيــث التكلفــة .وتشــر نتائــج الدراســة إىل وجــود مســوغ قــوي لالســتثامر يف مــروع قانــون حقــوق
الطفــل ،وأن االســتثامر املتوقــع لتحقيــق الربامــج ذات األولويــة يشــكل أقــل مــن  ٪١مــن إجــايل نفقــات
املوازنــة لعــام  ،٢٠١٩وأنــه ميكــن متويــل الربامــج ذات األولويــة مبوجــب مــروع القانــون مــن خــال جهــود
إعــادة ترتيــب األولويــات مــن جانــب الحكومــة ومــن خــال دعــم الجهــات املانحــة ،وأكــدت أن القانــون
ســيكفل حقــوق األطفــال يف األردن مــن الحصــول عــى مســتويات تعليــم ورعايــة صحيــة جيــدة والعيــش
مبنــأى عــن العنــف .وورد يف اســتنتاجات الدراســة أن االســتثامر يف تنفيــذ القانــون ســيعمل عــى ترسيــع
 75تقارير البنك الدويل https://blogs.worldbank.org/ar/voices/khms-astratyjyat-ltjawz-mwqat-altshghyl-alty-twajhha-allajyat-alswryat-alshabat
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تقــدم األردن نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ،وال ســيام الهــدف ( ٣الصحــة) والهــدف ( ٤التعليــم)
والهــدف ( ٥املســاواة بــن الجنســن) والهــدف ( ١٠الحـ ّد مــن عــدم املســاواة) والغايــة  ٢-١٦مــن الهــدف
(١٦العنــف ض ـ ّد األطفــال).76
وبخصــوص اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،فــإن األردن قــد صــادق عــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق
الطفــل ،املتصلــة ببيــع األطفــال وبغائهــم واســتغاللهم يف املــواد اإلباحيــة لســنة  ،٢٠٠٠والربوتوكــول
االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل املتصــل بــإرشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة لســنة .٢٠٠٠
ويف ظـ ّـل غيــاب قانــون موحــد للطفــل فــإن األمــور املتصلــة باألطفــال تنظمهــا العديــد مــن الترشيعــات
األردنيــة ،وفيــا يــي أبرزهــا:
77
1.قانــون األحــداث رقــم  ٣٢لســنة  ، ٢٠١٤ويعــد إق ـراره خطــوة مهمــة باتجــاه مواءمــة الترشيعــات
األردنيــة مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل وتبنــى القانــون وفلســفة العدالــة التصالحيــة ومبــدأ املصلحــة
الفضــى للطفــل ،وينظــم األمــور املتصلــة بفئتــن مــن األطفــال ،هــا:
.أاألطفــال الجانحــون أو الذيــن هــم يف نـزاع مــع القانــون ،وقــد حــدد القانــون ســن املســألة الجزائيــة ب
 ١٢ســنة ،ووضــع القانــون القواعــد واإلجـراءات ملحاكمــة األحــداث وتبنــي سياســة العدالــة اإلصالحيــة،
واللجــوء إىل تســوية النزاعــات وعقوبــات غــر احتجازيــة ،وأجــاز الحــق يف الحصــول عــى مســاعدة
قانونيــة وعــدم جــواز محاكمــة الحــدث إلّ بدعــوى أحــد والديــه أو وليــه أو وصيــه أو حاضنتــه ،وحضور
مراقــب الســلوك ومحامــي الحــدث ،وتقــوم وزارة التنميــة االجتامعيــة بــدو ٍر مهـ ٍـم يف تربيــة األحــداث،
وخاصــة احتجــاز األطفــال أثنــاء املحاكمــة أو بعــد صــدور حكــم قضــايئ ،وتــم تخصيــص مركــز لإلنــاث
يســمى دار تربيــة األحــداث.
.بفئة األطفال املحتاجني للحامية والرعاية وحددهم قانون األحداث يف املادة  ٣٣بالفئات التالية:
	•إذا كان تحــت رعايــة شــخص غــر مؤهــل للعنايــة بــه ،العتيــاده اإلج ـرام أو إدمانــه الســكر أو املــواد
املخــدرة واملؤثـرات العقليــة أو انحاللــه الخلقــي ،أو أديــن بارتــكاب جــرم مخــل بــاآلداب مــع أي مــن
أبنائــه أو أي مــن املعهــود إليــه برعايتهــم.
	•إذا قــام بأعــال تتصــل بالدعــارة أو الفســق أو إفســاد الخلــق أو القــار أو أي أعــال غــر مرشوعــة أو
خدمــة مــن يقومــون بهــذه األعــال ،أو خالــط الذيــن اشــتهر عنهــم ســوء الســرة أو اســتغل بــأي منهــا
مبــا يف ذلــك أعــال التســول أو االســتجداء.
	•إذا مل يكن له محل مستقر أو كان يبيت عادة يف الطرقات.
	•إذا مل يكــن لــه وســيلة مرشوعــة للعيــش أو مل يكــن لــه عائــل مؤمتــن عليــه ،وكان والــده أو أمــه أو
أحدهــا متوفــن أو مســجونني أو غائبــن.
	•إذا كان ســيئ الســلوك وخارجـاً عــن ســلطة أبيــه أو وليــه أو وصيــه أو أمــه أو كان الــويل متــوىف أو غائبـاً
أو عديــم األهلية.
	•إذا كان يستجدي ،ولو تسرت عىل ذلك بأي وسيلة من الوسائل.
	•إذا كان بائعاً متجوالً أو عابثاً بالنفايات.
	•إذا تعــرض إليــذاء مقصــود مــن والديــه أو أي منهــا إيــذا ًء تجــاوز رضوب التأديــب التــي يبيحهــا
 76دراســة تقديــر تكاليــف قانــوين حقــوق الطفــل واألحــداث يف األردن /حالــة االســتثامر يف حقــوق الطفــل :أدلــة مــن دراســة التكاليــف التــي أعدّهــا املجلــس الوطنــي لشــؤون
األرسة بالتعــاون مــع اليونيســف ونفذتهــا  Oxford Policy Management November 2020صفحــة رقــم .25
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القانــون والعــرف العــام.
	•إذا كان معرضاً لخطر جسيم حال بقائه يف أرسته.
	•إذا مل يتم الثانية عرشة من عمره وارتكب جنحة أو جناية.
	•إذا كان حدثاً عامالً خالفاً للترشيعات النافذة.
ويف هــذه الحالــة للمحكمــة أن تتخــذ تدابــر إحالتــه إىل دار رعايــة األحداث أو أي مؤسســة مامثلــة معتمدة،
أو وضعــه تحــت رعايــة شــخص مناســب ،أو أرسة مناســبة للمــدة التــي تقررهــا املحكمــة ،أو وضعــه تحــت
إرشاف مراقــب ســلوك ،وتديــر وزارة التنميــة االجتامعيــة دور رعايــة األحــداث ،وتــم تخصيــص دار الخنســاء
لإلنــاث ،وأســندت إلدارة األحــداث التــي تــم ض ّمهــا الحقـاً يف عــام  ٢٠٢١إلدارة حاميــة األرسة ملهــام تنفيــذ
القانــون ،وخصصــت هيئــات قضائيــة لقضايــا األحــداث يف مرحلتــي البدايــة واالســتئناف ،وصــدرت مبوجــب
القانــون األنظمــة والتعليــات التاليــة:
	•نظام تسوية النزاعات يف قضايا األحداث رقم  ١/٢لسنة .٢٠١٦
	•نظام الرعاية الالحقة لألحداث رقم  ٦٧لسنة .٢٠٠٦
	•تعليامت تحديد املتطلبات واملعلومات الواجب توافرها يف تقارير مراقبي السلوك لسنة .٢٠١٥
	•تعليامت أسس تصنيف العقوبات غري السالبة للحرية لسنة .٢٠١٥
	•تعليامت منح اإلجازة للحدث لسنة .٢٠١٥
ويجيــز القانــون اســتخدام التقنيــة الحديثــة يف إج ـراءات ســاع الشــهود .وتتداخــل صالحيــات املحاكــم
الرشعيــة مــع محكمــة األحــداث يف عــدد مــن القضايــا ،خاصــة املتصلــة بالطفــات املحتاجــات للحاميــة
والرعايــة ،إذ قــد يصــدر ق ـرار مــن قــايض األحــداث بوضــع الطفلــة تحــت رعايــة شــخص أو أرسة ت ـراه
مناســباً ،بينــا تقــرر املحكمــة الرشعيــة الحضانــة لشــخص غــر هــؤالء الذيــن قررهــم قــايض األحــداث.
2.قانون األحوال الشخصية رقم  ٥لسنة :٢٠١٩
ال مييــز القانــون بــن األطفــال الذكــور واإلنــاث بأحــكام النفقــة والحضانــة واالســتزارة والرؤيــة ،ونــص عىل أن
نفقــة الفتــاة متتــد حتــى بعــد انتهــاء دراســتها الجامعيــة ،وذلــك إىل أن يكــون لهــا مــال يكفيهــا مــن عملهــا
أو يكــون لهــا زوج يلــزم باإلنفــاق عليهــا ،ويف التعديــات األخــرة عــى القانــون تــم التوســع باســتخدام
األدلــة العلميــة إلثبــات النســب وعــدم تقييــد ذلــك بوجــود عقــد زواج صحيــح أو إقـرار مــن األب ،وذلــك
وفق ـاً للــادة  ١٥٧منــه ووفق ـاً لقانــون تشــكيل املحاكــم الرشعيــة لعــام  ،٢٠١٥إذ تــم اســتحداث نيابــة
عامــة لــدى املحاكــم الرشعيــة مــن ضمــن مهامهــا حاميــة القارصيــن وقضايــا إثبــات النســب .وينظــم قانــون
التنفيــذ أمــام املحاكــم الرشعيــة تنفيــذ قـرارات الحضانــة والرؤيــة واالســتزارة لألطفــال .وتــم إنشــاء صنــدوق
تســليف النفقــة لســنة  ٢٠١٥باالســتناد إىل نظــام تســليف النفقــة رقــم  ٤٨لســنة  ٢٠١٥الــذي يســهل
إجـراءات تحصيــل النفقــة ضمــن رشوط وضوابــط.
ـر الذكــور
وحــدد قانــون األحــوال الشــخصية س ـ ّن الــزواج بـــ  ١٨ســنة شمســية إلّ أنــه أجــاز تزويــج ال ُقـ ّ
واإلنــاث دون متييــز ملــن بلغــوا  16ســنة شمســية ،بــرط وجــود رضورة تقتضيهــا املصلحــة ،وإذن مــن
القــايض وموافقــة قــايض القضــاة .وقــد أصــدرت دائــرة قــايض القضــاة تعليــات منــح اإلذن بالــزواج رقــم
( )١لســنة  ٢٠١٧لوضــع املعايــر والضوابــط ملنــح اإلذن بالــزواج ،وهــي أن يكــون الخاطــب كفــؤا ً للمخطوبــة
(اجتامعيــا وماديـاً) وأن يتحقــق القــايض مــن الرضــا واالختيــار التّامــن ،وأن تتحقــق املحكمــة مــن الــرورة
التــي تقتضيهــا املصلحــة ومــا تتضمنــه مــن تحقيــق منفعــة أو درء مفســدة ومبــا تـراه مناســباً مــن وســائل
اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

55

وأل
وأل يكــون الخاطــب متزوج ـاً ّ
التحقــق ،وألّ يتجــاوز فــارق الســن بــن الطرفــن الخمســة عــر عام ـاًّ ،
يكــون الــزواج ســبباً يف االنقطــاع عــن التعليــم املــدريس ،وإثبــات مقــدرة الخاطــب عــى اإلنفــاق ودفــع املهــر
وتهيئــة بيــت الزوجيــة ،وإبـراز وثيقــة الفحــص الطبــي املعتمــدة (وهــو مــا يتــم قبــل الــزواج للكشــف عــن
أي عــدوى أو اضطرابــات وراثيــة) ،.وال يرتــب القانــون أو التعليــات أث ـرا ً عــى مخالفتــه .وقــد تــم وضــع
الخطــة الوطنيــة للحــد مــن زواج مــن هــم دون  ١٨عامـاً يف عــام  ٢٠١٨بآليــة تشــاركية ،وورد يف املراجعــة
الوطنيــة الشــاملة للتقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن بعــد  ٢٥عامـاً أن تنفيــذ الخطــة
عــى املســتوى الوطنــي يواجــه الكثــر مــن التحديــات املتصلــة بتخصيــص املوازنــات مــن خــال الــوزارات
والجهــات ذات العالقــة بتنفيذهــا تنفيــذا ً واضحـاً.78
ومــن الجديــر ذكــره أن القانــون ال يحــدد ســناً للخطبــة ،وتشــر أرقــام دائــرة قــايض القضــاة بارتفــاع نســبة
ـر يف عــام  ٢٠٢٠يف ظــل جائحــة الكورونــا ،إذ بلغــت النســبة ( ٪١١,٨بعــد أن كانــت  %1٠,٦يف
تزويــج ال ُقـ ّ
ـر وبــن التحــول للتعليــم عــن بعــد،
عــام  ،)2019ويــرى حقوقيــون صلــة بــن ارتفــاع أعــداد تزويــج ال ُقـ ّ
وتربــط العديــد مــن الجهــات الرســمية ومنظــات املجتمــع املــدين بــن تزويــج القــارصات واآلثــار الصحيــة
لهــذا الــزواج ،فقــد ع ـ ّدت الخطــة االس ـراتيجية االتصاليــة لــوزارة الصحــة يف مجــال تنظيــم األرسة (٢٠١٩
 79)٢٠٢٣والتــي ســاهمت مديريــة األرسة والطفولــة يف وزارة الصحــة بإعدادهــا“ :أن إنجــاب املراهقــاتموضوع ـاً مه ـاً ملــا يرتتــب عليــه مــن مخاطــر صحيــة تجعــل األمهــات الصغ ـرات أكــر عرضــة ملخاطــر
املــرض والوفــاة ونتائــج الحمــل الضــارة ،وكذلــك مــا يرتتــب عليــه مــن تقليــل فرصهــن يف متابعــة التعليــم
واالنخ ـراط يف ســوق العمــل مســتقبالً ،وتشــر نتائــج مســح الصحــة والســكان لعــام ( 80)٢٠١٨-٢٠١٧إىل
أن  ٪٥مــن الســيدات يف الفئــة العمريــة ( )١٩-١٥ســنة قــد بــدأن باإلنجــاب ،ولذلــك وجــب اســتهداف
املراهقــات بربامــج متكــن املــرأة لتمكينهــن مــن اتخــاذ القـرارت الخاصــة بحياتهــن وأرستهــن ،وأن الفئــات
العمريــة مــن ( )٢٩-١٥ســنة يلجــأن إىل وســائل تقليديــة وليســت حديثــة لتنظيــم األرسة.
وأضافــت الخطــة أن( :للــزواج املبكــر تأثــر واضــح عــى الصحــة اإلنجابيــة كونهــن قليــات الخــرة وتحــت
ســيطرة اآلخريــن) ،وأن وزارة الصحــة قــد اســتهدفت كل الفئــات العمريــة بربامجهــا اإلرشــادية حــول الصحة
اإلنجابيــة مــع اإلشــارة إىل أن االسـراتيجية ذكــرت أن معــدالت اإلنجــاب تنخفــض انخفاضـاً كبـرا ً يف الفئــة
اللفــت للنظــر مــا ذكرتــه الخطــة حــول اتجاهــات اإلنجــاب ،81إذ أشــارت
العمريــة  ١٩-١٥ســنة .ومــن ّ
إىل أن الرغبــة يف إنجــاب الطفــل الذكــر يعــد دافعــاً قويــاً لإلنجــاب لــدى كل مــن الرجــال والســيدات
واملجتمــع ،إذ يشــعر األزواج بالضغــط عليهــم إلنجــاب األطفــال إىل أن يولــد الطفــل الذكــر ،حتــى وإن
وصلــوا للحجــم املثــايل (العــدد املرغــوب فيــه مــن األطفــال) ،كــا يشــعر األزواج بتهميــش املجتمــع
وحســب ،وقــد يصــل الضغــط إىل زواج الرجــل مــن امــرأة أخــرى.
لــأرسة التــي أطفالهــا مــن اإلنــاث ْ
3.قانون العمل رقم  ٨لعام  ١٩٩٦وتعديالته:
تضمــن قانــون العمــل األردين نصوص ـاً تتصــل بعمــل األطفــال وأســاهم األحــداث ،فقــد حظــر القانــون
تشــغيل مــن مل يكمــل  ١٦ســنة مــن عمــره بــأي صــورة مــن الصــور .وحظــرت املــادة  ٧٤منــه تشــغيل
الحــدث يف األعــال الخطــرة أو املرهقــة أو املــرة بالصحــة ،وتحــدد هــذه األعــال بقـرار يصــدره الوزيــر،
وتحظــر املــادة  ٧٥تشــغيل الحــدث أكــر مــن  ٦ســاعات يف اليــوم الواحــد عــى أن يعطــى مـ ّدة للراحــة ال
 78املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد  25عاماً ،املقدم من اململكة األردنية الهاشمية يف نيسان  2019صفحة .7
 79منشور عىل موقع وزارة الصحة www.moh.gov.joصفحة .17
 80منشور عىل موقع وزارة الصحة www.moh.gov.joصفحة .16
 81منشور عىل موقع وزارة الصحة www.moh.gov.joصفحة .26
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تقــل عــن ســاعة واحــدة بعــد عمــل أربــع ســاعات متصلــة ،وحظــر تشــغيلهم بــن الســاعة الثامنــة مســا ًء
والسادســة صباحـاً ويف أيــام األعيــاد الدينيــة والعطــل الرســمية وأيــام العطــل األســبوعية ،ويعاقــب صاحــب
العمــل املخالــف بغرامــة ال تقــل عــن  ٢٠٠دينــار وال تزيــد عــى  ٥٠٠دينــار.
واألردن طــرف باالتفاقيــات الدوليــة املتصلــة بعمــل األطفــال مــن بينهــا إضافــة إىل مــا تــم ذكــره ســابقاً،
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ١٣٨لعــام  ١٩٩٧والتــي وضعــت حــدا ً أدىن لســن العمــل وهــو إكــال
التعليــم اإللزامــي ،إذ ال يجــوز أن تقــل عــن  ١٥ســنة ،وحظــرت تشــغيل األطفــال حتــى ســن  ١٨يف األعــال
التــي يحتمــل أن تعــرض صحتــه أو ســامته أو أخالقــه للخطــر بســبب طبيعتهــا أو الظــروف التــي تــؤدى
فيهــا .واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ٨٢لعــام  ٢٠٠٠والتــي أكــدت عــى أهميــة التعليــم األســايس
املجــاين وإعــادة تأهيــل األطفــال العاملــن ودمجهــم اجتامعي ـاً مــع العنايــة بحاجــات أرسهــم .وحظــرت
عمــل األطفــال بكافــة أشــكال الــرق واملامرســات الشــبيهة واســتخدامهم بالدعــارة وإنتــاج املخــدرات أو
األعــال التــي تــر بصحــة األطفــال وســامتهم أو ســلوكهم األخالقــي ،وتــم تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لعمــل
األطفــال.
وتتــوىل وزارة العمــل متابعــة اتفاقيــات العمــل الدوليــة وغريهــا مــن االتفاقيــات املتصلــة بعمــل األطفــال
ومبتابعــة تطبيــق قانــون العمــل واإلرشاف والتفتيــش ،واســتحدثت قسـاً خاصـاً للتفتيــش للحـ ِّد مــن عمــل
األطفــال ،وأقــرت اإلطــار الوطنــي للحـ ّد مــن حــاالت األطفــال العاملني واملتســولني ،وقــد أدمجت اسـراتيجية
وزارة العمــل (االســراتيجية الوطنيــة للحــد مــن عمــل األطفــال ( 82)٢٠٢١-٢٠١٧مفهــوم املســاواة عــى
أســاس الجنــس وحاميــة األطفــال ضمــن أهدافهــا وخططهــا ،فع ـ َّدت عــدد األطفــال الذيــن يتــم تدريبهــم
وتأهيلهــم بعــد ســحبهم مــن ســوق العمــل كأحــد مــؤرشات قيــاس األداء ألهــداف االس ـراتيجية ،والحــد
مــن عمــل األطفــال كأحــد مشــاريعها ،كــا تضمــن االسـراتيجية الوطنيــة للحــد مــن عمــل األطفــال ٢٠٠٦
معلومــات وبيانــات لألطفــال العاملــن حســب املهنــة ودخــل الطفــل وحســب حجــم املنشــأة وســات
العمــل واملســتوى التعليمــي ،ومل تتضمــن أي بيانــات لتوزيــع األطفــال العاملــن حســب الجنــس ،ولكنهــا
أشــارت إىل أن قاعــدة بيانــات عمــل األطفــال تشــر إىل“ :أن نحــو  ٪٨٦مــن األطفــال العاملــن ينتمــون إىل
أرس لديهــا مشــكالت اجتامعيــة مثــل الطــاق أو وفــاة أحــد الوالديــن أو كليهــا أو تعــدد الزوجــات” ،كــا
أن جــدول البيانــات حــول املشــكالت الصحيــة التــي يعــاين منهــا األطفــال العاملــون ال تتضمــن معلومــات
خاصــة بالطفلــة العاملــة.83
ويحظــر نظــام عــال الزراعــة رقــم  ١٩لســنة  ٢٠٢١يف املــادة  ٦منــه“ :أ-تشــغيل الحــدث الــذي مل يكمــل
السادســة عــرة مــن عمــره يف األعــال الزراعيــة ،ب-ال يجــوز تشــغيل الحــدث الــذي مل يكمــل الثامنــة
عــرة مــن عمــره يف األعــال الزراعيــة الخطــرة أو املرهقــة أو املــرة للصحــة” ،وتحــدد هــذه األعــال
بق ـرار يصــدره الوزيــر.
4.قانون العقوبات:
يجيــز قانــون العقوبــات إيقــاع التأديــب عــى األطفــال يف املــادة  ٦٢منــه التــي تنــص عــى -١“ :ال يعــد
الفعــل الــذي يجيــزه القانــون جرميــة  -٢يجيــز القانــون :أ-أنــواع التأديــب التــي يوقعهــا الوالــدان بأوالدهــم
عــى نحــو ال يســبب اإليــذاء أو الــرر لهــم بــكل صــوره (مــادي ومعنــوي) وفــق مــا يبيحــه العــرف
العــام” ،وقــد كانــت هــذه املــادة حتــى بعــد تعديلهــا محــل انتقــاد مــن املنظــات الحقوقيــة .وشــدد قانــون
 82يوجد عىل موقع وزارة العمل منوذج لإلبالغ عن حالة طفل عامل www.mol.gov.jo
 83انظر االسرتاتيجية الوطنية للحد من عمل األطفال  /2006موقع وزارة العمل www.mol.gov.jo
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العقوبــات يف جرائــم االعتــداءات الجنســية وهتــك العــرض مثــل االغتصــاب إذا كانــت واقعــة عــى أطفــال
أو وقعــت م ّمــن لــه واليــة أو ســلطة عليهــم كــا ورد ســابقاً ،وجــرم مواقعــة القــارص ومل يعتـ ِـد بالرضــا يف
العالقــات الجنســية كــا وفــر حاميــة جزائيــة أكــر للطفــات .وجــرم قانــون العقوبــات اإلجهــاض وإهــال
األطفــال واســتخدامهم بالدعــارة أو وضعهــم يف بيــوت الدعــارة ،وتضمنــت نصوصـاً خاصــة تتصــل بقتــل األم
لوليدهــا تــم تفصيلهــا ســابقاً.
وتنطبــق مــواد قانــون العقوبــات األخــرى التــي مل يــرد فيهــا نــص خــاص عــى الجرائــم الواقعــة عــى
األطفــال بجرائــم اإليــذاء ،وتطبــق عــى العنــف الواقــع عــى األطفــال يف األرسة أو املدرســة أو مراكــز الرعاية.
وبخصــوص العنــف الــذي يرتكبــه املوظــف العــام فقــد نــص نظــام الخدمــة املدنيــة يف املــادة  ١/٦٩منــه
عــى حظــر إيقــاع عقــاب بــدين بــأي صــورة مــن الصــور عــى أي مــن األطفــال املوجوديــن يف الدوائــر،
مبــا يف ذلــك املؤسســات التعليميــة أو التأهيليــة أو التدريبيــة أو دور الرعايــة أو الحاميــة ،أو إلحــاق أذى
بــأي منهــم ،كــا تشــملهم الحاميــة الــواردة يف الفقــرة (و) مــن نفــس املــادة التــي تحظــر مامرســة ســلوك
جســدي أو شــفهي أو طبيعــة جنســية ،أو التهديــدات املرتبطــة بــه مبــا ميــس كرامــة اآلخريــن ويكــون
مهينـاً لهــم ،ويــؤدي إىل الــرر الجســدي أو النفــي أو الجنــي بهــم ،وكل ذلــك تحــت طائلــة املســؤولية
التأديبيــة وبــدون متييــز يف الحاميــة بــن األطفــال اإلنــاث والذكــور ولكــن تســتفيد الطفــات مــن الحاميــة
مــن التحــرش التــي يقررهــا قانــون العمــل.
ال يوجــد يف قانــون العقوبــات أو قانــون وزارة الرتبيــة والتعليــم أي ج ـزاءات عــى عــدم الت ـزام األهــل أو
األوليــاء أو األوصيــاء بالتعليــم اإللزامــي ،مــا يشــكل عام ـاً مســاعدا ً يف مشــكلة التــرب املــدريس ،ومــن
الجديــر ذكــره أن مرحلــة ريــاض األطفــال ال تع ـ ُّد مــن مراحــل التعليــم اإللزامــي.
5.قانون الجرائم اإللكرتونية رقم  ٢٧لعام  ٢٠١٥وتعديالته:
ويتضمــن أحكامـاً لحاميــة األطفــال الذكــور واإلنــاث مــن اســتخدام نظــام املعلومــات أو الشــبكة املعلوماتيــة
يف اإلفشــاء أو الحفــظ أو املعالجــة أو العــرض أو الطباعــة أو النــر أو الرتويــج لألنشــطة أو األعــال اإلباحيــة
لغايــات التأثــر عــى مــن مل يكمــل  ١٨عام ـاً ،أو اســتغاللهم يف أعــال الدعــارة أو األعــال اإلباحيــة .وتــم
اســتحداث وحــدة الجرائــم اإللكرتونيــة يف مديريــة األمــن للتعامــل مــع الجرائــم اإللكرتونيــة علـاً بــأن قضايا
االســتغالل الجنــي لألطفــال عــر االنرتنــت هــي مــن االختصــاص النوعــي إلدارة حاميــة األرسة واألحــداث.
موقــف اللجــان واآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ومالحظاتهــا ،املقدمــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية
ذات العالقــة بالطفلــة األنثــى
ورد يف املالحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل /األمــم املتحــدة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن
الدوريــن الرابــع والخامــس لــأردن  84٢٠١٤توصيــات تتصــل بـــ“ :تعزيــز آليــات جمــع البيانــات بإنشــاء
قاعــدة بيانــات مركزيــة عــن األطفــال ،وضــان جمــع البيانــات بشــأن جميــع املجــاالت التــي تغطيهــا
االتفاقيــة ،وتصنيفهــا حســب معايــر ،منهــا :العمــر فيــا يتصــل بجميــع األشــخاص دون الثامنــة عــرة،
والجنــس ،واملناطــق الحرضيــة والريفيــة ،وفئــات األطفــال الذيــن يحتاجــون إىل حاميــة خاصــة” .وينبغــي
وضــع مــؤرشات تتســق مــع االتفاقيــة واســتخدامها لصــوغ سياســات وبرامــج تهــدف إىل تنفيــذ االتفاقيــة
بصــورة فعالــة ،وكذلــك حثــت اللجنــة األردن عــى سـ ّن قانــون حقــوق الطفــل دون اإلبطــاء فيــه ،وضــان
إحاطتــه بجميــع الحقــوق واملبــادئ التــي تنــص عليهــا االتفاقيــة.
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كــا حثــت أيضـاً األردن عــى إلغــاء جميــع الترشيعــات التــي متيــز ضــد الفتيــات دون مزيــد مــن اإلبطــاء.
وينبغــي للدولــة الطــرف أن متنــح األولويــة العتــاد اس ـراتيجية شــاملة ملكافحــة جميــع أشــكال التمييــز
ضــد الفتيــات ،والتصــدي للصــور النمطيــة الجنســانية الســلبية التــي مــا تـزال منتــرة ،وتــؤدي إىل التمييــز
والعنــف ضــد الفتيــات .وتكــرر اللجنــة توصيتهــا بــرورة دعــوة القــادة املحليــن ورجــال الديــن وغريهــم
مــن القــادة إىل االضطــاع بــدور أكــر فاعليــة يف دعــم جهــود منــع العنــف ضــد الطفــات والقضــاء عليــه،
وتقديــم التوجيــه إىل املجتمعــات املحليــة يف ذلــك الصــدد ،ولفتــت اللجنــة النظــر إىل اتبــاع األردن يف
تعليقهــا العــام رقــم  )٢٠٠٦( ٨املتصــل بحــق الطفــل يف الحاميــة مــن العقوبــة البدنيــة وغريهــا مــن رضوب
العقوبــة القاســية أو املهينــة ،الــذي شــددت فيــه اللجنــة عــى رفــض جميــع أشــكال العنــف ضــد األطفــال،
مهــا كانــت طفيفــة ،عــى أن صالحيــات الوالديــن ال ينبغــي يف أي حــال مــن األحــوال أن تق ـ ّوض حــق
الطفــل يف حاميتــه مــن العقــاب البــدين”.
وحثــت اللجنــة األردن عــى إلغــاء املــادة  ٦٢مــن قانــون العقوبــات دون إبطــاء ،وحظــر العقــاب البــدين يف
جميــع األماكــن حظـرا ً قطعيـاً وضــان تنفيــذ القوانــن التــي تحظــر العقــاب البــدين تنفيــذا ً فعــاالً ،وإقامــة
دعــاوى قضائيــة بصــورة منهجيــة ضــد َمــن يُعاقبــون األطفــال بدنيــاً ووضــع برامــج دامئــة يف مجــاالت
التثقيــف العــام والتوعيــة والتعبئــة االجتامعيــة ،مبشــاركة األطفــال واألرس واملجتمعــات املحليــة ورجــال
الديــن ،تعالــج اآلثــار البدنيــة والنفســية الضــارة للعقــاب البــدين ،بغيــة تغيــر املواقــف العامــة مــن تلــك
املامرســة ،وتعزيــز أشــكال إيجابيــة وغــر عنيفــة وتشــاركية يف تنشــئة األطفــال وتأديبهــم بعـ ِّده بديـاً عــن
العقــاب البــدين ،وضــان إرشاك املجتمــع ومشــاركته كلــه مبــا يف ذلــك األطفــال ،يف تصميــم اس ـراتيجيات
ـر فقــد حثــت اللجنــة األردن عــى
منــع معاقبــة األطفــال بدني ـاً وتنفيذهــا .وفيــا يتصــل بتزويــج ال ُقـ ّ
اتخــاذ تدابــر فاعلــة لوضــع حـ ٍّد لهــذه املامرســة .وكــررت توصيتهــا بــأن ين ّفــذ األردن حمــات توعيــة باآلثــار
الســلبية الكثــرة الناشــئة عــن تزويــج القــارصات.
التوصيات املتصلة بالسياسات الناظمة لحقوق الطفل:
	•إقرار مسودة قانون حقوق الطفل الذي أعده املجلس الوطني لشؤون األرسة.
	•تحديــث االسـراتيجية الوطنيــة للحــد مــن عمــل األطفــال وتضمينهــا بيانــات وإحصائيــات عــى أســاس
الجنــس ،وإجـراء مســح إحصــايئ لعمــل األطفــال ،ذلــك أن آخــر مســح تــم عــام .٢٠١٦
	•إدمــاج االحتياجــات الخاصــة بالطفــات يف جميــع االس ـراتيجيات والخطــط والربامــج املوجــه للنســاء
واألطفــال وأن تضمنهــا بيانــات خاصــة بهــن.
	•اتخــاذ إجــراءات عــى مســتوى السياســات االجتامعيــة للتصــدي ملشــكلة عمــل األطفــال والتســول
وتحســن الظــروف االقتصاديــة ألرسهــم ،وتوفــر شــبكة مــن الدعــم االجتامعــي والنفــي لألطفــال
وأرسهــم.
	•توفــر آليــات قانونيــة إلزاميــة لجميــع األطفــال والتصــدي ملشــكلة التــرب املــدريس وتعويــض الفاقــد
التعليمــي ،مبــا يضمــن متتــع جميــع البنــات والبنــن والفتيــات والفتيــان بتعليــم ابتــدايئ وثانــوي مجــاين
ومنصــف وجيــد ،املــؤرش رقــم  ١-٤مــن الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ،واملــؤرش رقــم
 ٦مــن الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة“ :ضــان أن يلــم جميــع الشــباب ونســبة كبــرة
مــن الكبــار رجــاالً ونســاء عــى حــد ســواء بالقـراءة والكتابــة والحســاب بحلــول .”٢٠٣٠
	•وضــع خطــة عمــل للتصــدي لــكل اآلثــار الســلبية لجائحــة الكورونــا عــى الطفــات ،وضــان حقهــن يف
التعليــم الوجاهــي يف كافــة املراحــل وخاصــة مرحلــة ريــاض األطفــال والصفــوف األوىل.
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الفصل الثاين :املساواة بني الجنسني (النوع االجتامعي) من منظور إحصايئ
امللخص
رصــد التقــدم املحــرز نحــو املســاواة بــن الجنســن ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات ال ميكــن تحقيقــه دون
بيانــات ومعلومــات وافيــة ومحدثــة ومفصلــة حســب الجنــس والعمــر واإلعاقــة وغريهــا مــن التفصيــات
املهمــة .والســعي إىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يتطلــب بيانــات ذات جــودة عاليــة ومفصلــة
ومحدثــة باســتمرار ،وتحليلهــا ونرشهــا لتكــون يف متنــاول صانعي/صانعــات القـرار مــن مؤسســات حكوميــة،
وبــن يــدي جميــع املهتمني/املهتــات مــن مؤسســات أكادمييــة ومؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع
الخــاص واإلعــام .وتســاهم املــؤرشات يف تحســن السياســات والربامــج التنفيذيــة ،إذ تعتمــد عليهــا عمليــات
التخطيــط والتقييــم والتطويــر للسياســات الحكوميــة ،مــا يــؤدي إىل وجــود تدخــات وبرامــج أكــر فعاليــة
تحقــق هــدف املســاواة بــن الجنســن ،وبالتــايل إدمــاج النــوع االجتامعــي.
يتنــاول هــذا الفصــل البيانــات واملعلومــات واألرقــام املتوفــرة يف األردن مصنفــة حســب الجنــس يف املجــاالت
املختلفــة ،وتحديــدا ً الرتكيبــة الســكانية ،والصحــة والرفــاه ،واإلعاقــة ،والتعليــم ،واملشــاركة االقتصاديــة،
واملشــاركة السياســية والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،والنــوع االجتامعــي والبيئــة ،إىل جانــب
ـر ،واملهاج ـرات.
قضايــا مثــل :عمــل األطفــال وتزويــج ال ُقـ ّ
كــا تنــاول هــذا الفصــل تحليـاً لتوافــر مــؤرشات الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠
بعنــوان “تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن كل النســاء والفتيــات” والــذي أظهــر أن نســبة مــؤرشات
الهــدف الخامــس املتوفــرة يف األردن واملنشــورة عــى قاعــدة بيانــات مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة
العامليــة تبلــغ  ٪٥٠يف حــن أن هــذه النســبة ترتفــع إىل  ٪٦٤يف قاعــدة بيانــات مــؤرشات أهــداف التنميــة
املســتدامة الوطنيــة الصــادرة عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة .وأدى هــذا التحليــل إىل التعــرف عــى أوجــه
القصــور يف البيانــات حيثــا وردت ،كــا أظهــر الحاجــة إىل إنتــاج بيانــات غــر متوفــرة حالي ـاً ،ســواء مــن
دائــرة اإلحصــاءات العامــة أو مــن الجهــات الحكوميــة األخــرى ،مثــل الــوزارات واملؤسســات الرســمية.
ومــن حيــث الرتكيبــة الســكانية ،وحســب التقدي ـرات الســكانية الصــادرة عــن دائــرة االحصــاءات العامــة
لعــام  ٢٠٢٠بلــغ عــدد ســكان األردن  ١٠,٨مليــون نســمة ،وشــكلت اإلنــاث  ٪٤٧والذكــور  ،٪٥٣وتبلــغ
نســبة الجنــس ملختلــف الفئــات العمريــة  ١١٢,٥مــن الذكــور لــكل  ١٠٠أنثــى .كــا تتوفــر لــدى الدائــرة
بيانــات مصنفــة حســب الجنــس عــن وســيط العمــر وأربــاب األرسة .إضافــة إىل مــا ســبق ،فتتوفــر البيانــات
عــن معــدل الخصوبــة الــكيل للنســاء األردنيــات وغــر األردنيــات ،ومعــدالت الــزواج والطــاق الخام ،ونســبة
اإلعالــة (التــي بلغــت  ٦١,٤فــر ًدا لــكل  100شــخص يف ســن العمــل يف عــام .)2020
ويف مجــال الصحــة والرفــاه ،تتوفــر البيانــات املصنفــة حســب الجنــس بشــأن العمــر املتوقع وعدد األشــخاص
الذيــن لديهــم تأمــن صحــي أو أمـراض معينــة (مثــل فقــر الــدم) .وهنــاك بيانــات عــن عــدد األطبــاء الذكــور
واإلنــاث لــكل  1٠,٠00مواطــن ،والســكان لــكل صيدليــة ،والســكان لــكل رسيــر يف املستشــفى ،فضــا عــن
عــدد الــوالدات التــي يحرضهــا طبيــب متــدرب أو مقــدم خدمــات صحيــة أو ممــرض أو قابلــة معتمــدة
قانونــا .وهنــاك أيضــا بيانــات خاصــة باملــرأة عــن وســيط مــدة الرضاعــة الطبيعيــة ،ومعــدل الــوالدات الخــام،
ومعــدل وفيــات االمهــات ،واســتخدام أســاليب تنظيــم األرسة مــن جانــب املــرأة املتزوجــة.
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وبخصــوص اإلعاقــة يعــاين  ٪١١,١مــن إجــايل ســكان األردن مــن أحــد أشــكال صعوبــات وظائــف الجســم،
والذكــور يواجهــون صعوبــات يف وظائــف الجســم أكــر مــن اإلنــاث بنســبة ( ٪١١,٥مــن الذكــور مقابــل
 ٪١٠,٦مــن اإلنــاث).
يف مجــال التعليــم ،توجــد بيانــات عــن دور الحضانــة املســجلة وعــدد امللتحقــن بها حيــث تشــر البيانات اىل
أن  ٪١٣وفقــط مــن األطفــال الصغــار ذكــورا ً وإناثـاً يف األردن والذيــن تـراوح أعامرهــم ما بني ( )59-36شــهرا
ملتحقــون يف الربامــج التعليميــة للطفولــة املبكــرة خــال عامــي ( .)٢٠١٨-٢٠١٧كــا توجــد بيانــات عــن عدد
امللتحقــن باملراحــل االساســية والثانويــة وعــدد الفتيــات منهــم .اضافــة اىل إجــايل عــدد الطــاب املقيديــن
يف الجامعــات األردنيــة وكــم عــدد اإلنــاث منهــم ( ٪٥٥,٦عــى مســتوى البكالوريــوس يف )2020/2019؛
وكذلــك عــدد خريجــي معهــد التدريــب املهنــي والتعليمــي يف األردن وعــدد اإلنــاث ( ٪40عــام .)2019
يف مجــال املشــاركة االقتصاديــة ،توجــد بيانــات مفصلــة حســب الجنــس عــن معــدل البطالــة ومعــدل
املشــاركة االقتصاديــة مــع مزيــد مــن التفاصيــل عــن العمــر والتحصيــل العلمــي .هنــاك أيضً ــا بيانــات
عــن صــايف فــرص العمــل املتاحــة للمــرأة ( ٪٢٠,٦مــن اإلجــايل يف عــام  ،)2019نســبة النســاء العامــات
املشــركات يف الضــان االجتامعــي ( ٪29يف )2019؛ نســبة األردنيــن العاملــن يف القطــاع غــر الرســمي (٪41
نســاء مقابــل  ٪53رجــال)؛ ومتوســط فجــوة األجــور الشــهرية بــن الجنســن للعاملــن يف القطاعــن العــام
والخــاص ( 540دينــار للذكــور مقابــل  484دينــار لإلنــاث).
فيــا يتعلــق باالســتقالل االقتصــادي ،هنــاك بيانــات مصنفــة حســب الجنــس حــول مــا إذا كان األفــراد
يقــررون بأنفســهم كيفيــة اســتخدام مواردهــم املاليــة ،وكذلــك بيانــات عــن ملكيــة األرايض واملمتلــكات مبــا
يف ذلــك عــدد الحيــازات الزراعيــة الواحــدة أو أكــر ومســاحتها اإلجامليــة.
يف مجــال املشــاركة السياســية ،هنــاك الكثــر مــن البيانــات حول ترشــيحات املــرأة األردنيــة واملقاعــد املنتخبة
يف العديــد مــن املجالــس البلديــة والالمركزيــة والوطنيــة (مجلــس النــواب والشــيوخ) منــذ حصولهــن عــى
حــق التصويــت والرتشــح للمناصــب عــام  .1974وكذلــك بيانــات عــن النســاء يف األحـزاب السياســية ()٪٣٥,٣
وقلــة عــدد النســاء الــايئ فــزن برئاســة املجالــس أو تــم تعيينهــن يف مناصــب وزاريــة أو االمنــاء العاميــن.
كــا وتتوفــر بيانــات عــن قيــادة املــرأة يف عــدة قطاعــات وأدوار صنــع القـرار ،وأعــى نســب منهــا يف القطــاع
العــام (.)٪48
يف مجــال العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي ،يقــدم مســح الســكان والصحــة األرسيــة للفــرة -2017
 2018عــدة رؤى ثاقبــة عــن حــدوث العنــف ( ٪٢٥,٩مــن النســاء املتزوجــات يف ســن ( )49-15قــد تعرضــن
للعنــف الجســدي و  /أو الجنــي أو العاطفــي مــن أزواجهــن مقارنــة بـــ  ٪١,٤مــن الرجال املتزوجــن) .هناك
أيضً ــا أرقــام أوليــة توضــح بالتفصيــل شــكاوى الجرائــم ضــد األخــاق وجرائــم القتــل والتنمــر عــر اإلنرتنــت
والعــدد اإلجــايل لضحايــا العنــف املنــزيل .اســتقبلت إدارة حاميــة األرسة واألحــداث  1٧,٦93حالــة منهــا
 ٥,٠08أحيلــت إىل القضــاء.
بلغــت نســبة تزويــج الفتيــات القــارصات  ٪١١,٨يف عــام  ،2020وتــم تســجيل  9٣,٠25حالــة زواج للقــر
يف فــرة العــر ســنوات بــن ( .)2020-2011ومنــذ بدايــة عــام  ،2021تعاملــت وحــدة مكافحــة االتجــار
بالبــر مــع  108حالــة مــن حــاالت االتجــار بالبــر املشــتبه بهــا .ويوفــر مســح وطنــي أجــري عــام 2016
بيانــات عــن عــدد األطفــال العاملــن يف األردن الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  5و  17ســنة حيــث بلــغ
عددهــم  7٥,٩82منهــم  ٨,٨68فتــاة (وبنســبة بلغــت .)٪١١,٧
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ويختتــم هــذا الفصــل مبجموعــة مــن التوصيــات منهــا الحاجــة إىل تطوير أنظمــة إحصائيــة ملواكبــة التغريات
الرسيعــة يف اإلحصــاء وتوفــر املزيــد مــن املعلومــات والبيانــات عــن العنــف القائــم عــى أســاس النــوع
االجتامعــي وتدريــب موظفــي دائــرة اإلحصــاءات العامــة والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والقطاعــن
العســكري واألمنــي واملجتمــع املــدين عــى البيانــات والتقاريــر التــي تراعــي الفــوارق بــن الجنســن؛
وضــان وصــول البيانــات املصنفــة حســب الجنــس إىل صانعــي القـرار بحيــث ميكــن اســتخدامها يف وضــع
الترشيعــات والسياســات واالسـراتيجيات والربامــج والخطــط التنفيذيــة ورصــد التقــدم الــذي أحــرزه األردن
بشــأن مــؤرشات اهــداف التنميــة املســتدامة.
أهداف التنمية املستدامة:
لقــد أقــرت اململكــة األردنيــة الهاشــمية أهــداف التنميــة املســتدامة  ٢٠٣٠مــع دول العــامل يف قمــة األمــم
املتحــدة يف ســبتمرب  ،٢٠١٥وأصبحت أحــد الــدول األعضاء للعمــل حثيث ـاً لتحقيــق هــذه األهداف ،ومــن
أحــد أهــداف التنميــة املســتدامة الـــ  ١٧الهــدف  ٥الــذي يدعــو إىل“ :تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكني
كل النســاء والفتيــات” ،ويضــم مجموعــة مــن الغايــات مــن أجــل إنهــاء التمييــز والعنــف واملامرســات
الضــارة ،ويعــرف بأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ويعــي مــن قيمهــا ،وباملشــاركة والقيــادة يف عمليــة
صنــع القـرار ،وتعميــم الوصــول إىل خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة .وقــد متــت
ترجمــة غايــات الهــدف  ٥إىل مــؤرشات فعالــة وقابلــة لالســتخدام ألغ ـراض الرصــد وقيــاس التقــدم نحــو
تحقيــق الهــدف.
تعهــدت الحكومــة األردنيــة يف التقريــر الوطنــي الطوعــي األول لعــام  ٢٠١٧ألهــداف التنميــة املســتدامة
وخاصــة فيــا يتصــل بتحقيــق الهــدف الخامــس مبــا يــي :مواصلــة تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتامعي
يف جميــع خطــط التنميــة الوطنيــة مبــا يتــاىش مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتحديــد فجــوات مــؤرشات
النــوع االجتامعــي وإنشــاء قاعــدة جديــدة لبيانــات النــوع االجتامعــي .وتشــمل األولويــات أيضً ــا تعزيــز
النظــام اإلحصــايئ الوطنــي وتطويــر القــدرات الوطنيــة لدمــج منظــور النــوع االجتامعــي يف جميــع مراحــل
رصــد أهــداف التنميــة املســتدامة-مبا يف ذلــك تحديــد فجــوات مــؤرشات النــوع االجتامعــي ،إضافــة إىل دعــم
تنســيق جهــود املنظــات غــر الحكوميــة وقدراتهــا يف الدمــج والرصــد والتوعيــة بشــأن النــوع االجتامعــي
وأهــداف التنميــة املســتدامة.
وتظهــر قاعــدة بيانــات مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة العامليــة 85أن نســبة مــؤرشات الهــدف الخامس
املتوفــرة يف األردن تبلــغ  ،٪٥٠ويف املقابــل فــإن هــذه النســبة ترتفــع إىل  ٪٦٤يف قاعــدة بيانــات مــؤرشات
أهــداف التنميــة املســتدامة الوطنيــة ،86والجــدول رقــم واحــد يظهــر النتائــج الســابقة.

/https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list 85
/http://dosweb.dos.gov.jo/sdgs 86
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جدول رقم  :١الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة :تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات
الغاية

املؤرش

توافر املؤرش عىل توافر املؤرش عىل
قاعدة البيانات قاعدة البيانات
الوطنية
العاملية

 ١-٥القضاء عىل جميع
أشكال التمييز
ضد جميع النساء
والفتيات يف كل
مكان.

 ١-١-٥ما إذا كان مثة أطر قانونية
قامئة ،أو ال ،من أجل التعزيز
واإلنفاذ والرصد للمساواة
وعدم التمييز عىل أساس
الجنس.

متوفر

متوفر

 ٢-٥القضاء عىل جميع
أشكال العنف
ضد جميع النساء
والفتيات يف املجالني
العام والخاص ،مبا يف
ذلك االتجار بالبرش
واالستغالل الجنيس
وغري ذلك من أنواع
االستغالل.

 ١-٢-٥نسبة النساء املعارشات
والفتيات يف الخامسة عرشة
وما فوق ،الاليت تعرضن
لعنف بدين أو جنيس
أو نفيس من عشري حايل أو
سابق ،خالل االثني عرش
شهرا ً السابقة ،مصنفة
بحسب شكل العنف والعمر

متوفر

متوفر

 2-2-٥نسبة النساء والفتيات يف
الخامسة عرشة وما فوق
الاليت تعرضن لعنف جنيس
من أشخاص غري العشري،
خالل االثني عرش شهرا ً
السابقة ،بحسب العمر
ومكان حدوث العنف

غري متوفر

غري متوفر
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جدول رقم  :١الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة :تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات
املؤرش

الغاية

 ١-٣-٥نسبة النساء الاليت ترتاوح
 ٣-٥القضاء عىل جميع
أعامرهن بني  ٢٠و٢٤سنة،
املامرسات الضارة ،من
والاليت تزوجن أو ارتبطن
مثل تزويج الق ُّص،
بقرين قبل بلوغ سن
والزواج القرسي،
الخامسة عرشة وقبل بلوغ
وتشويه األعضاء
سن الثامنة عرشة.
التناسلية لإلناث.

 ٤-٥االعرتاف بأعامل
الرعاية والعمل
املنزيل غري مدفوعة
األجر وتقديرها،
بتوفري الخدمات
العامة والهياكل
األساسية ،ووضع
سياسات للحامية
االجتامعية ،وتعزيز
تقاسم املسؤولية
داخل األرسة املعيشية
والعائلة ،حسبام
يكون ذلك مناسبا
عىل الصعيد الوطني.
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توافر املؤرش عىل توافر املؤرش عىل
قاعدة البيانات قاعدة البيانات
الوطنية
العاملية
متوفر

متوفر

 ٢-٣-٥نسبة الفتيات والنساء الاليت
ترتاوح أعامرهن بني  15و49
عاماً ،والاليت خضعن لعملية
تشويه/برت األعضاء التناسلية،
بحسب العمر

غري متوفر

غري متوفر

 ١-٤-٥نسبة الوقت املخصص
لألعامل املنزلية وأعامل
الرعاية غري مدفوعة األجر،
بحسب الجنس والعمر
واملكان.

غري متوفر

غري متوفر
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(النوع االجتامعي) يف األردن

جدول رقم  :١الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة :تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات
الغاية

املؤرش
 ١-٥-٥نسبة املقاعد التي تشغلها
النساء يف أ) الربملانات
الوطنية) ب (الحكومات
املحلية).

 ٥-٥كفالة املشاركة
الكاملة والفعالة
للمرأة وفرصها
املتساوية مع الرجل
يف شغل املناصب
 ٢-٥-٥نسبة النساء يف املناصب
القيادية عىل جميع
اإلدارية.
مستويات صنع القرار
يف الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة.

 ٦-٥كفالة حصول الجميع  ١-٦-٥نسبة النساء الاليت ترتاوح
أعامرهن بني  ١٥سنة
عىل خدمات الصحة
و ٤٩سنة والاليت يتخذن
الجنسية واإلنجابية
بأنفسهن قرارات مستنرية
وعىل الحقوق
بشأن العالقات الجنسية،
اإلنجابية ،عىل النحو
املتفق عليه وفقاً
واستخدام وسائل منع
الحمل ،والرعاية املتصلة
لربنامج عمل املؤمتر
بالصحة اإلنجابية.
الدويل للسكان
والتنمية ومنهاج
 ٢-٦-٥عدد البلدان التي لديها
عمل بيجني والوثائق
قوانني وأنظمة تكفل حصول
الختامية ملؤمترات
النساء والرجال الذين هم
عرضهام.
يف سن  ١٥سنة فأكرث عىل

توافر املؤرش عىل توافر املؤرش عىل
قاعدة البيانات قاعدة البيانات
الوطنية
العاملية
متوفر

متوفر

غري متوفر

غري متوفر

متوفر

متوفر

غري متوفر

غري متوفر

خدمات الرعاية واملعلومات
والتثقيف يف مجال الصحة
الجنسية واإلنجابية عىل نحو
كامل وعىل قدم املساواة.
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جدول رقم  :١الهدف الخامس من أهداف التنمية املستدامة :تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء
والفتيات
املؤرش

الغاية

-5أ 1-نسبة مجموع املزارعني
-5أ إجراء إصالحات
ملنح املرأة حقوقاً
الذين ميتلكون أراض زراعية
أو لديهم حقوق مضمونة
متساوية يف املوارد
يف األرايض الزراعية ،بحسب
االقتصادية ،وكذلك
الجنس؛ و (ب) حصة
إمكانية حصولها عىل
املرأة بني املالّك أو أصحاب
حق امللكية والسيطرة
الحقوق يف األرايض الزراعية،
عىل األرض وغريها
بحسب نوع الحيازة
من املمتلكات ،وعىل
الخدمات املالية،
-5أ 2-نسبة البلدان التي يكفل
واملرياث واملوارد
فيها اإلطار القانوين (مبا يف
الطبيعية ،وفقاً
ذلك القانون العريف) للمرأة
للقوانني الوطنية.
املساواة يف الحقوق يف ملكية

توافر املؤرش عىل توافر املؤرش عىل
قاعدة البيانات قاعدة البيانات
الوطنية
العاملية
غري متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

األرايض و/أو السيطرة عليها.

-5ب تعزيز استخدام
التكنولوجيا
التمكينية ،وخاصة
تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،من أجل
تعزيز متكني املرأة.

-5ب 1-نسبة األفراد الذين ميلكون
الهاتف املحمول ،حسب
نوع الجنس.

-5ج اعتامد سياسات
سليمة وترشيعات
قابلة لإلنفاذ وتعزيز
هذه السياسات
والترشيعات للنهوض
باملساواة بني الجنسني
ومتكني كل النساء
والفتيات عىل
جميع املستويات.

-5ج 1-نسبة البلدان التي لديها
نظم للتخصيص والتتبع
للمخصصات العامة
املرصودة للمساواة بني
الجنسني ومتكني املرأة.
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غري متوفر

متوفر

متوفر

متوفر

أوالً :الرتكيبة السكانية
تشــر البيانــات املتوفــرة مــن التعــدادات الســكانية إىل أن عــدد الســكان تضاعــف مبقــدار  ٤٦يف الحجــم
خــال املـ ّدة ( .)٢٠٢٠-١٩٢٢وأظهــرت نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن لعــام  ١٩٧٩أن حــوايل نصف
الســكان ( )٪٤٩,٩كانــوا تحــت ســن  ١٥ســنة .ونتيجــة للتغـرات الكبــرة يف مســتويات الخصوبــة والوفيــات،
وخاصــة خــال امل ـ ّدة ( )١٩٩٤-١٩٧٩انخفضــت نســبة الســكان دون ســن  ١٥عام ـاً إىل  ٪٤١,٤عــام ١٩٩٤
واســتمرت يف االنخفــاض يف مــدد الحقــة وبلغــت  ٪٣٤,٣عــام  .٢٠١٥ويعـ ُّد معــدل النمــو الســكاين يف األردن
مرتفع ـاً بــكل املقاييــس ،ويرجــع هــذا االرتفــاع غــر املســبوق إىل اتســاع الفجــوة بــن مســتويات املواليــد
والوفيــات مــن ناحيــة ،والتعــرض لتيــارات الهجــرة القرسيــة مــن ناحيــة أخــرى.87
وبحســب التقديــرات الســكانية لعــام  ٢٠٢٠بلــغ عــدد ســكان األردن  ١٠,٨٠٦مليــون نســمة ،وشــكلت
اإلنــاث  ٪٤٧والذكــور  .٪٥٣أمــا بخصــوص الجنســية فقــد بلغــت نســبة الســكان غــر األردنيــن  ،٪٣١شــكلت
النســاء مــا نســبته  ،88٪٤٢ومــن خــال النظــر إىل توزيــع الســكان حســب املناطــق الحرضيــة والريفيــة،
يالحــظ أن نســبة ســكان الحــر قــد ارتفعــت إىل  ٪٩٠,٣عــام  .٢٠٢٠ويف املقابــل انخفضــت نســبة ســكان
الريــف انخفاض ـاً ملحوظ ـاً إىل  ٪٩,٧عــام .89٢٠٢٠
1.وسيط العمر للسكان
يف عــام  ،٢٠٢٠كان وســيط العمــر للســكان (العمــر الــذي يقســم الســكان إىل مجموعتــن متســاويتني عدديًــا؛
أي أن نصــف األشــخاص أصغــر مــن هــذا العمــر والنصــف اآلخــر أكــر سـ ًنا)  ٢٢,٩ســنة لــكال الجنســن٢٣,٣ ،
ســنة للذكــور و ٢٢,٣ســنة لإلنــاث ،مـ ّـا يعنــي أن متوســط العمــر للذكــور أكــر بســنة واحــدة مــن متوســط
العمر لإلنــاث.90
2.معدل االنجاب الكيل
يتــم تعريــف معــدل االنجــاب الــكيل حســب مــا ورد يف مســح الســكان والصحــة االرسيــة عــى أنــه ميثــل
متوســط عــدد األطفــال الذيــن تكــون الســيدة قــد انجبتهــم يف نهايــة ســنوات قدرتهــا عــى اإلنجــاب إذا
حملــت أطفــاالً وفقــا ملعــدالت اإلنجــاب الحاليــة املتعلقــة بالعمــر .يتــم حســاب معــدالت اإلنجــاب حســب
العمــر ملــدة الثــاث ســنوات الســابقة للمســح ،اســتنادا إىل تواريــخ ميــاد مفصلــة تقدمهــا الســيدات .وبلــغ
معــدل االنجــاب الــكيل خــال عامــي ( ٢,٧ )٢٠١٨-٢٠١٧مولــود لــكل ســيدة ،ولكنــه يختلــف بــن املناطــق
الحرضيــة ( ٢,٧مولــود لــكل ســيدة) واملناطــق الريفيــة ( ٣,١مولــود لــكل ســيدة) .91وكان معــدل اإلنجــاب
الــكيل لغــر األردنيــات أعــى ،وخاصــة لــدى النســاء الســوريات ،إذ بلــغ  ٤,٧مولــود لــكل ســيدة.92
3.نسبة الجنس (عدد الذكور لكل  ١٠٠أنثى)
تــرز الرتكيبــة الســكانية الحجــم النســبي مــن مجمــوع الســكان عــى أســاس الجنــس والعمــر ،وهــي عــى
درجــة مــن األهميــة الرتباطهــا بالنــوع االجتامعــي ،وتبلــغ نســبة الجنــس ملختلــف الفئــات العمريــة ١١٢,٥
ذكـرا ً لــكل  ١٠٠أنثــى ،وأعالهــا يف الفئــة العمريــة  ٢٩-٢٥عامـاً ( ١٢٤ذكـرا ً لــكل  ١٠٠أنثــى) وأقلهــا يف الفئــة
العمريــة  ٦٥عامـاً فأكــر ( ١٠٢ذكـرا ً لــكل  ١٠٠أنثــى) .وتبلــغ نســبة الجنــس عنــد الــوالدة يف األردن (١٠٥
ذكـرا ً لــكل  ١٠٠أنثــى).
 87التعدادات العامة للسكان واملساكن ،2015-1979 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3jf8wKh
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Analytical_reports/Immigration.pdf 88
 89سكان األردن ،2020-1952 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A9LLOL
 90سكان األردن ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xl0eFH
 91كتاب األردن باألرقام ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
 92مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
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4.سن الزواج واإلنجاب
وقــع األردن عــى اتفاقيــة الرضــا بالــزواج والحــد األدىن لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج عــام ،١٩٩٢
كــا نــص قانــون االحــوال الشــخصية عــى أن الحــد األدىن لســن الــزواج  ١٨عامـاً غــر أنــه أجــاز يف حــاالت
اســتثنائية زواج الفئــة العمريــة ( ١٨-١٥عامـاً) .وبلــغ متوســط العمــر عنــد الــزواج األول يف األردن  ٢٩,٢عاماً
لــكال الجنســن ،إال أنــه أعــى عنــد الذكــور  ٣١,٣عامـاً وعنــد اإلنــاث  ٢٦,٦عامـاً.94
93

أظهــر مســح الســكان والصحــة األرسيــة يف األردن  2018-2017أن النســبة املئوية للشــابات يف الفئــة العمرية
( )19-15عا ًمــا املتزوجــات ولديهــن طفــل قبــل ســن  15كانــت  .٪1,٢وبحســب الجنســية ٪١,٩ ،أردنيــات،
و ٪١٨,٩ســوريات ،و ٪٨,١مــن جنســيات أخــرى .ومــن بــن هــوالء الحوامــل بطفلهــن األول ٪١,٢ :أردنيــات،
 ٪٨,٩ســوريات و ٪٣,٧مــن جنســيات أخــرى .ومــن بــن االلــوايت بــدأن برتبيــة األطفــال كانــت النســبة ٪٣,١
أردنيــات و ٪٢٧,٨ســوريات و ٪١١,٨جنســيات أخــرى.95
5.األرس التي ترأسها النساء
وصــل عــدد األرس يف األردن إىل  ٢,٢٤٢مليــون أرسة ،مــن بينهــا  ٣٩٢,٣ألــف أرسة ترأســها نســاء .فالطــاق أو
العزوبيــة أو الرتمــل إضافــة إىل أســباب أخــرى ترغــم النســاء عــى إعالــة أرسهــن وترأســها( .جــدول أعــداد
الســكان املقــدر واألرس ،٢٠٢٠ ،اإلحصــاءات) وشــهدت نســبة األرس التــي ترأســها نســاء زيــادة كبــرة وصلــت
إىل  ٪١٧,٥مــن مجمــوع األرس األردنيــة عــام .96٢٠٢٠
وبحســب الحالــة الزواجيــة لألردنيــات الــايت يرأســن أرسهــن ،فــإن أغلبهــن أرامــل ( ٪٧٤,٧منهــن) ،و٪١١,٨
منهــن متزوجــات ،و ٪٧,٥منهــن عزبــاوات ،و ٪٥,٨منهــن مطلقــات ،و ٪٠,٢منهــن منفصــات.97
6.الزواج والطالق
انخفــض معــدل الــزواج الخــام إىل  ٦,٢لــكل ألــف نســمة مــن الســكان عــام  ٢٠٢٠مقارنــة مــع عــام ٢٠١٩
( ٦,٤لــكل ألــف نســمة مــن الســكان) ،وبلــغ معــدل الطــاق الخــام  ١,٦لــكل ألــف نســمة مــن الســكان
عــام  ١,٨( ٢٠٢٠لــكل ألــف نســمة مــن الســكان عــام  .)٢٠١٩ومل تؤثــر جائحــة كورونــا عــى عقــود الــزواج
املســجلة يف األردن ،إذ تراجعــت تراجعـاً طفيفـاًّ ،إل أنهــا أثــرت ســلباً عــى تزويــج القــارصات بزيــادة ٧٤٠
عقــدا ً ،فيــا أثــرت الجائحــة عــى عــدد حــاالت الطــاق ،وتراجعــت تراجع ـاً الفت ـاً ،فانخفضــت الحــاالت
بعــدد  ٢٠٩٧حالــة طــاق مقارنــة مــع عــام .98٢٠١٩
وقــد بلغــت نســبة حــاالت الطــاق مــن الــزواج يف العــام نفســه (وهــو مــا أصبــح يطلــق عليــه الطــاق
املبكر-الطــاق مــن زواج مل يتجــاوز عام ـاً واحــدا ً)  ٪١٩,٨مــن مجمــل حــاالت الطــاق لعــام  .٢٠٢٠ومثّــة
فروقــات واضحــة يف معــدالت الطــاق بــن الذكــور واإلنــاث ،إذ إن  ٪٢٠مــن الذكــور املطلقــن و ٪٤٥,٩مــن
اإلنــاث املطلقــات أعامرهــم تقــل عــن  ٢٥عام ـاً.99
 93النص الكامل التفاقية الرضا بالزواج والحد الدىن لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج ،1964 ،األمم املتحدة https://bit.ly/37i5Zt2
 94كتاب األردن باألرقام ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
 95مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
 96إحصاءات املرأة األردنية ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3Aaby9v
 97إحصاءات املرأة األردنية ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3Aaby9v
 98التقرير اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
 99التقرير اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
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7.تزويج الق ُّص
تشــر الغايــة  ٣-٥مــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) إىل
ـر ،والــزواج املبكــر والــزواج القــري وختــان
القضــاء عــى جميــع املامرســات الضــارة ،مــن مثــل تزويــج ال ُقـ ّ
اإلنــاث .ويقــاس ذلــك بنســبة النســاء الــايت تـراوح أعامرهــن بــن  ٢٠و ٢٤ســنة ،والــايت تزوجــن أو ارتبطــن
بقريــن قبــل بلــوغ ســن الخامســة عــرة وقبــل بلــوغ ســن الثامنــة عــرة (املــؤرش .)١-٣-٥
ـر خــال عــام  ٢٠٢٠التــي كان فيهــا أحــد الزوجــن أو كالهــا ضمــن
وقــد ارتفعــت عقــود تزويــج ال ُقـ ّ
الفئــة العمريــة ( ١٨-١٥عام ـاً) لتصــل إىل  ٧,٩٦٤عقــدا ً لفتيــات قــارصات و ١٩٤عقــدا ً لفتيــان قارصيــن،
وبنســبة  ٪١١,٨مــن مجمــل عقــود الــزواج العــادي واملكــرر ،وكان هــذا االرتفــاع بنســبة  ٪١,٢مقارنــة مــع
عــام  ٢٠١٩والــذي كانــت فيــه نســبة تزويــج القــارصات .٪١٠,٦
8.االفتداء (الخُلع)
انخفضــت قضايــا االفتــداء (ال ُخلــع) خــال عــام  ٢٠٢٠بنســبة  ٪٣٥,٨مقارنــة مــع عــام  .٢٠١٩وتــم إســقاط
مــا نســبته  ٪٣٩,٦مــن مجمــوع القضايــا املفصولــة .100ويعــرف االفتــداء بأنــه أحــد أشــكال فســخ عقــد
الــزواج أو التفريــق بــن الزوجــن ،والــذي يتــم بقـرار قضــايئ عــى أن تــرد الزوجــة املهــر املقبــوض والهدايــا
والنفقــات إذا تــم قبــل الدخــول ،وتــرد املهــر املقبــوض إذا تــم بعــد الدخــول ،وذلــك بنــا ًء عــى طلــب
الزوجــة.101
9.تعدد الزوجات
بلغــت نســبة عقــود الــزواج املكــرر (تعــدد الزوجــات) يف األردن خــال آخــر  ٥ســنوات (٪٧,٥ )٢٠٢٠-٢٠١٦
مــن مجمــل عقــود الــزواج .وتراجعــت عقــود الــزواج املكــرر خــال عــام  ٢٠٢٠بنســبة  ٪٧مقارنــة مــع عــام
 ،٢٠١٩ويعــود هــذا الرتاجــع أساسـاً إىل تراجــع عقــود الــزواج عمومـاً.102
	10.الحالة الزواجية لألردنيني
وبتحليــل الحالــة الزواجيــة لإلنــاث األردنيــات الــايت أعامرهــن  ١٥عام ـاً فأكــر يتبــن بــأن  ٪٣٤,٢منهــن
عزبــاوات ،و ٪٦٥,٨منهــن متزوجــات أو ســبق لهــن الــزواج .فيــا أظهــرت النتائــج الخاصــة بالذكــور بــأن
 ٪٤٥,١منهــم عازبــن و ٪٥٤,٩منهــم متزوجــن أو ســبق لهــم الــزواج.103
	11.الرتمل
اإلنــاث األرامــل يف األردن  ٨أضعــاف الذكــور األرامــل .وتعــاين األرامــل خاصــة بعــد وفــاة أزواجهــن بغــض
النظــر عــن أعامرهــن أو أماكــن وجودهــن ،مــن فقــر وعنــف وحرمــان وتهميــش ،ومبــا ينعكس عــى حياتهن
وصحتهــن ومســتقبلهن ومســتقبل أوالدهــن ،يف ظــل مجتمعــات ترتبــط فيهــا مكانــة النســاء االجتامعيــة
مبكانــة أزواجهــن وحضورهــم .وبلغــت نســبة األرامــل الذكــور  ٪١,٦و ٪٨,٧نســبة األرامــل اإلنــاث.104

 100التقرير اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
 101قانون األحوال الـشخصـية األردين رقم ( )15لسنة .2019
 102التقرير اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
 103مسح العاملة والبطالة ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2WUfdKl
 104مسح العاملة والبطالة ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2WUfdKl

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

69

ثانياً :الصحة والرفاه
1.التأمني الصحي
تصبــح عمليــة الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة أكــر ســهولة عندمــا يكــون األفــراد مشــمولني بالتأمــن
الصحــي .إذ تقــوم جهــات عديــدة يف األردن بتقديــم خدمــات التأمــن الصحــي ،ومنهــا :وزارة الصحــة،
والخدمــات الطبيــة امللكيــة ،واملستشــفيات الجامعيــة ،ووكالــة الغــوث (األونــروا) ،واملفوضيــة الســامية
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،والتأمــن الصحــي غــر الحكومــي ،والتأمــن الخــاص ،وقــد يكــون للفــرد
الواحــد أكــر مــن نــوع مــن أنــواع التأمــن.
وعمومـاً فــإن  ٪٥٨مــن الســيدات و ٪٥٠مــن الرجــال الذيــن أعامرهــم  ٤٩-١٥ســنة لديهــم نــوع مــن أنــواع
التأمــن الصحــي ،105ومعظمهــم لديهــم تغطيــة مــن وزارة الصحــة أو الخدمــات الطبيــة امللكيــة .وبحســب
الجنســية ،يتوفــر لــدى الســيدات األردنيــات أعــى نســبة تغطيــة يف التأمــن الصحــي ( ،)٪٦٢تليهــا الســيدات
الســوريات ( )٪٤٠والســيدات مــن جنســيات أخــرى ( ،)٪٢٨ويســود نفــس النمــط بــن الرجــال .وترتفــع
نســبة تغطيــة التأمــن الصحــي بارتفــاع املســتوى التعليمــي ٪٤٣ ،مــن الســيدات غــر املتعلــات لديهــن
نــوع مــن أنــواع التأمــن الصحــي ،مقارنــة بـــ ٪٦٧مــن الــايت حصلــن عــى تعليــم أعــى مــن الثانــوي .أمــا
بــن الرجــال ،فيتوفــر لــدى  ٪٢٨مــن غــر املتعلمــن تأمــن صحــي ،مقارنــة مــع  ٪٥٩ممــن لديهــم مســتوى
تعليمــي أعــى مــن الثانــوي.
2.العمر املتوقع عند الوالدة
النســاء يف األردن أطــول عمـرا ً مــن الرجــال بحــدود  ٢,٨عامـاً .وارتفــع توقــع الحيــاة وقــت امليــاد يف األردن
خــال أربعــة عقــود حــوايل  ١١عام ـاً إضافي ـاً ،إذ كان توقــع الحيــاة وقــت امليــاد لــكال الجنســن  ٦٢عام ـاً
ســنة  ١٩٧٩ووصــل إىل  ٧٣,٣عامـاً ســنة  ٧٥,١( ٢٠١٩عامـاً لإلنــاث و ٧٢,٣عامـاً للذكــور).106
3.األمراض املزمنة
أشــارت نتائــج املســح الصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة أن النســاء األرامــل واألميــات يف األردن هــن
األكــر إصابــة باألمـراض املزمنــة ،و ٪١٣مــن ســكان اململكــة يعانــون مــن أمـراض مزمنــة وبنســبة أعــى بــن
اإلنــاث مــن الذكــور .تشــمل قامئــة األمـراض املزمنــة شــموالً رئيســياً الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وأمـراض
القلــب بأنواعهــا والجلطــات الدماغيــة والربــو والحساســية وأمـراض الرسطــان .واحتــل مــرض ارتفــاع ضغــط
الــدم النســبة األعــى انتشــارا ً بــن األمــراض وصلــت نســبته إىل  ٪٣٩تــاه مــرض الســكري بنســبة ٪٢٩
وكانــت أمـراض الرسطــان األقــل انتشــارا ً.
وتعــاين النســاء مــن مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم أكــر مــن الرجــال ،إذ وصلــت نســبة املــرض ( ٪٤١,٥للنســاء
و ٪٣٥,٣للرجــال) ،أمــا النســبة املئويــة لألفـراد املصابــن بــه لجميــع األعــار فحــوايل  ٪٥مــن ســكان األردن
يعانــون /يعانــن مــن مــرض ارتفــاع ضغــط الــدم (حــوايل  ٪٦مــن النســاء و ٪٤مــن الرجــال) ،وترتفــع النســبة
ارتفاعـاً كبـرا ً بــن األفـراد الذيــن تزيــد أعامرهــم عــى  ٢٥عامـاً لتصــل إىل حــوايل  ٪١٢,٩( ٪١١للنســاء و٪٩,٦
للرجــال) .إن  ٪٩٤مــن األرامــل ذكــورا ً وإناث ـاً ممــن أعامرهــم  ١٥عام ـاً فأكــر مصابــن /مصابــات بواحــد
أو أكــر مــن األم ـراض املزمنــة ،ولكــن نســبتها بــن النســاء األرامــل أعــى منهــا بــن الرجــال األرامــل (٪٩٥
بــن النســاء و ٪٩٠بــن الرجــال) .كــا أن النســاء املطلقــات أكــر عرضــة لإلصابــة باألمـراض املزمنــة مقارنــة
بالرجــال املطلقــن ،إذ وصلــت النســبة إىل الضعــف ( ٪٢٠للنســاء و ٪١٠للرجــال) ،وهــي كذلــك بــن النســاء
 105مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
 106الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3uwHq5V
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العزبــاوات ( ٪٢,٦للنســاء و ٪١,٣للرجــال) .وفيــا يتصــل بعالقــة التعليــم باألم ـراض املزمنــة ،كان انتشــار
األم ـراض املزمنــة بــن األميــن أكــر منهــا بــن املتعلمــن ،وبنســبة وصلــت إىل  ،٪٦٧ولكــن الالفــت للنظــر
أيضـاً أن انتشــارها بــن األميــات أعــى بكثــر مــن انتشــارها بــن األميــن ،فحــوايل  ٪٧٧مــن األميــات يعانــن
مــن األمـراض املزمنــة مقابــل  ٪٤٤مــن األميــن.107
4.مرض الرسطان
مــا زال رسطــان الثــدي أكــر أنــواع الرسطانــات انتشــارا ً بــن اإلنــاث بنســبة  ٪٣٩,٤ورسطــان القولــون
واملســتقيم بنســبة  ،٪٩,٧ورسطانــات الغــدة الدرقيــة بنســبة  ،٪٥,٩ورسطــان الرحــم بنســبة  ،٪٥,٤ورسطــان
الليمفومــا نــوع بنســبة  .٪٣,٨فيــا كان رسطــان القولــون واملســتقيم األكــر انتشــارا ً بــن الذكــور (بنســبة
 )٪١٤,٥تــاه رسطــان الرئــة (بنســبة  ،)٪١١,٣ورسطــان املثانــة (بنســبة  ،)٪١٠,١ورسطــان الربوســتات (بنســبة
 ،)٪٨,١ورسطــان الليمفومــا نــوع بنســبة .108٪٥,١
ويع ـ ُّد الفحــص الــذايت للثــدي جــزءا ً مه ـاً للغايــة للصحــة والرشــاقة لــكل ســيدة بالغــة ،ويجــب أن يتــم
الفحــص الــذايت لرسطــان الثــدي شــهرياً بــدءا ً مــن ســن العرشيــن ويســتمر كل شــهر طيلــة حيــاة املــرأة.
إضافــة إىل ذلــك ،يجــب أن تتلقــى الســيدة البالغــة فحوصــات رسيريــة منتظمــة للثــدي مــن خــال طبيــب
مختــص .ويعــد تصويــر الثــدي باألشــعة الســينية (ماموج ـرام) أداة مهمــة لفحــص رسطــان الثــدي .وتشــر
نتائــج مســح الســكان والصحــة األرسيــة لعــام ( )٢٠١٨-٢٠١٧أن  ٪١٧مــن الســيدات الــايت ســبق لهــن
الــزواج وأعامرهــن  ٤٩-١٥ســنة قــد أجريــن فحصـاً ذاتيـاً للثــدي خــال االثنــي عــر شــهرا ً الســابقة ،وأجرت
 ٪١٤فحصــاً للكشــف عــن رسطــان الثــدي مــن خــال مختــص صحــي ،كــا أجــرت  ٪٩مــن الســيدات
تصويـرا ً للثــدي باألشــعة الســينية (ماموجـرام) .وتــزداد نســبة الســيدات الــايت أجريــن أنواعـاً مختلفــة مــن
فحوصــات الثــدي بازديــاد العمــر ،واملســتوى التعليمــي والرفــاه.
5.مرض نقص املناعة املكتسبة (اإليدز)
األردنيــون ذكــورا ً وإناثـاً يحملــون اتجاهــات متييزيــة مرتفعــة ضــد املصابــن مــن الجنســن مبــرض اإليــدز .إذ
تعتقــد  ٪٨٣مــن النســاء و ٪٧٩مــن الرجــال بأنــه يجــب عــدم الســاح لألطفال/الطفــات املصابــن بفــروس
اإليــدز الذهــاب إىل نفــس املدرســة مــع األطفال/الطفــات غــر املصابــن ،كــا أفــاد  ٪٨٢مــن النســاء و٪٨٠
مــن الرجــال بأنهــم يتجهــون إىل عــدم رشاء الخــروات الطازجــة مــن صاحــب متجــر مصــاب باإليــدز.
كــا أكــد املســح املتصــل بالســكان والصحــة األرسيــة بــأن ( )٪٥٢مــن النســاء الــايت ســبق لهــن الــزواج
وأعامرهــن مــا بــن ( )٤٩-١٥و( )٪٥٤مــن الرجــال يعرفــون بــأن اســتعامل الواقــي الذكــري هــو وســيلة
ملنــع انتشــار فــروس نقــص املناعــة ،كــا أن ( )٪٦٤مــن النســاء و( )٪٧٢مــن الرجــال يعرفــون بــأن اقتصــار
املعــارشة الجنســية عــى رشيــك واحــد مخلــص وغــر مصــاب باملــرض يقلــل مــن فــرص اإلصابــة باملــرض.109
واحــدة مــن بــن كل  ٤نســاء ســبق لهــن الــزواج ( )٪٢٧و( )٪٤٠مــن الرجــال يعرفــون أيــن يذهبــون
لعمــل فحــص فــروس نقــص املناعــة املكتســبة (اإليــدز) .وتنخفــض املعرفــة مبــرض نقــص املناعــة املكتســبة
(اإليــدز) انخفاض ـاً ملحوظ ـاً لــدى الشــابات والشــبان الذيــن ســبق لهــم الــزواج (أعامرهــم مــا بــن -١٥
 ٢٤عام ـاً) ،إذ بــن املســح املشــار إليــه ســابقاً بــأن ( )٪٧مــن الشــابات و( )٪٨مــن الشــبان لديهــم معرفــة
شــاملة باملــرض .ومــن جهــة أخــرى ذات عالقــة باملوضــوع فقــد أكــدت وزارة الصحــة األردنيــة عــى أن عــدد
 107حالة انتشار األمراض املزمنة يف األردن ،2010 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2WPJSIB
 108التقرير السنوي لوبائية الرسطان يف األردن ،2015 ،وزارة الصحة https://bit.ly/37iaGmE
 109مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
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اإلصابــات مبــرض اإليــدز منــذ ظهــوره عــام  ١٩٨٦حتــى نهايــة عــام  ٢٠١٨بلغــت  ١,٥٢٣إصابــة ،وأنــه تــم
تســجيل  ١٠٦حــاالت خــال عــام  ٢٠١٨منهــا  ٦٥إصابــة لوافديــن و ٤١منهــا ألردنيــن ( ٣٣ذكــورا ً و ٨إنــاث)،
وهــي أعــى لــدى الذكــور مــن اإلنــاث .علـاً بــأن لــدى الــوزارة مركـزا ً متخصصـاً يف تقديــم املشــورة والنصــح
للمصابــن واملصابــات واألشــخاص الذيــن يخالطونهــم.110
6.فقر الدم
ارتفعــت معــدالت فقــر الــدم بــن الســيدات إىل  ٪٤٣يف عامــي ( )٢٠١٨-٢٠١٧مقابــل  ٪٣٤يف عــام ،٢٠١٢
علـاً بــأن أكــر حــاالت فقــر الــدم هــي حــاالت فقــر دم خفيــف .وتصنــف  ٪٣٦مــن الســيدات عــى أنهــن
مصابــات بفقــر الــدم الخفيــف ،و ٪٦بفقــر الــدم املعتــدل ،وأقــل مــن  ٪١بفقــر الــدم الشــديد .وكانــت
الســيدات الــايت لديهــن ســتة مواليــد أو أكــر والســيدات الــايت يســتخدمن اللولــب مــن بــن النســاء الــايت
يعانــن مــن أعــى مســتويات فقــر الــدم ( ٪٥٣و ٪٤٨عــى التــوايل).
7.االنتحار
حــاالت االنتحــار التــام يف األردن عــام  ٢٠٢٠األعــى منــذ  ١٠ســنوات إن مل تكــن األعــى عــى اإلطــاق ،إذ
وصلــت حــاالت االنتحــار التــام إىل  ١٦٩حالــة.111
وتشــكل اإلنــاث حــوايل  ٪٣٠مــن حــاالت االنتحــار و ٪٦٢مــن محــاوالت االنتحــار ،إال أن أرقــام عــام ٢٠٢٠
تشــر إىل االتجــاه التصاعــدي لحــاالت االنتحــار .وصنفــت إدارة املعلومــات الجنائيــة يف مديريــة األمــن العــام
األســباب والدوافــع لالنتحــار ومحــاوالت االنتحــار ضمــن  ١٠تصنيفــات مختلفــة ،وهــي أســباب عاطفيــة،
وأســباب ماليــة ،والفشــل واإلحبــاط ،وأســباب أخالقيــة ،وخالفــات عائليــة ،وأمــراض ومشــاكل نفســية،
وخالفــات شــخصية ،وأســباب إنســانية ،وأســباب أخــرى ،وأســباب مجهولــة.112
8.وفيات حوادث املرور
تســببت الحــوادث املروريــة بـــ  ٤٦١وفــاة عــام  ٢٠٢٠مقابــل  ٦٤٣وفــاة خــال عــام  ٢٠١٩وبانخفــاض
نســبته  ٪٢٨,٣وقــد بلغــت نســبة وفيــات اإلنــاث  ٪١٨,٨مــن مجمــوع الوفيــات .وشــكل املشــاة  ٪٣٥,٥مــن
الوفيــات ،والســائقون  ٪٢٨,٥والــركاب  ٪٣٦مــن كال الجنســن خــال عــام .113٢٠٢٠
9.التدخني
تشــر الغايــة (-٣أ) مــن الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إىل أهميــة تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة
منظمــة الصحــة العامليــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ يف جميــع البلــدان ،حســب االقتضــاء .ويقــاس
معــدل انتشــار تعاطــي التبــغ حاليـاً بــن األشــخاص الذيــن تبلــغ أعامرهــم  ١٥ســنة فأكــر (املــؤرش -٣أ.)١-
وتدخــن  ٪١٢مــن النســاء املتزوجــات و ٪٤٥مــن الرجــال املتزوجــن أي نــوع مــن أنــواع التبــغ يف األردن،
وينتــر تدخــن الســجائر بــن  ٪٨مــن النســاء و ٪٤٠مــن الرجــال ،وتدخــن الشيشــة بــن  ٪٧مــن النســاء
و ٪١١مــن الرجــال.114
 110مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
 111التقرير اإلحصايئ الجنايئ ،2020 ،إدارة املعلومات الجناية ،مديرية األمن العام https://bit.ly/37gvPxx
 112التقرير اإلحصايئ الجنايئ ،2020 ،إدارة املعلومات الجناية ،مديرية األمن العام https://bit.ly/37gvPxx
 113التقرير السنوي للحوادث املرورية يف األردن ،2020 ،مديرية األمن العام https://bit.ly/3A9WUPB
 114مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV

72

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

	10.حيازة املواد املخدرة واالتجار بها
يف عــام  ٢٠٢٠بلــغ عــدد تهــم اإلنــاث املضبوطــات يف قضايــا حيــازة املــواد املخــدرة  ١٦٢تهمــة ،كــا بلــغ
عــدد تهــم االتجــار باملــواد املخــدرة املوجهــة إىل إنــاث يف نفــس امل ـ ّدة  ١٧٢تهمــة وفــق دراســة الجرميــة
والعــود الجرمــي املنشــورة مــن خــال وزارة العــدلّ ،إل أن مقارنــة نســب اإلنــاث مــع الذكــور تظهــر أن
أغلــب التهــم املوجهــة قــد وجهــت إىل الذكــور ،ففــي عــام  ٢٠١٩وجهــت  ١١,٥١٣تهمــة حيــازة للذكــور
وحســب ،كــا وجهــت  ١٩,٠٤٧تهمــة اتجــار مبــواد مخــدرة للذكــور يف نفــس
مقارنــة مــع  ١٦٢تهمــة لإلنــاث ْ
العــام مقارنــة مــع  ،١٧٢إذ إن الغالبيــة العظمــى مــن حيــازة املــواد املخــدرة واالتجــار بهــا تقــع عــى الذكــور
وبنســب تصــل بــن .٪٩٩,٢-٪٩٨,٦
	11.إصابات جائحة كورونا ووفياتها
خــال الســنة األوىل عــى انتشــار جائحــة كورونــا يف األردن ،بلغــت اإلصابــات بكورونــا ( ٣٩٣,١٥٤إصابــة)،
وحســب الجنــس يتبــن بــأن  ٪٥٢مــن اإلصابــات بــن الذكــور و ٪٤٨بــن اإلنــاث .وبتوزيــع الوفيــات بســبب
كورونــا فث ّمــة ( ٤,٧٥٦حالــة وفــاة) ،ويتبــن بــأن  ٪٦٤منهــا كانــت بــن الذكــور و ٪٣٦بــن اإلنــاث .ويع ـ ُّد
كبــار الســن وكبرياتــه مــن أكــر الفئــات العمريــة املعرضــة لخطــر الوفــاة جـراء اإلصابــة بكورونــا ،وقــد شــكل
كبــار الســن وكبرياتــه ( ٦٥عام ـاً فأكــر) مــا نســبته  ٪٦٥,٣مــن مجمــل الوفيــات .وأقــل الوفيــات كانــت يف
الفئــة العمريــة  ١٤-٥عامـاً.115
	12.الوالدات والوفيات
انخفــض عــدد املواليــد يف األردن بنســبة  ٪١٠,٥خــال عــام ( ،)٢٠٢٠فيــا ارتفعــت الوفيــات بنســبة ٪٩,٤
وذلــك مقارنــة مــع املواليــد والوفيــات لعــام  .٢٠١٩وبحســب الجنــس ،فقــد كانــت نســبة اإلنــاث مــن
مجمــوع املواليــد األحيــاء داخــل األردن  ٪٤٨,٧وبعــدد  ٨٥,٩٧٣مولــودة أنثــى ( ٩٠,٥٨٤مولــود ذكــر)،
وكانــت نســبة اإلنــاث مــن بــن الوفيــات  ٪٤٠,٧وبعــدد  ١٣,٢٨٣وفــاة إلنــاث ( ١٩,٣٧٠وفــاة لذكــور) .116كــا
بلــغ معــدل وفيــات األمهــات  ٣٢,٤وفــاة لــكل  ١٠٠ألــف مولــود حــي.117
وباإلشــارة اىل عــدد الــوالدات التــي متــت يف مستشــفيات وزارة الصحــة يف مختلــف محافظــات اململكــة لعــام
 ٢٠١٩فقــد بلغــت  ٧٤,٥٦٤حالــة والدة ،منهــا  ٢٢,٩١٨حالــة والدة قيرصيــة وبنســبة  ٪٣٠,٧مــن مجمــوع
الــوالدات .118ويزيــد االرتفــاع املســتمر يف الــوالدات القيرصيــة مــن حــاالت وفيــات األمهــات ،إذ أظهــر تقريــر
آخــر لــوزارة الصحــة بــأن مــن بــن  ٦٣وفــاة لألمهــات كان مثّــة  ٣٠وفــاة ألمهــات خضعــن لــوالدة قيرصيــة.
	13.صحة األمهات ،الرعاية الصحية قبل الوالدة وأثناءها وبعدها
تتلقــى جميــع الســيدات تقريب ـاً ( )٪98الــايت أعامرهــن ( )49–15ســنة وولــدن مولــود حــي يف الخمــس
ســنوات الســابقة ملســح الســكان والصحــة األرسيــة رعايــة صحيــة قبــل الــوالدة مــن قبــل مقــدم خدمــة
مختــص بينــا قامــت  ٪79مــن الســيدات بســبع زيــارات أو أكــر مــن أجــل الرعايــة الصحيــة قبــل الــوالدة.
كــا أن معظــم الــوالدات متــت ( )٪98يف مرفــق صحــي ،وبلغــت نســبة الــوالدات يف املرافــق الصحيــة العامــة
 ٪65مقابــل  ٪33يف املرافــق الخاصــة ،وأقــل مــن  ٪1يف املنــازل .اضافــة اىل مــا ســبق ،فقــد متــت جميــع
الــوالدات مــن قبــل مقــدم خدمــة مختــص ( ،)٪100كــا متــت  ٪98مــن الــوالدات يف مرفــق صحــي .ومــن
 115إحصائية وباء الكورونا يف األردن ،2020 ،وزارة الصحة https://bit.ly/387o7Xz
 116الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2Vpu0f6
 117التقرير السنوي لوفيات األمهات ،2019 ،وزارة الصحة https://bit.ly/3BmqS3s
 118التقرير اإلحصايئ السنوي ،2019 ،وزارة الصحة https://bit.ly/3lwsbYZ
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الجديــر بالذكــر أن  ٪83مــن األمهــات و ٪86مــن حديثــي الــوالدة تلقــوا فحــص طبــي خــال أول يومــن بعــد
الــوالدة .وانخفــض وســيط مــدة الرضاعــة الطبيعيــة مبقــدار شــهرين ،إذ بلــغ  ٩,٧شــهرا ً عــام ٢٠١٨-٢٠١٧
مقارنــة مــع عــام .٢٠١٢
	14.وسائل تنظيم األرسة
كــا تشــر الغايــة  ٧-٣مــن الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (الصحــة الجيــدة والرفــاه)
إىل أنــه بحلــول عــام  ٢٠٣٠ال بــد مــن ضــان حصــول الجميــع عــى خدمــات رعايــة الصحــة الجنســية
واإلنجابيــة ،مبــا يف ذلــك الخدمــات واملعلومــات لتنظيــم األرسة والتوعيــة الخاصــة بهــن ،وإدمــاج الصحــة
اإلنجابيــة يف االسـراتيجيات والربامــج الوطنيــة .ويقــاس ذلــك مبعــدل الــوالدات لــدى املراهقــات لــكل ألــف
امــرأة (املــؤرش .)٢-٧-٣
إن  ٪٥٢مــن الســيدات املتزوجــات حالي ـاً يســتعملن وســيلة لتنظيــم الحمــل مقارنــة مــع  ٪٦١يف مســح
الســكان والصحــة االرسيــة لعــام  .٢٠١٢فيــا كان مث ّــة  ٪١٤,٦مــن الســيدات املتزوجــات حاليــاً لديهــن
حاجــة غــر ملبــاة لتنظيــم األرسة ،أي أنهــن يرغــن يف مباعــدة األحــال ( )٪٨,٣أو الحــ ّد مــن الــوالدات
( )٪٦,٣ولكنهــن ال يســتخدمن وســائل منــع الحمــل يف الوقــت الحــايل .وشــكلت الوســائل الحديثــة حــوايل
 ٪٥٧مــن إجــايل الطلــب عــى تنظيــم األرسة .وتتبايــن الحاجــة غــر امللبــاة لتنظيــم األرسة للمباعــدة بــن
الــوالدات حســب عمــر الســيدة ،يف حــن تــزداد الحاجــة غــر امللبــاة للحــد مــن اإلنجــاب مــع تقــدم املــرأة
يف العمــر .كــا ترتبــط الحاجــة غــر امللبــاة بالتعليــم ،إذ ســجلت النســاء غــر املتعلــات النســبة األقــل ()٪٥
مقارنــة بالنســاء الحاصــات عــى التعليــم الثانــوي أو العــايل ( ٪٥,٣و ٪٨,٣عــى التــوايل) .وترتبــط الحاجــة
غــر امللبــاة أيضـاً مبــكان اإلقامــة ،فقــد ســجلت النســاء الــايت يقمــن يف املناطــق الحرضيــة مســتوى أعــى
مــن االحتياجــات غــر امللبــاة ( )٪١٤,٤مقارنــة بالنســاء الــايت يقمــن يف املناطــق الريفيــة ( .)٪١٣,١وتــكاد
تكــون املعرفــة بوســائل منــع الحمــل شــاملة يف األردن ،إذ إن جميــع النســاء املتزوجــات حالي ـاً ()٪٩٩,٦
و ٪٩٩,٥مــن الرجــال املتزوجــن حاليــاً يعرفــون وســيلة عــى األقــل مــن وســائل منــع الحمــل .وكانــت
الوســيلة األكــر شــيوعاً بــن النســاء هــي اللولــب ( ،)٪٩٨,٤تالهــا حبــوب منــع الحمــل ( ،)٪٩٥,٨واالنســحاب
( .)٪٩١,٥ومــن بــن الرجــال كان اللولــب الوســيلة األكــر شــيوعاً ( ،)٪٩٣,١فحبــوب منــع الحمــل ()٪٨٩,٥
والواقــي الذكــري ( .)٪٨٨,٩وحصلــت  ٪٤٩,٢مــن مســتخدمات وســائل منــع الحمــل الحديثــة عليهــا مــن
القطــاع العــام و ٪٥٠,٨منهــن حصلــن عليهــا مــن القطــاع الخــاص .إن املـ ّدة الزمنيــة الفاصلــة بــن املواليــد
لألطفــال الذيــن يولــدون لنســاء أصغــر ســناً أقــر مــن املـ ّدة الزمنيــة الفاصلــة بــن املواليــد لألطفــال الذيــن
يولــدون للنســاء األكــر ســناً ( ١٤,١شــهرا ً للنســاء يف ســن ( )١٩-١٥مقارنــة مــع  ٥٠,٨شــهرا ً للنســاء يف ســن
( .)٤٥-٤٠وإن امل ـ ّدة الفاصلــة بــن املواليــد بعــد وفــاة طفــل هــي أقــر مــن تلــك التــي تتبــع األطفــال
الباقــن عــى قيــد الحيــاة ( ٣٤,٦شــهرا ً مقارنــة مــع  ١٨,٣شــهرا ً بعــد وفــاة طفــل) .وتتبايــن املـ ّدة الفاصلــة
بــن املواليــد حســب مــكان اإلقامــة يف املناطــق الحرضيــة والريفيــة تباينـاً طفيفـاً ( ٣٤,١شــهرا ً يف املناطــق
الحرضيــة و ٣٥,٤شــهرا ً يف املناطــق الريفيــة) .ومــع ذلــك فــإن املـ ّدة الزمنيــة الفاصلــة بــن املواليــد ألطفــال
النســاء األعــى تعليـاً أقــر مقارنــة بالنســاء األخريــات ( ٣٤,٣شــهرا ً مقارنــة مــع  ٢٩,٥شــهرا ً للنســاء غــر
املتعلــات).119
	15.اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة
تراجعــت نســبة النســاء الــايت يقــررن وحدهــن القـرارات املتعلقــة بصحتهــن .فقــد أظهــر مســح الســكان
 119مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
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والصحــة األرسيــة بــأن  ٪٢٥مــن املتزوجــات األردنيــات والــايت أعامرهــن مــا بــن ( )٤٩-١٥عام ـاً يقــررن
وحدهــن فيــا يتصــل برعايتهــن الصحيــة (كانــت النســبة  ٪٤٠يف مســح عــام  ،)٢٠١٢و ٪٧مــن املتزوجــات
أفــدن بــأن األزواج يتخــذون وحدهــم القــرارات املتصلــة بصحتهــن (كانــت النســبة  ٪١١يف مســح عــام
 ،)٢٠١٢وأفــادت  ٪٦٧بأنهــن يتخــذن بالتشــارك مــع أزواجهــن القـرارات املتصلــة بصحتهــن (كانــت النســبة
 ٪٤٩يف مســح عــام  .)٢٠١٢ويف املقابــل فقــد بــن املســح املتعلــق بالســكان والصحــة األرسيــة لعــام -٢٠١٧
 ٢٠١٨بــأن  ٪٤٠مــن األزواج يتخــذون وحدهــم القـرارات الخاصــة برعايتهــم الصحيــة ،و ٪٥٦منهــم يتخــذون
القـرارات بالتشــارك مــع زوجاتهــم ،و ٪٣منهــم تتخــذ زواجتهــم القـرارات الخاصــة بصحتهــم.120
ثالثاً :اإلعاقة
مــن بــن كل تســعة أفـراد أعامرهــم  5ســنوات فأكــر يف األردن هنالــك فــرد لديــه إعاقــة (صعوبــة) وبنســبة
بلغــت  ٪١١,١والذكــور يواجهــون صعوبــات يف وظائــف الجســم أكــر مــن اإلنــاث ( ٪١١,٥مــن الذكــور
مقابــل  ٪١٠,٦مــن اإلنــاث) .وقــد بلغــت عــدد األردنيــات الــايت أعامرهــن  ٥أعــوام فأكــر ويواجهــن
صعوبــات يف وظائــف الجســم  ٪٤٦,٦مــن األردنيــن الذيــن يواجهــون صعوبــات ،فيــا بلغــت نســبة غــر
األردنيــات والــايت يواجهــن صعوبــات يف وظائــف الجســم  .٪٤٢,٨وحســب نــوع الصعوبــات يف وظائــف
الجســم لألردنيــات (مــع التأكيــد بــأن املــرأة الواحــدة قــد تواجــه أكــر مــن صعوبــة) كانــت صعوبــات
الرؤيــة هــي األكــر شــيو ًعا تليهــا صعوبــات يف املــي أو صعــود الــدرج وصعوبــات يف الســمع ،وصعوبــات
يف التذكــر أو الرتكيــز ،وصعوبــات يف العنايــة الشــخصية ،وصعوبــات يف التواصــل مــع اآلخريــن .121وحســب
توفــر التأمــن الصحــي للنســاء األردنيــات الــايت يواجهــن صعوبــات يف وظائــف الجســم ،فقــد تبــن بــأن
 ٪٦٧,٥منهــن مؤمنــات صحي ـاً ،مقابــل  ٪٣٢غــر مؤمنــات.122
رابعاً :التعليم
تشــر الغايــة  ٢-٤مــن الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (التعليــم الجيــد) إىل أنــه بحلــول
عــام  ٢٠٣٠ال بــد مــن كفالــة أن تتــاح لجميــع الفتيــات والفتيــان ،فــرص الحصــول عــى نوعيــة جيــدة مــن
النــاء والرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة والتعليــم األســايس حتــى يكونــوا جاهزيــن للتعليــم األســايس،
ويقــاس ذلــك مــن خــال معــدل املشــاركة يف التعليــم املنظــم (قبــل ســنة واحــدة مــن ســن االلتحــاق
الرســمي بالتعليــم األســايس ،حســب الجنــس (املــؤرش .)٢-٢-٤
1.املستويات التعليمية للسكان األردنيني
إن  ٪٩٤,٩مــن األردنيــن الذيــن أعامرهــم  ١٥عامـاً فأكــر متعلمــون ،وإن معــدل األميــة ّ ،٪٥,١إل أن األميــة
بــن األردنيــات اإلنــاث ( )٪٧,٣أعــى مــن األميــة بــن األردنيــن الذكــور ( .)٪٣ويظهــر التدقيــق يف املســتويات
التعليميــة لألردنيــن بــأن  ٪٥٣,٨منهــم مســتواهم التعليمــي أقــل مــن الثانــوي ( ٪٤٩,١مــن اإلنــاث و٪٥٨,٥
مــن الذكــور) ،و ٪١٤,٨يحملــون شــهادة الثانويــة ( ٪١٥,٨مــن اإلنــاث و ٪١٣,٨مــن الذكــور) ،و ٪٧,٦يحملــون
الدبلــوم املتوســط ( ٪٩,٢مــن اإلنــاث و ٪٦,١مــن الذكــور) ،و ٪١٨,٦يحملــون شــهادة البكالوريــس فأعــى
( ٪١٨,٧مــن اإلنــاث و ٪١٨,٦مــن الذكــور).123
 120مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
 121التعداد العام للسكان واملساكن ،2015 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/37eP9eC
 122التعداد العام للسكان واملساكن ،2015 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/37eP9eC
 123كتاب األردن باألرقام ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
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2.الحضانات وبرامج الطفولة املبكرة
يبلــغ عــدد األطفــال ذكــورا ً وإناثـاً يف األردن وأعامرهــم مــا بــن  ٣أشــهر و 59شــهر حــوايل  ١,٣مليــون طفــل.
ويبلــغ عــدد الحضانــات املســجلة حاليـاً  ١,٤٣٥حضانــة ملتحــق فيهــا  ٤٣,٠٥٠ألف طفــل وطفلــة .124وعندما
وحســب مــن األطفــال الصغــار ذكــورا ً وإناثـاً يف
يتعلــق األمــر بااللتحــاق بربامــج الطفولــة املبكــرة ،فــأن ْ ٪١٣
األردن والذيــن تـراوح أعامرهــم مــا بــن ( )59-36شــهرا ملتحقــون يف الربامــج التعليميــة للطفولــة املبكــرة
خــال عامــي ( ،)٢٠١٨-٢٠١٧وتســاهم الزيــادة يف هــذا االلتحــاق (الــذي انخفــض بشــدة إىل  %13يف عــام
 2018مقارنــة بنســبة  %22يف عــام  )2012إســهاماً كبـرا ً يف زيــادة املشــاركة االقتصاديــة للنســاء املتزوجــات
ويف تحســن االســتعداد للمــدارس .ويؤثــر املســتوى التعليمــي لألمهــات تأثـرا ً مبــارشا ً عــى التحــاق األطفــال
بربامــج تعليميــة منتظمــة ،إذ أظهــرت النتائــج بــأن  ٪٢٣مــن األمهــات الــايت تعليمهــن أعــى مــن الثانــوي
اطفالهــن ملتحقــون بهــذه الربامــج ،مقابــل  ٪٧-٤مــن أطفــال األمهــات الــايت تعليمهــن أقــل.125
3.التعليم األسايس والثانوي
تشــر الغايــة  ١-٤مــن الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (التعليــم الجيــد) إىل ضــان أن يتمتع
جميــع الفتيــات والفتيــان بتعليــم أســايس وثانــوي مجــاين ومنصــف وجيــد يــؤدي إىل تحقيــق نتائــج تعليمية
مالمئــة وفعالــة .وتقــاس هــذه الغايــة مــن خــال نســبة األطفــال والشــباب يف نهايــة املرحلــة األوىل مــن
التعليــم الثانــوي الذيــن يحققــون عــى األقــل الحــد األدىن مــن مســتوى الكفــاءة يف الق ـراءة والرياضيــات،
حســب الجنــس .كــا وتشــر الغايــة  ٦-٨مــن الهــدف الثامــن (العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد) بحلــول عــام
 ٢٠٣٠إىل الحــد بقــدر كبــر مــن نســبة الشــباب غــر امللتحقــن بالتعليــم أو العاملــة أو التدريــب ،ويقــاس
ذلــك مــن خــال نســبة الشــباب ( )٢٤-١٥غــر امللتحقــن بالتعليــم أو العاملــة أو التدريــب.
ويشــكل الشــباب ثلــث ســكان األردن ( ٣٤-١٥عام ـاً) وهــي أعــى نســبة مــن الســكان للشــباب شــهدها
مــا يوفــر فرصــة فريــدة للتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــةّ ،إل أن الشــباب يف األردن يواجهــون
األردنّ ،
تحديــات عــى جبهــات مختلفــة .فالعديــد مــن الشــباب األردنيــن ال يحصلــون عــى فــرص عمــل جيــدة،
وحــوايل  ٪٢٩مــن الشــباب خــال عــام  ٢٠١٥مل يكونــوا ملتحقــن بالتعليــم ،وبالعمــل ،أو بالتدريــب ،ويعــاين
مــن ذلــك كثـرا ً الشــباب يف الحــر واألقــل تعليـاً واإلنــاث الشــابات .إن معــدل الشــابات غــر امللتحقــات
بالتعليــم أو العمــل أو التدريــب هــو  ٣أضعــاف معــدل الشــباب ( ٪٤٣,٨مقابــل  .126)٪١٤,٥وقــد بلــغ عــدد
الطلبــة امللتحقــن باملراحــل األساســية والثانويــة للعــام الــدرايس  ٢٠٢٠-٢٠١٩بحــدود  ٢,١٥مليــون طالــب
وطالبــة شــكلت اإلنــاث مــا نســبته  ٪٤٩,٥منهــم.
4.الترسب املدريس واإلعادة
وخــال العــام الــدرايس  ،٢٠٢٠/٢٠١٩تــرب مــن املــدارس  ٧,٢٨٤طالبـاً وطالبــة شــكلت اإلنــاث مــا نســبته
 ٪٤٧,٢والذكــور  ،٪٥٢,٨وبلغــت نســبة التــرب  ٪٠,٤١مــن مجمــوع الطــاب والطالبــات .وكانــت أعــى
أعــداد للتــرب مــن الصــف الثامــن حتــى العــارش .وخــال العــام الــدرايس ذاتــه متــت إعــادة  ٩,٤٩٦طالبـاً
وطالبــة ( ٪٣٠مــن اإلنــاث ،و ٪٧٠مــن الذكــور) .وبلغــت نســبة اإلعــادة  ٪٠,٥٤مــن مجمــوع الطــاب
والطالبــات.127
 124التقرير اإلحصايئ السنوي ،2019 ،وزارة التنمية االجتامعية https://bit.ly/3lmTm8p
 125مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
 126دراسة عرض سياسات رفاه الشباب يف األردن ،2018 ،وزراة الشباب ووزارة التخطيط ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية https://bit.ly/37wotq5 OECD
 127التقرير اإلحصايئ للعام الدرايس  ،2020-2019وزارة الرتبية والتعليم https://bit.ly/2WKtybT
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5.التعليم الجامعي
بلــغ العــدد اإلجــايل للطلبــة امللتحقــن يف الجامعــات األردنيــة مبســتوى البكالوريــس للعــام الجامعــي
 ٢٠٢٠/٢٠١٩بحــدود  ٢٩٩ألــف طالــب وطالبــة ،شــكلت اإلنــاث مــا نســبته .128٪٥٥,٦
ّإل أن إقبــال اإلنــاث مــا زال يرتبــط بقطاعــات معينــة يف ســوق العمــل ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال تخصــص
الصحــة ،فث ّمــة  ٪٢٢مــن مجمــوع الطالبــات امللتحقــات ،وتخصــص الدراســات اإلنســانية  ٪١٨مــن مجمــوع
الطالبــات امللتحقــات ،ويف تخصــص التجــارة وإدارة األعــال واإلدارة مث ّــة  ٪١٢مــن مجمــوع الطالبــات
امللتحقــات ،ويف تخصــص العلــوم الرتبويــة وإعــداد املعلمــن مثّــة  ٪١٠,٧مــن مجمــوع الطالبــات امللتحقــات.
وبنــا ًء عــى ذلــك فــإن  ٪63مــن الطالبــات امللتحقــات يف الجامعــات األردنيــة يدرســن يف أربعــة تخصصــات
فقــط.
كــا بلــغ عــدد األعضــاء والعضــوات للهيئــة التدريســية للعــام الجامعــي ( ٢٠٢٠/٢٠١٩الجهــاز األكادميــي) يف
مختلــف الجامعــات األردنيــة الحكوميــة منهــا والخاصــة واإلقليميــة إىل جانــب الكليــات الجامعيــة ،بحــدود
 ١١,٣٩٤عضــوا ً ،وبلغــت نســبة التمثيــل النســايئ يف الــكادر األكادميــي .129٪٢٧,٩
6.التدريب املهني
بلــغ عــدد الخريجــن مــن مؤسســة التدريــب املهنــي يف األردن خــال عــام  ١١,٨١٥ ،٢٠١٩متدربـاً ومتدربــة،
شــكلت اإلنــاث مــا نســبته  .٪٤٠وشــكلت اإلنــاث مــا نســبته  ٪٢٥,٥مــن املتدربــن املنتظمــن (الذيــن مــا
زالــوا يدرســون لكــن مل يتخرجــوا) ،و ٪٣٧,٦مــن املتدربــن امللتحقــن الجــدد.130
7.تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
تشــر الغايــة  ٨-١٧مــن الهــدف الســابع عــر مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (عقــد الـراكات لتحقيــق
األهــداف) إىل التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا وآليــة بنــاء القــدرات يف مجــاالت العلــم والتكنولوجيــا
واالبتــكار لصالــح أقــل البلــدان منــوا ً بحلــول عــام  ،٢٠١٧وتعزيــز اســتخدام التكنولوجيــات التمكينيــة ،وال
ســيام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .ويقــاس ذلــك مــن خــال نســبة األفــراد الذيــن يســتخدمون
اإلنرتنــت (املــؤرش  .)١-٨-١٧كــا تشــر الغايــة -٥ب مــن الهــدف الخامــس (املســاواة بــن الجنســن) إىل
تعزيــز اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة ،وخاصــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،مــن أجــل تعزيــز
متكــن املــرأة .ويقــاس ذلــك بنســبة األف ـراد الذيــن ميلكــون الهاتــف املحمــول ،حســب الجنــس.
وشــكلت اإلنــاث مــا نســبته  ٪٤٧مــن عــدد األفـراد الذيــن أعامرهــم  ٥ســنوات فأكــر ويســتخدمون اإلنرتنت
مقابــل  ٪٥٣مــن الذكــور .وبلغــت نســبة األفـراد مســتخدمي اإلنرتنــت وأعامرهــم  ٥ســنوات فأكــر حــوايل
 ،٪٦٥شــكل الذكــور  ٪٥٣واإلنــاث  ،٪٤٧علـاً بــأن  ٪٦١مــن األفـراد يســتخدمون اإلنرتنــت بواســطة الهواتــف
الذكيــة و ٪٣٣بواســطة الكمبيوتــر و ٪٣,٧بواســطة أجهــزة التابلــت.131
كــا وتشــر الغايــة  ٤-٤مــن الهــدف الرابــع (التعليــم الجيــد) إىل رضورة الزيــادة بنســبة كبــرة بحلــول عــام
 ٢٠٣٠يف عــدد الشــباب والكبــار الذيــن تتوافــر لديهــم املهــارات املناســبة ،مبــا يف ذلــك املهــارات التقنيــة
 128الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2Vpu0f6
 129الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2Vpu0f6
 130التقرير السنوي ،2019 ،مؤسسة التدريب املهني https://bit.ly/3fqVtnK
 131مسح االستخدام واالنتشار لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف املنازل ،2017 ،وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/37eCeJG
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واملهنيــة ،للعــال وشــغل وظائــف الئقــة وملبــارشة األعــال الحــرة .ويقــاس ذلــك مــن خــال نســبة الشــباب
والبالغــن الذيــن تتوفــر لديهــم مهــارات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،حســب نــوع املهــارة .وتشــكل
اإلنــاث حــوايل  ٪٣٣مــن العاملــن يف قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،والذكــور يشــكلون .132٪٦٧
خامساً :املشاركة االقتصادية
ســعى الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إىل تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل
واملســتدام والعاملــة الكاملــة واملنتجــة والعمــل الالئــق للجميــع والــذي يشــمل العديــد مــن الغايــات
واملــؤرشات الخاصــة بالنــوع االجتامعــي مثــل الغايــة  ٥-٨والتــي تنــص عــى تعزيــز النمــو االقتصــادي
املطــرد ،والشــامل للجميــع ،واملســتدام ،والعاملــة الكاملــة واملنتجــة ،وتوفــر العمــل الالئــق للجميــع والتــي
تقــاس معــدل البطالــة (املــؤرش  )٢-٥-٨ومتوســط الدخــل يف الســاعة للعــال ،بحســب الجنــس والعمــر
والوظيفــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة (املــؤرش .)١-٥-٨
وتشــر الغايــة  8-8اىل حاميــة حقــوق العمــل وإيجــاد بيئــات عمــل توفــر الســامة واألمــن لجميــع العــال،
مبــن فيهــم العــال املهاجــرون ،وبخاصــة املهاجـرات ،والعاملــون يف الوظائــف غري املســتقرة وتقــاس بإصابات
العمــل املميتــة وغــر املميتــة لــكل  ١٠٠,٠٠٠عامــل ،بحســب الجنــس ووضــع املهاجريــن (املــؤرش )1-8-8
و مســتوى امتثــال البلــدان لحقــوق العمــل (حريــة تكويــن الجمعيــات واملفاوضــة الجامعيــة) اســتنادا ً إىل
نصــوص منظمــة العمــل الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة ،بحســب الجنــس ووضــع املهاجريــن (املــؤرش -8-8
 )2كــا تشــر الغايــة  ١٠-٨مــن الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (العمــل الالئــق ومنــو
االقتصــاد) إىل تعزيــز قــدرة املؤسســات املاليــة املحليــة عــى تشــجيع إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات
املرصفيــة والتأمــن والخدمــات املاليــة للجميــع وتوســيع نطاقهــا وتقــاس (أ) بعــدد فــروع املصــارف التجاريــة
لــكل  ١٠٠,٠٠٠شــخص بالــغ و(ب) عــدد أجهــزة الــرف اآليل لــكل  ١٠٠,٠٠٠شــخص بالــغ (املــؤرش )1-١٠-٨
وبنســبة البالغــن ( ١٥عامـاً فأكــر) الذيــن لديهــم حســاب مــريف أو حســاب يف مؤسســة ماليــة أخــرى أو
لــدى مقــدم خدمــات ماليــة متنقلــة (املــؤرش .)٢-١٠-٨
تقــدم األردن عــى محــور املشــاركة االقتصاديــة عــى مــؤرش الفجــوة بــن الجنســن ،إذ احتــل األردن املركــز
 ١٣٣عــى مســتوى املشــاركة االقتصاديــة للنســاء عــام ( ٢٠٢١كان  ١٤٥عــام  ٢٠٢٠متقدم ـاً  ١٢مرك ـزا ً).133
كــا صــادق األردن عــى اتفاقيتــن ملنظمــة العمــل الدوليــة وتتعلــق بالنــوع االجتامعــي ،وهــا اتفاقيــة رقــم
( )١٠٠حــول املســاواة يف األجــور لعــام  ١٩٥١وصــادق عليهــا األردن عــام  ،١٩٦٦واتفاقيــة رقــم  ١١١حــول
التمييــز يف العمــل واملهنــة لعــام  ١٩٥٨وصــادق عليهــا عــام  .١٩٦٣ومل يصــادق األردن عــى اتفاقيــة رقــم
 ١٥٦حــول العــال ذوي املســؤوليات العائليــة لعــام  ،١٩٨١واتفاقيــة رقــم  ١٧٥حــول العمــل بــدوام جــزيئ
لعــام  ،١٩٩٤واتفاقيــة رقــم  ١٧٧حــول العمــل يف املنــزل لعــام  ،١٩٩٦واتفاقيــة ورقــم  ١٨٣حــول حاميــة
األمومــة لعــام  ،٢٠٠٠واتفاقيــة رقــم  ١٨٩حــول العمــل الالئــق للعــال املنزليــن لعــام  ،٢٠١١واتفاقيــة رقــم
 ١٩٠بشــأن القضــاء عــى العنــف والتحــرش يف عــامل العمــل لعــام .134٢٠١٩
1.العاملة والبطالة
شــهد معــدل البطالــة لالردنيــن للربــع األول مــن عــام  ٢٠٢١انخفاضـاً بــن اإلنــاث مبقــدار  ٤,٣نقطــة مئويــة
حيــث بلــغ  ٪٢٨,٥مقارنــة مــع الربــع الرابــع مــن عــام  ٢٠٢٠والــذي ســجل  ٪٣٢,٨لإلنــاث .ومــن ناحيــة
 132تقرير قطاع التكنولوجيا يف األردن ،2018 ،إنتاج https://bit.ly/3CbiepD int@j
 133تقرير مؤرش الفجوة بني الجنسني ،2021 ،املنتدى االقتصادي العاملي https://bit.ly/2TU8HC7
 134صفحة األردن عىل موقع منظمة العمل الدولية https://bit.ly/3imHIsj
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أخــرى ،ارتفــع معــدل البطالــة اإلجــايل ( %25يف عــام  2021مقارنــة  ٪٢٤,٧يف عــام  )2020كــا ارتفــع
معــدل البطالــة بــن الرجــال ( %2٤,٢يف الربــع األول مــن عــام  2021بعــد أن كان  ٪٢٢,٦يف الربــع الرابــع
مــن عــام  .)2020ويف الربــع االول مــن عــام  ،2021وصلــت نســبة املتعطــات عــن العمــل والــايت يحملــن
شــهادة البكالوريــس إىل  ٪٧٩,٦مقابــل  ٪٢٥,١مــن املتعطلــن الذكــور الذيــن يحملــون شــهادة البكالوريــس.
وســجلت معــدالت البطالــة بــن فئــة الشــباب مســتويات مرتفعــة إذ بلغــت  ٪٦١,٥للفئــة العمريــة (-١٥
 )١٩عامـاً ،و ٪٤٥,٧للفئــة العمريــة ( )٢٤-٢٠عامـاً 135.كــا ارتفــع معــدل املشــاركة االقتصاديــة بــن النســاء
والــذي ســجل  ٪١٤خــال الربــع األول مــن عــام  ٢٠٢١مقابــل  ٪١٣,٧خــال الربــع الرابــع مــن عــام ٢٠٢٠
بتحســناً مقــداره ٠,٣نقطــة مئويــة.
ومــن حيــث تأثــر وجــود األطفــال عــى عمــل النســاء ،فقــد تبــن بأنــه كلــا زاد عــدد األطفــال كلــا
انخفضــت مشــاركة النســاء االقتصاديــة ،فحــوايل  ٪١٧,٨مــن النســاء الــايت ليــس لديهــن أطفــال يعملــن
وتنخفــض النســبة إىل  ٪٧,٢لــدى النســاء الــايت لديهــن  ٥أطفــال فأكــر .وللمســتوى التعليمــي أثــر مبــارش
عــى املشــاركة االقتصاديــة للمتزوجــات ،إذ أظهــر مســح االســكان والصحــة األرسيــة لعامــي ()2018-2017
بــأن  ٪٢٧,٦مــن املتزوجــات العامــات يحملــن شــهادة أعــى مــن الثانويــة ،و ٪٥,٩منهــن يحملــن شــهادة
الثانويــة ،و ٪٤,٢مســتواههن التعليمــي إعــدادي ،و ٪٨,٢منهــن مســتواهن التعليمــي أســايس ،وكانــت نســبة
 ٪١٢,٣مــن املتزوجــات العامــات أميــات.136
2.فرص العمل املستحدثة
بلــغ صــايف الفــرص املســتحدثة خــال عــام ( )٢٠١٩بحــدود ( )٤٢,٠٣٦فرصــة عمــل بزيــادة نســبتها ٪٤
مقارنــة مــع صــايف فــرص العمــل املســتحدثة عــام  ،٢٠١٨ومنهــا  ٪٧٩,٦فرصــة عمــل لألردنيــن .137وبلــغ
صــايف فــرص العمــل املســتحدثة للنســاء عــام  ٢٠١٩مــا نســبته  ٪٢٠,٦مــن مجمــل الفــرص .وكانــت معظــم
فــرص العمــل يف القطــاع الخــاص بنســبة  ٪٩٠,٩فيــا وفــر القطــاع العــام .138٪٥,٨
مثّــة أســباب عديــدة وراء تــرك النســاء ألعاملهــن ،ومعظــم هــذه األســباب تتصــل مبعايــر العمــل الالئــق
وأقلهــا كان بســبب الــزواج والتقاعــد ،واألســباب االجتامعيــة والصحيــة .وبنــا ًء عــى ذلــك فقــد تركــت ٪٥١,٧
مــن النســاء أعاملهــن ألســباب تتصــل بظــروف العمــل وطبيعتــه ،و ٪١٢,١تركــن العمــل ألســباب شــخصية،
و ٪٦,٦تركــن العمــل بســبب التقاعــد ،و ٪٦تركــن العمــل بســبب الــزواج ،و ٪٣,٢تركــن العمــل ألســباب
تتصــل بالحوافــز ،والنســب املتبقيــة توزعــت مــا بــن األســباب الصحيــة واالقتصاديــة وأســباب أخــرى.139
وللعمــر والحالــة الزواجيــة وعــدد األطفــال والوضــع املــادي ومــكان الســكن واملســتوى التعليمــي والجنســية
آثــار مبــارشة عــى النســاء مــن حيــث مشــاركتهن االقتصاديــة .إذ إن  ٪٩٩مــن النســاء الــايت ســبق لهــن
الــزواج وأعامرهــن مــا بــن ( )١٩-١٥عامـاً مل يعملــن إطالقـاً مقابــل  ٪١منهــن يعملــن حاليـاً ،وكانــت أعــى
نســبة للنســاء العامــات حاليـاً يف الفئــة العمريــة ( )٣٤-٣٠عامـاً ( )٪١٩,٤إذ تبــدأ بعدهــا باالنخفــاض لتصــل
إىل  ٪١٠يف الفئــة العمريــة ( )٤٩-٤٥عامـاً .و ٪١٢,٨مــن النســاء املتزوجــات حاليـاً يعملــن مقابــل  ٪٢٦,٥مــن
النســاء “املطلقــات” و”املنفصــات” و”األرامــل”.
 135مسح العاملة والبطالة ،الربع األول  ،2021دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
 136مسح العاملة والبطالة ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
 137الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
 138فرص العمل املستحدثة ،2019-2018 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3CihLlI
 139مسح العاملة والبطالة ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
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وبحســب الفئــات العمريــة ،فــأن مثّــة فــارق كبــر مــا بــن كبــار الســن وكبـرات الســن األردنيــن الذيــن مــا
زالــوا يف ســوق العمــل حيــث بلــغ معــدل املشــاركة االقتصاديــة للذكــور البالغــن مــن العمــر  ٦٠عــام فأكــر
 ٪١٠,٧يف املقابــل مل تتجــاوز قيمــة هــذا املعــدل عنــد النســاء مــن نفــس الفئــة العمريــة الواحــد باملئــة،
األمــر الــذي يحــد مــن مشــاركتهن االقتصاديــة إىل جانــب كــون أغلــب النســاء غــر نشــيطات اقتصاديـاً.140
3.العمل غري املنظم
ويف دراســة 141صــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة فقــد بلغــت نســبة النســاء األردنيــات الــايت يعملــن يف
القطــاع غــر املنظــم  ٪٤١مقابــل  ٪٥٣للذكــور ،و ٪٨منهــن يعملــن مــن املنــزل (مقارنــة بـــ  ٪1مــن الرجــال)
و ٪٧٤منهــن يعملــن يف مكتــب رســمي (مقابــل  ٪48للرجــال) ،وأن نســبة أكــر مــن النســاء مقارنــة بالذكــور
يعملــن يف الحــي القريــب مــن منازلهــن .ويرتكــز عملهــن يف التعليــم والصحــة والعمــل االجتامعــي ،وبنســب
أقــل يف التجــارة والبنــاء .كــا أن نســبة مــن النســاء أكــر مــن الرجــال يعملــن مهنيــات ،ومبهــن أوليــة ونســبة
أقــل تعملــن حرفيــات .إضافــة إىل أن  ٪٩٤منهــن يعملــن بأجــر.
4.عمل األطفال
تشــر الغايــة  ٧-٨مــن الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد)
إىل أنــه بحلــول عــام  ٢٠٢٥ال بــد مــن اتخــاذ تدابــر فوريــة للقضــاء عــى الســخرة ،وإنهــاء الــرق املعــارص
واالتجــار بالبــر ،وضــان الحظــر واالســتئصال ألســوأ أشــكال عمــل األطفــال ،مبــا يف ذلــك تجنيدهــم
واســتخدامهم جنــودا ً ،وإنهــاء عمــل األطفــال بجميــع أشــكاله .ويقــاس ذلــك بنســبة األطفــال الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن ( ٥و )١٧ســنة واملنخرطــن يف ســوق عمــل األطفــال وعددهــم حســب الجنــس
والعمــر (املــؤرش .)١-٧-٨
ويف األردن فقــد أشــار مســح وطنــي عــام  ٢٠١٦إىل أن عــدد األطفــال يف األردن ذكــورا ً وإناثـاً الذيــن تـراوح
أعامرهــم مــا بــن ( )١٧-٥عامـاً والذيــن يعملــون بلــغ  ٧٥,٩٨٢طفـاً منهــم  ٨,٨٦٨طفلــة وبنســبة .٪١١,٧
فيــا تشــر التقديـرات إىل ارتفــاع هــذا الرقــم ألســباب متعــددة مــن بينهــا األوضــاع االقتصاديــة وتداعياتهــا
عــى األرس .وبحســب الجنســية ،بلــغ عــدد األطفــال ذكــورا ً وإناث ـاً مــن الجنســية األردنيــة  ٦٠,٧٨٧طف ـاً،
ومــن الجنســية الســورية  ١١,٠٩٨طفـاً ومــن جنســيات أخــرى  ٤,٠٩٦طفـاً .وأشــار املســح إىل أن ٤٤,٩١٧
طفـاً (منهــم  ٢,٣٩٣طفلــة وبنســبة  )٪٢٦,٩يعملــون يف أعــال خطــرة وهــو مــا يشــكل  ٪٥٩,١مــن مجموع
عمــل األطفــال .وقــد حــدد املســح الفئــات العمريــة للطفــات الــايت يعملــن يف أعــال خطــرة ،فث ّمــة ٥٨٦
طفلــة أعامرهــن مــا بــن ( )١١-٥عامــاً ،و ٦٨٧طفلــة أعامرهــن مــا بــن ( )١٤-١٢عامــاً ،و ١,١٢٠طفلــة
أعامرهــن مــا بــن ( )١٧-١٥عامـاً.142
5.الفجوة يف األجور بني الجنسني
تشــر الغايــة  ٥-٨مــن الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد) إىل
أنــه وبحلــول عــام  ٢٠٣٠ال بــد مــن تحقيــق العاملــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الالئــق لجميع النســاء
والرجــال ،إضافــة إىل الشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة منهــم ،وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة.
ويقــاس ذلــك مبتوســط الدخــل يف الســاعة للنســاء والرجــال العاملــن حســب الجنــس والعمــر واملهنــة
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة (املــؤرش .)١-٥-٨
 140مسح العاملة والبطالة ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
 141دراسة حول آثار تدفق الالجئني السوريني إىل سوق العمل األردين ،أيار  ،2015منظمة العمل الدولية ومؤسسة فافو https://bit.ly/3fMUzlZ
 142املسح الوطني لعمل األطفال ،2016 ،منظمة العمل الدولية ،وزارة العمل ،اإلحصاءات ،مركز الدراسات االسرتاتيجية https://bit.ly/3ynuhhm
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إن متوســط األجــر الشــهري للعاملــن يف القطاعــن العــام والخــاص  ٥٤٠دينــارا ً للذكــور ( 761دوالر أمريــي)
و ٤,٨٤دينــارا ً لإلنــاث ( 683دوالر أمريــي) وبفجــوة يف األجــور لصالــح الذكــور بلغــت  ٥٦دينــارا ً .فيــا كان
متوســط ســاعات العمــل الشــهري  ٢٠٨ســاعات للذكــور و ١٨٨ســاعة لإلنــاث .143ويرتفــع متوســط األجــر
الشــهري للعاملــن يف القطــاع العــام عــى متوســط األجــر الشــهري للعاملــن يف القطــاع الخــاص ،إذ بلــغ
املتوســط يف القطــاع العــام  ٦٤٩دينــارا ً للذكــور مقابــل  ٥٥٥دينــارا ً لإلنــاث ،فيــا بلــغ املتوســط يف القطــاع
الخــاص  ٤٩٥دينــارا ً للذكــور مقابــل  ٤٢٢دنان ـرا ً لإلنــاث) .وبنــا ًء عــى ذلــك فــإن الفجــوة يف األجــور يف
القطــاع العــام  ٪١٤,٥ويف القطــاع الخــاص ( ٪١٤,٧مبعنــى كل  ١٠٠دينــار يحصــل عليــه الرجــل تحصــل املــرأة
عــى  ٨٥,٥دينــار و ٨٥,٣دينــار عــى التــوايل) .وكان متوســط ســاعات العمــل الشــهري يف القطــاع العــام
للذكــور  ١٦٩ســاعة ولإلنــاث  ١٦٦ســاعة ،ويف القطــاع الخــاص  ٢٢٤ســاعة للذكــور و ٢٠٧ســاعات لإلنــاث.
وتتفــاوت الفجــوة يف األجــور بــن الذكــور واإلنــاث العاملــن يف القطــاع العــام وفقـاً للمجموعــات الرئيســية
للمهــن ،ففــي فئــة املرشعــن وموظفــي اإلدارة العليــا بلغــت  ١,٥٧٨( ٪٣٤,١دينــارا ً للذكــور مقابــل ١,٠٤٠
دينــارا ً لإلنــاث) .ويف القطــاع الخــاص تتفــاوت الفجــوة يف األجــور وفقـاً للمجموعــات الرئيســية للمهــن أيضـاً،
ففــي فئــة املرشعــن وموظفــي اإلدارة العليــا بلغــت ( ٪٢٥,٨كل  ١٠٠دينــار يحصــل عليــه الرجــل تحصــل
املــرأة عــى  ٧٤,٢دينــارا ً).144
6.القيادة وملكية األصول
وتواجــه النســاء تحديــات مامثلــة ،إن مل تكــن أكــر يف ريــادة األعــال ،فلــم تتجــاوز نســبة الجمعيــات
التعاونيــة النســائية يف األردن  ٪٦,٥مــن مجمــوع التعاونيــات ،145وبالرغــم بــأن نســبة اإلنــاث املالــكات
لألســهم يف ســوق عــان املــايل قــد بلغــت  ٪٤٤مــن مجمــوع املســتثمرين األفـراد يف البورصــة ،إلّ أن القيمــة
النقديــة االجامليــة لهــذه األســهم مل تتجــاوز  ٪٢٤مــن مجمــوع القيــم النقديــة لكافــة األســهم ،كــا وأن
متثيلهــن يف مجالــس إدارة الــركات ال يتجــاوز  .146٪٢٢وبلغــت نســبة النســاء الحاصــات عــى بطاقــات
ائتــان  ٪٢١مــن مجمــوع حامــي البطاقــات ،واملقرتضــات مــن البنــوك حــوايل  ٪١٩مــن مجمــوع املقرتضــن،
وحســب مــن
فيــا بلغــت نســبة النســاء املودعــات يف البنــوك  ٪٢٧مــن مجمــوع املودعــن ،علــا بــأن ْ ٪١٦
النســاء يف األردن ميلكــن حســابات بنكيــة .147وتدنــت ملكيتهــن لألمــوال غــر املنقولــة إذ متتلــك  ٪١٧مــن
النســاء أر ٍ
اض و ٪٢٤منهــن ميتلكــن الشــقق ،148مــا أ ّدى إىل ضعــف وصولهــن إىل املــوارد مبــا فيهــا القــروض
الزراعيــة ،وإىل ضعــف حاميتهــن االجتامعيــة ،إذ مل يتجــاوز عــدد املشــركات يف الضــان االجتامعــي ٪٢٨
مــن مجمــوع املشــركني.149
7.أصحاب العمل والقروض
تظهــر آخــر البيانــات بــأن  ٪٥مــن الذكــور املشــتغلني و ٪١مــن اإلنــاث املشــتغالت هــم أصحــاب عمــل،
ويعمــل  ٪١٠,٢مــن الذكــور و ٪٢,٩مــن اإلنــاث لحســابهم الخــاص.150
 143الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
 144الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
 145الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
 146التقرير السنوي ،2020 ،هيئة األوراق املالية https://bit.ly/3frTUWA
 147تقرير االستقرار املايل ،2019 ،البنك املركزي األردين https://bit.ly/2VwqZK9
 148الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
 149التقرير السنوي ،2019 ،املؤسسة العامة للضامن االجتامعي https://bit.ly/3ChCVjy
 150الكتاب اإلحصايئ السنوي ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
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وتوزعــت القــروض امليكرويــة بــن الذكــور واإلنــاث ،إذ حصلــت اإلنــاث عــى  ١,٢٩٧قرضـاً وبنســبة ٪٣٩,٧
مــن مجمــوع القــروض ووفــرت  ٢,١٥١فرصــة عمــل ،فيــا بلــغ حجــم قــروض اإلنــاث  ١٠,١٥مليــون دينــار
وبنســبة  ٪٣٦,٣مــن حجــم التمويــل الــكيل .151وبلغــت نســبة النســاء مــن عــدد العمــاء النشــيطني لــدى
مؤسســات التمويــل األصغــر .152٪٦٩
8.األعامل غري مدفوعة األجر
تهــدف الغايــة  ٤-٥مــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) إىل
االعـراف بأعــال الرعايــة والعمــل املنــزيل غــر مدفوعــة األجــر وتقديرهــا بتوفــر الخدمــات العامــة والبنــى
التحتيــة ووضــع سياســات الحاميــة االجتامعيــة ،وتعزيــز تقاســم املســؤولية داخــل األرسة والعائلــة ،حســبام
يكــون ذلــك مناســباً عــى الصعيــد الوطنــي ،ويقــاس ذلــك مــن خــال نســبة الوقــت املخصــص لألعــال
املنزليــة وأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر ،حســب الجنــس والعمــر واملــكان (املــؤرش .)١-٤-٥
مل يجــر األردن أي مســح الســتخدام الوقــت ،كــا ال يحســب أعــال الرعايــة والعنايــة التــي غالبـاً مــا تقــوم
بهــا النســاء وتســاهم يف رفــع الناتــج القومــي اإلجــايل والتــي تكــون هــذه األعــال عــى حســاب األعــال
مدفوعــة األجــر.
ومــن الجديــر بالذكــر أن دراســة نفذتهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ومنتــدى البحــوث االقتصاديــة لعــام
 2020حــول اقتصــاد الرعايــة أظهــرت أنــه يف عــام  ،2016أمضــت النســاء مــا معدلــه  ١٨,٨ســاعة يف األســبوع
يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر بينــا يقــي الرجــال  ١,١ســاعة فقــط يف األســبوع .بيــد أن النســاء
يقضــن مــا معدلــه  ٥٧,١ســاعة يف األســبوع عــى العمــل بــدون أجــر
العامــات يق ّمــن باملزيــد حيــث
ّ
والعمــل بأجــر ( ١٩,٨و ٣٧,٣ســاعة عــى التــوايل) مقارنــة بإجــايل  ٤٣,٥ســاعة يقضيهــا الرجــال العاملــون
( ١,٥و 42ســاعة عــى التــوايل).
9.الضامن االجتامعي
شــكلت نســبة املشــركات العامــات مــن اإلنــاث  ٪٢٩عــام  ٢٠١٩بارتفــاع طفيــف عــن عــام ،)٪٢٨,٥( ٢٠١٨
وبلغــت نســبة املشــركات اختياري ـاً  ٪٣٢مــن مجمــوع املشــركني اختياري ـاً .واســتفادت مــن منافــع تأمــن
األمومــة عــام  ٢٠١٩بحــدود  ١٠,١٣٦مشــركة ،وكانــت الغالبيــة العظمــى للمشــركات املســتحقات لبــدالت
إجــازة األمومــة ( )٪٣٩,٤ممــن يعملــن يف قطــاع التعليــم .وارتفعــت ارتفاع ـاً ملحوظ ـاً أعــداد املســتفيدين
مــن تعويــض الدفعــة الواحــدة بنســبة  ٪٢٩,٥مقارنــة مــع عــام  ،٢٠١٨أكــر مــن نصفهــم مــن غــر األردنيــن
( ٪٥١,٥شــكلت اإلنــاث منهــم  ،)٪٣٧,١كــا أن  ٪٢٩,٧مــن إجــايل املســتفيدين مــن تعويــض الدفعــة
الواحــدة كان بســبب “انتهــاء خدمــة املشــركات بســبب الــزواج ،أو الرتمــل ،أو الطــاق” ،وقــد بلغــت نســبة
األردنيــات منهــن أكــر مــن .153٪٩٩,٩
	10.الفقر
تســعى الغايــة  ٢-١اىل تخفيــض نســبة الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميــع األعــار الذيــن يعانــون الفقــر
بجميــع أبعــاده وفقـاً للتعاريــف الوطنيــة مبقــدار النصــف عــى األقــل ،بحلــول عــام  2030وتقــاس بنســبة
الســكان الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر الوطنــي ،بحســب الجنــس والعمــر (املــؤرش  )١-٢-١ونســبة
 151التقرير السنوي ،2018 ،صندوق التنمية والتشغيل https://bit.ly/2VoxwXx
 152تقرير أداء الربع الثالث  ،2020شبكة تنمية ملؤسسات التمويل األصغر https://bit.ly/3xokTsz
 153التقرير السنوي ،2019 ،املؤسسة العامة للضامن االجتامعي https://bit.ly/3ChCVjy
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الرجــال والنســاء واألطفــال مــن جميــع األعــار الذيــن يعانــون الفقــر بجميــع أبعــاده وفق ـاً للتعاريــف
الوطنيــة (املــؤرش .)٢-٢-١
بلغــت نســبة الفقــر يف األردن  ٪١٥,٧مــن األفـراد (الهــدف األول مــن أهــداف التنميــة املســتدامة “القضــاء
عــى الفقــر” ،املــؤرش  ،)١-٢-١فيــا بلغــت فجــوة الفقــر  ،٪٣,٥وشــدة الفقــر  .٪١,٢ويقصــد بفجــوة الفقــر
حجــم الفجــوة النقديــة اإلجامليــة الالزمــة لرفــع إنفــاق الفقـراء إىل مســتوى خــط الفقــر ،أي يصبحــون غــر
فق ـراء ،أمــا شــدة الفقــر فهــي مقيــاس نســبي يعطــي صــورة عــن مــدى التفــاوت يف درجــات الفقــر بــن
الفقـراء أنفســهم ،فكلــا ارتفعــت قيمــة املــؤرش دل ذلــك عــى درجــة أكــر مــن التفــاوت .154وخــال عــام
 ،٢٠٢٠بلغــت نســبة اإلنــاث املســتفيدات مــن برنامــج املعونــات الشــهرية مــن صنــدوق املعونــة الوطنيــة
 ٪٦١فيــا نســبة الذكــور .155٪٣٩
سادساً :املشاركة السياسية
تشــر الغايــة  ٥-٥مــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) إىل
كفالــة املشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة وفرصهــا املتســاوية مــع الرجــل يف شــغل املناصــب القياديــة عــى
جميــع مســتويات صنــع الق ـرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة .ويقــاس ذلــك بنســبة املقاعــد
التــي تشــغلها النســاء يف الربملانــات الوطنيــة (املــؤرش -١-٥-٥أ) ،وبنســبة املقاعــد التــي تشــغلها النســاء يف
الحكومــات املحليــة (املــؤرش -١-٥-٥ب).
وحصلــت النســاء األردنيــات عــى حقهــن يف االنتخــاب والرتشــح عــام  ،١٩٧٤وبســبب تجميــد الحيــاة
الربملانيــة يف  23ترشيــن الثــاين  1974اســتجابة لقـرار القمــة العربيــة بعــد حــل مجلــس النــواب التاســع مل
تتــح لهــن فرصــة املشــاركة الفعليــة ّإل يف عــام  ١٩٨٤باالنتخابــات التكميليــة لشــغور عــدد مــن املقاعــد
بســبب الوفــاة ،وكانــت مشــاركتهن آنــذاك ناخبــات لعــدم ترشــح أي امــرأة إلشــغال أي مــن املقاعــد يف
حينــه.
1.مجلس األعيان
بلغــت نســبة عضويــة النســاء يف مجلــس األعيــان األردين الثامــن والعرشيــن لعــام  ٢٠٢٠بحــدود ،٪١٠,٨
فيــا بلغــت النســبة  ٪١٥,٤يف املجلــس الســابع والعرشيــن .وشــهد املجلــس الســادس والعــرون الــذي
تشـكّل عــام  ٢٠١٣تشــكيل أول لجنــة مختصــة باملــرأة والتــي مــا زالــت إىل اليــوم .وكانــت ليــى رشف أول
امــرأة تعــن يف مجلــس األعيــان عــام  ١٩٨٩يف املجلــس الســادس عــر ،فيــا بلــغ عــدد النســاء (بــدون
تك ـرار) الــايت تــم تعيينهــن يف مجلــس األعيــان منــذ إنشــائه  ٤٠امــرأة.156
2.مجلس النواب
لقــد حصــدت النســاء خــال امل ـ ّدة ( ٨٠ )٢٠٢٠-١٩٧٤مقعــدا ً وحســب مــن أصــل  ٩١٠مقاعــد يف مجلــس
النــواب األردين (الحــادي عــر حتــى التاســع عــر) وبنســبة بلغــت  .٪٨,٨ومــن بــن هــذه املقاعــد ١١
مقعــدا ً ( ٪١٣,٧مــن مقاعــد النســاء) بالتنافــس و ٦٩مقعــدا ً ( ٪٨٦,٣مــن مقاعــد النســاء) عــى نظــام الكوتــا
النســائية .ومــع تراجــع عــدد املرشــحات يف االنتخابــات النيابيــة لعــام  ١٩٩٣ليصــل إىل ثــاث مرشــحات
مــن أصــل ( )٥٣٤مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته ( ،)٪٠,٥٦إلّ أن إحداهــن قــد فــازت لتكــون املــرأة
 154كتاب األردن باألرقام ،2019 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
 155إحصائيات وزارة التنمية االجتامعية ،2020 ،مرسلة إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي.
 156كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
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األردنيــة األوىل التــي تدخــل مجلــس النــواب وهــي الســيدة توجــان فيصــل ،وشــكلت نســبة متثيــل النســاء
( )٪١,٢٥أي مقعــد واحــد مــن أصــل  ٨٠مقعــدا ً .ومبوجــب قانــون االنتخــاب رقــم ( )٣٤لعــام ٢٠٠١
والــذي عــدل عــام  ،٢٠٠٣تــم تخصيــص كوتــا للنســاء بلغــت ســتة مقاعــد مــن إجــايل  ١١٠مقاعــد أي
مــا نســبته ( .)٪٥,٥وشــكلت انتخابــات مجلــس النــواب الخامــس عــر عــام  ٢٠٠٧نقلــة نوعيــة للنســاء
األردنيــات مــن حيــث أعــداد املرشــحات التــي بلغــت مــا نســبته ( ،)٪٢٢,٥فقــد ترشــحت ( )١٩٩ســيدة
مــن أصــل ( )٨٨٥مرشــحاً ومرشــحةّ ،إل أن هــذه الزيــادة مل تــؤد إىل زيــادة يف عــدد النســاء الفائــزات
بالتنافــس وكان التمثيــل النســايئ يف املجلــس مــا نســبته ( ،)٪٦,٣٦إذ فــازت مرشــحة واحــدة بالتنافــس.157
ويف عــام  ٢٠١٠صــدر قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب ،إذ أبقــى عــى الصــوت الواحــد مــع زيــادة عــدد
مقاعــد الربملــان مــن ( )١١٠إىل ( )١٢٠مقعــدا ً وزيــادة املقاعــد املخصصــة للكوتــا مــن ســتة مقاعــد إىل ١٢
مقعــدا ً ،وبنــا ًء عــى ذلــك أجريــت انتخابــات مجلــس النــواب الســادس عــر لعــام  ٢٠١٠إذ ترشــحت ()١٣٤
ســيدة مــن أصــل ( )٧٦٣مرشــحاً ومرشــحة بنســبة وصلــت إىل ( ،)٪١٧,٦ومل تتمكــن ســوى مرشــحة واحــدة
مــن الفــوز بالتنافــس .وتجــدر اإلشــارة إىل زيــادة عــدد املقاعــد املخصصــة للكوتــا النســائية مــن ( )١٢إىل
( )١٥مقعــدا ً مبوجــب قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب .كــا تــم اســتحداث ( )٢٧مقعــدا ً للقوائــم الوطنيــة
و( )١٠٨للدوائــر املحليــة ليصبــح العــدد اإلجــايل ملقاعــد مجلــس النــواب ( )١٥٠مقعــدا ً.158
وقــد بلــغ عــدد املتقدمــن بطلبــات ترشــح للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب النتخابــات مجلــس النــواب الســابع
عــر التــي جــرت بتاريــخ  ٢٠١٣/١/٢٣حــوايل ( )١,٥٢٨مرشــحاً ومرشــحة ،مــن بينهــم ( )٢٠٨لســيدات عــى
مــدار األيــام الثالثــة املحــددة لتقديــم طلبــات الرتشــح ،إذ وصــل عــدد طلبــات الرتشــح للدوائــر املحليــة
( )٦٩٨طلبـاً ،منهــا ( )١٢١للنســاء ،ووصــل عــدد القوائــم يف الدائــرة العامــة إىل ( )٦١قامئــة تضمنــت ()٨٢٩
مرشــحاً مــن بينهــم ( )٨٨مرشــحة .وقــد فــازت  ١٨امــرأة مــن بينهــن امــرأة عــى القوائــم واثنتــان بالتنافــس
(خــارج نظــام الكوتــا).
وخــال عــام  ٢٠١٦صــدر قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم  ٦لعــام  ٢٠١٦ومبوجبــه فقــد تــم تخفيــض
عــدد مقاعــد املجلــس إىل ( )١٣٠مقعــدا ً خصــص منهــا ( )١٥مقعــدا ً للكوتــا النســائية بواقــع ( )٪١١,٥مــن
املقاعــد اإلجامليــة .وقــد جــرت انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عــر بتاريــخ  ٢٠١٦/٩/٢٠إذ بلــغ عــدد
املرشــحني  ١,٢٥٢مرشــحاً ومرشــحة منهــم  ٢٥٧مرشــحة .ومتكنــت خمــس نســاء مــن الفــوز بالتنافــس.
وتشــر نتائــج االنتخابــات النيابيــة للمجلــس التاســع عــر والتــي جــرت يف عــام  ٢٠٢٠عــى أنــه وألول مــرة
منــذ املجلــس الخامــس عــر (عــام  )٢٠٠٧مل تحصــل النســاء عــى مقاعــد بالتنافــس ،وبلــغ عــدد الفائـزات
يف انتخابــات املجلــس التاســع عــر  ١٥ســيدة حصلــن عــى مقاعــد حســب نظــام الكوتــا ،فيــا مل تنجــح أي
مرشــحة يف الوصــول إىل الربملــان عــن طريــق التنافــس عــى عكــس انتخابــات عــام  ،٢٠١٦إذ حصلــت النســاء
عــى خمســة مقاعــد تنافســياً إىل جانــب مقاعــد الكوتــا .وتراجعــت نســبة التمثيــل النســايئ يف مجلــس
النــواب التاســع عــر إىل  .٪١١,٥إلّ أن وفــاة أحــد أعضــاء مجلــس النــواب أدى إىل دخــول ســيدة كانــت قــد
تلتــه باألصــوات ،ورفعــت بذلــك نســبة التمثيــل النســايئ يف املجلــس إىل .159٪١٢,٣
3.املجالس البلدية
يف عــام  ،١٩٩٥وبنــاءا ً عــى مبــادرة مــن ســمو األمــرة بســمة بنــت طــال رئيســة اللجنــة الوطنيــة لشــؤون
املــرأة وافــق مجلــس الــوزراء عــى تعيــن  ٩٩امــرأة يف عضويــة املجالــس البلديــة واملحليــة يف أنحــاء اململكــة
 157كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
 158كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
 159كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
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كافــة ،مــا شــجع النســاء عــى الرتشــح لالنتخابــات البلديــة التــي جــرت يف العــام ذاتــه ،إذ ترشــحت ١٥
امــرأة فــاز منهــن عــرة نســاء مــن بينهــن أول رئيســة لبلديــة وهــي الســيدة إميــان فطيــات رئيســة
160
لبلديــة الوهادنــة.
ويف العــام  ١٩٩٩ترشــحت لالنتخابــات البلديــة  ٤٣امــرأة فــاز منهــن  ٨وتــم تعيــن  ،٢٥ويف العــام ٢٠٠٣
دمجــت البلديــات (ليصبــح مجموعهــا  ٩٩مــن اصــل  )328وأجريــت انتخاباتهــا وترشــحت  ٤٦امــرأة فــاز
منهــن  ٥وتــم تعيــن  ٩٨لضــان وجــود امــرأة واحــدة عــى األقــل يف كل بلديــة .ويف العــام  ٢٠٠٧عــدل
قانــون االنتخابــات البلديــة لتمنــح املــرأة حــوايل  ٪٢٠مــن مجمــوع املقاعــد يف املجالــس البلديــة ككوتــا
نســائية ،وترشــحت  ٣٥٥امــرأة فــاز منهــن  ٢٢٦مــن بينهــن  ٢٣ســيدة بالتنافــس ،كــا ترشــحت  ٦نســاء
لرئاســة البلديــة فــازت منهــن رئيســة بلديــة واحــدة .وإظهــرت نتائــج االنتخابــات البلديــة لعــام  ،٢٠١٧بــأن
النســاء حصــدن مــا نســبته  ٪٢٧,٨مــن املقاعــد ( ٪٢٠مــن خــال الكوتــا و  ٪٧,٨بالتنافــس) ومل تفــز أي
امــرأة برئاســة البلديــة.161
4.مجالس املحافظات
يف التجربــة األوىل مــن نوعهــا ،أجريــت انتخابــات مجالــس املحافظــات عــام  ٢٠١٧مبوجــب قانــون الالمركزية
رقــم ( )٤٩لعــام  ،٢٠١٥مــن بــن  117مرشــحة ،متكنــت اربــع نســاء مــن الفــوز بالتنافــس و  32مــن خــال
الكوتــا النســائية ليصبــح املجمــوع ( 36أكــر مــن  ٪10مــن  299مقعـ ًدا) .وأظهــرت النتائــج حصــول املــرأة
عــى  17مقعـ ًدا إضاف ًيــا مــن خــال تعينهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء (بإضافــة  )٪5وبذلــك وصــل إجــايل
عــدد النســاء املنتخبــات واملعينــات ملجلــس املحافظــة إىل  53مــن أصــل  376مقعـ ًدا يف مجالــس املحافظــات
 أكــر مــن .162٪155.مجلس الوزراء
عــام ُ ١٩٧٩عيِّنــت الســيدة إنعــام املفتــي أول وزيــرة أردنيــة ،ومنــذ ذلــك التاريــح وحتــى عــام  ،٢٠٢٠وصــل
عــدد الوزيـرات األردنيــات  ٣٤وزيــرة (بــدون تكـرار) تقلــدن العديــد مــن الحقائــب الوزاريــة ،والتــي كانــت
يف أغلبهــا وزارات خدميــة .أعــى متثيــل نســايئ كان بوجــود ســبع وزي ـرات بحكومــة عمــر الــرزاز وبنســبة
 ٪٢٥مــن مجمــوع أعضــاء مجلــس الــوزراء البالــغ عددهــم  ٢٨وزي ـرا ً ووزيــرة .ويبلــغ عــدد الوزي ـرات يف
وحســب بنســبة .163٪٧
حكومــة بــر الخصاونــة بعــد التعديــل الثــاين عليهــا خــال آذار  ،٢٠٢١وزيرتــن ْ
6.األحزاب السياسية
تشــر الغايــة  ٧-١٦مــن الهــدف الســادس عــر من أهــداف التنمية املســتدامة (الســام والعدل واملؤسســات
القويــة) إىل كفالــة اتخــاذ القـرارات عــى نحــو مســتجيب لالحتياجــات وشــامل للجميــع وتشــاريك ومتثيــي
عــى جميــع املســتويات .ويقــاس ذلــك بنســبة الوظائــف (حســب العمــر والجنــس واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
والفئــات الســكانية) يف املؤسســات العامــة (الهيئــات الترشيعيــة الوطنيــة واملحليــة ،والخدمــة العامــة،
والســلطة القضائيــة) مقارنــة مبســتويات التوزيــع عــى الصعيــد الوطنــي (املــؤرش  )١-٧-١٦ونســبة الســكان
الذيــن يعتقــدون أن صنــع الق ـرار عمليــة شــاملة للجميــع وملبيــة لالحتياجــات ،بحســب الجنــس والعمــر
واإلعاقــة والفئــة الســكانية (املــؤرش .)٢-٧-١٦
 160كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
 161املؤرشات الجندرية ،2018 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
 162كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
 163كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
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وبعــد صــدور قانــون األحـزاب السياســية رقــم ( )٣٩لعــام  ،٢٠١٥بلــغ عــدد األحـزاب السياســية املرخصــة يف
األردن وفقـاً لبيانــات وزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة  ٤٩حزبـاً ،164إلّ أن مشــاركة النســاء األردنيــات يف
الحيــاة الحزبيــة كانــت ومــا زالــت ضئيلــة ،وخاصــة عــى مســتوى القيــادات (ثــاث نســاء يشــغلن منصــب
أمينــات عامــات وبنســبة  ،)٪٦,١وتبلــع نســبة النســاء يف األحـزاب السياســية .165٪٣٥,٣
7.النقابات املهنية
وتبــن آخــر األرقــام حــول النســاء العامــات يف القطــاع الصحــي  ،بــأن النســاء يشــكلن مــا نســبته ٪٦١,٤
مــن أطبــاء األســنان ،غــر أن متثيلهــن يف مجلــس النقابــة مل يتجــاوز  ،٪١٨,٢وضــم مجلــس النقابــة الثــاين
والثالثــون ( )٢٠١٩-٢٠١٦عضوتــن فقــط .ومــع أن النســاء يشــكلن النســبة األكــر مــن أعضاء نقابــة املمرضني
والبالغــة ّ ،٪٧٩,٣إل أن متثيلهــن يف مجلــس النقابــة لألعــوام ( )٢٠٢١-٢٠١٨مل يتجــاوز مقعديــن مــن أصل ١١
مقعــدا ً وبنســبة  ،٪١٨,٢علـاً بــأن املقعديــن مخصصــان لفئــة القبالــة والتــي يقتــر أعضاؤهــا عــى النســاء.
166

كــا فــازت امرأتــان بعضويــة مجلــس األطبــاء للــدورة الثالثــة والثالثــن ( )٢٠٢٢-٢٠١٩مــن بــن  ١٢عضــوا ً
إىل جانــب مركــز النقيــب ،وبذلــك تكــون نســبة التمثيــل النســايئ يف مجلــس النقابــة  ،٪١٥,٤يف حــن مل يكــن
مثّــة أي امــرأة يف مجلــس النقابــة الســابق .ووصلــت نســبة النســاء مــن عــدد األطبــاء املســجلني يف النقابــة
لنهايــة عــام  ٢٠١٩بحــدود  .٪٢٠,٢وفــازت ســيدتان لعضويــة مجلــس نقابــة الصيادلــة يف دورته الـــ  ٣٠للم ّدة
( )٢٠٢٠-٢٠١٧مــن بــن  ١١عضــوا ً مبــن فيهــم النقيــب ،وقــد انخفــض التمثيــل النســايئ يف مجلــس نقابــة
الصيادلــة ليصــل إىل  ،٪١٨,١فيــا كان التمثيــل النســايئ يف املجلــس الســابق  ٪٢٧,٢بوجــود ثــاث ســيدات.
عل ـاً بــأن ســجالت نقابــة الصيادلــة لعــام  ٢٠١٧تشــر إىل أن نســبة النســاء املســجالت يف النقابــة تصــل
إىل  .٪٦٠,٩وقــد فــازت امــرأة واحــدة لعضويــة مجلــس نقابــة األطبــاء البيطريــن األردنيــن وحصلــت عــى
مقعــد يف مجلــس النقابــة املؤلــف مــن النقيــب و ٨أعضــاء ملجلــس النقابــة الـــ  ٢١يف دورتــه (،)٢٠٢٠-٢٠١٧
لتمثــل النســاء للمــرة األوىل منــذ عــام  .١٩٧٢وبذلــك تصبــح نســبة التمثيــل النســايئ يف املجلــس .167٪١١,١
كــا فــازت امرأتــان لعضويــة مجلــس نقابــة الصحفيــن األردنيــن يف دورتــه ( )٢٠٢٠-٢٠١٧من بــن  ١١عضوا ً
مبــن فيهــم النقيــب ونائبــه ،وقــد ارتفــع التمثيــل النســايئ يف مجلــس نقابــة الصحفيــن وألول مــرة يف تاريخــه
ليصــل إىل  ،٪١٨فيــا كان التمثيــل النســايئ يف املجلــس الســابق  .٪٩ويشــار إىل أن نســبة النســاء مــن عــدد
أعضــاء الهيئــة العامــة لنقابــة الصحفيــن  .٪٢٦وشــكلت النســاء مــا نســبته  ٪٥١,٣مــن املهندســن الزراعيــن
املنتســبني للنقابــة حتــى نهايــة عــام  ،٢٠١٨علـاً بــأن التمثيــل النســايئ يف مجلــس النقابــة (الرابــع والعرشين
 )٢٠٢١-٢٠١٨واملؤلــف مــن  ٩أعضــاء اقتــر عــى عضوتــن وبنســبة  .٪٢٢,٢وتشــكل النســاء  ٪٢٦,٧مــن
املهندســن حتــى نهايــة عــام  ٢٠١٩علـاً بأنــه ال يوجــد متثيــل نســايئ يف مجلــس النقابــة (.168)٢٠٢١-٢٠١٨
كــا وصــل عــدد املحامــن املســجلني يف النقابــة لنهايــة عــام  ٢٠١٩بحــدود  ١٣,٤٨٠محاميـاً شــكلت النســاء
مــا نســبته  .٪٢٧,٣ومل تتمكــن النســاء مــن الفــوز بعضويــة املجلــس يف دورتــه الـــ  ٤٣للمــ ّدة (-٢٠١٧
 )٢٠١٩مــن بــن  ١١عضــوا ً مبــن فيهــم النقيــب ،ليكــون مجلــس نقابــة املحامــن دون متثيــل نســايئ لدورتــن
متتاليتــن .كــا ال يوجــد متثيــل نســايئ يف مجلــس نقابــة املعلمــن متتاليتــن ،إذ خــا املجلــس الحــايل ()٢٠١٩
 164لالطالع عىل قامئة األحزاب املرخصة يف األردن https://bit.ly/3bCUPRx
 165املؤرشات الجندرية ،2018 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
 166املؤرشات الجندرية ،2018 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
 167كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
 168كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
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مــن التمثيــل النســايئ يف دورتــه الثالثــة ،ومــع أن ثلثــي معلمــي املرحلــة األساســية ومعلمــي املرحلــة الثانوية
ومديــري املــدارس للمرحلــة األساســية ومديــري املــدارس للمرحلــة الثانويــة هــن مــن اإلنــاث.169
8.القضاء
بلــغ عــدد القضــاة يف األردن حتــى نهايــة عــام  ٢٠١٩بحــدود  ١,٠٢٢قاضيـاً شــكلت اإلنــاث  ٪٢٥مــن مجموع
القضــاة .وأظهــر تقريــر املجلــس القضايئ لعــام  ٢٠١٩بأن عدد أعضــاء املجلس القضايئ  ١١عضوا ً يرأســه رئيس
محكمــة التمييــز ومــن بــن األعضــاء قاضية واحــدة ،لتكون بذلك نســبة التمثيل النســايئ يف املجلــس  .٪٩فيام
تتكــون األمانــة العامــة للمجلــس مــن  ٦قضــاة مــن بينهــم  ٣قاضيــات وبنســبة متثيــل نســايئ بلغــت .170٪٥٠
ومحكمــة التمييــز خاليــة مــن التمثيــل النســايئ و ٪٣٦نســبة متثيــل النســاء يف املكتــب الفنــي للمحكمــة،
وتشــكل النســاء  ٪٦مــن مجمــوع قضــاة النيابــة ،كــا أنــه قــد خلــت محكمــة الجنايــات الكــرى مــن
القاضيــات .ومثّــة قاضيــة واحــدة يف املحكمــة اإلداريــة ،وال متثيــل نســايئ يف املحكمــة اإلداريــة العليــا أو
النيابــة العامــة اإلداريــة .171ومثّ ــة قاضيــة واحــدة يف جهــاز التفتيــش القضــايئ وقاضيــة ترأســت املعهــد
القضــايئ ،وقاضيــة واحــدة يف املحكمــة الدســتورية وبنســبة  ،٪١١وقاضيــة واحــدة يف القضــاء الكنــي ،وال
نســاء قاضيــات يف القضــاء الرشعــي.
9.النساء يف اإلدارة العليا يف القطاع العام
تشــر الغايــة  ٥-٥مــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) إىل
كفالــة املشــاركة الكاملــة والفعالــة للمــرأة وفرصهــا املتســاوية مــع الرجــل يف شــغل املناصــب القياديــة عــى
جميــع مســتويات صنــع القـرار يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة والعامــة .ويقــاس ذلــك بنســبة النســاء يف
املناصــب اإلداريــة (املــؤرش .)٢-٥-٥
شــكلت النســاء  ٪48مــن موظفــي القطــاع العــام بنهايــة عــام  ،2020وكذلك شــكلت النســاء يف مناصب صنع
القـرار  .٪48وبحســب الفئــات الوظيفيــة يف األردن ،تشــكل النســاء  ٪9مــن الفئــة العليــا .كام تشــكل النســاء
يف الفئــات التــي تليهــا  ٪50مــن العاملــن يف الفئــة األوىل (األدوار القياديــة واإلرشافيــة ووضــع السياســات
والخطــط) و ٪61يف الفئــة الثانيــة (األعــال اإلدارية أو التعليمية أو املحاســبية أو الفنيــة أو األعامل التنفيذية
املامثلــة) و ٪23مــن الفئــة الثالثــة (الحــرف اليدويــة ،والخدمــات املســاعدة ،واملهــن املهنيــة األخــرى).172
	10.غرف الصناعة والتجارة
مثّــة امــرأة واحــدة يف مجلــس إدارة غرفــة صناعــة عــان املكــون مــن تســعة أعضــاء وبنســبة  ٪١١,١عــام
 ،٢٠١٩وامــرأة واحــدة يف مجلــس إدارة غرفــة صناعــة إربــد املكــون أيضــاً مــن تســعة أعضــاء وبنســبة
 ،٪١١,١وامــرأة واحــدة أيض ـاً يف مجلــس إدارة غرفــة صناعــة الزرقــاء املكــون مــن تســعة أعضــاء وبنســبة
 .٪١١,١وخلــت مقاعــد ممثــي القطاعــات الصناعيــة مــن أي متثيــل نســايئ .173وتخلــو مجالــس غــرف التجارة
وممثــي القطاعــات التجاريــة لعــام  ٢٠١٩البالغــة  ١٦غرفــة تجاريــة مــن أي متثيــل نســايئ.174
 169كتاب املرأة األردنية يف الحياة العامة والسياسية خالل  100عام ،2021 ،جمعية معهد تضامن النساء األردين https://bit.ly/2VldCg0
 170التقرير السنوي ،2019 ،املجلس القضايئ األردين https://bit.ly/2NYqKDz
 171التقرير السنوي ،2019 ،املجلس القضايئ األردين https://bit.ly/2NYqKDz
 172كتاب ديوان الخدمة املدنية رقم  95/4بتاريخ  2021/1/10واملوجه إىل رئيس اللجنة الوزارية العليا لتمكني املرأة.
 173انتخابات غرف الصناعة ،2019 ،الهيئة املستقلة لالنتخاب https://bit.ly/3uvGIpF
 174انتخابات غرف التجارة ،2019 ،الهيئة املستقلة لالنتخاب https://bit.ly/3kpGjRc
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	11.القطاع الخاص
أظهــرت دراســة 175أجريــت يف نهايــة عــام  ٢٠١٥بــأن النســاء يشــغلن  ٪٢١مــن املناصــب التنفيذيــة العليــا يف
الــركات املســاهمة العامــة ،ومثّــة اختالفــات يف نســبة التمثيــل النســايئ يف مجالــس اإلدارة تبعـاً للقطاعــات
االقتصاديــة املختلفــة .وبينــت الدراســة بــأن أعــى متثيــل نســايئ يف مجالــس إدارة الــركات املصنفــة كان
ضمــن القطــاع الخدمــايت الصحــي وبنســبة  ،٪١٠,٧ووصلــت أدىن نســبة متثيــل للنســاء وهــي  ٪٤يف رشكات
قطــاع الخدمــات املاليــة ،ومل يكــن مث ّــة أي متثيــل نســايئ يف مجالــس إدارة كل مــن قطاعــات الهندســة
واالتصــاالت والتكنولوجيــا.
	12.قطاع البنوك
تشــكل النســاء  ٪٣٤,٦مــن موظفــي البنــوك العاملــة يف األردن ،وذلــك حتــى نهايــة عــام ( ٢٠١٧باســتثناء
البنــك االســتثامري) .إن التمثيــل النســايئ يف قطــاع البنــوك يف األردن يع ـ ُّد مــن أعــى النســب.176
	13.القطاع العسكري واألمني
تــم اســتحداث مكتــب النــوع االجتامعــي يف مديريــة األمــن العــام بتاريــخ  ،٢٠٢٠/٥/٢١ومنصــب مستشــار
النــوع االجتامعــي ويتبعــان ملديــر ديــوان األمــن العــام .ويهــدف املكتــب إىل ادمــاج ومأسســة منظــور
النــوع االجتامعــي و دعــم تطويــر سياســات واسـراتيجيات و برامــج مراعيــة للنــوع االجتامعــي يف مديريــة
األمــن العــام ،واإلرشاف عــى متابعــة تنفيــذ خطــة العمــل الســنوية إلدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي يف
مديريــة األمــن العــام ،والحفــاظ عــى عالقــات عمــل إيجابيــة مــع شــبكة واســعة مــن الــركاء الوطنيــن
(مؤسســات القطــاع الحكومــي ،مؤسســات القطــاع األمنــي والعســكري ،اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة،
منظــات املجتمــع املحــي) فيــا يتعلــق بإدمــاج النــوع االجتامعــي ،وإعــداد التقاريــر الدوليــة والوطنيــة
التــي تهتــم بعكــس مــدى تنفيــذ األمــن العــام إلدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي ورصــد وتحليــل التطــورات
املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي عــى املســتويني الوطنــي والــدويل ،ونــر ثقافــة مفهــوم النــوع االجتامعــي
وق ـرار مجلــس األمــن رقــم  ١٣٢٥يف مديريــة األمــن العــام وعــى كافــة املســتويات ،واملســاعدة يف رصــد
وتقييــم التقــدم املحــرز يف السياســات والربامــج وامليزانيــة وتطويــر األدوات واملنهجيــات الالزمــة إلدمــاج
منظــور النــوع االجتامعــي.
ومــن أهــم إنجــازات املكتــب تــم عقــد ( )٥ورشــات عمــل عــى مســتوى القــادة واملــدراء يف إقليــم العاصمــة
وإقليــم الجنــوب وإقليــم الشــال بواقــع ( )٦٥مشــرك ،وعقــد دورات متخصصــة يف النــوع االجتامعــي حيث
بلــغ عــدد املشــركني فيهــا ( )٢٣٤مشــاركة و ( )٢٥٠مشــارك ،وإعطــاء محــارضات توعويــة حيــث بلــغ عــدد
املســتفيدين منهــا ( )٢٢٣مشــاركة و ( )٢,٤٤٠مشــارك ،وعقــد دورات متخصصــة يف اللغــة اإلنجليزيــة والتــي
تعتــر متطلــب أســايس الجتيــاز فحــص  SAATبالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف األردن لــدى
مركــز خارجــي معتمــد حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين ( )٤٥مشــارك و ( )١٧١مشــاركة ،وعقــد دورات قيــادة
مركبــات الدفــع الرباعــي خاصــة للعنــر النســايئ والتــي تعتــر أحــد املتطلبــات األساســية للمشــاركة يف مهام
حفــظ الســام ،وإعــداد الدليــل الشــخيص الشــامل للمشــاركات يف قــوات حفــظ الســام الدوليــة العتامدهــا
كمرجــع لهــن خــال املشــاركة باملهــات بالرشاكــة مــع هيئــة األمــم املتحــدة يف األردن ،واملشــاركة يف اعــداد
مقــرح مــروع بنــاء مركــز تدريبــي خــاص بالعنــر النســايئ ضمــن مبــادرة األساســية متخصــص بالتدريــب
عــى املهــارات املطلوبــة للمشــاركة يف عمليــات حفــظ الســام ،واملشــاركة يف بنــاء قــدرات وتأهيــل وتدريــب
( )٢٨مــن العنــر النســايئ للمشــاركة يف رسايــا حفــظ الســام ،حيــث تــم ارســال ( )١٤منهــن ضمــن وحــدات
 175دراسة “أثر التمثيل النسايئ يف مجالس إدارات الرشكات عىل األداء االقتصادي للرشكات يف األردن” ،بيت الحوكمة األردين للتدريبhttps://bit.ly/3qTYHE9 ،2015 ،
 176التقرير السنوي ،2017 ،جمعية البنوك يف األردن http://bit.ly/31snSQw
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الرشطــة املشــكلة يف الكونغــو والتــي تعتــر نــواة للمشــاركة النســائية يف هــذا املجــال ،وعقــد جلســات
إرشــادية متخصصــة حــول املشــاركة بقــوات حفــظ الســام حيــث بلــغ عــدد املســتفيدات ( )١٥مشــاركة
مــن مديريــة األمــن العــام ،ومتابعــة وتجهيــز جميــع اإلج ـراءات الالزمــة لتوقيــع مذكــرة تفاهــم “الــي”
(الــي هــي عبــارة عــن مبــادرة لتأســيس صنــدوق ائتــاين أنشــأته األمــم املتحــدة وحكومــة كنــدا يف عــام
 2019لتحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن) للحــد مــن العوائــق التــي تحــد مــن مشــاركة املــرأة يف قــوات حفــظ
الســام والتــي تــم توقيعهــا مــع اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة ومركــز حوكمــة قطــاع األمــن يف
شــهر ايلــول مــن عــام  ٢٠٢٠وتــم توقيــع ملحــق التمديــد يف  ٢٠٢١/٢/١٧جــاري العمــل األن عــى تنفيذهــا،
واملســاهمة يف إعــداد إسـراتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي يف مديريــة األمــن العــام لالعــوام ()٢٠٢٤-٢٠٢١
والتــي تعتــر األوىل عــى مســتوى الــرق األوســط للقطاعــات األمنيــة بالرشاكــة مــع هيئــة االمــم املتحــدة
للمــرأة يف األردن والتــي تــم إطالقهــا يف  ٢١شــباط  ،٢٠٢١وتقديــم الدعــم لعــدد مــن مرتبــات األمــن العــام
لتخفيــف التوتــر ودعمهــن نفســياً خاصــة خــال جائحــة كورونــا بالتعــاون مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة
حيــث تــم تقديــم جلســات الدعــم واإلرشــاد النفــي حيــث بلــغ عــدد املســتفيدين ( )٢٥مشــارك و()٤٨
مشــاركة ،وطباعــة كتيــب كيفيــة التعامــل مــع حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي اثنــاء جائحــة
كورونــا املســتجد (كوفيــد  )١٩-ملرتبــات حاميــة األرسة لكيفيــة التعامــل مــع حــاالت العنــف املبنــي عــى
النــوع االجتامعــي.
	14.السلك الدبلومايس واملحافل الدولية
بحســب بيانــات وزارة الخارجيــة حتــى آذار  ،٢٠١٨فــإن النســاء يشــكلن  ٪٦,٣٥مــن الســفراء ،و ٪١٠مــن
الــوزراء املفوضــن ،و ٪٦,٥مــن املستشــارين ،و ٪٢٠,٦مــن مناصــب الســكرتري األول ،و ٪٤١,٢مــن مناصــب
الســكرتري الثــاين ،و ٪٣٠مــن مناصــب الســكرتري الثالــث ،وأخ ـرا ً  ٪١٨,٨مــن امللحقــن .وتشــكل النســاء يف
الســلك الدبلومــايس يف كافــة املســتويات  ،٪٢٠,١والســفريات .177٪١٠,٢
سابعاً :العنف املبني عىل النوع االجتامعي
تشــر الغايــة  ٢-٥مــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) إىل
القضــاء عــى جميــع أشــكال العنــف ضــد جميــع النســاء والفتيــات يف املجالــن العــام والخــاص .ويقــاس
ذلــك بنســبة النســاء املتزوجــات والفتيــات يف الخامســة عــرة فأكــر الــايت تعرضــن لعنــف جســدي أو
جنــي أو نفــي مــن رشيــك حــايل أو ســابق ،خــال االثنــي عــر شــهرا ً الســابقة ،حســب شــكل العنــف
والعمــر (املــؤرش  )١-٢-٥ونســبة النســاء والفتيــات يف الخامســة عــرة وما فــوق الــايت تعرضــن لعنــف
جنــي مــن أشــخاص غري العشــر ،خــال االثنــي عــر شــهرا ً الســابقة ،بحســب العمــر ومــكان حــدوث
العنــف (املــؤرش .)٢-٢-٥
وأكــدت نتائــج مســح الســكان والصحــة األرسيــة ( )٢٠١٨-٢٠١٧عــى أن  ٪٢٥,٩مــن الزوجــات الــايت
أعامرهــن مــا بــن ( )٤٩-١٥عامـاً تعرضــن لعنــف جســدي أو جنــي أو عاطفــي مــن أزواجهــن ،يف مقابــل
تعــرض  ٪١,٤مــن األزواج الذيــن أعامرهــم مــا بــن ( )٥٩-١٥عام ـاً للعنــف الجســدي مــن زوجاتهــن.178
1.ثقافة الصمت عند تعرض النساء والفتيات للعنف
تشــر نتائــج مســح الســكان والصحــة االرسيــة لعــام ( )٢٠١٨-٢٠١٧بــان  ٪٦٧مــن النســاء املتزوجــات والــايت
أعامرهــن مــا بــن ( )٤٩-١٥عام ـاً وســبق وأن تعرضــن لشــكل أو أكــر مــن أشــكال العنــف مل يبحــن عــن
 177املؤرشات الجندرية ،2018 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
 178مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
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مســاعدة ومل يقمــن بإعــام أحــد عــن تعرضهــن للعنــف .179وقــد شــمل املســح نوعــن مــن العنــف الــذي
تتعــرض لــه النســاء املتزوجــات أو الــايت ســبق لهــن الــزواج مثــل األرامــل واملطلقــات واملنفصــات ،وهــا
العنــف الجســدي والعنــف الجنــي .فمــن حيــث العنــف الجســدي أفــادت  ٪١٧,٤مــن املتزوجــات أنهــن
بحــن عــن مســاعدة لوقــف العنــف ،وأفــادت  ٪١٣,٦بأنهــن مل يبحــن أبــدا ً عــن مســاعدة ولكنهــن أخــرن
شــخصاً مــا ،فيــا أفــادت  ٪٦٩منهــن بأنهــن مل يبحــن أبــدا ً عــن مســاعدة ومل يخــرن أحــدا ً بذلــك .ويف
مقابــل ذلــك فقــد أفــادت  ٪٧,٨مــن املتزوجــات الــايت ســبق وأن تعرضــن لعنــف جنــي بأنهــن بحــن عــن
مســاعدة لوقــف العنــف ،وأفــادت  ٪١١,٨منهــن بأنهــن مل يبحــن أبــدا ً ولكنهــن أخــرن شــخصاً مــا ،فيــا
أفــادت  ٪٨٠,٤منهــن بأنهــن مل يخــرن أحــدا ً ومل يطلــن املســاعدة.180
وقــد جــاءت النتائــج مختلفــة عندمــا تعرضــت املتزوجــات لعنــف جســدي وجنــي معـاً ،إذ أفــادت ٪٢٩,٦
منهــن بأنهــن بحــن عــن مســاعدة لوقــف العنــف ،وأفــادت  ٪١٥,٢منهــن بأنهــن مل يبحــن عــن مســاعدة
ولكنهــن أخــرن شــخصاً مــا ،فيــا أفــادت  ٪٥٥,٢منهــن بأنهــن مل يبحــن أبــدا ً عــن مســاعدة ومل يخــرن
أي أحــد بتعرضهــن للعنــف .وتنتــر ثقافــة الصمــت بــن فئــات عمريــة محــددة ،فقــد أفــادت ٪٦٤,٨
مــن املتزوجــات والــايت أعامرهــن مــا بــن ( )٤٩-٤٠عام ـاً بأنهــن مل يبحــن أبــدا ً عــن مســاعدة ومل يخــرن
أي شــخص بتعرضهــن للعنــف ،مبقابــل  ٪٨٠,٨مــن املتزوجــات والــايت أعامرهــن مــا بــن ( )٢٤-٢٠عام ـاً.
والنســاء املطلقــات واملنفصــات واألرامــل أقــل صمتــاً عندمــا يتعرضــن للعنــف ويبحــن عــن مســاعدة
لوقفــه ،إذ أفــادت بذلــك  ٪٢٤,١منهــن ،مبقابــل  ٪١٨,١مــن املتزوجــات حاليــا .كــا يؤثــر وجــود أطفــال يف
األرسة ســلباً عــى البحــث وطلــب املســاعدة ،فنســبة املتزوجــات الــايت ليــس لديهــن أطفــال ويبحــن عــن
مســاعدة لوقــف العنــف تصــل إىل  ،٪٢٦,٤مبقابــل  ٪٢١مــن املتزوجــات ولديهــا خمســة أطفــال أو أكــر.181
ويظهــر الفــرق جلي ـاً مقارنــة باملســتوى التعليمــي للمتزوجــات ،فالنســاء األميــات يفضلــن اتبــاع سياســة
الصمــت ،إذ أفــادت  ٪٧منهــن بأنهــن يبحــن عــن مســاعدة عنــد تعرضهــن للعنــف ،مبقابــل ٪٣٨,٨
للمتزوجــات والــايت يحملــن شــهادة الثانويــة أو أعــى منهــا .ويؤثــر نــوع العنــف عــى الجهــة التــي تلجــأ
لهــا املتزوجــات لطلــب املســاعدة ،فعندمــا تتعــرض املتزوجــات لعنــف جســدي ،فاألولويــة تكــون لعائالتهــن
وبنســبة  ٪٧٧ومــن ثــم عائلــة الــزوج بنســبة  ٪٢٣,٥والجـران بنســبة  ٪٣,٣ومؤسســات الخدمــة االجتامعيــة
بنســبة  ٪٢,٨والرشطــة بنســبة  .٪٢يف حــن تلجــأ املتزوجــات عنــد تعرضهــن لعنــف جســدي وجنــي
مع ـاً لعائالتهــن بنســبة  ٪٧٥,٧ومــن ثــم عائلــة الــزوج بنســبة  ٪١٨,٢والج ـران بنســبة  ٪١٢,٩ومؤسســات
الخدمــة االجتامعيــة بنســبة  ٪١٤والرشطــة بنســبة .182٪٥,٥
ومــن جهــة أخــرى ،فقــد ارتفعــت نســبة البالغــات املحوســبة للقضايــا ضمــن االختصــاص النوعــي إلدارة
حاميــة األرسة واألحــداث مبعــدل  ٪٣٣مبقارنــة بــن عامــي ( ،)٢٠٢٠-٢٠١٨إذ إن مديريــة األمــن العــام ومــن
خــال إدارة حاميــة األرسة واألحــداث طــورت أنظمــة تلقــي البالغــات لتصبــح  ١٠آليــات مــن ضمنهــا مواقــع
التواصــل االجتامعــي وتطبيــق ذيك .وعــى ســبيل املثــال وخــال حملــة ال  ١٦يوم ـاً قامــت إدارة حاميــة
األرسة واألحــداث بإنــارة مبنــى اإلدارة وبعــض األقســام امليدانيــة باللــون الربتقــايل ،وتــم نــر  ١٩٥الفتــة يف
الدوائــر الحكوميــة واملــوالت والصيدليــات ،وتــم إعــداد  ٢٥رشيحــة وبثهــا مبعــدل  ١,٠٠٠مــرة عــر شاشــات
التيبــي ســايد وبــث  ٣٠٠رســالة توعويــة ومداخــات إذاعيــة عــر إذاعــة األمــن العــام ،وتــم تجهيــز حافــات
 179مسح السكان والصحة األرسية ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
 180مسح السكان والصحة األرسية ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
 181مسح السكان والصحة األرسية ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
 182مسح السكان والصحة األرسية ،2012 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
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نقــل عــام عــدد ( ٢بــاص) يف عــان مبلصقــات دعائيــة هدفــت جميعهــا إىل التوعيــة بآليــات اإلبــاغ عــن
حــاالت العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،إذ أســهم ارتفــاع نســبة الــكادر العامــل يف إدارة حاميــة
األرسة مــن الرشطــة النســائية والــذي بلــغ  ٪٤١مــن كادر إدارة حاميــة األرسة بتعزيــز الثقــة لإلبــاغ عــن
قضايــا العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي.183
2.الجرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة
أشــر البيانــات يف األردن إىل وجــود انخفــاض وبنســبة  ٪٩,٥يف عدد شــكاوى الجرائم املخلــة باألخالق واآلداب
العامــة خــال عــام  ٢٠٢٠مقارنــة بعــام  ،٢٠١٩إذ قدمــت  ١,٤٠٢شــكوى مقابــل  ١,٥٥٠شــكوى خــال عــام
 .٢٠١٩ومــع جائحــة كورونــا واإلجـراءات االحرتازيــة واإلغالقــات فقــد شــهدت شــكاوى االغتصــاب ارتفاعـاً
خــال عــام  ،٢٠٢٠إذ قدمــت  ٢٠٠شــكوى مقابــل  ١٧٢شــكوى عــام  ،٢٠١٩كــا بلغــت عــدد شــكاوى الزنــا
 ١٤٦شــكوى مقابــل  ١١٨شــكوى عــام  ،٢٠١٩وارتفعــت شــكاوى اإلجهــاض وبعــدد  ٢٥شــكوى مقابــل ١٣
شــكوى عــام  .٢٠١٩ويف املقابــل انخفضــت شــكاوى البغــاء إذ قدمــت  ٤١شــكوى مقابــل  ٥٤شــكوى عــام
 ،٢٠١٩وانخفضــت شــكاوى الخطــف بنســبة  ٪٦,٦حيــث ســجلت  ١٦٨شــكوى مقابــل  ١٨٠شــكوى عــام
 ،٢٠١٩وانخفضــت شــكاوى هتــك العــرض بنســبة  ٪١٨,٨حيــث بلغــت  ٨٢٢شــكوى مقابــل  ١,٠١٣شــكوى
عــام .184٢٠١٩
3.جرائم القتل
وقعــت  ٩٠جرميــة قتــل عمــد وقصــد إىل جانــب  ٩مــن جرائــم الــرب املفــي إىل املــوت عــام  ،٢٠٢٠وأن
عــدد الجنــاة يف جرائــم القتــل العمــد والقصــد بلــغ  ٢٠١شــخص مــن بينهــم  ٧نســاء ،وشــكلن مــا نســبته
 ٪٣,٥مــن مجمــوع الجنــاة ،فيــا بلــغ عــدد املجنــي عليهــم يف هــذه الجرائــم  ٩٩شــخصاً مــن بينهــم ٢٢
امــرأة وبنســبة  ٪٢٢,٢مــن مجمــوع املجنــي عليهــم.
ومــن حيــث دوافــع ارتــكاب الجرائــم حســب التصنيفــات املعتمــدة يف التقريراإلحصــايئ الصــادر عــن مديرية
األمــن العــام ،فقــد كانــت أبــرز الدوافــع الخالفــات الشــخصية والســابقة وبنســبة  ٤٣( ٪٤٧,٨جرميــة) ،تالهــا
الخالفــات العائليــة  ٢٨( ٪٣١,١جرميــة) ،واملشــاجرات بنســبة  ٧( ٪٧,٨جرائــم) ،والدفــاع عــن “الــرف”
 ٪٣,٣وبعــدد  ٣جرائــم ،واالنتقــام واإلهــال وقلــة االحـراز بنســبة ( ٪٢,٢جرميتــان لــكل منهــا) ،واألســباب
املاليــة واالنحــال األخالقــي والقتــل تحــت تأثــر املخــدر والشــغب والثــأر بنســبة ( ٪١,١جرميــة واحــدة لــكل
منها) .185
4.االتجار بالبرش
تشــر الغايــة  ٢-١٦مــن الهــدف الـــ  ١٦مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة) إىل إنهــاء مــا يتعــرض لــه األطفــال مــن ســوء املعاملــة واالســتغالل واالتجــار بالبــر وجميــع أشــكال
العنــف والتعذيــب .ويقــاس ذلــك بعــدد ضحايــا االتجــار بالبــر لــكل  ١٠٠ألــف نســمة ،حســب الجنــس
والعمــر وشــكل االســتغالل (املــؤرش .)٢-٢-١٦
وقــد تعاملــت وحــدة مكافحــة االتجــار بالبــر منــذ بدايــة  ٢٠٢١مــع  ١٠٨قضايــا فيهــا شــبهات اتّجــار
بالبــر ،وتــم إثبــات  ١٩منهــا ،شــملت  ١٠قضايــا عمــل جــري ،و ٥قضايــا اســتغالل جنــي ،و ٤قضايــا نــزع
 183إدارة حامية األرسة واألحداث ،مديرية األمن العام.2021 ،
 184التقرير اإلحصايئ الجنايئ ،2020 ،إدارة املعلومات الجناية ،مديرية األمن العام https://bit.ly/37gvPxx
 185التقرير اإلحصايئ الجنايئ ،2020 ،إدارة املعلومات الجناية ،مديرية األمن العام https://bit.ly/37gvPxx
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أعضــاء ،كــا تــم إحبــاط  ٦حــاالت نــزع أعضــاء أخــرى .كــا ونظــر القضــاء األردين خــال الســنوات العــر
األخــرة يف  ٢٦٣قضيــة ات ّجــار بالبــر ،وصــدر  ١١٣قـرار إدانــة ،و ٣٣قـرار عــدم مســؤولية ،و ٨٥قـرار بـراءة،
و ١٦قـرار تعديــل وصــف جرمــي ،وقـراران بعــدم االختصــاص ،وســقطت  ١١قضيــة بالعفــو العــام .واحتــل
العمــل الجــري املرتبــة األوىل مــن حيــث عــدد القضايــا بنســبة  ،٪٦٥تــاه االســتغالل الجنــي بنســبة ،٪٢١
ثــم نــزع األعضاء بـــ .٪١٤
5.حاالت إدارة حامية األرسة واألحداث
ُ
خــال عــام  ٢٠٢٠اســتقبلت إدارة حاميــة األرسة واألحــداث  ١٧,٦٩٣حالــة ،منهــا  ٥,٠٠٨قضيــة أودعــت
للقضــاء .ومــن بــن الفئــات للمجنــي عليهــم  ٪٦٦,٣مــن اإلنــاث البالغــات ،و ٪٢٧,٧مــن األطفــال و ٪٦مــن
الذكــور البالغــن .وتوزعــت القضايــا بــن  ٪٥٨,٧ايــذاء جســدي ،و ٪٣٤ايــذاء جنــي و ٪٧,٣تحــت تصنيــف
أخــرى .وارتفعــت قضايــا العنــف األرسي ضــد الزوجــات مــن  ٪٨٠إىل  ٪٨٢مقارنــة بــن  ٢٠١٩و ،٢٠٢٠كــا
ارتفعــت القضايــا ضــد األمهــات مــن  ٪١,٨إىل  ٪٢,٤٥لــذات امل ـ ّدة.186
وخــال الربــع األخــر مــن عــام  ٢٠٢٠تــم تفعيــل املــادة  ٧الخاصــة بتســوية النزاعــات األرسيــة يف الجنــح
مــن قانــون العنــف األرسي لســنة  ٢٠١٧وتــم إحالــة  ٧١حالــة ن ـزاع أرسي إىل متــويل أمــر التســوية ،نتــج
عنهــا  ٣١اتفاقيــة تســوية أحيلــت إىل قضــاة التســوية يف محاكــم البدايــة.
أفــادت إدارة حاميــة األرسة واألحــداث /مديريــة األمــن العــام بــأن عــدد ضحايــا العنــف األرسي خــال عــام
 ٢٠٢٠بلــغ  ٢,٩٤٩ذكــرا ً وأنثــى ( ٪١٤,٢مــن الذكــور و ٪٨٥,٧٩مــن اإلنــاث) ،وهــو عــدد مقــارب لعــدد
الضحايــا خــال عــام  ٢,٩٥٩( ٢٠١٩ذكــرا ً وأنثــى شــكلت اإلنــاث  ٪٨٧,٧٧منهــم) ،ومــن حيــث الفئــات
العمريــة ،فقــد أظهــرت اإلحصائيــات بــأن النســبة األعــى مــن ضحايــا العنــف األرسي عــام  ٢٠٢٠مــن الفئــة
العمريــة  ٢٧-١٨عام ـاً وبنســبة  ٪٢٨وأقلهــا الفئــة العمريــة  ٤٨عام ـاً فأكــر وبنســبة  ،187٪٦,٩كــا أعلنــت
إدارة حاميــة األرسة واألحــداث عــن ارتفــاع يف حــاالت العنــف األرسي وبنســبة  ٪٣٣خــال أول شــهر مــن
الحظــر يف األردن عــام  ٢٠٢٠مقارنــة مــع نفــس املـ ّدة مــن عــام  .٢٠١٩وبلغــت الحــاالت التــي تلقتهــا اإلدارة
 ١,٤٣٥حالــة خــال أول شــهر مــن الحظــر ،وكان أغلــب الضحايــا مــن األطفــال والنســاء ،فيــا كانــت أبــرز
أشــكال العنــف هــي العنــف الجســدي البســيط والعنــف اللفظــي.188
6.تسويغ الزوجات رضب أزواجهن لهن
كلــا انخفــض ســن النســاء املتزوجــات أو الــايت ســبق لهــن الــزواج كلــا ارتفعــت نســبة مــن يسـ ِّوغن رضب
األزواج لهــن ،إذ أظهــرت النتائــج بــأن  ٪٦٢,٥مــن النســاء املتزوجــات مــن الفئــة العمريــة ( ١٩-١٥عام ـاً)
وافقــن عــى ســبب محــدد واحــد عــى األقــل بع ـ ِّده مس ـ ِّوغاً لقيــام األزواج بصفعهــن أو رضبهــن .وهــذه
النســبة هــي األعــى بــن جميــع الفئــات العمريــة األخــرى للنســاء املتزوجــات .علـاً بــأن النســبة لجميــع
الفئــات العمريــة مــن الزوجــات  ٪٤٦و ٪٦٩مــن األزواج .حــدد املســح  ٧أســباب بعــد تســويغ الزوجــات
لــرب األزواج لهــن أو صفعهــن ،وهــي إح ـراق الطعــام ،أو التجــادل مــع الــزوج ،أو الخــروج مــن املنــزل
دون إخبــار الــزوج ،أو إهــال األطفــال ،أو إهانــة الــزوج ،أو عــدم إطاعــة الــزوج ،أو عالقــة الزوجــة برجــال
آخريــن .وكانــت أعــى نســبة مــن املتزوجــات الــايت سـ ّوغن رضب األزواج لهــن مــن الفئــة العمريــة (١٩-١٥
عامـاً) ،إذ سـ ّوغن رضب األزواج لهــن يف حــال كان لهــن عالقــة برجــال آخريــن بنســبة ( ٪٥٩,١منهــن) ،تالهــا
إهانــة الــزوج ( ،)٪٢٧,٩وعــدم إطاعــة الــزوج ( ،)٪١٨,٩والخــروج مــن املنــزل دون إخبــار الــزوج (،)٪١٥,١
 186إدارة حامية األرسة واألحداث ،مديرية األمن العام.2021 ،
 187كتاب مديرية األمن العام رقم اتصال/40/1/م .جندر 43921 /تاريخ  2021/8/9واملوجه إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي.
 188حوار عىل قناة اململكة مع مدير إدارة حامية األرسة بتاريخ  2020/5/12بعنوان "العنف األرسي وثقافة الصمت" https://bit.ly/2xZjJLe
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وإهــال األطفــال ( ،)٪١٢,٤والتجــادل مــع الــزوج ( ،)٪١٠,١وأقلهــا كان إحــراق الطعــام ( .)٪٢,٢وهــذه
املواقــف املؤيــدة يف تســويغ رضب األزواج لزوجاتهــن منتــرة أيضـاً بــن األزواج مــن ذات الفئــة العمريــة
( ١٩-١٥عامـاً) ،إلّ أن املواقــف املؤيــدة لذلــك مــن األزواج هــي أعــى بنســبة قليلــة مــن الزوجــات ،إذ وافــق
 ٪٦٤,٢مــن األزواج عــى ســبب محــدد واحــد عــى األقــل بعـ ِّده مسـ ِّوغاً لقيامهــم بصفــع أو رضب الزوجــات
مــن بــن األســباب الســبعة املذكــورة ســابقاً.189
7.الصور النمطية للنساء
لقــد أظهــرت دراســة حملــت عنــوان “ظاهــرة التحــرش وأســباب إنكارهــا ” بــأن  ٪٥١مــن أف ـراد العينــة
يف األردن يعتقــدون بــأن الرجــال أكــر قــدرة مــن النســاء عــى قيــادة رشكــة أو مؤسســة ( ٪٧٠مــن الذكــور
و ٪٣٢مــن اإلنــاث) ،و ٪٥٥يعتقــدون بأنــه يف مجــال السياســة القــادة الرجــال أفضــل مــن النســاء (٪٧١
مــن الذكــور و ٪٤٠مــن اإلنــاث) ،و ٪٤٨منهــم يجــدون بــأن مواقــع صنــع القـرار يجــب أن يشــغلها الرجــال
وليــس النســاء ( ٪٦٧مــن الذكــور و ٪٣٠مــن اإلنــاث) ،فيــا يعتقــد  ٪٥٦منهــم بــأن النســاء يفضلــن الرجــال
لتحمــل املســؤولية يف العالقــات األرسيــة ( ٪٦٥مــن الذكــور و ٪٤٧مــن اإلنــاث) .وأظهــرت النتائــج بــأن ٪٢٧
مــن أفـراد العينــة يعتقــدون بأنــه مــن غــر املقبــول أن يكــون دخــل الزوجــة أعــى مــن دخــل الــزوج (٪٣١
مــن الذكــور و ٪٢٣مــن اإلنــاث) ،كــا يعتقــد  ٪٧٢منهــم بأنــه يجــب عــى املــرأة إكــال دورهــا يف الحيــاة
مــن زواج وإنجــاب األطفــال ( ٪٨٧مــن الذكــور و ٪٥٧مــن اإلنــاث) ،فيــا يعـ ُّد  ٪٣١منهــم أنــه مــن املحــرج
أن يعمــل الرجــل بوظيفــة عــادة تشــغلها املــرأة ( ٪٣٦مــن الذكــور و ٪٢٧مــن اإلنــاث).191
190

كــا يعتقــد  ٪١٣مــن أفـراد العينــة بأنــه ال يوجــد مانــع مــن رسد نــكات جنســية عــن النســاء بــن مجموعــة
مــن األصدقــاء الرجــال ( ٪٢٢مــن الذكــور و ٪٣مــن اإلنــاث) ،فيــا يعتقــد  ٪١٠بأنــه مــن الطبيعــي أن يظهــر
الرجــل أنــه مســيطر عــى زوجتــه أمــام أصدقائــه الرجــال ( ١٣مــن الذكــور و ٪٧مــن اإلنــاث) .ويجــد ٪٣٨
مــن أفـراد العينــة بــأن النســاء يبالغــن عندمــا يقلــن بــأن معاملتهــن يف املجتمــع تنطــوي عــى متييــز وعــدم
مســاواة ( ٪٤٤مــن الذكــور و ٪٣٣مــن اإلنــاث) ،كــا يعتقــد  ٪٥٩منهــم بــأن النســاء ال يقــدرن عــى مــا
يفعلــه الرجــال مــن أجلهــن ( ٪٦٦مــن الذكــور و ٪٥٣مــن اإلنــاث) ،فيــا يعتقــد  ٪٣٧مــن أفـراد العينــة بــأن
العديــد مــن النســاء يفــرن أفعــال حســن النيــة التــي يقــوم بهــا الرجــال عــى أنهــا متييــز ضدهــن (٪٤٦
مــن الذكــور و ٪٢٧مــن اإلنــاث).192
8.العنف السيايس
وجــدت دراســة 193شــبكة الربملانيــات العربيــات بــأن  ٪٧٩,٦مــن إجــايل العينــة تعرضــن لواحــد أو أكــر
مــن أمنــاط العنــف املمنهــج .وشــملت الدراســة  ٢١٦برملانيــة مــن  ١٥دولــة عربيــة ( ٢١برملانيــة مــن
األردن) ٪٤٣,٨ ،منهــن برملانيــات حاليــات و ٪٥٦,٢برملانيــات ســابقات .194وأكــر أنــواع العنــف انتشــارا ً بــن
الربملانيــات كان العنــف النفــي ( ،)٪٧٦,٢تــاه العنــف االقتصــادي ( )٪٣٤,٣والعنــف الجســدي ()٪٦,٦
والعنــف الجنــي ( .)٪٥,٧فيــا تعرضــت  ٪٤٧,١منهــن إىل العنــف اللفظــي املميــز جنســياً ،و ٪٣٢,٩تعرضــن
للتهديــد بالخطــف أو القتــل أو االغتصــاب أو اإليــذاء الجســدي.
 189مسح السكان والصحة األرسية ،2018-2017 ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
 190دراسة "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها" ،2019 ،مركز القدس للدراسات https://bit.ly/2VmKpRR
 191دراسة "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها" ،2019 ،مركز القدس للدراسات https://bit.ly/2VmKpRR
 192دراسة "ظاهرة التحرش وأسباب إنكارها" ،2019 ،مركز القدس للدراسات https://bit.ly/2VmKpRR
 193دراسة "العنف ضد النساء يف السياسة :الربملانيات العربيات منوذجاً" ،2019 ،شبكة الربملانيات العربيات "رائدات" https://bit.ly/2JfruPo
 194دراسة "العنف ضد النساء يف السياسة :الربملانيات العربيات منوذجاً" ،2019 ،شبكة الربملانيات العربيات "رائدات" https://bit.ly/2JfruPo
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*وتصــدر الذكــور قامئــة مرتكبــي العنــف ضــد الربملانيــات وبنســبة  ،٪٤٧وكال الجنســن بنســبة ،٪٤٢,٢
فيــا كانــت اإلنــاث مصــدرا ً للعنــف بنســبة  .٪١٠,٦وحــول عالقــة العنــف بالســلطة والقــوة ،فقــد أظهــرت
النتائــج بــأن  ٪٣١,١مــن الربملانيــات الــايت تعرضــن للعنــف أفــدن بــأن مرتكــب العنــف شــخصية ذات
ســلطة ،تــاه املواطنــون العاديــون ( )٪٣٠,٥وأشــخاص مجهولــون ( )٪٢٧والزمــاء الربملانيــن ( )٪٢٣,٤وزمــاء
يف األح ـزاب ( .)٪٢٢,٨وأفــادت برملانيــة واحــدة مــن كل  ٣برملانيــات تعرضــن للعنــف بأنهــن تعرضــن لــه
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي ( ،)٪٣٢تــاه وســائل اإلعــام التقليديــة ( ،)٪١٩,٦والتجمعــات االنتخابيــة
ومق ـ ّرات األح ـزاب ( ٪١٦لــكل منهــا) ،والشــوارع ( ،)٪١٥والنــدوات واللقــاءات ( ،)٪١٢,٢واألرسة ()٪١١,٢
وأخ ـرا ً العشــرة ( .)٪٧,٥وأقدمــت  ٪٧٧,٨مــن الربملانيــات الــايت تعرضــن للعنــف عــى تقديــم شــكوى أو
إبــاغ ،وتصــدر األصدقــاء والعائلــة ( )٪٣٤,٧الجهــة التــي اشــتكني لهــا ،تالهــا املراكــز األمنيــة (الرشطــة)
وبنســبة  ،٪٣١,٧والقضــاء ( )٪١٥وآخرهــا كان اإلعــام ( .)٪٥,٤فيــا مل تشـ ِ
ـتك أو تبلــغ أبــدا ً مــا نســبته ٪٢٢,١
منهــن .وحــول نتيجــة الشــكوى أو اإلبــاغ ،فقــد أفــادت  ٪٦١,٦منهــن بــأن ال نتائــج تذكــر لهــذه الشــكاوى
أو اإلبالغــات ،مقابــل  ٪٢٨,٧منهــن أفــدن بــأن الشــكاوى واإلبالغــات حققــت نتائــج.195
ومــن ناحيــة اآلثــار املرتتبــة عــى العنــف املــارس ضــد الربملانيــات ،فقد أفــادت  ٪٤٧,٣مــن الــايت تعرضن له
بأنهــن شــعرن بالخــوف ،و ٪٣٢,٣تعرضــن لضغوطــات أرسيــة ،و ٪٣٧,٧حـ ّد من حريتهــن يف التعبــر ،و٪٣١,٧
حـ ّد مــن نشــاطهن الســيايس ،و ٪١٩,١منعهــن من املشــاركة يف األحداث العامــة ،فيام انســحبت  ٪١٢,٥منهن
مــن العمــل الســيايس ،وحرمــت  ٪١٩,٧منهــن مــن فــرص اقتصادية أو تســبب لهن بخســائر ماليــة ،وتراجعت
 ٪١٣,١منهــن عــن الرتشــح ملنصــب أو موقــع ســيايس .ومل يؤثــر العنــف تأثـرا ً مبــارشا ً عــى  ٪١٨,٥منهــن.196
9.العنف االقتصادي
وحســب مــن الســيدات املتزوجــات
تشــر نتائــج مســح الســكان وصحــة األرسة  2018-2017اىل أن ْ ٪١٤,٦
يقــررن وحدهــن كيفيــة التــرف مبردوداتهــن املاليــة ،يف حــن  ٪٧منهــن يقــرر أزواجهــن وحدهــم التــرف
رصف ـاً مشــركاً مــع األزواج .197وترتفــع حريــة تــرف
بأموالهــن ،و ٪٧٨,٤منهــن يتــم التــرف بأموالهــن ت ّ
الزوجــات وحدهــن بأموالهــن (مكتســبات ماليــة خاصــة بهــن وعــى وجــه الخصــوص الناتجــة عــن العمــل)
وفقــاً للمشــاركة االقتصاديــة لــأزواج ومكتســباتهم ،إذ تقــرر  ٪٤٨,٥مــن الزوجــات وحدهــن التــرف
بأموالهــن يف حــال كان أزواجهــن ليــس لديهــم مكتســبات أو ال يعملــون ،و ٪٢٠,٩منهــن يقــررن وحدهــن
التــرف بأموالهــن يف حــال كانــت مكتســباتهن أكــر مــن مكتســبات األزواج .ونجــد يف املقابــل أن ٪٢٠,٧
مــن األزواج يقــررون وحدهــم كيفيــة التــرف مبكتســباتهم ،و ٪٧٣,٨مــن األزواج يقــررون ذلــك مبشــاركة
زوجاتهــم ،و ٪٥,٤مــن األزواج تقــرر زوجاتهــم وحدهــن كيفيــة التــرف باألمــوال واملكتســبات لــأزواج.
وبحســب الجنســية ،فــأن  ٪١٢,١مــن النســاء األردنيــات يقــررن وحدهــن كيفيــة اســتخدام مردوداتهــن
النقديــة ،مقابــل  ٪١٩,٨مــن النســاء الســوريات و ٪٤٣,٣مــن النســاء الــايت يحملــن جنســيات أخــرى .وترتفع
النســبة يف املناطــق الحرضيــة إذ إن  ٪١٤,٩مــن النســاء يف األماكــن الحرضيــة يقــررن وحدهــن اســتخدام
أموالهــن النقديــة مقابــل  ٪١٢,٣مــن النســاء يف املناطــق الريفيــة .كــا أن النســاء مــن الفئــة العمريــة (-٢٠
 ٢٤عامـاً) هــن األكــر حريــة يف تقريــر كيفيــة اســتخدام مردوداتهــن املاليــة وبنســبة  ٪٢١,٦منهــن ،والنســاء
يف الفئــة العمريــة ( ٣٤-٣٠عام ـاً) األقــل حريــة يف اتخــاذ ق ـرار بشــأن كيفيــة اســتخدام مكاســبهم املاليــة
وبنســبة بلغــت .٪١٠
 195دراسة "العنف ضد النساء يف السياسة :الربملانيات العربيات منوذجاً" ،2019 ،شبكة الربملانيات العربيات "رائدات" https://bit.ly/2JfruPo
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وبحســب الحالــة التعليمية،النســاء األقــل تعليـاً لديهــن حريــة أكــر يف تقريــر كيفيــة اســتخدام مواردهــن
النقديــة ،إذ أظهــر املســح بــأن  ٪٣٠,١مــن النســاء الــايت مســتواهن التعليمــي ابتــدايئ و ٪٣١,٧مــن النســاء
الــايت مســتواهن التعليمــي إعــدادي يقــررن وحدهــن كيفيــة التــرف بأموالهــن ،مقابــل  ٪١٧,٥مــن النســاء
الــايت مســتواهن التعليمــي ثانــوين و ٪١١,٤مــن النســاء الــايت مســتواهن التعليمــي أعــى مــن الثانــوي.198
	10.ملكية األرايض والعقارات
يف األردن ،متتلــك النســاء وحدهــن  ٪17مــن األرايض مقابــل  ٪48للرجــال و  ٪35ملكيــة مشــركة ،بينــا
تشــكل مســاحة األرايض اململوكــة لإلنــاث  ٪١٠,٣بينــا بلغــت مســاحة األرايض اململوكــة للذكــور  ٪٦٧,٢مــن
اإلجــايل .وفيــا يتعلــق باملمتلــكات ،فقــد بلغــت نســبة الشــقق اململوكــة للنســاء  ٪٢٤,١مقابــل ٪٥٨,٦
للرجــال ،فيــا بلغــت املســاحة اإلجامليــة للشــقق اململوكــة للنســاء  ٪23مقابــل  ٪٦٩,٥للذكــور .فيــا
يتعلــق بامللكيــة املشــركة لــأرايض بــن اإلنــاث والذكــور ،فقــد ارتفعــت بشــكل طفيــف (اصبحــت  ٪35يف
 2018يف حــن كانــت  ٪٣٤,٥يف عــام  ،2017وزادت امللكيــة املشــركة للشــقق لتصبــح  ٪١٧,٤يف حــن كانــت
 ٪١٧,١يف عــام .199)2017
	11.الحيازة الزراعية
بلــغ عــدد الحائزيــن الذيــن يحــوزون حيــازة زراعيــة واحــدة أو أكــر  ١٠١,٩٩٥حائ ـزا ً منهــم  ٦,١٣٣امــرأة
حائــزة وبنســبة  .٪٦كــا بلــغ مجمــل مســاحة الحيــازات الزراعيــة  ٢,٨١٨,٥٩٨دومن ـاً ،تحــوز منهــا اإلنــاث
وحســب أي مــا نســبته  .٪٢,١أمــا متوســط حجــم الحيــازة فقــد بلــغ  ٩,٧دومنـاً لإلنــاث مــن
 ٥٩,٥٣٣دومنـاً ْ
200
مجمــوع مســاحة الحيــازات و ٢٦,٢دومنـاً للذكــور .
	12.الدخل السنوي لألرس
يف  2018-2017بلــغ متوســط دخــل األرسة الســنوي يف األردن األرس التــي يرأســها رجــال  ١١,٥١٨دينــار،
منهــا  ٤,٧٩٤دينــار مــن العمــل ( ١,٠٩٠ ،)٪42دينــار مــن العمــل الخــاص ( ١,٨٥٩ ،)٪٩,٥دينــار مــن دخــل
اإليجــارات ( )٪16و 103دينــار مــن دخــل امللكيــة ( )٪1و ٣,٦٩٩دينــار مــن التحويــات ( .)٪32بلــغ متوســط
دخــل األرسة الســنوي يف األردن لــأرس التــي ترأســها امــرأة  ٩,٥٣٤دينــارا ً ،منهــا  ٢,٦١٦دينــارا ً مــن العمــل
( 302 ،)٪27دينــارا ً مــن العمــل الخــاص ( ١,٨٧٥ ،)٪3دينــارا ً مــن اإليجــارات ( 38 ،)٪20دينــارا ً مــن دخــل
امللكيــة ( )٪0.٤و ٤٧,٠٠دينــار مــن الحــواالت املاليــة ( .)٪49وكانــت األرس التــي ترأســها نســاء تعتمــد عــى
اإليجــارات والتحويــات بنســبة  ٪69مــن دخلهــا وعــى العمــل والتوظيــف بنســبة  .٪31ويف الوقــت نفســه،
اعتمــدت  ٪51مــن األرس التــي يرأســها رجــال عــى الدخــل مــن العمــل الخــاص والتوظيــف.
األرس التــي يرأســها رجــال يف األردن تنفــق مــا معدلــه  ١,٠٧٧دينــا ًرا ســنويًا أعــى مــن متوســط دخلهــا
الســنوي حيــث بلــغ متوســط إنفاقهــا ســنوي  ١٢,٥٩٦دينــا ًرا ،منهــا  ٤,١٣٦دينــا ًرا تنفــق عــى الطعــام (،)٪33
و ٨,٢40دينــا ًرا عــى األصنــاف غــر الغذائيــة والخدميــة ( .)٪67يف املقابــل ،األرس التــي ترأســها نســاء يف
األردن تنفــق مــا يقــارب  481دينــا ًرا ســنويًا أعــى مــن متوســط دخلهــا الســنوي حيــث بلــغ متوســط إنفاقهــا
الســنوي  ١٠,٠١٦دينــا ًرا ،منهــا  ٣,١٣٣دينــا ًرا تنفــق عــى الطعــام ( )٪31و ٦,٨٨٢دينــا ًرا عــى األصنــاف غــر
الغذائيــة والخدميــة ( .)٪69وتجــدر اإلشــارة إىل أن األرس التــي ترأســها امــرأة تنفــق ســنويا يف املتوســط عــى
الرعايــة الصحيــة أكــر مــن األرس التــي يرأســها رجــل مبقــدار  75دينــارا ( 562دينــارا لــأرس التــي ترأســها
نســاء مقابــل  487دينــارا لــأرس التــي يرأســها رجــال).
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	13.الحرمان من املرياث
عدلــت نهايــة عــام  ٢٠٢٠التعليــات الخاصــة بالتخــارج (الصلــح بــن الورثــة وتوزيــع املـراث بينهــم وتوثيقه
يف املحكمــة) ،إذ منعــت التعليــات تســجيل أي تخــارج قبــل مــرور أربعــة أشــهر عــى وفــاة املــورث بــدالً
مــن ثالثــة أشــهر .وبلغــت معامــات اإلرث والتخــارج لعــام  ٢٠٢٠بحــدود  ٢٤,٩٦٠معاملــة ،منهــا ٤,٣٥١
معاملــة تخــارج وبنســبة  .٪١٧,٤يف حــن بلغــت معامــات التخــارج  ٪٢٠,٧مــن عــدد معامــات اإلرث
والتخــارج خــال خمســة أعــوام ( .201)٢٠٢٠-٢٠١٦وال يوجــد نــص يف قانــون األحــوال الشــخصية يعالــج
موضــوع األمــوال املشــركة بــن الزوجــن وكيفيــة التــرف بهــا يف حــال االنفصــال أو الطــاق مــا يحــرم
الزوجــات مــن أموالهــن التــي أنفقنهــا خــال الحيــاة الزوجيــة.
	14.نفقة الزوجات واألطفال واآلباء واألمهات
تراجعــت دعــاوى نفقــة الزوجــات خــال عــام  ٢٠٢٠بنســبة  ٪١٩,٨مقارنــة مــع عــام  .٢٠١٩ومل يطــرأ أي
تغيــر يذكــر عــى متوســط الحكــم بنفقــة الزوجــات ،إذ كان املتوســط عــام  ٢٠٢٠بحــدود  ٨١,٤دينــارا ً
واملتوســط عــام  ٢٠١٩بحــدود  ٨١,٧دينــارا ً .وتراجعــت دعــاوى نفقــة األوالد أيضـاً خــال عــام  ٢٠٢٠وبنســبة
ّ .٪١٨إل أن متوســط الحكــم بنفقــة األوالد ارتفــع إىل  ٧٨,٤دينــارا ً مقارنــة مــع  ٧١,٥دينــارا ً عــام  .٢٠١٩ويف
مقابــل ذلــك ،ارتفعــت دعــاوى نفقــة اآلبــاء واألمهــات خــال عــام  ٢٠٢٠بنســبة  ،٪٨,٣كــا ارتفــع متوســط
الحكــم بنفقــة اآلبــاء واألمهــات إىل  ٦٦,٧دينــارا ً مقابــل  ٦٤,٨دينــارا ً عــام .202٢٠١٩
	15.وصول النساء إىل العدالة
مــا ت ـزال الصــورة النمطيــة وثقافــة الصمــت والوصمــة االجتامعيــة أهــم املع ِّوقــات االجتامعيــة لوصــول
النســاء إىل العدالــة ،فث ّمــة امــرأة واحــدة مــن بــن كل أربعــة مشــتكني يف القضايــا الحقوقيــة ،وامــرأة واحــدة
مــن بــن كل خمســة مشــتكني يف القضايــا الجزائيــة حصيلــة تحليــل أعــداد املشــتكني يف القضايــا الحقوقيــة
والجزائيــة خــال عــام  ٢٠١٦أمــام املحاكــم األردنيــة ،والتــي تعكــس ضعف ـاً يف وصــول النســاء إىل أنظمــة
العدالــة بســبب مع ِّوقــات متعــددة .وقــد أشــارت التقاريــر القضائيــة لعــام  ٢٠١٦إىل أن أعــداد املشــتكني
مــن الذكــور واإلنــاث يف القضايــا الحقوقيــة بلــغ  ١٠٦,٤٢١شــخصاً منهــم  ٢٤,٧٧٥مشــتكية مــن النســاء
وبنســبة  ٪٢٣,٢مــن مجمــوع املشــتكني ،فيــا بلــغ عــدد املشــتكني مــن الجنســن يف القضايــا الجزائيــة
 ٧٨,٠١٩شــخصاً منهــم  ١٦,٥٢٣مشــتكية مــن النســاء وبنســبة  ٪٢١,١مــن مجمــوع املشــتكني.203
التوصيات املتعلقة بالفصل الثاين -املساواة بني الجنسني (النوع االجتامعي) من منظور إحصايئ:
1.تطويــر النظــم اإلحصائيــة لتواكــب التغ ـرات املتســارعة يف مجــال اإلحصــاء ،واالســتفادة مــن تجــارب
الــدول األخــرى يف هــذا املجــال.
2.توفــر مــؤرشات دقيقــة ،ومفصلــة ،وشــاملة ودوريــة ،وذات جــودة عاليــة ومراعيــة للنــوع االجتامعــي
يف املجــاالت املختلقــة وال ســيام االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية ،والعنــف املبنــي عــى النــوع
االجتامعــي.
3.االســتثامر يف املســوحات الوطنيــة (الكميــة والنوعيــة) لجمــع املعلومــات والبيانــات بصــورة مســتمرة
ومحدثــة وذلــك لســد الثغ ـرات يف البيانــات غــر املتوفــرة مثــل بيانــات املــرأة والبيئــة ،املــرأة الفقــرة
واملــرأة والعمــل غــر مدفــوع االجــر.
4.مواءمــة املــؤرشات الوطنيــة مــع مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة ،وتحديثهــا وتطويرهــا باســتمرار
 201التقرير اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
 202التقرير اإلحصايئ السنوي ،2020 ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
 203التقارير القضائية ،2016 ،وزارة العدل https://bit.ly/3jq5mU3
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لتوفــر البيانــات واملعلومــات الالزمــة لضــان دخــول األردن ضمــن الــدول التــي لديهــا أكــر عــدد مــن
املــؤرشات املتوافقــة مــع مــؤرشات التنميــة املســتدامة .٢٠٣٠
5.توفــر املعلومــات والبيانــات التفصيليــة حــول العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،حســب الجنــس
والعمــر والجنســية واملحافظــة ،وحســب كافــة املتغ ـرات الدميغرافيــة واالجتامعيــة ،يف املجالــن العــام
والخــاص.
6.تخصيــص األمــوال وحشــد التمويــل لدائــرة اإلحصــاءات العامــة والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة
والقطاعــن العســكري واألمنــي ومؤسســات املجتمــع املــدين ،ومــن مصــادر متنوعــة لتعزيــز املعلومــات
والنظــم اإلحصائيــة واملســوحات املراعيــة للنــوع االجتامعــي مثــل مســح اســتخدام الوقــت.
7.إجــراء دراســات تحليليــة منتظمــة لإلحصائيــات وملســوحات النــوع االجتامعيــة ،وبيــان التحديــات،
والثغــرات والتقــدم املحــرز يف مختلــف املجــاالت ،وتوفريهــا لصنــاع القــرار وأصحــاب املصلحــة.
8.بنــاء قــدرات العاملــن يف دائــرة اإلحصــاءات العامــة والــوزارات واملؤسســات الحكوميــة والقطاعــن
العســكري واألمنــي واملجتمــع املــدين يف مجــال املعلومــات والنظــم اإلحصائيــة واملســوحات املراعيــة
للنــوع االجتامعــي ،والتدريــب عــى إصــدار تقاريــر ســنوية مراعيــة للنــوع االجتامعــي.
9.إصــدار نـرات دوريــة والرتويــج باســتخدام التكنولوجيــا ووســائل التواصــل االجتامعي ،حــول املعلومات
واإلحصــاءات واملســوحات املراعيــة للنــوع االجتامعــي ،لضــان وصولهــا إىل صنــاع القـرارـ الســتخدامها
واالســتفادة منهــا عنــد وضــع الترشيعــات والسياســات واالسـراتيجيات والربامــج والخطــط التنفيذيــة.
	10.مراجعــة املعلومــات واإلحصــاءات الخاصــة بــاألردن والــواردة يف التقاريــر اإلقليميــة والدوليــة ،والتأكــد
مــن مصدرهــا ودقتهــا وتحديثهــا ،وذلــك ألهميتهــا يف اعتــاد التقاريــر عليهــا لتقييــم األردن ودرجتــه
وترتيبــه بــن دول العــامل ،مثــل تقريــر الفجــوة بــن الجنســن الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي،
وتقريــر التنميــة البرشيــة الصــادر عــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،وتقريــر التنميــة املســتدامة
الصــادر عــن األمــم املتحــدة.
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الفصــل الثالــث :املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعي) مــن منظــور اآلراء واالتجاهات
ا ملجتمعية
امللخص
يهــدف هــذا الفصــل مــن التقريــر إىل محاولــة الفهــم املعمــق لطبيعــة واقــع حــال الجهــود املبذولــة
والتحديــات والصعوبــات التــي تواجــه تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،وتحقيــق الهــدف الخامــس مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة عــى وجــه الخصــوص مــن خــال االسـراتيجيات والخطــط واإلجـراءات املتبعــة
إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف كافــة مفاصــل العمــل املؤســي الرســمي وغــر الرســمي ،ومعرفــة الفجــوات
الجندريــة وتوفــر تحليــات مقارنــة عــى املســتوى الوطنــي للوضــع الراهــن لــكال الجنســن مــن خــال
بيانــات نوعيــة ،لتحديــد الفــروق بــن الجنســن املتصلــة بالحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة
والسياســية والوصــول لبعــض النتائــج والتوصيــات.
تــم اعتــاد أســلوب الجامعات البؤريــة وإجراء املقابالت املعمقة مع الجهات املعنية باملســاواة بني الجنســن،
إذ تــم عقــد ســت مجموعــات بؤريــة شــملت إقليم الشــال والوســط والجنوب ،وتــم اســتهداف فئتني بحيث
تضمنــت الفئــة األوىل ممثلــن عــن املؤسســات الرســمية مــن مقدمي/مقدمــات الخدمــات .أمــا الفئــة الثانية
فتضمنــت مجموعــات الفتيــان والفتيــات مــن عمــر  ١٣إىل  ١٨ســنة بغــرض فهــم احتياجــات هــذه الفئــة.
كــا تــم عقــد  ١٥مقابلــة معمقــة مــع عدد مــن املؤسســات الرســمية واللجــان واملجالــس الوطنيــة والجهات
املعنيــة بقضايــا املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وذلــك بهــدف الوصــول إىل فهــم معمــق لواقــع
املســاواة بــن الجنســن والتعــرف عــى التحديــات والفجــوات التــي تواجــه عملهــم ضمــن محاور السياســات
واالسـراتيجيات الوطنيــة والخطــط الحكوميــة لدعــم املســاواة بــن الجنســن ،والعنــف املبنــي عــى النــوع
االجتامعــي ،واملشــاركة االقتصاديــة ،واملشــاركة السياســية ومواقــع صنــع القـرار ،والتعليــم والتدريــب املهنــي
والتمكــن ،والصحــة ،والحاميــة االجتامعيــة ،والفقــر ،والفئــات املهمشــة ،واألمنــاط الثقافيــة واالجتامعيــة
الســائدة ،وتأثــر جائحــة كورونــا.
وتضمنــت الدراســة بعــض التوصيــات ،وأهمهــا :ضــان إدمــاج سياســة النــوع االجتامعــي يف سياســات
مؤسســات القطــاع العــام ومتابعــة التنفيــذ ،وتثبيــت مواقــع وحــدات النــوع االجتامعــي عــى مســتوى
مرتبــط بالوزيــر أو األمــن العــام ،وتعديــل قانــون االنتخــاب وزيــادة املقاعــد املخصصــة للمــرأة وتعديــل
آليــة احتســاب األصــوات ،ومتابعــة األحـزاب السياســية ووضــع ضوابــط لضــان حصــول املــرأة عــى فــرص
متســاوية يف الرتشــح والدعــم الفنــي واملــايل ،وتوفــر الحضانــات يف القطــاع العــام والخــاص وتعزيــز عمليــة
تبــادل األدوار يف الرعايــة األرسيــة ،وإنشــاء ســوق دائــم ملنتجــات النســاء وتســويقها يف جميع أنحــاء اململكة،
والعمــل عــى برامــج خاصــة تســلط الضــوء عــى منــاذج قياديــة نســائية وتدريــب اإلعالميني/اإلعالميــات
واملواطــن الصحفي/املواطنــة الصحفيــة عــى النــوع االجتامعــي ،والتشــبيك مــا بــن املؤسســات ومنظــات
املجتمــع املــدين واآلليــات التــي تقــدم خدمــات الحاميــة والرعايــة مــن خــال إيجــاد نظــام حــاالت موحــد،
ودعــم مهنــة العمــل االجتامعــي وإنشــاء معهــد لتدريــب الباحثــن االجتامعيــن ،وتضمــن حقــوق اإلنســان
يف املناهــج الدراســية ،ومواءمــة مخرجــات التعلــم مــع متطلبــات ســوق العمــل ،إضافــة إىل توســيع نطــاق
دعــم بنــاء القــدرات لدمــج منظــور النــوع االجتامعــي يف القطاعــن األمنــي والعســكري.
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أوالً :منهجية البحث
بغيــة الوصــول إىل فهــم معمــق لواقــع املســاواة بــن الجنســن يف األردن ،تــم اســتخدام منهــج البحــث
النوعــي مــن خــال املجموعــات البؤريــة واملقابــات املعمقــة ،إذ تــم عقــد ســت مجموعــات بؤريــة بواقــع
( )١٢-١٠مشــارك ومشــاركة يف كل منهــا ،موزعــة حســب األقاليــم (إقليــم الشــال ،وإقليــم الوســط ،وإقليــم
الجنــوب) ،ثــاث منهــا اســتهدفت ممثلــن /ممثــات عــن املؤسســات الرســمية مــن مقدمــي الخدمــات
(البلديــات ،وصنــدوق املعونــة الوطنيــة ،واألحـزاب السياســية ،والجمعيــات املحليــة ،والصحفيــن واإلعالميني،
وجمعيــات رعايــة ذوي اإلعاقــة ،والنقابــات العامليــة ،وصاحبــات مشــاريع إنتاجيــة ،ومشــاركات ومشــاركني
يف برامــج متكــن املــرأة والنــوع االجتامعــي).
وقــد تناولــت محــاور النقــاش املواضيــع ذات الصلــة باألبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة
مــن منظــور جنــدري ،وتضمنــت قضايــا الفقــر ،وتزويــج القــارصات ،والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعي،
والرعايــة الصحيــة ،والتمكــن االقتصــادي واملشــاركة يف ســوق العمــل (املنظــم وغــر املنظــم) ،واملــرأة واألمن
والســام ،واملشــاركة السياســية ومواقــع صنــع الق ـرار ،والعــادات والتقاليــد واألمنــاط االجتامعيــة الســائدة،
إضافــة إىل  ٣مجموعــات تضــم فئــة الفتيــان والفتيــات بغــرض فهــم احتياجــات هــذه الفئــة ،وشــملت
مواضيــع النقــاش األمنــاط االجتامعيــة مــن منظــور جنــدري ،والتنشــئة األرسيــة والعنــف األرسي والتنمــر
والتمييــز املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة للفتيــات والفتيــان والصحــة اإلنجابيــة،
وأثــر الحجــر املنــزيل جــراء جائحــة كورونــا ،وأثــر التعليــم عــن بعــد .إذ تــم تنفيــذ مجموعــات إقليــم
الشــال يف مدينــة إربــد ،ومجموعــات إقليــم الوســط يف مدينــة عــان ،أمــا املجموعــات التــي غطــت إقليــم
الجنــوب فقــد عقــدت يف مدينــة العقبــة.
كــا تــم عقــد  ١٥مقابلــة معمقــة مــع عدد مــن املؤسســات الرســمية واللجــان واملجالــس الوطنيــة والجهات
املعنيــة بقضايــا املســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة ،وذلــك بهــدف الوصــول إىل فهــم معمــق لواقــع
املســاواة بــن الجنســن والتعــرف عــى التحديــات والفجــوات التــي تواجــه عملهــم .وقــد تــم تطويــر دليــل
للمقابــات املعمقــة لــكل جهــة حســب طبيعــة عملهــا والخدمــات التــي تقدمهــا ضمــن محــاور البحــث.
نتائج مناقشات املجموعات البؤرية
تــم تحليــل املجموعــات البؤريــة (املؤسســات والفتيــان والفتيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن  ١٨-١٣ســنة)
ضمــن املحــاور التــي وردت يف دليــل النقــاش الخــاص بــكل فئــة ،وميكــن االطــاع عليــه يف امللحــق رقــم ،١
وهــي عــى النحــو التــايل:
أوالً :مفاهيــم املســاواة بــن الجنســن ،والنــوع االجتامعــي (الجنــدر) ،واملســاواة بــن الجنســن ،والعدالــة،
واإلنصــاف ،والتنميــة املســتدامة
تبــن مــن مناقشــة املجموعــات ضمــن الفئــة األوىل أن أغلــب املشــاركني واملشــاركات يعتقــدون أن املســاواة
تعنــى بالحقــوق والواجبــات ،وأنهــا ال ميكــن أن تكــون تامــة بــن املــرأة والرجــل ،وأشــار البعــض إىل نعمــة
اإلســام الــذي أعطــى املــرأة حقوقهــا ولكنــه مل يســا ِوها مــع الرجــل يف موضــوع املـراث مثـاً ،وأن املــرأة ال
تســتطيع أن تتحمــل األعــال الشــاقة التــي يتحملهــا الرجــل ،أو أن تتحمــل العــبء املــادي والجســدي الــذي
يتحملــه الرجــل ،فــا ميكــن أن يكــون مثّــة مســاواة بــن الطرفــن ألن االحتياجــات مختلفــة ،وأن مجتمعاتنــا ال
تقبــل املســاواة ولكنهــا تقبــل العدالــة .ويف املقابــل مثّــة آراء تؤكــد عــى أن املســاواة حــق بــن املــرأة والرجــل
لكنهــا غــر مطبقــة عــى أرض الواقــع يف بعــض املناحــي ،ومــع أن الدســتور األردين نــص عــى املســاواةّ ،إل
أنــه مــا زال التمييــز موجــودا ً يف بعــض القوانــن ،وخاصــة يف موضــوع الجنســية وقانــون العمــل.
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فيــا يتصــل مبفهــوم النــوع االجتامعــي ،فقــد تعــددت اآلراء مــا بــن األدوار التــي يلعبهــا كل مــن الرجــل
واملــرأة حســب الزمــان واملــكان والثقافــة ،ومثّــة خلــط بــن الجنــس والنــوع االجتامعــي وتحديــد األدوار
لــكل منهــا حســب الطبيعــة الجســدية التــي خلقهــا اللــه“ ،يجــب عــى الرجــال أمــور ال تجــب عــى
النســاء ،ال يســتطيع الرجــل أن يحمــل كــا املــرأة” .وأشــار البعــض للنــوع االجتامعــي عــى أنــه مفهــوم يتــم
تعزيــزه إلظهــار دور املــرأة مــع الرجــل ،ويجــب تعميمــه عــى املســتوى األرسي ومبــا ال يتعــارض مــع الديــن
واملجتمــع“ ،ال نقبــل املســاواة نحــن يف اإلســام ،لدينــا عــدل بــن الجنســن وال نريــد مســاواة”.
أمــا مفهــوم العــدل واإلنصــاف فقــد أشــار البعــض إىل أنــه يعنــي تكافــؤ الفــرص ،وتوجيــه اإلمكانيــات
والقــدرات باملســارات الصحيحــة“ ،العــدل يعنــي اإلنصــاف بالحــق ،واإلســام نــادى بالعــدل” وأشــار البعــض
إىل أنــه يعنــي الســاح للذكــر واألنثــى بالعمــل ملســرة اإلعــداد للحيــاة حســب قدراتهــم واســتعدادهم.
أمــا مفهــوم التنميــة املســتدامة فأشــار البعــض إىل أنــه تطــور الحاجــات الخاصــة باملجتمــع وتلبيتهــا مــن
خــال االسـراتيجيات ،أمــا البعــض اآلخــر فقــال إنــه يعتمــد عــى األنظمــة والقوانــن التــي تضعهــا الدولــة،
وهــو مفهــوم اقتصــادي اجتامعــي هدفــه تحســن الظــروف املعيشــية لــكل فــرد يف املجتمــع مــع تكامــل
وتطــور يف وســائل اإلنتــاج واألســاليب باســتمرار“ .نعمــل عــى تنميــة املجتمــع يف كل جوانبــه حتــى األبعــاد
املناخيــة وكل القطاعــات وكل اآلليــات وكل الفئــات املجتمعيــة” ،وأفــاد آخــرون أنــه مفهوم شــامل ومســتمر
للعمليــات التنمويــة“ ،ملــا بــدي أطــور يف مجتمــع بطــور يف البــر”“ ،نشــمل الشــباب ويكــون لهــم دور يف
ســوق العمــل ونعمــل عــى بنــاء األرس واملجتمعــات وبنــاء الفــرد ،وبالتــايل نبنــي املدينــة كاملة دون املســاس
باألجيــال القادمــة” .وأكــد آخــرون عــى أهميــة املســاواة والعدالــة يف تحقيــق االســتدامة ،وأن مشــاركة
الجميــع وتدريبهــم جــزء مهــم لتضمــن التنميــة املســتدامة.
أمــا فيــا يتصــل بالفئــة الثانيــة فقــد أكــد معظــم املشــاركني مــن الفتيــان والفتيــات عــى أن مفهــوم
املســاواة بــن الجنســن يعنــي املســاواة بالحقــوق وعــدم التفريــق ،وأفــاد البعــض أن “املســاواة تعطــي الكل
حقوقــه” واملســاواة حقــوق للذكــر واألنثــى ،تعنــي كل حســب احتياجاتــه ،واملســاواة تعنــي عــدم التفريــق
بــن املــرأة والرجــل “البنــت والولــد زي بعــض ،املــرأة نصــف املجتمــع.”،
أمــا النــوع االجتامعــي فلــم يتــم التعــرف عــى املفهــوم عنــد الغالبيــة العظمــى مــن املشــاركني ،إذ أفــاد
بعضهــم أنهــم مل يســمعوا بهــذا املصطلــح مــن قبــل .وقــد وردت إجابــات البعــض بــأن مفهــوم النــوع
االجتامعــي يعنــي تحديــد األدوار االجتامعيــة وأعطــوا صــورة منطيــة لــكل مــن الرجــل واملــرأة “كل زملــة
عليــه واجــب يجيــب مصــاري والبنــت عليهــا تــدرس”“ ،البنــت عاطفيــة والشــب أكــر عقالنيــة” .ويف املقابــل
وردت إجابــات مــن بعــض اإلنــاث بــأن املــرأة تعمــل مبهنيــة وإخــاص أكرث .كــا لوحــظ أن بعضهم يشــر إىل
العدالــة عــى أنهــا أفضــل مــن املســاواة ،وهــو مــا متــت اإلشــارة إليــه مــن خــال ممثــي املجموعــات البؤرية
الخاصــة باملؤسســات ،إذ أشــار املشــاركون مــن الفتيــان والفتيــات إىل اســتحالة املســاواة بــن املــرأة والرجــل.
وقــد أظهــر بعــض الفتيــان التعاطــف تجــاه ضعــف قــدرات املــرأة الجســدية حســب رأيهــم .وأفــادت
معظــم الفتيــات برغبتهــن يف تحقيــق املســاواة ّإل أنهــا غــر مطبقــة عــى أرض الواقــع “إحنــا بدنــا يكونــوا
زي بعــض بــس الواقــع غــر” .أمــا فيــا يتصــل بالعــدل واإلنصــاف ،فقــد أفــاد معظــم الفتيــان والفتيــات
بــرورة العــدل واإلنصــاف يف املعاملــة والتعليــم والعمــل “مــن العــدل إنــه يكــون التعليــم للبنــت والولــد”،
“والعــدل يعنــي ألّ يكــون هنــاك ظلــم ال لألنثــى وال للذكــر”“ ،الزم األب يكــون عــادل بــن الــوالد والبنــات”،
“مــش عــدل إنــه يحرمــوا البنــات مــن الشــغل” .ومثّــة آراء مــن بعــض الفتيــات تفيــد بــأن املــرأة تقــوم
بــإدارة عملهــا بإخــاص ّإل أنهــا أكــر عرضــة للظلــم “الظلــم أكــر يف مجتمعنــا العــريب لألنثــى”.
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ثانياً :الوعي بالترشيعات والقوانني املعنية باملساواة بني الجنسني
أجمعــت املشــاركات مــن النســاء ضمــن الفئــة األوىل عــى أن الفكــر الذكــوري مــا زال يهيمــن عــى اتجاهات
رع مــا يحـ ّد مــن وصــول النســاء إىل مواقــع صنــع القـرار .وأشــار غالبيــة املشاركني/املشــاركات إىل أن
املـ ّ
الظلــم قــد يقــع عنــد تطبيــق القانــون“ ،أحيانــا البنــت بتشــتيك عــى ولــد بصدقــوا البنــت وبكذبــوا الولــد
وهــي بتكــون مفرتيــة” .وأشــار بعــض املشــاركني إىل وجــود قوانــن عادلــة وتحمــي النســاء ،مثــل قانــون
األحــوال الشــخصية الــذي تــم تعديلــه لصالــح املــرأة ،ويف حــاالت قضايــا الشــقاق والن ـزاع يتــم تصديــق
شــهود الزوجــة تصديقـاً أكــر ،حســب قولهــم “لــو جابــت املــرأة شــهود  ٢والرجــل شــهود  ٢يتــم تصديــق
شــهود املــرأة”.
كــا أن اإلج ـراءات الخاصــة باالفتــداء (ال ُخلــع) أصبحــت أرسع“ ،مــا يف ســيدة بتوصــل املحكمــة وبتطلــع
خرسانــة” .رأى املشاركون/املشــاركات أن بعــض بنــود قانــون العمــل غــر مطبقــة مثــل موضــوع الحضانــات،
والتمييــز باألجــور ،وأن بعــض األنظمــة والتعليــات متيــز مــا بــن الرجــل واملــرأة ،مثــل عــاوة األبنــاء للرجــل
يف قانــون الخدمــة املدنيــة وحقيقــة أن املوظفــات ال ميكنهــن تلقــي هــذه العــاوة إال إذا كان أزواجهــن
متوفــن أو عاجزيــن.
وقــد أشــار البعــض إىل أن املشــكلة ليســت يف القانــون نفســه بــل يف تفعيلــه ،مثــل قانــون حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون يف ضيــق مــع أرسهــم ،وال يأخــذون حقهــم يف التعليــم والتدريــب والرعايــة
الصحيــة“ ،ال يوجــد يف معظــم مؤسســاتنا مرتجــم للغــة اإلشــارة ،حتــى باملستشــفى ،والتهميــش لإلنــاث أكــر
مــن الذكــور”“ .كان هنــاك فرصــة لتشــغيل اإلنــاث والذكــور يف مصنــع صابــون ،لكــن األهــل رفضــوا بســبب
الخــوف عــى البنــت ألن البيئــة غــر آمنــة” .وأفــاد بعــض املشــاركني أن  ٪٩٠مــن القانــون يعمــل لصالــح
املــرأة مــن ناحيــة الطــاق“ ،لــو بــدي أطلــق مــريت بتاخــذ كل حقوقهــا وزيــادة”.
وأجمــع املشــاركون عــى وجــود قانــون للحاميــة مــن العنــف األرسي ،ولكــن املالحــظ هــو زيــادة يف جرائــم
العنــف األرسي الواقعــة عــى اإلنــاث“ ،املــرأة هــي الضحيــة دامئــا” ،واســتخدام مفهــوم الــرف بعــ ِّده
ذريعــة“ ،بكــون املــرأة مــا عليهــا يش وبطعنوهــا يف رشفهــا” .وأشــار أحدهــم إىل أن القوانــن غالبــاً مــا
تأخــذ اتجــاه تطبيــق العقوبــات ،وهــذا مــؤرش عــى ضعــف الدولــة وضعــف دورهــا وعــى تراجــع القيــم
واألخــاق“ ،الزم نشــتغل عــى املفاهيــم والقيــم قبــل وصــول النــاس إىل نظــام عقوبــات قــايس” .وقــد أجمــع
املشــاركون عــى أن وجــود القوانــن ليــس كايف لوحــده لحاميــة النســاء واألهــم وجــود املتابعــة والتقييــم
واملراجعــة إلج ـراءات تطبيــق هــذه القوانــن.
وقــد تبــن أن مجموعــات فئــة الفتيــان والفتيــات ال تعــرف عــن التمييــز بــن الجنســن يف القوانــن ،وفيــا
يتصــل بالتمييــز يف العمــل ،فقــد أفــاد املشاركون/املشــاركات إىل وجــود متييــز يف العمــل ،فبعــض الــركات
ال توظــف ّإل األردنيــن ،وكان مثّــة تحفــظ عــى مجــاالت عمــل املــرأة.
ثالثاً :املشاركة السياسية ومواقع صنع القرار
أبــدى املشــاركون ضمــن فئــة املؤسســات أن األرسة واملجتمــع لهــا الــدور األكــر يف دعــم املــرأة لتســهيل
مشــاركتها يف الحيــاة السياســية والوصــول إىل مواقــع صنــع القـرار “كيــف بدهــا توصــل ملواقــع صنــع القـرار
إذا املجتمــع مبيزهــا وبشــعرها إنهــا الضلــع الضعيــف” .وأشــار البعــض منهــم إىل أن املــرأة ال تدعــم املــرأة
ألنهــا تحمــل الفكــر الذكــوري ،وتــرى يف الرجــل أنــه القائــد“ ،األم بتميــز مــع ابنهــا الذكــر ألنــه رئيــس
العشــرة ،وهــو الــي بيحمــل اســم العيلــة وهــو مصــدر الــرف واإلنفــاق” .كــا أفــاد البعــض أن طريقــة
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التنشــئة األرسيــة تؤكــد عــدم قــدرة املــرأة مجابهــة تحديــات املشــاركة السياســية وتبعدهــا عــن االهتــام
والتطلــع للوصــول إىل مواقــع صنــع الق ـرار نتيجــة أعبائهــا األرسيــة.
ويف املقابــل رأى املشاركون/املشــاركات أن القوانــن والترشيعــات قــد أعطــت املــرأة حــق املشــاركة يف
االنتخابــات االنتخابيــة مــن خــال التنافــس والكوتــا ،إلّ أن طريقــة احتســاب األصــوات غــر عادلــة ،إذ إن
املــرأة قــد تحصــل عــى عــدد كبــر مــن األصــوات يف منطقــة مــا دون أن تنجــح ،ويف املقابــل قــد تنجــح
أخــرى حصلــت عــى أصــوات أقــل يف منطقــة أخــرى ،مــا انعكــس عــى عــدم وصــول نســاء قدي ـرات.
“القانــون يظلــم املــرأة يف عمليــة احتســاب األصــوات” ،وقــد أكــد بعــض املشاركني/املشــاركات أن مــن أكــر
التحديــات أمــام مشــاركة املــرأة السياســية هــو عــدم متكنهــا اقتصاديــا ورفضهــا ل ـراء األصــوات كــا كان
يحصــل مــع الرجــال ،إضافــة إىل أن اختيــار املــرأة للكتلــة كان بطريقــة غــر مدروســة ،وأن العشــائرية كانــت
ترفــض ترشــيح املــرأة ،باســتثناء العشــائر ذات األعــداد القليلــة ،فكانــت تــدرك أنهــا ال تســتطيع ترشــيح
ذكــر ،فأخــذوا خطــوة لرتشــيح أنثــى حتــى يكــون لهــم فرصــة يف املقعــد النيــايب ،وهــذا قــد يكــون ملصلحــة
العشــرة أكــر مــن نظرتهــم لقدراتهــا.
وفيــا يتصــل باألح ـزاب السياســية فقــد أكــد غالبيــة املشاركني/املشــاركات عــى أن األح ـزاب مل يكــن لهــا
دور فعــال يف تعزيــز العمليــة الدميوقراطيــة“ ،إحنــا شــعب غــر دميوقراطــي أمــن عــام الحــزب يســقط
فــان ويرشــح فــان” ،كــا أكــد املشاركون/املشــاركات عــى أن معظــم األح ـزاب مل تقــدم الربامــج القويــة
والخطــط الواضحــة “األحـزاب عبــارة عــن دكاكــن”“ ،نعــم تغــرت الثقافــة الحزبيــة نوعــا مــا ولكــن ترصفات
ومصالــح قــادة الحــزب بتخــي النــاس تخــاف منهــم” ،وأشــاروا إىل أن األحـزاب أصــا ضعيفــة ،وقــد تأطــرت
بالبعــد االجتامعــي والقبــي ،ومثّــة مــن يبحــث عــن املشــيخة بطــرق أخــرى مــن خــال تكويــن الحــزب،
وحســب يف مـ ّدة االنتخابــات“ ،األحـزاب لألســف بنشــطوا ملــا بيصــر انتخابــات وملــا بتخلــص
وهــي تنشــط ْ
املصلحــة يغلــق”.
ومثّــة إحجــام مــن الشــباب وكذلــك مــن النســاء لالنضــام لألحـزاب ،عــدا عــن تخــوف البعــض مــن االنتــاء
الحــزيب .ويف املقابــل أكــد البعــض عــى دور املــرأة يف األح ـزاب وأنهــا ذات فاعليــة وإن كانــت مشــاركتها
بنســبة ضعيفــة“ ،يف أغلــب األحيــان يكــون التحــدي أمــام املــرأة مــن أعضــاء الحــزب نفســه” .كــا أنهــم
أشــاروا إىل عــدم وجــود ثقافــة حزبيــة يف مجتمعنــا“ ،مــا عنــا ثقافــة حزبيــة”“ ،إحنــا بــاألردن مــا عنــا وعــي
حــزيب وحركــة سياســية حزبيــة”.
وحــول مســاهمة تجربــة الالمركزيــة يف إظهــار دور النســاء يف العمــل العــام ،فقــد أكــد أغلــب املشــاركني عىل
أنــه مل يظهــر للمــرأة أي دور رئيــي يف تجربــة الالمركزيــة ،وأن الالمركزيــة نجحــت يف بعــض املحافظــات
بجهــود بعــض األشــخاص الذيــن كان لهــم دور يف إثبــات وجودهــم .وأشــار البعــض إىل أن املــرأة مل تأخــذ
املبــادرة ومل تتواصــل ميدانيــا“ ً،إنــت اآلن وصلـ ِ
ـت مرحلــة التكليــف وعليــك إثبــات كفاءتــك”“ ،املــرأة الزم
تشــتغل عــى حالهــا ومــش الزم تقــول القوانــن الزم تنصفنــي” ويف املقابــل أكــدت بعــض املشــاركات وجــود
تعمــد الســتبعاد النســاء مــن جلســات مجالــس املحافظــات يف حــن أشــار بعــض املشــاركني إىل أن آليــة
التعيــن يف قانــون الالمركزيــة قــد أثــرت ســلباً عليهــا.
رابعاً :العنف ضد املرأة
أرجــع املشاركون/املشــاركات مــن فئــة املؤسســات أســباب العنــف ضــد املــرأة إىل عــدم الحصــول عــى
التعليــم ،وضعــف مصــادر الدخــل“ ،أغلــب الســيدات الــي بيجــوا للمعونــة الوطنيــة بيعانــوا مــن العنــف”،
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فقرهــم بخليهــم يتقبلــوا العنــف”“ ،أنــا مطلــوب منــي أشــتغل وأرصف عــى البيــت بــس إحنــا متعوديــن
أهالينــا يقولــوا لنــا اســري حالــك إنــت عنــدك والد” ،وعــدم تطبيــق قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي يف
املــدارس واملستشــفيات ،إضافــة إىل عــدم الوعــي تجــاه العنــف وعــدم املعرفــة بالقانــون .وأشــار املشــاركون/
املشــاركات إىل أشــكال العنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة يف األرسة واملجتمــع خــال مراحــل حياتهــا العمريــة
مــن عنــف جســدي ونفــي ،كــا أشــاروا إىل وجــود عنــف مســترت “العنف مــش بــس رضب ،املعاملة الســيئة
والســيطرة عــى األمــوال واإلجبــار عــى التنــازل عــن املـراث كــان عنــف” .،كــا أكــد املشاركون/املشــاركات
عــى أن التنشــئة االجتامعيــة وثقافــة العيــب أنتجــت أنثــى ضعيفــة تقبــل العنــف وتخــي مســؤولية الرجــل.
وقــد تباينــت آراء املشــاركني ضمــن فئــة املؤسســات مــا بــن مؤيــد ومعــارض يف اللجــوء لحاميــة األرسة عنــد
التعــرض للعنــف“ ،أنــا لــو رحــت عنــد حاميــة األرسة مــا حــدا رح ياخــذ بنــايت ،املجتمــع بعتربهــا عيــب”
بينــا أرص آخــرون عــى ذلــك “الزم النســاء تبلــغ إدارة حاميــة األرسة إذا مــا لقــت أب أو أخ يســاندها” .كــا
وأكــد البعــض أن خيــار اللجــوء للشــكوى لــدى حاميــة األرسة يجــب أن يكــون الخيــار األخــر بعــد إرشاك
األهــل واألقــارب بالحــل .يف الوقــت نفســه ،كان هنــاك بعــض الناجيــات يف املجموعــة والتــي قالــت“ :أنــا مــا
رح أســتحي بــدي أحــي كان جــوزي يرضبنــي ولجــأت لحاميــة األرسة وخلصــت مــن هــذا العنــف”.
وأشــار بعــض املشاركني/املشــاركات إىل أن بعــض العاملني/العامــات يف إدارة حاميــة األرسة واألحــداث يف
بعــض املحافظــات ال يتعاملــون بطريقــة مهنيــة عندمــا تتقــدم املــرأة بشــكوى عــى زوجهــا .أمــا فيــا يتصــل
بعمليــة التبليــغ فقــد أكــد املشــاركون عــى أهميــة دور املؤسســات ومقدمــي الخدمــات يف توعيــة النســاء
بحقوقهــن وإرشــادهن إىل الجهــات املختصــة التــي قــد تســاعدهن يف التبليــغ أو يف رفــع القضايــا ،وأضافــوا
أن مثّــة أهميــة للتعريــف بالخدمــات مــن خــال اإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعــي واملســاجد واملــدارس،
إضافــة إىل النــدوات الثقافيــة حــول قضايــا العنف ضــد املرأة .ويــرى بعــض املشاركني/املشــاركات أن املجتمع
يعـ ُّد مشــاركة املــرأة يف برامــج مناهضــة العنــف األرسي متــرد ،وبالتــايل يجــب متكــن األرسة بجميــع أفرادهــا.
كــا أكــد بعــض املشــاركني أن قانــون منــع الجرائــم (رقــم  7لســنة  )1952يعــزز مــن بعــض حــاالت العنــف،
إذ يقــوم الحاكــم اإلداري بأخــذ تعهــد عــى املعنــف بعــدم تكريــر العنــف ومــع ذلــك يســتمر العنــف،
“حلــول حاميــة األرسة بتجيــب الــزوج وبتحــل اإلشــكال وبروحــوا ع البيــت وبيصــر إنــه الرجــل بــدو يعاقــب
زوجتــه كيــف طلعــت واشــتكت عليــه” .وأكــد بعــض املشاركني/املشــاركات عــى رضورة وجــود قانــون
شــامل رادع لكافــة أشــكال العنــف لحاميــة املــرأة يف كافــة مراحــل حياتهــا ،يحميهــا نفســياً وجســدياً وماديـاً.
“إذا هــي وصلــت لحاميــة األرسة ومــا كان يف قانــون رادع برتجــع يــا قتيلــة يــا عــى املرشحــة”“ ،قــد يتــم
تحويــل القضايــا إىل الجهــات القضائيــة ولكــن الواســطات تعــزز اســتمرارية العنــف”.
أمــا مجموعــات الفئــة الثانيــة مــن الفتيــان والفتيــات فقــد تفاعلــت تفاعالً كبـرا ً عند طــرح موضــوع العنف
ضــد املــرأة ،حيــث أبــدوا معرفــة بأشــكال العنــف اللفظــي والجســدي والنفــي والجنــي واإللكــروين ،وأن
العنــف قــد يقــع داخــل املنــزل وخارجــه“ ،يف عنــف نفــي أو جســدي ملــا مــا بيكــون لهــا قيمــة يف البيــت
ببهدلوهــا وبرضبوهــا”“ ،يف عنــف أرسي داخــل البيــت بــن الــزوج والزوجــة”“ ،يف عنــف مــن اإلخــوان
ضــد األخــوات”“ ،ملــا األب بعنــف أوالده وبناتــه بريوحــوا يتنمــروا يف الشــارع” .ومــن أشــكال العنــف التــي
متــت اإلشــارة إليهــا مــن الفتيــان والفتيــات إجبــار الفتــاة عــى الــزواج ،وســكوت األب واألم تجــاه الســلوك
العنيــف مــن األخ عــى أختــه والســيطرة عليهــا داخــل البيــت ،وأن الفتــاة تتعــرض للعنــف يف كافــة مراحــل
حياتهــا وباختــاف حالتهــا االجتامعيــة “يف عنــف لفظــي مــن األهــل وخاصــة للبنــات غــر املتزوجــات مــن
األب واألخ” .وأشــار البعــض إىل تعــرض املــرأة لألفعــال املنافيــة للحيــاء العــام والتنمــر يف العمــل ولكنــه
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قليــل“ ،قليــل مــا بســمع إنــه بالشــغل يف تحــرش” .وأكــد معظــم الفتيــان والفتيــات عــى وجــود أفعــال
منافيــة للحيــاء العــام أو مــا يطلــق عليــه بالتحــرش عــر اإلنرتنــت والتحــرش اللفظــي يف الشــارع.
تبــن مــن خــال النقــاش أن الفتيــان والفتيــات لديهــم معرفــة حــول آليــات التبليــغ ،ففــي حالــة الفعــل
ـر عليهــم أن يســتعينوا باألهــل“ ،الزم نبلــغ الوالــد أو
املنــايف للحيــاء عموم ـاً أو عــر اإلنرتنــت ،وألنهــم قٌـ ّ
نعمــل بلــوك”“ ،يف حالــة التهديــد اإللكــروين الزم نشــتيك لوحــدة الجرائــم اإللكرتونيــة ويكــون معــي حــدا
كبــر” .أمــا فيــا يتصــل بالفعــل املنــايف للحيــاء العــام داخــل األرسة والــذي ع ّدتــه املشــاركات بأنــه ســلوك
مدمــر نفســياً ،فقــد أكــدت بعــض الفتيــات عــى رضورة تبليــغ إدارة حاميــة األرسة واألحــداث ،إلّ أن البعــض
رفــض فكــرة التبليــغ إلدارة حاميــة األرسة وأعطــى أولويــة التبليــغ لــأم أو األقــارب.
تباينــت آراء الفتيــان والفتيــات مــا بــن مؤيــد ومعــارض لتزويــج القــارصات ،منهــم مــن رأى أن الــزواج
مرتبــط بقبــول الفتــاة وقدرتهــا عــى تحمــل املســؤولية“ ،الــزواج ســرة للبنــت إذا هــي راضيــة وإذا كانــت
قــد املســؤولية مــش مشــكلة” .وأفــاد آخــرون أن تزويــج القــارصات يحرمهــا مــن التعليــم ،ويحرمهــا مــن
كل يشء بحياتهــا ،فســيصبح عندهــا مســؤولية أكــر مــن عمرهــا .وأضــاف آخــرون أن تزويــج القــارصات
يســاهم يف خســارة املهــارات ويؤثــر عــى نفســية اإلنــاث“ ،إذا حصــل تزويــج قــارصات الزم يتحاكم املتســبب
بالــزواج”.
وربــط بعــض املشاركني/املشــاركات أســباب العنــف بقضايــا الــرف أو اتخــاذ الــرف بعـ ِّده ذريعــة للعنف،
“يف مشــاكل عائليــة ســببها قضايــا الــرف”“ ،مــا حــدا بعمــل هيــك ببنتــه إال إذا كانــت قضيــة رشف”“ .كل
حــدا بــرب بنتــه وبذبحهــا بقــول قضيــة رشف ،هــذا حـرام” .وأكــد بعــض الفتيــان بوجــوب متابعــة الفتــاة
حتــى ال تقــع بحــب شــاب يسء الســلوك فيســتغلها“ .إحنــا كمجتمــع إســامي الزم نحافــظ عــى مبادئنــا
وديانتنــا لألنثــى والذكــر”“ ،لــو كل واحــد ملتــزم يف دينــه كان غــض البــر بــس يف شــباب لــو إنــه البنــت
منقبــة بطلــع عليهــا”.
خامساً :املشاركة االقتصادية
أجمــع املشاركون/املشــاركات عــى أن تــدين مشــاركة املــرأة االقتصاديــة لهــا أكــر مــن ســبب ،وال يقتــر
وحســب عــى الترشيعــات ،فبيئــة العمــل غــر مراعيــة للنــوع االجتامعــي ،ومثّــة متييــز يف األجــور،
املوضــوع ْ
وعــدم توفــر مواصــات ،إضافــة إىل األفــكار الســابقة عنــد صاحــب العمــل ،وتفضيــل تشــغيل الذكــور عــى
النســاء وخاصــة املتزوجــات ،أو املتزوجــات حديث ـاً خوف ـاً مــن الحمــل واإلنجــاب ،وعــدم االلت ـزام بتطبيــق
نظــام العمــل املــرن ،وعــدم االلتـزام بتوفــر الحضانــات يف أماكــن العمــل ،وذلــك حتــى مــع تعديــل القانــون،
وتوجيــه الثقافــة املجتمعيــة ملســارات عمــل النســاء ومجاالتــه ضمــن ســاعات معينــة وبيئــة بعيــدة عــن
االختــاط .إضافــة إىل أن مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل يف بعــض الوظائــف قــد ال تغطــي تكلفــة خروجهــا،
مــن املنــزل ،وأن مثّــة اســتغالالً وتحاي ـاً مــن بعــض أصحــاب العمــل ،إذ يوقــع العامــل عــى راتــب بالح ـ ِّد
األدىن لألجــور ويحصــل عــى أقــل مــن ذلــك“ ،يف تحايــل عــى العامــات والعاملــن مــن أصحــاب العمــل
بتوقيعهــم عــى عقــود براتــب  ٢٦٠دينــار ويحصلــوا عــى  ١٤٠دينــار فقــط” ،وتفضيــل عمــل املــرأة يف
القطــاع العــام عــى وجــه الخصــوص،
ويف املقابــل يــرى البعــض أن النظــرة املجتمعيــة تغــرت تجــاه عمــل املــرأة ،وذلــك بســبب ضعــف الحالــة
املاديــة ،وأصبحــت األرس عــى اســتعداد لتشــغيل بناتهــا يف حــال توفــر فــرص العمــل ،وتوجــه النســاء
للوظائــف اإلداريــة أكــر مــن اإلقبــال عــى تأســيس مشــاريع صغــرة .وأكــد املشاركون/املشــاركات عــى أنــه
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يف حالــة رشوع النســاء بعمــل مشــاريع إنتاجيــة بدعــم مــن املنظــات ،تقابلهــن تحديــات خاصــة بالتســويق
مــا يــؤدي إىل عــدم اســتمرارية املــروع .كــا أشــار بعــض املشاركني/املشــاركات إىل أن اســتفادة النســاء
مــن برامــج القــروض التمويليــة قليلــة بســبب عــدم توفــر ضامنــات يطلبهــا البنــك ،مــا يجعلهــا تتوجــه
للمؤسســات اإلقراضيــة ،إذ أشــار املشاركون/املشــاركات إىل موضــوع الغارمــات اللــوايت حصلــن عــى قــروض
مــن هــذه املؤسســات بهــدف إقامــة مشــاريع إنتاجيــة أو رشاء ممتلــكات خاصــة “وحــدة مــن الغارمــات
جوزهــا تحايــل عليهــا وأخــذ املصــاري وتجــوز عليهــا وهــي يف الســجن”.
ويــرى بعــض املشاركني/املشــاركات أنــه يتوجــب عــى املؤسســات اإلقراضيــة املراقبــة واملتابعــة والتقييــم
أثنــاء تنفيــذ املشــاريع دوريـاً لضــان االســتمرارية وتقديــم الدعــم الفنــي إن لــزم األمــر .وقــد أفــاد بعــض
املشاركني/املشــاركات إىل أن هنــاك حاجــة أيضً ــا ملزيــد مــن الرقابــة عــى برامــج القــروض“ ،املؤسســات
االقراضيــة الــي ســاهمت يف إفقــار النســاء غــر خاضعــة للرقابــة مــن البنــك املركــزي ومــن الدولــة ،وبالتــايل
بهمهــا الربــح أكــر مــن دعــم النســاء” .وأشــار بعــض املشــاركني إىل أهميــة اســتمرار النســاء يف ســوق العمــل
وعــدم انســحابهن .وأكــد البعــض عــى أن برامــج التدريــب املهنــي مل تســهم يف تأهيــل النســاء وتزويدهــن
مبهــارات تلبــي احتياجــات ســوق العمــل وتعــزز مــن مشــاركتهن االقتصاديــة.
كــا أظهــرت نتائــج املجموعــات البؤريــة للشــباب عــن وجهــات نظــر متشــابهة ،حيــث أشــار كل مــن
الفتيــان والفتيــات عــن التمييــز يف مــكان العمــل وإن بعــض الوظائــف متاحــة فقــط للرجــال .وإىل جانــب
القيــود الرســمية ،هنــاك أيضً ــا قيــود ثقافية”،بعــض األهــايل مبنعــوا البنــت تشــتغل يف بعــض األشــغال”.
إذ أشــار أحــد املشــاركني إىل القوالــب النمطيــة التــي تؤثــر عــى ســبب عمــل الفتيــات يف بعــض املهــن،
“املطاعــم بتحــب تشــغل البنــات أكــر عشــان يجذبــوا الزبايــن” .وأظهــر بعــض املشــاركني تحفظـاً كبـرا ً عــى
موضــوع اختــاط الرجــال بالنســاء حتــى عــى مســتوى مراجعــة طبيــب نســايئ ذكــر“ ،أنــا مــش ممكــن
أودي مــريت عــى طبيــب نســائية الزم طبيبــة”.
كــا أشــار أحــد املشــاركني الذكــور إىل أن البيــت هــو املــكان الطبيعــي للمــرأةّ ،إل إذا كان مثّــة حاجــة ماديــة
تســتدعي عملهــا“ :إذا زوجهــا مقــر بحقهــا تشــتغل”“ ،إذا كل يش واصــل لحدهــا تقعــد بالــدار”“ .إحنــا
عنــا البنــت إذا تزوجــت تقعــد يف بيتهــا وتعمــل معجنــات” .وسـ ّوغ املشــاركون واملشــاركات أن عمــل املــرأة
خــارج املنــزل قــد يعرضهــا لإلهانــة كــا هــو الحــال مــع العامــات يف قطــاع الزراعــة ،وخاصــة الســوريات.
“يف كثــر نســاء بشــتغلوا باملــزارع أكــر مــن الشــباب ويتعرضــوا لإلهانــة مــن صاحــب املزرعــة ،املــرأة
بتتعــرض لإلهانــة مــن صاحــب املزرعــة وخاصــة الســورية” .وذكــر بعــض الفتيــان والفتيــات أنــه يف العمــل
يتــم تفضيــل الرجــل عــى املــرأة ألن صاحــب العمــل يتصــور أن املــرأة ال تســتطيع القيــام بالعمــل.
سادساً :التعليم والتدريب والتمكني
أفــاد املشاركون/املشــاركات ضمــن مجموعــات الفئــة األوىل بــرورة التنســيق مــا بــن مؤسســات التعليــم
وســوق العمــل لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل مــن الخريجــن“ ،الزم يكــون يف تدريــب واتفاقيــات بــن
الجهــات املعنيــة باملــرأة والتعليــم والتعليــم العــايل” ،وأن التعليــم يشــمل املدرســة واملناهــج واملعلــات
واملعلمــن واألرسة واملجتمــع بأكملــه .كــا أكــد املشاركون/املشــاركات عــى أهميــة التعليــم يف بنــاء
الشــخصية والفكــر واملهــارات ســواء كان التعليــم أكادميي ـاً أو مهني ـاً .كــا أشــار املشاركون/املشــاركات إىل
أهميــة تأهيــل املدرســن وتدريبهــم للتعامــل مــع قضايــا املســاواة بــن الجنســن ،وذكــر بعــض املشــاركني أن
املناهــج التعليميــة قــد عــززت الصــورة النمطيــة للمــرأة ،وأن البنيــة التحتيــة للبيئــة التعليميــة غــر جيــدة،
وتنعكــس ســلباً عــى جــودة التعليــم وتنميــة املهــارات.
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وقــد تباينــت آراء املشاركني/املشــاركات يف مجموعــات الفئــة األوىل تجــاه التخصصــات املهنيــة ،فالبعــض
ينظــر إليهــا نظــرة ســلبية كونهــا تركــز عــى الطالب/الطالبــات مــن ذوي العالمــات املتدنيــة وغــر األكادمييــة،
وأن التدريــب املهنــي منطــي وال يخــدم ســوق العمــل ،ويراهــا البعــض اآلخــر إيجابيــة ألنهــا ســاهمت
بدخــول النســاء كــا الشــباب إىل تخصصــات تدريــب مهنــي غــر مســبوقة“ ،نزلنــا ســتات يتدربــوا عــى
ســيارة الهايــرد الكهربائيــة”.
وأكــد املشاركون/املشــاركات عــى أن التدريــب املهنــي متــاح للجميــع ذكــورا ً وإناثــاً ،وأن بعــض مراكــز
التدريــب املهنــي تؤمــن املواصــات ،وميكــن عمــل مشــاريع اقتصاديــة وإنتاجيــة بعــد التدريــب املهنــي
والدخــول إىل ســوق العمــل .كــا أشــاروا إىل دور الرشكــة الوطنيــة للتشــغيل والتدريــب كونهــا جــزءا ً مــن
الجيــش ،وتعقــد اتفاقيــات مــع الجمعيــات أو البلديــات وتقــوم بعمليــات تدريــب مهنــي وتشــغيل لإلنــاث
والذكــور مبهــن مختلفــه نوعــا مــا ،مثــل مهنــة القصــارة والتمديــدات الصحيــة والدهــان والســباكة “صــار يف
نســاء موارسجيــة لكــن أعدادهــم قليلــة وشــغلهم محصــور داخــل األرسة أو مــع األقــارب” ،كــا أشــار بعــض
املشاركني/املشــاركات إىل أن املناهــج التعليميــة ال تحفــز الطــاب عــى االنخ ـراط باملهــن الحرفيــة.
لقــد تباينــت اآلراء ضمــن مجموعــات الفئــة الثانيــة مــن الفتيــان والفتيــات حــول مســاهمة مناهــج التعليــم
يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،إذ أشــار البعــض إىل عــدم وجــود مــواد يف املناهــج التعليميــة تعــزز
حقــوق املــرأة وتظهــر دورهــا القيــادي ،فمثــا مناهــج املرحلــة الثانويــة تتضمــن مــادة الرتبيــة الوطنيــة
والتــي تضــم جــزءا ً عــن حقــوق اإلنســان ،ولكــن املعلمــن ال يركــزون عليهــا .ويف املقابــل أشــار البعــض
اآلخــر إىل أن مــادة الرتبيــة الوطنيــة تشــتمل عــى حقــوق اإلنســان وعــى املســاواة وحريــة التعبــر عــن
الــرأي ،وكذلــك مــادة الرتبيــة اإلســامية تخــص حقــوق الرجــل واملــرأة ،وقــد عرضــت مــادة التاريــخ بعــض
مشــاركات النســاء التاريخيــة.
وفيــا يتصــل بالتدريــب املهنــي أشــار املشاركون/املشــاركات مــن الفتيــان والفتيــات إىل أهميــة التدريــب
ودوره يف تقويــة شــخصية الشــابات والشــباب ،وتوســيع خيــارات التدريــب ،وتنميــة مواهــب النســاء لحــرف
تؤمــن لهــن حيــاة كرميــة .وقــد اقــرح البعــض اآلخــر توفــر شــهادات مزوالــة املهنــة بعــد التدريــب املهنــي،
ويــرى آخــرون أن التدريــب املهنــي يركــز عــى رفــد ســوق العمــل بصــورة منطيــة لبعــض املهــن“ ،الذكــور
زراعــة ونجــارة وكهربــاء والبنــات خياطــة وأشــغال يدويــة وتطريــز وتصنيــع صابــون وطبــخ وحلويــات”.
وأفــاد املشــاركون بــرورة توحيــد مناهــج الحصــص املهنيــة بــن الذكــور واإلنــاث يف املــدراس.
سابعاً :اإلعالم واملرأة
أكــد غالبيــة املشاركني/املشــاركات (مــن املؤسســات والشــباب) عــى أن اإلعــام قــد ســاهم يف تعزيــز الصــورة
النمطيــة للمــرأة ،ومل يعمــل بكفــاءة عــى تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،ومل يركــز عــى قضاياها ،ومل يســلط
الضــوء عــى املــرأة الناجحــة يف مواقــع صنــع الق ـرار ،ومل يركــز عــى قصــص نجاحهــن ليكــون حاف ـزا ً لهــا،
وأشــار البعــض إىل وجــود االســتغالل والتســليع لجســد املــرأة يف الدعايــات واإلعالنــات“ ،اإلعــام مل ينصــف
املــرأة” إضافــة إىل نقــص يف الربامــج اإلعالميــة حــول الحقــوق واملســتحقات للمواطنــن وحقــوق العــال
والعامــات“ ،اإلعــام بغطــي أحــداث يف الشــوارع وبنقلهــا مبــارشة أمــا يف موضــوع التوعيــة بالحقــوق مــا
بتعــاون معنــا”“ ،إعالمنــا موجــه وهــو إعــام مؤسســات حســب وجهــة نظــر كل مؤسســة” .كــا أكــدوا عــى
أن اإلعــام ميكــن أن يلعــب دورا ً ايجابي ـاً مــن خــال املسلســات واملحــارضات والنــدوات ،ســواء املــريئ أو
املقــروء أو املســموع أو وســائل التواصــل االجتامعــي ،والــذي قــد يعــزز مــن رفــع مكانــة املــرأة والتوعيــة
بحقوقهــا ،وتســليط الضــوء عــى أهميــة تبــادل األدوار بــن املــرأة والرجــل أو العكــس.
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ثامناً :املنظومة الثقافية والدينية واألمناط السائدة
تباينــت اآلراء ضمــن مجموعــات الفئــة األوىل فيــا يتصــل باملنظومــة الثقافيــة والدينيــة واألمنــاط الســائدة
حــول القــدرة عــى تبنــي التغــر لتعزيــز النــوع االجتامعــي واملســاواة بــن الجنســن ،إذ أشــار أحدهــم إىل
وجــود فجــوة ســببها قصــور مــن املنظــات العاملــة يف هــذا املجــال “معظــم القامئــن عــى هــذا العمــل
نســاء مــن طبقــة معينــة وقلّــا تجــد رجــاالً معهــم يعملــون عــى الجنــدر” ،والتــي يقابلهــا تيــار مجتمعــي
ذكــوري متمســك باملــوروث الثقــايف لتحقيــق مصالحــه ويرفــض التغــر .وأشــار البعــض أن الثقافــة يف بعــض
األحيــان متيــز يف الحقــوق بــن املــرأة والرجــل ،وتحــدد مســارات اإلنــاث وأدوارهــن النمطيــة ،فوجــب وجــود
مشــاركة متكاملــة بــن اإلنــاث والذكــور تبــدأ مــن األرسة والــدور األهــم لــأم يف إعــداد األجيــال القادمــة .أمــا
فيــا يتصــل بــدور املؤسســات الدينيــة لتعزيــز الثقافــة اإليجابيــة ،فقــد أشــار البعــض أن دورهــم تقليــدي
والبعــض مــن هــذه املؤسســات يكــرر معلوماتــه حــول األدوار االجتامعيــة واملســاواة ويعــزز تبعيــة املــرأة،
إلّ أن رأيـاً آخــر أكــد عــى أن دورهــم كبــر يف مناهضــة العنــف ومتكــن النســاء.
وذكــر آخــرون أن وزارة األوقــاف تقــوم بعمــل برامــج توعيــة يف بعــض القضايــا املجتمعيــة ،منهــا تزويــج
القــارصات ومخاطــر اإلنرتنــت والعنــف األرسي والتطــرف .وقــد أفاد البعض بوجود أشــخاص يقومــون بحرمان
أخواتهــم البنــات مــن املـراث .وحــول موضــوع تزويــج القــارصات فقــد أجمــع املشــاركون عىل أنــه ظلم كبري
يقــع عــى الفتــاة جســديا ونفســياً“ ،جســمها مــش مســتعد للحمــل والرضاعــة واملســؤولية الكبــرة” ،وأشــار
البعــض إىل أن التأخــر بالــزواج قــد يجعــل األنثــى ترفــض الــزواج وقــد تخــر فرصاً جيدة .وأشــار آخــرون إىل
أن تزويــج القــارصات يــزداد بــن الالجئــن الســوريني بســبب ثقافتهــم التــي تشــجع عــى تزويــج القــارصات.
وحــول الصــورة النمطيــة وتبــادل األدوار أشــار بعــض الفتيــان والفتيــان إىل أن األعــال املنزليــة هــي مــن
مهــام األم والبنــت يف البيــت ،والبعــض منهــم أفــاد أنهــم يقومــون باملســاعدة يف أعــال املنــزل ،وخاصــة
إذا مــا تــم طلــب ذلــك مــن خــال األم ،أمــا إذا كان الطلــب مــن األخــت فقــد يســاعدها ملصلحــة معينــة،
“أنــا بســاعد أختــي عشــان تشــري يل بكيــت دخــان” ،وقــد أفــاد أحــد الفتيــان “أنــا بســاعد أمــي بالجــي
وبغســل ســيارة أبــوي” ،وقــال آخــر “البنــات بتشــتغل يف البيــت والشــباب بلعبــوا ببجــي” ،وأفــاد آخــرون
بأنــه يجــب أن يكــون مثّــة تعــاون بــن الزوجــن يف أعــال املنــزل“ ،الزم األم تعلــم الشــباب منــذ الصغــر
عــى املســاعدة يف أعــال املنــزل” ،وأفــاد أحــد الفتيــان أنــه يف حــال كانــت األم كبــرة يف الســن أو مريضــة،
فيجــب عــى الشــباب أن يقومــوا باألعــال املنزليــة حســب تقاســم األدوار واألعبــاء.
أكــد غالبيــة املشاركني/املشــاركات مــن الفتيــان والفتيــات أن التمييــز يف املعاملــة األبويــة بــن األوالد والبنات
موجــود يف األرس ،وأن مثّــة اختالفـاً يف تعامــل األم واألب مــع األوالد والبنــات ،إذ يتــم معاملــة األوالد بطريقــة
أفضــل ،وعــادة مــا ينحــازون لصالــح الذكــر “ألنــه بقــدر يتحمــل أكــر مــن البنــت” ،وأن مثّــة حــدودا ً لحريــة
البنــت“ .الولــد بطلــع ب ـرا وبعيــش بحريتــه ،البنــت اقعــدي بالبيــت” .ورأى آخــرون أن التنشــئة األرسيــة
والعــادات والتقاليــد املتوارثــة تشــكل األدوار الجندريــة“ ،مــن أيــام جــد جــدي وأخذناهــا ممنــوع البنــت
تعمــل أو تســوي” ،وأن التمييــز مــا زال موجــودا ً مــع التطــور واالنفتــاح عــى العــامل“ ،اآلن عــم بنطــور مــن
جيلنــا ونخــي البنــت مســاوية للشــاب لكــن التمييــز موجــود”.
وقــد أفــاد املشــاركون مــن الفتيــان والفتيــات أن املجتمــع مييــز بــن البنــت والولــد“ ،وملــا وحــدة بتتجــوز
وتجيــب بنــت بزعلــوا وملــا تجيــب ولــد بوزعــوا حلــو” ،ويف املقابــل أشــار أحــد املشــاركني إىل أن قيمــة
البنــت يف عائلتــه أحســن مــن قيمــة الولــد ،ولكــن العــادات والتقاليــد تقيــد الفتيــات وتحــدد مســار تعليمها
حســب رغبــة األهــل .وأفــاد املشــاركون بوجــود نظــرة ســلبية مــن املجتمــع تجــاه الفتيــات غــر املحجبــات،
بينــا أشــار آخــرون إىل أن الــزواج “ال يقــوم عــى اإلكـراه والديــن أيضً ــا ال يقــوم عــى اإلكـراه”.
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تاسعاً :تأثري فريوس كورونا عىل مساواة النوع االجتامعي
أكــد املشاركون/املشــاركات مــن فئــة املؤسســات عــى أن كورونــا قــد أثــرت عــى جميــع أفـراد األرسة مــن
ناحيــة اقتصاديــة ونفســية واجتامعيــة ،وإن كان التأثــر األكــر عــى النســاء ســواء يف املنــزل أو العمــل وكان
عــبء الجهــد يقــع عــى عاتــق األم والفتيــات يف املنــزل ،وشــهد آخــرون أن النســاء أكــر تــررا ً مــن ناحيــة
إغــاق الحضانــات والتعليــم عــن بعــد ،إذ اضطــرت بعــض األمهــات إىل تــرك وظائفهــن ،ورأى آخــرون أن
وجــود جميــع أفـراد األرسة يف املنــزل قــد ألقــى بظــال ثقيلــة عــى طبيعــة العالقــات األرسيــة ،إذ زاد العنــف
األرسي وحــاالت الطــاق والشــجار والنــزاع وعــدم إمكانيــة التبيلــغ لوجــود املعنــف داخــل املنــزل ،ويف
املقابــل رأى آخــرون أن الرجــال أصبحــوا أكــر تفهــم لطبيعــة األعبــاء املنزليــة التــي تقــوم بهــا النســاء داخــل
املنــازل ،وأن بعــض األزواج حاولــوا تقديــم بعــض املســاعدة مثــل الطبــخ.
وضمــن الفئــة الثانيــة أفــاد املشــاركون مــن الفتيــان والفتيــات أن جائحــة كورونــا قــد أثــرت عــى جميــع
أف ـراد األرسة وزادت مــن أعبــاء الفتيــات واألمهــات“ ،أثــرت عــى نفســية البنــات ألنــه صــار عليهــم شــغل
أكــر يف البيــت وزاد الحمــل عــى األم أكــر ألنهــا كانــت تــدرس وتشــتغل بـرا وجــوا ،صــارت تتدايــن مصــاري
عشــان زوجهــا مــا بشــتغل “ .ويف املقابــل أفــاد الفتيــان أن تأثــر كورونــا عليهــم كان أكــر ألنهــم اعتــادوا
عــى الخــروج وكورونــا فرضــت عليهــم املكــوث والبقــاء يف املنــازل“ ،الشــباب أكــر رضر ألنــه البنــات
متعوديــن يقعــدوا يف البيــت”ّ .إل أنــه كان مثّــة إجــاع عــى أن كورونــا قــد أثــرت كث ـرا ً عــى النوعيــة
والجــودة للتعليــم ،وخاصــة طــاب املــدارس الحكوميــة الذيــن كانــوا أكــر تــررا ً بســبب ضعــف شــبكة
اإلنرتنــت“ ،النــت ضعيــف وبعطــوك منــاذج صــور والصــور مــا بتطلــع باالمتحــان ،كيــف بدنــا نجــاوب .ويف
املقابــل أفــادت أحــد املشــاركات أن كورونــا ســاهمت يف تطويــر املهــارات واملواهــب والقــدرات“ ،رســمت
عــدة لوحــات وكتبــت عــدة مقــاالت” .وأشــار البعــض إىل األثــر النفــي واملــادي لكورونــا“ ،كورونــا فرقــت
النــاس عــن بعضهــا بســبب الخــوف مــن العــدوى ،كورونــا أثــرت عــى الدخــل املــادي لــأرسة” .ويف املقابــل
كان مثّــة رأي يفيــد بــأن مـ ّدة كورونــا قــد عــززت العالقــات األرسيــة“ ،إحنــا  ١٢شــب بالبيــت كورونــا قربتنــا
مــن بعــض رصنــا نعــرف بعــض”.
أجمــع املشــاركون مــن الفتيــان والفتيــات عــى أن الخدمــات الصحيــة عمومــاً جيــدة ومتوفــرة ،ولكــن
تباينــت اآلراء حــول االحتياجــات الصحيــة للشــباب والخدمــات املتوفــرة ،فمنهــم مــن أشــاد باملراكــز الصحية
املتوفــرة ،ومنهــم مــن أشــار إىل أن الخدمــات الصحيــة ألعامرهــم املتعلقــة بالبلــوغ والصحــة الجنســية غــر
متوفــرة ،وأن مرجعيتهــم فيهــا إمــا الوالــد أو الوالــدة أو اإلنرتنــت ،أو األســتاذ املتخصــص يف املدرســة مثــل
املرشــد .وأشــار البعــض منهــم إىل أنهــم يقومــون بســؤال الشــباب ممــن مــروا بهــذه التجــارب ،وأكــدوا
أنــه مث ّــة مفهــوم العيــب تجــاه قضايــا الصحــة الجنســية وال يســتطيعون البــوح بهــا .وأحيانــا يلجــؤون
إىل األصدقــاء والصديقــات .كــا أكــد البعــض منهــم عــى عالقتــه املميــزة مــع األم يف األمــور الشــخصية
والعاطفيــة“ ،أنــا بحــي مــع أبــوي باألشــياء املاديــة ومــع أمــي يف األشــياء الشــخصية والعاطفيــة” .وأشــار
مشــارك مــن ذوي اإلعاقــة إىل أن الظلــم أكــر يف حالــة وجــود إعاقــة خاصــة لــدى الصــم والبكــم ،ألنهــم ال
يســتطيعون التعبــر عــن األســئلة املتعلقــة بالصحــة الجنســية مــع أمهاتهــم كــون لغــة اإلشــارة ال تســاعدهم
وتشــعرهم بالخجــل.
عارشاً :املرأة واألمن والسالم والتطرف العنيف
أشــار بعــض املشاركني/املشــاركات مــن فئــة املؤسســات أن وجــود املــرأة يف األمــن والســام مهــم جــدا ً ،إضافة
أيض ـاً إىل مشــاركتها يف مكافحــة التطــرف ألن النســاء يف الحــروب هــن األكــر تعرض ـاً لالســتغالل الجنــي
والعنــف .وأشــار آخــرون إىل أهميــة وجــود املــرأة يف مفاوضــات بعثــات األمــم املتحــدة ألنهــن األقــدر عــى
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التواصــل مــع النســاء ومعرفــة احتياجاتهــن والعمــل عــى متكينهــن“ ،عنــا نســاء شــاركوا يف قــوات حفــظ
الســام واألمــن وكان لهــم دور جيــد” ،وأشــارت أخريــات إىل أن أمــان الوطــن واملجتمــع واألرسة مرتبــط
بأمــان النســاء“ ،كل مــا بقيــت النســاء بتعــاين رح تظــل هــذه املجتمعــات فاقــدة لألمــن والســام”.
تحليل املقابالت املعمقة
تــم عقــد  ١٥مقابلــة معمقــة مــع عــدد مــن املؤسســات املعنيــة بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن بهــدف
الوصــول إىل فهــم لطبيعــة الجهــود املبذولــة يف هــذا املجــال وإدراكهــا ،ومعرفــة الفجــوات والتحديــات ،إذ
تــم إعــداد دليــل نقــايش لهــذه الغايــة كــا هــو موضــح يف امللحــق رقــم  ،٢والجهــات التــي تــم مقابلتهــا
حســبام هــو موضــح يف امللحــق رقــم .٣
1.اللجنة الوزارية لتمكني املرأة
تأسســت اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية يف عــام  ٢٠١٥لغايــات التنســيق
والقيــادة واملســاءلة لــكل مــا يتصــل بشــؤون املــرأة يف مختلــف القطاعــات الحكوميــة ،ولتعمــل الجهــات
املعنيــة عــى تحقيــق التزاماتهــا مبــا يخــص ذلــك ،ومبــا نصــت عليــه رؤيــة  ٢٠٢٥والخطــط واألولويــات
الوطنيــة األخــرى .وتهــدف اللجنــة إىل توحيــد الجهــود الحكوميــة وتنســيقها يف مجــال متكــن املــرأة يف
الترشيعــات والسياســات والربامــج والخطــط والتمويــل والتطويــر املؤســي ،لتجنــب االزدواجيــة وإهــدار
املــوارد ،وتقديــم الدعــم الســيايس لتنفيــذ االس ـراتيجيات والخطــط التشــغيلية والتدابــر الالزمــة املتصلــة
بتمكــن املــرأة ،مــن خــال ضــان اســتجابة الــوكاالت الحكوميــة لتنفيــذ الخطــط التشــغيلية املتصلــة
بتمكــن املــرأة وتوفــر البيانــات واملعلومــات عــن التقــدم املحــرز نحــو تنفيذهــا ،وأي مــؤرشات أخــرى
تتصــل بوضــع املــرأة ضمــن مســؤولياتها ،ودراســة مــدى انســجام الترشيعــات والسياســات الوطنيــة مــع
االلتزامــات الدوليــة وأهــداف التنميــة املســتدامة واألولويــات التنمويــة العامليــة.
كــا تســعى اللجنــة للمســاهمة يف وفــاء األردن بجميــع التزاماتــه الدوليــة مــع ضــان اإلرادة السياســية
لتنفيــذ االسـراتيجيات واآلليــات لتعزيــز دور ووضــع املــرأة والحفــاظ عــى حقوقهــا وبالتــايل ،فــإن اللجنــة
مكلفــة بنفــس القــدر بدراســة مــدى توافــق الترشيعــات والسياســات الوطنيــة مــع االلتزامــات الدوليــة ،مبــا
يف ذلــك معاهــدات حقــوق اإلنســان ،وأهــداف التنميــة املســتدامة واألولويــات العامليــة األخــرى .ويف مجــال
تقليــص الفجــوة بــن الجنســن ،فقــد ارتفــع ترتيــب األردن إىل  ٦نقــاط يف مــؤرش إصالحــات تدعــم املســاواة
بــن الجنســن.
وحــول كيفيــة مســاهمة اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف وضــع حقــوق املــرأة وقضاياهــا عــى ســلم
األولويــات وتوجيــه الخطــط لتحســن األداء ،فقــد جــاء ذلــك مــن خــال :مأسســة اللجنــة الوزاريــة لتمكــن
املــرأة ،واملصادقــة عــى االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة لألعــوام ( ،)٢٠٢٥-٢٠٢٠وتبنــي اللجنــة الوزاريــة
لتمكــن املــرأة لسياســات إدمــاج النــوع االجتامعــي إلزالــة العقبــات وامل ُع ِّوقــات التــي تعرقــل أعــال حقــوق
املــرأة والرجــال ،وتشــكيل لجنــة وزاريــة خاصــة للوقايــة مــن العنــف األرسي كــا تــم اعتــاد اإلطــار الوطني
لحاميــة األرسة مــن العنــف بعـ ِّده وثيقــة مرجعيــة ،وإلـزام املؤسســات بتنفيــذ الــدور املنــاط لهــا ،كــا تــم
إعــداد دليــل لإلجـراءات التــي يقــوم بهــا املعنيــن يف وزارة الداخليــة ،وتدريــب عــدد مــن الحــكام اإلداريــن
عــى هــذا الدليــل .كــا تــم تطويــر منصــة تفاعليــة وذلــك مــن خــال لوحــة بيانــات إلكرتونيــة لغايــات
بنــاء تصــور شــمويل لإلنجــازات يف مجــال النــوع االجتامعــي ،وتقييــم اإلنجــازات والجهــود الوطنيــة بهــذا
الخصــوص ،األمــر الــذي يخــدم وضــع اإلج ـراءات املناســبة وتحديــد األولويــات تحديــدا ً أفضــل .كــا تــم
العمــل عــى تضمــن مفهــوم النــوع االجتامعــي يف الربامــج التدريبيــة الحاليــة التــي ينفذهــا معهــد اإلدارة
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العامــة اعتــادا ً عــى نتائــج التحليــل املؤســي مــن منظــور النــوع االجتامعــي املنفــذ يف عــدد مــن الــوزارات
والدوائــر الحكوميــة ،إضافــة إىل ذلــك تــم تشــكيل لجنــة لدعــم املــرأة يف االنتخابــات تهــدف إىل دعــم املــرأة
وتدريبهــا بالتعــاون مــع اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة وهيئــة األمــم املتحــدة ،تضمــن مشــاركة جميــع
الســيدات اللــوايت يــردن املشــاركة يف االنتخابــات القادمــة ترشــحاً وانتخاب ـاً.
وتقــوم اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة بعمليــة اإلرشاف ومتابعــة االس ـراتيجيات الوطنيــة لضــان إدمــاج
سياســات النــوع االجتامعــي وتحقيــق العدالــة واملســاواة بــن الجنســن مــن خــال التوصيــات ومتابعــة
التنفيــذ وضــان اإلرادة السياســية ،إذ قامــت اللجنــة الوزاريــة بتشــكيل فريــق وطنــي برئاســة اللجنــة
الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة وعضويــة معهــد اإلدارة العامــة وديــوان الخدمــة املدنيــة ووحــدة تطويــر
األداء املؤســي والسياســات ،كــا تــم تعميــم خطــة سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي عــى الــوزارات وتــويل
اللجنــة الوطنيــة مهمــة متابعــة تنفيذهــا تحــت إرشاف اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة ،ومــن ثــم إعــداد
تقريــر ورفعــه إىل رئيــس الــوزراء ســنوياً عــن مســتوى تطبيــق سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي.
وتــرى اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة أن مــن أســباب اتســاع الفجــوة الجندريــة يف األردن :الذكوريــة،
وتنميــط دور املــرأة ،واملشــاركة االقتصاديــة .أمــا فيــا يتصــل بالنتائــج املرجــوة مــن عمــل اللجنــة الوزاريــة
لتمكــن املــرأة فهــي :ردم الفجــوة بــن الجنســن ،ووضــع قضايــا املــرأة عــى ســلم أولويــات الحكومــة
األردنيــة ،وضــان إرشاكهــا يف جميــع الربامــج واملرشوعــات عــى أرض الواقــع ،واملســاهمة يف تبنــي سياســة
إدمــاج النــوع االجتامعــي ضمــن املؤسســات الحكوميــة.
2.اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة
دور اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة بع ِّدهــا آليــة وطنيــة معنيــة بالنهـــوض بوضــع املــرأة يف
األردن ،إذ يتمحــور مــن خــال عملهــا عــى ضــان تطويــر السياســات واالسـراتيجيات والربامــج واملوازنــات
املســتجيبة الحتياجــات النســاء ،وذلــك مــن خــال متكــن الجهــات األخــرى مــن العمــل عــى دمــج النــوع
االجتامعــي يف سياســاتها وبرامجهــا وعملهــا عموم ـاً ،إذ ميكــن ع ـ ُّد عمــل اللجنــة الوطنيــة بوصفــه محــركاً
للجهــات املعنيــة ،وخاصــة الحكوميــة منهــا للعمــل عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن .كــا أن اللجنــة
الوطنيــة تقــوم برصــد االنتهــاكات والتمييــز ضــد النســاء وإعــداد التقاريــر الوطنيــة والدوليــة حــول وضــع
املــرأة ،وكذلــك تعمــل عــى حشــد التأييــد وكســبه لنــرة حقــوق النســاء وضامنهــا باتجــاه تحقيــق التغيــر
املطلــوب مــن خــال إغــاق الفجــوة الجندريــة وإيجــاد البيئــة التــي تعــزز دور املــرأة يف املجتمــع واألرسة.
إن رؤيــة األردن يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن وتحقيقهــا ،ميكــن أن نجدهــا مــن خــال النظــر
لالسـراتيجية الوطنيــة للمـــرأة يف األردن ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠التــي قــادت اللجنــة الوطنيــة مــن خــال تطويرهــا
بع ِّدهــا خارطــة طريــق للوصــول إىل مجتمــع خــا ٍل مــن التمييــز والعنــف القائــم عــى أســاس الجنــس ،ومــن
خــال مشــاورات وطنيــة واســعة ،ومبــا يتــواءم مــع الخطــط الوطنيــة والتعهـــدات واالتفاقيــات الدوليـــة.
أمــا فيــا يتصــل بالتـزام األردن يف متابعــة توصيــات االتفاقيــات الدوليــة مثــل بيجــن والهــدف الخامــس مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة وســيداو ،فإنــه عــى مســتوى الخطــاب الرســمي مثّــة التـزام ،ولكــن التقاريــر مــا
زالــت تبــن بــأن األردن مــن أقـ ّـل الــدول يف العــامل ســعياً لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف بعــض املجــاالت،
فمثــا مــع أن األردن التــزم بــأن يرفــع مشــاركة املــرأة السياســية إىل  ٪٣٠يف مســتويات صنــع القـرار املختلفــة
ّإل أن ذلــك مل يتحقــق بعــد ،وكذلــك التزامــه برفع مشــاركة املرأة يف ســوق العمل إىل  ٪٢٥بحلــول عام .٢٠٢٥
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ّإل أن املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة مــا زالــت متدنيــة ودون املأمــول ،وتراوحــت عمومــاً يف الســنوات
القليلــة املاضيــة حــول نســبة الـــ ،٪١٤وأيضــاً مــا زالــت العديــد مــن االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة
األخــرى املتصلــة بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن مل تتحقــق بعــدّ .إل أنــه يف الوقــت نفســه مث ّــة
جهــود يقــوم بهــا األردن يف محاولــة لتنفيــذ التزاماتــه مــن خــال دمــج األهــداف التنمويــة ألجنــدة
التنميــة املســتدامة  ،٢٠٣٠ومــن ضمنهــا الغايــات واملــؤرشات املتصلــة بتمكــن النســاء والفتيــات
ليتــم تضمينهــا يف خطــط عملهــا والتزاماتهــا الوطنيــة .ولكــن عــى مســتوى تنفيــذ هــذه االلتزامــات
الدوليــة وخاصــة املتصلــة منهــا بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف األردن فــا زالــت دون الطمــوح.
ووفق ـاً للجنــة ،فــأن أســباب اتســاع الفجــوة الجندريــة يف األردن تشــمل االتجاهــات االجتامعيــة الســلبية
والتــي تعكــس الثقافــة الذكوريــة حــول األدوار االجتامعيــة للمــرأة والرجــل والتــي قــد تكــون هــي جــذر
املشــكلة ،وخاصــة عندمــا يحمــل بعــض صنــاع القـرار هــذه الثقافــة الذكوريــة ويعكســها عــى السياســات
واملؤسســات الوطنيــة ،مــا يــؤدي إىل إعــادة إنتاجهــا ألجيــال قادمــة ،وهــذا ينطبــق أيض ـاً عــى سياســات
التعليــم التــي تكــرس هــذه الثقافــة الســلبية وتــؤدي إىل تنميــط دور الرجــل واملــرأة يف األرسة واملجتمــع ،إذ
قــد يحتــاج التغيــر التحــويل إىل تفكــر نقــدي تنتجــه أســس املنظومــة التعليميــة واملناهــج وتبني عليه ســواء
كانــت ملصــادر التعليــم والتعلــم الرســمية أو غــر الرســمية ،ليشــمل تطويــر مهــارات املعلمــن واتجاهاتهــم
الفكريــة اإليجابيــة تجــاه األدوار الجندريــة ،بع ـ ِّد ذلــك وســيلة لتغيــر االتجاهــات املجتمعيــة نحــو دعــم
تحقيــق املســاواة بــن الجنســن .علـاً بــأن األردن تقريبــا قــام بإغــاق الفجــوة الجندريــة يف التعليــم كميـاً.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يعـ ّد اإلعــام مصــدرا ً مهـاً للمعلومــات وتشــكيل الثقافــة والقيــم املجتمعيــة ،وبالتــايل
يجــب العمــل عــى تطويــر برامــج إعالميــة حساســة للنــوع االجتامعــي ،وبرامــج خاصــة تبــن قضايــا النســاء
املختلفــة وأدوارهــا يف املجتمــع .إضافــة إىل الــدور الكبــر الــذي ميكــن أن تلعبــه القيــادات املحليــة والدينيــة
والسياســية ،وحتــى املؤسســات غــر الرســمية مثــل العشــرة واألرسة يف غلــق الفجــوة الجندريــة ودعــم
االتجاهــات واملامرســات اإليجابيــة ألدوار املــرأة والرجــل يف األرسة واملجتمــع ،وذلــك مــن خــال إرشاكهــم
والجهــات املختلفــة لتعزيــز االتجاهــات اإليجابيــة ألدوار النســاء والرجــال ومحاربــة املفاهيــم الســلبية التــي
متيــز ض ـ ّد املــرأة يف املجتمعــات املحليــة ،ســواء كان ذلــك عــى مســتوى صنــاع الق ـرار أو املؤسســات أو
املجتمعــات املحليــة.
أمــا حالي ـاً يف زمــن جائحــة كورونــا ،واجــه األردن هــذه الجائحــة وقبلهــا كانــت أزمــة الهج ـرات املتعاقبــة
الناتجــة عــن عــدم االســتقرار اإلقليمــي ،إذ أصبحــت قضايــا املــرأة أحيان ـاً ال تع ـ ُّد أولويــة ،مــع أن عــدم
تحقيــق املســاواة والتمييــز ضــد النســاء يــؤدي إىل بــطء التعــايف مــن هــذه األزمــات .فقضيــة املســاواة بــن
الجنســن بع ِّدهــا قضيــة وطنيــة وذات أولويــة وفقـاً لــإرادة السياســية الرســمية ،يجــب أن يتــم العمــل عــى
تحقيقهــا بغــض النظــر عــن املواقــف الشــخصية حــول رضورتهــا ،ولغايــة الوصــول إىل حـ ٍّـل يف هــذا التذبــذب
يف التعامــل مــع أهميــة تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،يجــب مأسســة العمــل عليــه لضــان دميومتــه مــن
وحســب لتغيــر الثقافــة املؤسســية ،وإمنــا أيضـاً ملراقبــة األداء املؤســي ملــدى
خــال وضــع سياســات ليــس ْ
االلتـزام بالعمــل عــى تحقيــق املســاواة بــن الجنســن بعـ ِّده هدفـاً وطنيـاً ذا أولويــة ،أي مــن خــال إيجــاد
أنظمــة الرقابــة واملســاءلة لــأداء ،ومــدى اإلنجــاز يف تحقيقــه.
أمــا مــن حيــث كيفيــة تنفيــذ خطــة عمــل االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ،فســتقوم اللجنــة
الوطنيــة وبالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة وخاصــة وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل وهيئــة األمــم
املتحــدة للمــرأة يف األردن ،أوالً بإدمــاج مــؤرشات االسـراتيجية يف الخطــط والربامــج التنفيذيــة للمؤسســات
اإلطار العام للمساواة بني الجنسني 111
(النوع االجتامعي) يف األردن

الحكوميــة ،وذلــك مــن خــال دمجهــا دمج ـاً أساســياً يف الربنامــج التنفيــذي الحكومــي لألعــوام القادمــة،
إذ تــم تشــكيل فريــق إلدارة عمليــة اإلدمــاج وتطويــر الخطــط التنفيذيــة لالس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة
برئاســة أمــن عــام اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة ،وأمــن عــام وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل ،وذلــك
وفقــاً لتوصيــة اللجنــة الوزاريــة للمــرأة بتشــكيل هــذا الفريــق ،وكذلــك ســيقوم هــذا الفريــق مبتابعــة
ضــان رصــد املــوارد الالزمــة وتحديــد الفجــوات يف التمويــل والتوجيــه لس ـ ِّد الفجــوة يف تنفيــذ أهــداف
االســراتيجية ،إذ تــم البــدء بالعمــل عــى تصميــم نظــام املتابعــة والتقييــم والتتبــع للمــوارد املاليــة،
لتنفيــذ أهــداف االسـراتيجية ومؤرشاتهــا بالتعــاون مــع البنــك الــدويل ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل.
أمــا فيــا يتصــل بتقييــم وحــدات النــوع االجتامعــي ،فإنــه يع ـ ُّد جــزءا ً مــن خطــة عمــل تنفيــذ سياســة
إدمــاج النــوع االجتامعــي الحكوميــة ،إذ ســيتم إعــداد تقريــر أويل لبيــان واقــع الحــال واملهــام والصالحيــات
وموقــع الوحــدات والضبــاط للنــوع االجتامعــي يف الهيــكل اإلداري للــوزارات ،بهــدف وضــع التوصيــات
الالزمــة لتمكــن هــذه الوحــدات مــن أداء مهامهــا وضــان أن تكــون هــذه الوحــدات مرتبطــة مبــارشة
بأعــى مراتــب صنــع الق ـرار يف املؤسســات الحكوميــة ،مثــل الوزيــر مث ـاً أو األمــن العــام للــوزارة ،وذلــك
لتمكينهــا مــن املشــاركة الفاعلــة يف القـرارات املتصلــة بتطويــر السياســات املســتجيبة لالحتياجــات املختلفــة
للنــوع االجتامعــي ،ووضــع املوازنــات الالزمــة لتنفيذهــا.
أمــا مــن حيــث التشــبيك مــع منظــات املجتمــع املــدين لبنــاء ثقافــة مجتمعيــة داعمــة للمســاواة بــن
الجنســن ،فــإن اللجنــة الوطنيــة تؤمــن بالتشــاركية وبــرورة وجــود حــوار واســع وأطــر تجمــع األصــوات
والخـرات والجهــود كافــة املعنيــة بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن ،وخاصــة مــن املجتمــع املــدين ،إذ قامــت
بتأســيس العديــد مــن الشــبكات والتحالفــات مــع منظــات املجتمــع املــدين لتنفيــذ الحمــات املشــركة
التــي تهــدف إىل الحشــد وكســب التأييــد إلحــداث التغيــر املطلــوب.
3.املجلس الوطني لشؤون األرسة
وحــول السياســات واالسـراتيجيات التــي رســمها املجلــس لتحقيــق الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) فــإن سياســات املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة تســتهدف جميــع أفراد
األرسة دون تحديــد أي خصوصيــة لــكل مــن اإلنــاث والذكــور ،وذلــك بهــدف تحديــد احتياجــات األرس مــن
خــال التعــرف عــى أهــم املشــاكل التــي تعــاين منهــا ســواء تلــك املتصلــة بالطفولــة أو املتصلــة بالخدمــات
املقدمــة والسياســات والترشيعــات ،وبالتــايل اقـراح التعديــات .ومــن خــال البحــث النوعــي الــذي نفــذه
املجلــس لتحديــد املشــكالت األرسيــة ذات األولويــة تبــن أن خدمــة اإلرشــاد األرسي غــر متوفــرة ،وبنــا ًء
عليــه قــام املجلــس بتأهيــل عــدد مــن الجمعيــات لتقديــم خدمــات اإلرشــاد األرسي بعــد إعــداد دليــل
تدريبــي لإلرشــاد .وســيصدر تقريــر جديــد حــول املشــاكل األرسيــة لتشــمل كافــة مجــاالت الحيــاة .وكان
مثّــة دور كبــر للمجلــس يف التأثــر عــى تعديــل املــادة ( )٦٢مــن قانــون العقوبــات ،املتصلــة مبنــح األم حــق
املوافقــة عــى إجـراء العمليــات الجراحيــة وإعطــاء العالجــات الطبيــة ألوالدهــا كــا هــو لــأب.
أمــا عــن مالمــح املســاواة والتمييــز بــن كبــار الســن ،فقــد قــام املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة يف العــام
2017؛ بإعــداد دراســة تحليليــة مقارنــة حــول “واقــع كبــار الســن يف األردن” ،كــا عمــل عــى تطويــر
اسـراتيجية لكبــار الســن عــام  ،٢٠١٨وتــم تقييمهــا حديثـاً ولوحــظ أن فئــة كبــار الســن تعــاين مــن مشــاكل
صحيــة ســواء كانــوا مــع أرسهــم أو يف دور الرعايــة ،مــع أن املجتمــع األردين لديــه قيــم عاليــة تجــاه كبــار
الســنّ ،إل أن مثّــة تقصـرا ً يف الخدمــة نتيجــة احتياجاتهــم للــال واملعــدات والوقــت والجهد والتفــرغ ،وعدم
وجــود خدمــات الرعايــة املنزليــة لكبــار الســن يف القطــاع الحكومــي ،وارتفــاع تكلفتهــا يف القطــاع الخــاص،
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كــا أن كلفــة الخدمــة الصحيــة واإلرشــاد األرسي يف القطــاع الخــاص عاليــة ،ومثّــة حاجــة لتخصصــات طــب
الشــيخوخة .فــا يوجــد متييــز بالخدمــات قطعيــا بــن الجنســن.
وفيــا يتصــل بإجـراءات العمــل الوطنيــة املوحــدة للوقايــة واالســتجابة لحــاالت العنــف يف األردن مثّــة بنيــة
متكاملــة تــم العمــل عليهــا للحـ ِّد مــن العنــف األرسي منــذ عــام  ،١٩٩٧ومثّــة إطــار وطنــي يوضــح األدوار
واملســؤوليات للمؤسســات الوطنيــة وقانــون العنــف األرسي الــذي صــدر عــام  ،٢٠١٧واإلجـراءات الداخلية يف
املؤسســات ومنظومــة الخدمــات املتوفــرة يف منظــات املجتمــع املــدين والحكومــي .مثّــة تحـ ٍّد عــى مســتوى
العمــل ضمــن البعــد الوقــايئ مــع أن السياســات الوطنيــة تنــص عــى أن جميع القطاعــات تعمل عــى الوقاية
لتفــادي زيــادة حــاالت العنــفّ ،إل أن مثّــة إشــكالية يف تطبيــق اإلجراءات وقصــورا ً من مقدمي هــذه الخدمة،
وهــذا يعــود لعــدة أســباب ،منهــا :عــدم توفــر أخصائيــن نفســيني/أخصائيات نفســيات يف إدارة حامية األرسة
واألحــداث ونقــص يف الباحثــن االجتامعيني/الباحثــات االجتامعيــات وذلــك ألن بيئــة العمــل يف هــذا املجــال
طــاردة ألنهــا تعرضهــم للمخاطر خــال الزيــارات واملتابعات ،وقد يتم شــتمهم وطردهم من البيــوت ،وبالتايل
يجــب منحهــم بعــض الحوافــز ،والتأكــد أن لديهــم شــغفاً تجــاه عملهــم ،وأن لديهــم اتجاهــات داعمــة لرفض
العنــف“ ،التشــجيع عــى العنــف ســلوك موجــود عنــد بعــض مقدمــي الخدمــات ،هــم مــن هــذا املجتمــع”.
مثّــة أيض ـاً تح ـ ٍّد حــول التبليــغ حتــى مــن مقدمــي الخدمــة ،فث ّمــة إحجــام عــن التبليــغ مــع أن القانــون
يلزمهــم ويعاقــب عــى عــدم التبليــغ“ ،عــى إدارة حاميــة األرسة التحــرك لالســتجابة حتــى لــو أن الضحيــة
عاقــل راشــد فــوق عمــر  ١٨ســنة” .باإلضافــة اىل مــا ســبق ،فــأن نظــام حاميــة الشــهود مل يتــم إصــداره
بعــد مــا قــد يكــون لــه تأثــر ســلبي .أن تقديــم الشــكوى يعتــر اختياريـاً ّإل إذا كان مثّــة جنايــة فيصبــح
املوضــوع ضمــن اإلج ـراء الرســمي .أمــا بخصــوص الطفــل فتحريــك القضيــة إلزامــي .تــم البــدء بالعمــل
يف نظــام تتبــع للشــكاوى منــذ عــام  ،٢٠١٦وحالي ـاً يطبــق يف إدارة حاميــة األرسة واألحــداث ومستشــفى
البشــر وأربــع مــدارس ودار الوفــاق ،ويف هــذا النظــام يتــم متابعــة التبليــغ ومتابعــة االســتجابة للحــاالت،
وتحويــل لــكل حــاالت العنــف األرسي التــي تــم إدخالهــا عــى هــذا النظــام .وعندمــا يتــم تعميــم
النظــام ســتقوم جميــع املؤسســات التــي تقــدم الخدمــة بالتبليــغ مــن خــال هــذا النظــام .إن اســتكامل
هــذا النظــام بحاجــة لتمويــل ،كــا أن هــذا النظــام قــد واجــه رفضــاً مــن بعــض مقدمــي الخدمــة
بحجــة عــدم معرفــة التعامــل معــه .ومث ّــة مطالــب بتعيــن أخصائيــن نفســيني/أخصائيات نفســيات.
وحــول تزويــج القــارصات فتــم اإلشــارة إىل أنــه مبوجــب قانــون األحــوال الشــخصية املعــدل كــا أقــره
الربملــان ،يســمح بالــزواج ملــن بلــغ ســن السادســة عــرة يف “الحــاالت الخاصــة” رشط موافقــة قــايض
القضــاة ،وأن يكــون الــزواج “رضورة” تقتضيهــا املصلحــة ،وأن يتــم التحقــق مــن توفــر الرضــا واالختيــار وفــق
تعليــات قــايض القضــاة .وفيــا يتصــل بالت ـزام دائــرة قــايض القضــاة بالتعليــات ،فــا زالــت أعــداد مــن
زواج القــارصات تعكــس عــدم االلتـزام التــام .ووف ًقــا ملــا ذكــره ممثــل املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة ،حتى
لــو ســن األردن قانونًــا مثــل قانــون املغــرب أو مــر ،والــذي يحــدد ســن الــزواج بـــ  18عا ًمــا دون اســتثناء،
فــإن هــذا قــد يــؤدي إىل زيــادة حــاالت الــزواج العــريف ،مــا يــؤدي إىل االبتعــاد عــن الــزواج املســجل مــع
الحقــوق القانونيــة تجــاه الــزواج دون أي حقــوق .أن دائــرة قــايض القضــاة عــى علــم باملناطــق التــي تكــر
فيهــا حــاالت تزويــج القــارصات ،وهــذا مرتبــط بالثقافــة والفقــر .لقــد أصبحــت متابعــة خطــة تزويــج
القــارصات مــن مســؤولية املجلــس ،وتــم عمــل لجنــة مــن املؤسســات املعنيــة وإصــدار تقريــر حــول مــا تــم
إنجــازه وإرســاله لرئاســة الــوزراء .ويجــب العمــل عــى تغيــر الثقافــة ومتابعــة التــرب املــدريس ألن أكــر
حــاالت الــزواج هــي للفتيــات اللــوايت تركــن مقاعــد الدراســة .كــا يجــب تطبيــق االســتثناءات والتعليــات
الــي رافقتهــا تطبيقـاً حازمـاً .وفيــا يتصــل بطــاق القــارصات أشــار املســتجيب إىل أن مثّــة مشــكلة يف كتــب
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الكتــاب ،وبالتــايل ارتفعــت معــدالت الطــاق الخاصــة مبــا قبــل الدخــول ،وبنــا ًء عــى ذلــك يجــب العمــل
عــى تغيــر ثقافــة النــاس لتأجيــل كتــب الكتــاب مــن مـ ّدة الخطوبــة إىل مــا قبــل الدخــول.
4.إدارة حامية األرسة واألحداث
تعـ ُّد الخدمــات املقدمــة مــن إدارة حاميــة األرسة واألحــداث التابعــة ملديريــة األمــن العــام مراعيــة للنــوع
االجتامعــي ،إذ إنهــا غــر متييزيــة وتقــدم لجميــع متلقــي الخدمــة بعيــدا ً عــن خلفيــة اللــون والديــن
واملذهــب والجنــس ،وذلــك ألن السياســات املعمــول بهــا تخلــو مــن أي متييــز ،كــا أن األدلــة التدريبيــة
واإلجرائيــة متوافــق عليهــا وطنيـاً مــن خــال الفريــق الوطنــي /املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة ،وكل حالــة
لهــا خصوصيــة حســب املنهجيــة املذكــورة يف اإلطــار الوطنــي لحاميــة األرسة.
لــدى إدارة حاميــة األرسة واألحــداث مبــادئ عامــة يف إجــراء املقابــات مــع الضحايــا أو الناجيــات مــن
العنــف األرسي ،وتعـ ُّد مراعــاة الرسيــة والخصوصيــة للحــاالت مــن أهــم هــذه املبــادئ ،ولتحقيــق هــذا املبدأ
فقــد أفــردت اإلدارة قواعــد لهــذه املقابــات ،وذلــك مــن خــال توفــر غــرف خاصــة ملقابلــة النســاء ،وأن
تتــم مقابلــة الضحايــا حســب جنســهم مــن خــال كادر مؤهــل ومــدرب ،وعــدم إغفــال الحالــة النفســية
للضحيــة واختيــار الوقــت املناســب ملقابلتهــا مــع اتبــاع النهــج املتــدرج عنــد إج ـراء املقابلــة ،إضافــة إىل
أن تتــم مقابلــة الضحيــة مــن خــال محقــق واحــد ،واالســتعانة مبرتجمــن مختصــن إن اقتضــت الحاجــة
لذلــك .ومثّــة تركيــز عــى تدريــب الكــوادر عــى النــوع االجتامعــي وعــى الحياديــة ،وتــم اعتــاد  ٣مــن
مرتبــات اإلدارة بع ِّدهــم مدربــن عــى املســتوى الوطنــي عــى العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،ومثّــة
تعــاون مــع الــركاء الوطنيــن والدوليــن يف مجــال بنــاء القــدرات والتدريــب .وقــد اعتمــدت وزارة التعليــم
العــايل الدبلــوم التدريبــي لــإدارة بواقــع  ٣٢٠ســاعة تدريبيــة يف حاميــة املــرأة والطفــل يف مركــز التدريــب
اإلقليمــي التابــع لــإدارة.
عنــد تقديــم الخدمــات لضحايــا العنــف األرسي والعنــف الجنــي (ذكــور ،إنــاث) ضمــن الفئــات العمريــة
املختلفــة ،يتــم مراعــاة حــاالت ذوي اإلعاقــة مــن خــال اللغــة املســتخدمة ،أمــا كبــار الســن فقــد خصصــت
آليــات لرصــد قضايــا كبــار الســن يف حالــة العنــف الواقــع عــى الزوجــات واألمهــات لدراســة حجــم العنــف
عليهــن .ويعـ ُّد العنــر النســايئ ضمن كــوادر اإلدارة مكوناً أساســياً ،إذ يــرز دوره يف مرحلة االســتقبال وتلقي
البالغــات يف املرحلــة األوىل ،بوصفــه عامـاً مهـاً جــدا ً ألن النســاء يُتقـ َّن التعامــل مــع خصوصيــة الحــاالت.
لقــد تــم تدريــب مجموعــة مــن الضبــاط مــن الذكــور واإلنــاث بوصفهــم ضبــا َط نــوع اجتامعــي ،وتــم
تعيــن ضابــط مرتبــط هيكلي ـاً مبديــر اإلدارة لتقديــم املشــورة ومراجعــة الخدمــات املقدمــة مــن منظــور
جنــدري .إذ إن غايــات التدريــب وبنــاء القــدرات تتمثــل يف املعرفــة ،واملهــارات واملامرســات ،وتــأيت الغايــة
األخــرة بع ِّدهــا تحدي ـاً أكــر ،وخاصــة عنــد تغيــر الثقافــة الفرعيــة املكتســبة وتطويــر مهــارات التواصــل.
فعــى ســبيل املثــال ،مــع تدريــب املوظفــن عــى املوافقــة املســتنرية ضمــن املنهجيــة ،إلّ أن كل موظــف قــد
يرشحهــا بطريقــة مختلفــة قــد ال تســاعد الضحيــة أو الناجيــة مــن فهــم الغايــة مــن الــرح وتُفهــم بع ِّدهــا
أم ـرا ً منف ـرا ً مــن إج ـراءات التقــايض ،ويف هــذا املجــال مثّــة حاجــة للعمــل عــى تطويــر مهــارات التواصــل
لغايــات الحصــول عــى نتائــج مهنيــة.
وفيــا يتصــل بتســوية النزاعــات األرسيــة؛ فــإن التحــدي هــو القبــول املجتمعــي لآلليــة الجديــدة املتعلقــة
بأحــكام قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي ألن مفهــوم التســوية متصل باإلجـراء اإلداري والتعهــدات واوامر
الحاميــة والتدابــر البديلــة “العقوبــات الغــر ســالبة للحريــة” .ويجــري العمــل عــى التوعيــة لتوضيــح آليــة
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إج ـراء التســوية وبأنهــا حــق منصــوص عليــه يف القانــون وإج ـراء ينتهــي باملصادقــة القضائيــة .ث ـ ّم إ ّن كالً
مــن عامــل التكـرار ونســبة الخطــورة يعـ ّدانِ مبثابــة موانــع قانونيــة الســتكامل إجـراءات التســوية“ .وتعــزز
آليــة التســوية نهــج العدالــة التوافقيــة والعدالــة التصالحيــة” .ويتــم أحيانــا اللجــوء إىل قانــون منــع الجرائــم
يف الحــاالت التــي ال ترغــب يف تقديــم شــكوى قضائيــة أو إداريــة يف ظـ ِّـل وجــود خطــر عــى الحالــة .إن أحــد
املطالــب لغايــات تنســيق الجهــود املبذولــة هــو رســم خارطــة ملقدمــي الخدمــات ملعرفــة طبيعــة الخدمــة
املقدمــة ومكانهــا ،ويجــب التنســيق واملواءمــة مــا بــن االحتياجــات وتلبيــة الخدمــات.
ولغايــات تيســر التبليــغ عــن العنــف األرسي تــم اعتــاد رقــم الطــوارئ  ٩١١الســتقبال الشــكاوى بع ـ ِّده
نظــام إبــاغ محوســب يضمــن املســاءلة ،ويقــوم بعمليــة رصــد للبالغــات وقيــاس زمــن االســتجابة .ويف
املرحلــة القادمــة ســيتم ربطــه بــإدارة حاميــة األرسة واألحــداث مبــارشة ،ويــأيت ضمــن آليــات اعتمدتهــا
اإلدارة لتلقــي البالغــات والشــكاوى التــي تضمنــت وســائل التواصــل االجتامعــي مــن خــال صفحــة تفاعليــة
عــى الفيســبوك ،ورقــم الواتســاب  ،٠٧٩٧٩١١٩١١إضافــة إىل الحضــور الشــخيص يف أقســام اإلدارة عــى
مــدار الســاعة .وتــم نــر عناويــن األقســام امليدانيــة وتحديــد مواقعهــا عــى جوجــل ضمــن برامــج توعيــة
لتســهيل عمليــة الوصــول.
أمــا يف مجــال التحســن والتطويــر للخدمــات فيتــم رصــد آراء متلقــي الخدمــة ضمــن التغذيــة الراجعــة،
ولــدى اإلدارة ثــاث فــرق تعمــل عــى قيــاس زمــن تلقــي الخدمــة ،وأيض ـاً صناديــق الشــكاوى املوجــودة
مــع الئحــة إرشــادية يف كافــة األقســام بهــدف تحســن الخدمــة وتجويدهــا .ومثّــة ثغـرات يف الرقــم اإلحصــايئ
املتصــل بقضايــا العنــف األرسي ،إذ إن التقريــر الجرمــي الســنوي يتضمــن رقــم الشــكاوى التــي أُحيلــت
إىل القضــاء ويســتثنى منــه إجـراءات املتابعــة االجتامعيــة واإلحــاالت للحــكام اإلداريــن ،وملــا للغــة األرقــام
مــن أهميــة يف صناعــة القـرار ،فقــد أولــت اإلدارة االهتــام بتطويــر أنظمــة التحليــل اإلحصــايئ مبــا يخــدم
صانعــي القـرار للحصــول عــى املعلومــة املدعمــة بالحقائــق للتعامــل مــع جــذور العنــف والجنــوح .وفيــا
يتصــل بنظــام متابعــة القضايــا األرسيــة ضمــن نظــام إلكــروين فث ّمــة نظــام متابعــات اجتامعيــة محوســب
يع ـ ُّد أداة رقابيــة عــى تنفيــذ الزيــارات املنزليــة ،فيســاعد الربنامــج عــى تحديــد دقيــق للموقــع وبرمجــة
التذكــر اإللكــروين لزيــارات املتابعــة االجتامعيــة.
أمــا خــال جائحــة كورونــا فقــد ارتفعــت بالغــات العنــف األرسي ،وقــد أثــرت الجائحــة يف عــدة مجــاالت،
منهــا برامــج التوعيــة والتثقيــف وآليــة تنفيذهــا عــن بعــد ،وعمليــة التدريــب التــي مل تكــن بكفــاءة عاليــة،
وتحديــات تقديــم الخدمــات االجتامعيــة والنفســية االجتامعيــة والقانونيــة التــي كانــت تعمــل يف أي مــكان
مــن  0إىل  ٪50مــن الســعة أثنــاء اإلغــاق .أمــا عمليــات اإلحالــة إىل دور إيــواء الناجيــات مــن العنــف
فكانــت أســهل وفيهــا مرونــة أكــر ،وعمليــات اإليــواء يف عــام  ٢٠٢٠كانــت أعــى منهــا يف عــام .٢٠١٩
5.املجلس األعىل للسكان
ومــن خــال النظــر إىل السياســات واالس ـراتيجيات التــي رســمها املجلــس لتحقيــق الهــدف الخامــس مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن) ،نجــد أن املجلــس قــد اهتــم بإدمــاج البعد الســكاين يف
الخطــط االسـراتيجية مــن منظــور النــوع االجتامعــي .ولــدى املجلــس األعــى للســكان اسـراتيجيات تشــمل
أهداف ـاً ومــؤرشات عــدة مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .وقــد انعكســت املســاواة بــن الجنســن عــى
الفرصــة الســكانية يف محــور خــاص باملســاواة بــن الجنســن والتمكــن االقتصــادي للمــرأة .ويف االسـراتيجية
الوطنيــة للســكان ( )٢٠٣٠-٢٠٢١واالسـراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة والجنســية ( ،)٢٠٣٠-٢٠٢٠والتي
شــملت كافــة الفئــات العمريــة .ويتــم العمــل حاليـاً عــى الخطــة الوطنيــة ملتابعــة التزامــات األردن تجــاه
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قمــة نــرويب نحــو برنامــج عمــل الســكان والتنميــة  ٢٥+حــول إنهــاء وفيــات األمهــات ،والحاجــة غــر
امللبــاة والعنــف األرسي .كــا تــم مؤخـرا إصــدار ورقــة سياســات حــول متكــن املــرأة والفتــاة ،واملســاواة بــن
الجنســن بضــان توفــر الصحــة الجنســية واإلنجابيــة والحقــوق اإلنجابيــة.
أمــا فيــا يتصــل باملــؤرشات التــي حددهــا املجلــس املتصلــة بالهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة ،والتحديــات التــي قــد تواجــه تنفيذهــا ،فقــد شــملت االس ـراتيجية الوطنيــة للســكان (-٢٠٢١
 )٢٠٣٠يف محــور املــرأة والشــباب مــؤرشات ،عــى ســبيل املثــال :نســبة مشــاركة النســاء والشــباب يف ســوق
العمــل والحصــول عــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة والنســبة املئويــة لحــاالت العنــف القائــم عــى النــوع
االجتامعــي ،ونســبة الفتيــان والفتيــات والنســاء والرجــال م ّمــن يؤكــدون امتالكهــم للمعرفــة والســلوك
اإليجــايب تجــاه املســاواة بــن الجنســن .وفيــا يتصــل بالتحديــات التــي تواجــه تنفيــذ املــؤرشات ،مث ّــة
مــؤرشات ال ميكــن قياســها يف األردن لعــدم توفــر بيانــات عــى املســتويات دون الوطنيــة ،وتعــدد الجهــات
التــي تعمــل عــى نفــس املواضيــع ضمــن مــؤرشات وبيانــات مختلفــة أحيانـاً .فبعــض املســوحات دوريتهــا
خمــس ســنوات ،مثــل :مســح الســكان والصحــة األرسيــة ،والتعــداد العــام للســكان واملســاكن الــذي يتــم كل
عــر ســنوات ،وإن مــؤرشات الصحــة اإلنجابيــة واملــرأة تعتمــد عــى هــذه النتائــج.
أمــا بخصــوص متابعــة املجلــس لتزويــج القــارصات ،فقــد قــام املجلــس بتنفيــذ دراســة حــول تزويــج
القــارصات عــى املســتوى الوطنــي يف عــام  ،2017وأعــد ملخــص سياســات تــم رفعــه إىل الحكومــة وقــام
املجلــس األعــى للســكان بإعــداد الخطــة الوطنيــة للحـ ِّد مــن زواج مــن هــم دون ســن  ١٨عامـاً يف األردن
للســنوات ( )٢٠٢٢-٢٠١٨واعتامدهــا مــن خــال رئاســة الــوزراء وتعميمهــا عــى املؤسســات املعنيــة ،ويجري
حاليـاً متابعــة تنفيذهــا مــن خــال املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة .كــا تــم تنفيــذ برامــج توعيــة مكثفــة
عــى مســتوى املحافظــات ،إلّ أن نســب تزويــج القــارصات مــا ت ـزال تتذبــذب بــن النــزول والصعــود منــذ
عــام  .٢٠١٨وبخصــوص التعــاون بــن املجلــس ودائــرة قــايض القضــاة ،قث ّمــة تعــاون وثيــق بــن املجلــس
األعــى للســكان ودائــرة قــايض القضــاة ،إذ إن املجلــس يتعــاون يف كل خطــوة مــن خطــوات إعداد أي دراســة
أو تطويــر أي سياســة ،وإرشاك جميــع الجهــات املعنيــة أيضـاً ،كــا أنــه يعتمــد عــى مــؤرش عقــود الــزواج
الصــادرة عــن دائــرة قــايض القضــاة .ومثّــة حاجــة إىل تنفيــذ دراســة للتعــرف عــى مــدى االلت ـزام بتطبيــق
التعليــات حــول االســتثناءات لتزويــج القــارصات ومعرفــة أســباب ارتفــاع األرقــام.
ويعمــل املجلــس األعــى للســكان عــى احتســاب العائــد الدميوغـرايف من خــال الفرصة الســكانية باســتخدام
البيانــات الســكانية ضمــن الفئــات العمريــة الخمســية .وبنــا ًء عــى التقديـرات ســيكون ثلثــا عــدد الســكان
ملــرة واحــدة يصلهــا املجتمــع يف عــام  ٢٠٤٠يف قــوة العمــل مــن ( )٦٤-١٥عامـاً ،مـ ّـا ســيخفض نســبة اإلعالة.
وهــذا يتطلــب سياســات تنظيــم أرسة لخفــض الخصوبــة إىل معــدل اإلحالل أي  ٢,١طفـاً /امــرأة ،وحالياً يبلغ
معــدل الخصوبــة  ٢,٧طفـاً لــكل امــرأة .ويتطلــب أيضـاً تنفيــذ سياســات خاصــة بصحــة النســاء والرجــال
والشــابات والشــباب ،وكــوادر مؤهلــة لتقديــم الخدمــات ،وتوفــر سياســات حاميــة اجتامعية تشــمل الجميع
بالتأمــن الصحــي ،وسياســات تعليميــة ملواءمــة احتياجــات ســوق العمــل ،وتعزيــز التوجــه نحــو التدريــب
املهنــي والتعليــم التقنــي والتشــغيل الــذايت ،وسياســات لتوفــر فــرص عمل ورفــع مشــاركة املــرأة االقتصادية.
كــا يعمــل املجلــس عــى إعــداد تقاريــر الرصــد واملتابعــة للتقــدم يف سياســات التحقيــق واالســتثامر
للفرصــة الســكانية ،لتتبــع مــدى اإلنجــاز عــى مــؤرشات الفرصــة الســكانية وتحديــد العقبــات والفجــوات.
أمــا بخصــوص االلتـزام بتنفيــذ توصيــات املؤمتــر الــدويل ،الســكان والتنميــة  ١٩٩٤حــول متكني املــرأة والصحة
اإلنجابيــة والصحــة الجنســية لليافعــن واليافعــات ،فتبــن أن توصيــات املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة/
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القاهــرة  ١٩٩٤هــي إحــدى املرجعيــات لتطويــر اس ـراتيجية الصحــة اإلنجابيــة والجنســية واالس ـراتيجية
الوطنيــة للســكان التــي تركــز عــى اليافعــن واليافعــات ،ومبــا أنهــم والشــباب ميثلــون حــوايل  ٪٣٦مــن
الســكان فهــم بحاجــة إىل خدمــات صحــة جنســية وإنجابيــة متخصصــة ،وهــي غــر متوفــرة يف خدمــات
وزارة الصحــة .كــا تــم الخــروج مبلخــص سياســات لتقديــم خدمــات صحيــة صديقــة للشــباب يف مجــال
الصحــة اإلنجابيــة عــام  ،٢٠١٧ومتــت املوافقــة عليــه مــن الحكومــة ،وتــم تصميــم معايــر وطنيــة لخدمــات
الصحــة اإلنجابيــة الصديقــة للشــباب تســتند إىل معايــر منظمــة الصحــة العامليــة ،وحالي ـاً يتــم التطبيــق
والتأهيــل عــى هــذه املعايــر يف بعــض مراكــز معهــد العنايــة بصحــة األرسة .كــا يجــري حالي ـاً تطويــر
منصــة إلكرتونيــة خاصــة مبعلومــات الصحــة اإلنجابيــة للشــباب ،وكذلــك تــم إعــداد العديــد مــن ملخصــات
السياســات والدراســات الخاصــة بتعزيــز خدمــات الصحــة اإلنجابيــة ومتكــن املــرأة.
6.املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
إن سياســات املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة لهــا حساســية عاليــة للنــوع االجتامعــي،
والســبب أن املــرأة ذات اإلعاقــة تواجــه الكثــر مــن التحديــات عــى مســتويات مختلفــة ،ســواء عــى
املســتوى الترشيعــي أو عــى مســتوى املامرســات ،وحتــى عــى مســتوى خطــط بعــض الهيئــات الناشــطة يف
حقــوق املــرأة ورســم السياســات ،إذ ال تتضمــن اسـراتيجياتهم املــرأة ذات اإلعاقــة ،كــا أن تقاريــر املجلــس
فيهــا تــوازن جنــدري ،بــل هــي لصالــح اإلنــاث ،إذ تشــكل نســبة اإلنــاث أكــر مــن  ٪٦٠مــن العاملــن يف
املجلــس (عــى مســتوى الــكادر) ،وأكــر مــن النصــف عــى مســتوى مجلــس اإلدارة .أمــا فيام يتصــل مبوضوع
السياســات الخاصــة بالعمــل واإلج ـراءات ،فث ّمــة مــؤرشات كانــت مرتبطــة بأهــداف التنميــة املســتدامة،
وبالــذات الهــدف الخامــس ،ويتــم العمــل حاليــاً عــى أدوات ومــؤرشات لقيــاس مــدى التــزام املجلــس
وانســجامه مــع أهــداف التنميــة املســتدامة ســواء كان الهــدف الخامــس أو غــره ،ولكنهــا يف طــور اإلعــداد.
أمــا بخصــوص أوجــه العنــف والتمييــز تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخاصــة النســاء والفتيــات ،فــإن
العنــف األرسي هــو أكــر تح ـ ٍّد أمــام املــرأة ،ويصبــح تحدي ـاً مزدوج ـاً مــع اإلعاقــة ،ويــزداد أكــر يف حالــة
الفقــر ،وتتعــرض املــرأة ذات اإلعاقــة ألشــكال مختلفــة مــن العنــف ،منهــا :التعنيــف الجســدي ،والحرمــان
مــن الخــروج ســواء كان للتعلــم أو للعمــل بســبب الوصمــة“ ،يخافــوا انــه إذا إلهــا خــوات أو إخــوة إنــه
مــا يتزوجــوا ألنــه عندهــم وحــدة مــن ذوات اإلعاقــة .مثّــة متييــز يف الحركــة والتنقــل نتيجــة الســلوكيات
املجتمعيــة ،ونــادرا ً مــا نــرى امــرأة ذات إعاقــة تتجــول منفــردة بالشــوارع ،ألنهــا عرضــة للتالمــس الجســدي
حتــى لــو مــن بــاب مســاعدتها .وقــد تــم التحــري عــن حــاالت قليلــة مــن الفعــل املنــايف للحيــاء العــام تحت
غطــاء املســاعدة ،ولذلــك الكثــر منهــن ال يخرجــن وال يســتخدمن املواصــات العامــة ،وهــذا يحملهــن أعبــاء
ماديــة أكــر عندمــا يســتخدمن التكــي واملواصــات للتنقــل.
وفيــا يتصــل بالصحــة اإلنجابيــة ،فأفــادت املتحدثــة بــأن مث ّــة جرميــة يحاســب عليهــا القانــون متــارس
بحقهــن ،وهــي اســتئصال األرحــام أو التعقيــم القــري ،فالتقاريــر الطبيــة الخاصــة بالحالــة عــادة مــا تكــون
مســببة طبي ـاً .ولكــن هــي عمليــة مطلوبــة مــن األهــل وبتعــاون بعــض األطبــاء لحاميتهــا مــن الحمــل يف
حالــة االغتصــاب أو ألجــل التخلــص مــن معانــاة الــدورة الشــهرية .لقــد كان لدائــرة اإلفتــاء دور جيــد جــدا ً
يف هــذا الســياق ،إذ تــم إصــدار فتــوى تخــدم املوضــوع خدمــة كبــرة ،وهــي أن اســتئصال األرحــام باملطلــق
ال يجــوز ّإل إذا كان مثّــة ســبب طبــي يســتدعي ذلــك.
وقــد عقــد املجلــس سلســلة مــن اللقــاءات واملجموعــات البؤريــة للحشــد والتوعيــة ،إلّ أن املوضــوع ال
ميكــن ضبطــه ألن هــذا الفعــل يتــم إخفــاؤه مــن األهــل واألطبــاء .كــا أن خدمــات الصحــة اإلنجابيــة يف
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القطــاع العــام غــر شــاملة ودامجــة للمــرأة ذات اإلعاقــة ســواء املتزوجــة أو غــر املتزوجــة ،وقــد تــم عمــل
مذكــرة تفاهــم مــع معهــد العنايــة بصحــة األرسة إلدماجهــن يف الخدمــة الشــاملة .يجــب العمــل عــى تغيــر
االتجاهــات الســلبية تجــاه ذوي اإلعاقــة والرتكيــز عــى الجيــل القــادم وجيــل الشــباب ،وتغيــر املناهــج التــي
تركــز عــى نظــرة الشــفقة وعمــل الخــر ،وإفهــام األطفــال أن هــذا هــو التنــوع البــري ،وتوفــر البنيــة
والخدمــات والتعليــم املتخصــص مثــل قــارئ الصــوت بريــل .كــا يجــب تدريــب مقدمــي الخدمــة عــى لغــة
اإلشــارة ،ويجــب أن تكــون الخدمــات والثقافــة واملهــارات لهــذه الجهــات الرقابيــة حساســة لــذوي اإلعاقــة،
ملــا لــه مــن دور يف تحســن األوضــاع.
وبخصــوص مــدى االلتـزام بتطبيــق قانــون عــام  ٢٠١٧لــذوي اإلعاقــة ،فقــد أفــادت املتحدثــة بــأن أي قانــون
مهــا كان مثاليــاً لــن يتــم تطبيقــه بفعاليــة طاملــا مث ّــة اتجاهــات واعتقــادات عنــد صانعــي السياســة
ومقدمــي الخدمــات تعــزز دونيــة املــرأة ،مثــل فكــرة اغتصــاب الزوجــات وتعنيفهن .أمــا بخصوص مســؤولية
الدولــة تجــاه ذوي اإلعاقــة ،فيعتقــد املجلــس أن هنــاك حاجــة لبــذل املزيــد مــن الجهــود يف هــذا املجــال،
ومثّــة تعــاون مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة مؤخـرا ً إلصــدار نظــام بدائــل اإليــواء ،لتقديــم خدمــات بديلــة
للملتحقــن يف دور اإليــواء مــن خــال تقديــم خدمــات دعــم العيــش املســتقل ومهــارات الحيــاة اليوميــة،
وهــذا سيســاعد األهــل ،وخاصــة ممــن ال يســتطيعون رشاء خدمــات منزليــة مــن القطــاع الخــاص .وهــذا
املوضــوع لــه أولويــة كبــرة مســاهم ًة مــن الدولــة تجــاه ذوي اإلعاقــة ،وهــذا مــا يحصــل يف دول كثــرة .ومثّــة
محــاوالت فرديــة لتقديــم خدمــات الرعايــة والتأهيــل تــم تجربتهــا يف بعــض املحافظــات ،ولكنهــا مل تعمــم،
ومــا نحتاجــه هــو وجــود نظــام مؤســي.
مثّــة تأثــر للمجلــس لتعزيــز مشــاركة ذوي اإلعاقــة ،وخاصــة الفتيــات يف ســوق العمــل مــن خــال الحمــات
التــي يتــم تنفيذهــا ،واللقــاءات مــع القطــاع الخــاص ،إذ أصبحــت بعــض الــركات مثــل رشكات االتصــاالت
والنقليــات واملصانــع تطلــب مــن املجلــس تقيي ـاً للبنيــة التحتيــة اســتعدادا ً لتوظيــف أشــخاص مــن ذوي
اإلعاقــة يف خدمــات االتصــاالت والربمجــة واملحاســبة حســب املؤهــل والخــرة .إن ســبب هــذا التوجــه هــو
وجــود مدونــة الســلوك األخالقــي عنــد الــركات الكبــرة ووجــود معايــر خاصــة بالنــوع االجتامعــي وبــذوي
اإلعاقــة لديهــا ويتوجــب عليهــم االلت ـزام بتطبيقهــا .مـ ّـا أ ّدى إىل ظهــور نــوع مــن الحافــز اإليجــايب ،ألن
املجلــس يعــزز صــورة هــذه الــركات ويكرمهــا ،وكذلــك يســاهم يف تســليط الضــوء عليهــا إعالميـاً .وكذلــك
مثّــة جمعيــات تقــوم بالتشــغيل والتشــبيك لتشــغيل ذوي اإلعاقــة مــع حفــظ حقوقهــم العامليــة ،كــا أنــه
عــى ذوي اإلعاقــة أن يلتزمــوا ويبذلــوا جهــدا ً ويثبتــوا مهارتهــم .وبخصــوص التمييــز يف ســوق العمــل بــن
اإلنــاث والذكــور مــن ذوي اإلعاقــة ،فمــن املالحــظ أن جهــات العمــل وخاصــة يف القطــاع الخــاص لديهــا
تخــوف مــن تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وخاصــة إن كانــت املتقدمــة امــرأة ،وأيض ـاً خيــارات املــرأة
نفســها محــدودة“ ،ألنــه مــش كل مــكان عمــل ممكــن تقبــل عليــه كــا هــو حاصــل مــع املــرأة مــن غــر
ذوي اإلعاقــة” كــا أنهــا قــد تخــاف مــن التعــرض ألفعــال منافيــة للحيــاء العــام أكــر مــن غريهــا“ ،تــم رصــد
حــاالت تحــرش إال أنهــن لزمــن الصمــت خوفــا مــن عــدم تصديقهــن أو فقــدان الوظيفــة”.
7.وزارة الصحة
وبخصــوص سياســات وزارة الصحــة املراعيــة للنــوع االجتامعــي ،فث ّمــة خطــة اس ـراتيجية لــوزارة الصحــة
( )٢٠٢٢-٢٠١٨تؤكــد القيــم الجوهريــة فيهــا عــى رضورة املســاواة بــن العاملــن بغــض النظــر عــن الجنــس
أو العــرق .وتضمنــت رؤيــة االســراتيجية الوطنيــة للمــوارد البرشيــة الصحيــة يف األردن (،)٢٠٢٠-٢٠١٦
توفــر القــوى العاملــة الصحيــة الكافيــة واملؤهلــة واملســتجيبة لالحتياجــات ،لتعظيــم أداء النظــام الصحــي
يف األردن نحــو الوصــول إىل التغطيــة الصحيــة الشــاملة وأهــداف التنميــة املســتدامة .أمــا االســراتيجية
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الوطنيــة ملنتــدى النســاء القياديــات يف القطــاع الصحــي ( )٢٠٢٢-٢٠١٩فتســاهم يف تعزيــز البيئــة الترشيعيــة
مــن خــال تقويــة الحوكمــة والسياســات وبنــاء القــدرات ،وكســب التأييــد والتشــبيك واإلرشــاد ،وتعزيــز
املأسســة واالســتدامة.
وفيــا يتصــل بتوجــه الــوزارة لتعيــن نســاء يف مواقــع صنــع الق ـرار مثّــة توجــه جديــد لتعيــن مدي ـرات
وأمينــات عامــات يف مديريــة التأمــن الصحــي والرعايــة الصحيــة ،كــا أن األمــن العــام اآلن امــرأة ،ومســاعد
األمــن العــام للشــؤون املاليــة واإلداريــة امــرأة أيضــاً ،وهــذا قــد يســاعد لتوجيــه السياســات لتكــون
مســتجيبة أكــر للنــوع االجتامعــي .ويقــوم ضابــط النـــوع االجتامعــي يف وزارة الصحــة مبتابعــة التوصيــات
الخاصــة باملســاواة بــن الجنســن وإدراجهــا يف خطــط الــوزارة واس ـراتيجياتها.
ومثّــة تركيــز مــن وزارة الصحــة عــى خدمــات األمومــة والطفولــة ،إذ يوجــد برامــج مجانيــة لرعايــة الحمــل
والنفــاس واألطفــال يف ســن مــا دون الخمــس ســنوات ،وتتوفــر أدلــة إرشــادية وبروتوكــوالت ومــواد تثقيفيــة
مبــا يخــص الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة ،وبخصــوص الخدمــات وبرامــج الشــباب والشــابات فتبــن
عــدم وجــود خدمــات متخصصــة تســتهدف الفتيــات والفتيــان خاصــة .وكان مثّــة تجربــة ســابقة يف مركــز
صحــي وتــم تقييمهــا فأظهــرت أن اإلقبــال عليهــا مــن الشــباب والشــابات قليــل فتـ ّم إلغــاء هــذه الخدمــة.
والفتيــات يفضلــن زيــارة مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة وليــس مراكــز األمومــة ،ويف حالــة تعــرض أي فتــاة
ملشــكلة تســتطيع مراجعــة طبيــب األرسة أو طبيــب النســائية يف املركــز الصحــي الشــامل.
وبخصــوص فئــة كبــار الســن كان مثّــة قســم لكبــار الســن يف الــوزارة ممــوالً مــن منظمــة الصحــة العامليــة
وتوقــف ،وتــم إدخــال خدمــات ســن اليــأس وانقطــاع الــدورة الشــهرية ولكنــه مل يســتمر .ويوجــد يف املراكــز
الصحيــة الشــاملة مراعــاة ملــرىض األم ـراض املزمنــة فهــم يراجعــون فيهــا دوري ـاً ،ويتــم إعطاؤهــم أدويــة
ملــدة  ٣أشــهر .وال يوجــد خدمــات نفســية خاصــة بكبــار الســن ،إذ ميكــن ألي طبيــب أرسة أن يقــوم بتحويــل
أي مريــض لخدمــات الصحــة النفســية.
وبخصــوص الربامــج املوجهــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة (الجســدي ،والجنــي ،والنفــي) ،فث ّمــة قســم
متخصــص يعمــل عــى قضايــا العنــف األرسي يف مديريــة صحــة املــرأة والطفــل بالرشاكــة مــع منظــات مثــل
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ،ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة اليونســيف .ومثّــة تحـ ٍّر عــن العنــف
األرسي يف معظــم املراكــز الصحيــة ويف املستشــفيات الحكوميــة ،وحتــى يف خدمــات األمومــة والطفولــة ،إذ
يتضمــن ملــف املــرأة الحامــل أســئلة للتحــري عــن العنــف .ومثّــة تحويــل كذلــك إىل لجنــة حاميــة األرسة
املوجــودة يف املركــز أو املستشــفى ،ومبوجــب القوانــن واألنظمــة ،فــإن التبليــغ إلزامــي إذا كانــت أقـ ّـل مــن
 ١٨عام ـاً ،وإذا كان العمــر أكــر مــن  ،١٨فــإن هــذا يعتمــد عــى قرارهــا ّإل يف حــاالت العنــف الجنــي
والتهديــد بالقتــل .كــا مثّــة دورات تدريبيــة لتدريــب الكــوادر الصحيــة واألطبــاء للكشــف املبكــر عــن
العنــف الجنــي واالغتصــاب وعالجــه ،ويتــم حاليـاً االســتفادة مــن ،املحفظــة التــي تحمــل أدويــة وأدوات
تســتعمل ملنــع الحمــل خــال  ٧٢ســاعة ،وأدويــة لألم ـراض املنقولــة جنســياً واإليــدز.
أمــا عــن تأثــر جائحــة كورونــا ،فقــد أشــارت املســتجيبة إىل تأثــره املبــارش عــى خدمــات صحــة املــرأة،
والحامــل والنفــاس وتنظيــم األرسة ،وخاصــة تركيــب اللوالــب ،أمــا مــن حيــث الوســائل األخــرى ،فقــد كان
يتــم تزويــد النســاء بالوســائل ملــدة تكفــي  ٣أشــهر ،ويف بعــض املراكــز أصبــح تقديــم خدمــات األمومــة
والطفولــة مــن خــال األوناليــن ،وتــم تدريــب القابــات عــى التواصــل مــع الســيدات عــى عــر االنرتنــت،
ولكــن هــذه التجربــة كانــت محصــورة ومل تعمــم ،كــا كان مثّــة تواصــل عــر الهاتــف يف بعــض املحافظــات.
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ويف املقابــل مثّــة تأثــر إيجــايب للجائحــة عــى الرضاعــة الطبيعيــة ،إذ أعطــى قانــون الدفــاع فرصــة لألمهــات
للعمــل عــن بعــد ،وكان هــذا األمــر جيــدا ً للمرضعــات والحوامــل والنســاء بعــد مـ ّدة النفــاس.
8.وزارة التنمية االجتامعية
إن الخطــة االس ـراتيجية لــوزارة التنميــة االجتامعيــة املعمــول بهــا حالي ـاً ( )٢٠٢١-٢٠١٧مســتجيبة للنــوع
االجتامعــي عــى مســتوى خطــط العمــل التنفيذيــة ومــؤرشات املتابعــة والتقييــم ،إذ تــم اعتــاد أســس
واضحــة يف التعيينــات وتطبيقهــا يف الوظائــف القياديــة ،وتطبيــق سياســة توظيــف متوازنــة تتصــف
ـكل مــن الرجــال والنســاء للوصــول
بالشــفافية وتكافــؤ الفــرص لــكال الجنســن ،وتتيــح الفــرص املتســاوية لـ ٍّ
إىل املــوارد املختلفــة ،إذ تطبــق املامرســات تطبيقـاً عــادالً ومنصفـاً ومــن غــر متييــز ومفاضلــة .وتــم تطويــر
سياســة للنــوع االجتامعــي تضمــن التـزام الــوزارة بأهميــة دمــج املفهــوم وتشــجيع تكافــؤ الفــرص مــن خالل
مراعــاة النــوع االجتامعــي يف جميــع أعــال الــوزارة .كــا تــم إعــداد آليــة لسياســية النــوع االجتامعــي وفــق
مــا ورد يف التحليــل املؤســي عــى مســتوى املــوارد البرشيــة ومتلقــي الخدمــات.
وكانــت وزارة التنميــة االجتامعيــة أول وزارة تُعــد سياســية للنــوع االجتامعــي صــدرت عــن لجنــة التخطيــط
يف الــوزارة يف عــام  ٢٠٢٠إلدمــاج النــوع االجتامعــي يف كافــة عمليــات الــوزارة ابتــداء من الخطة االسـراتيجية
والترشيعــات والسياســات األخــرى ورضــا متلقــي الخدمــة إىل موازنــة الــوزارة ،إذ يتــم تحليــل كافــة
العمليــات والتأكــد مــن اســتجابتها للنــوع االجتامعــي ،وحاليــا تقــوم الــوزارة بتحديــث خطتهــا االسـراتيجية
مــن منظــور النــوع االجتامعــي ،وتــم التوافــق عــى اســتجابة كافــة األهــداف إىل املســاواة بــن الجنســن
(النــوع االجتامعــي) ،كــا تــم إضافــة قيمــة مؤسســية مــن قيــم الــوزارة تُعنــى باملســاواة وتكافــؤ الفــرص
بــن الجنســن ،كــا تــم إعــداد دليــل إرشــادي للمتابعــة والتقييــم مــن منظــور املســاواة بــن الجنســن
(النــوع االجتامعــي) يف الــوزارة ،وتــم تدريــب كافــة ضبــاط املتابعــة والتقييــم عليــه مــن الوحــدات اإلداريــة
التابعــة للــوزارة.
وتعمــل وزارة التنميــة االجتامعيــة عــى مراعــاة املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) يف برامجهــا
املقدمــة لــأرس الفقــرة ضمــن جهودهــا يف مكافحــة الفقــر ،وخاصــة لــدى النســاء مــن خــال إيجــاد نوافــذ
متويليــة للمشــاريع الصغــرة مــن خــال برنامــج األرس املنتجــة والتدريــب والتأهيــل للنســاء يف املجتمعــات،
مــن خــال بنــاء قدراتهــن يف إدارة املشــاريع وإعــداد الجــدوى االقتصاديــة ملرشوعاتهم الصغرية ومســاعدتهم
إليجــاد نوافــذ تســويقية ،مــن خــال إقامــة معــارض تســويقية ،ومثّــة حاجــة ماســة إليجــاد مركــز بيــع دامئــة
لضــان اســتمرار توفــر دخــل لــأرسة ومكافحــة الفقــر ،وتعمــل وزارة التنميــة االجتامعيــة وضمــن سياســات
الحـ ّد مــن الفقــر واسـراتيجياته عــى تحقيــق الحيــاة الكرمية لــأرس الفقــرة ضمن برنامــج األبنية واملســاكن،
إذ يتــم تقديــم مســاكن الئقــة ،وخلــق بيئــة معيشــية تتــاءم مــع الصحــة واالســتقرار األرسي وحقــوق
اإلنســان ،وأُعطيــت األولويــة للنســاء األرامــل وكبــار الســن وأرس ذوي اإلعاقــة ،وراعــت الــوزارة أن تكــون
هــذه املســاكن ضمــن التجمعــات الســكانية ،وقريبــة مــن الخدمــات الصحيــة والتعليميــة واالقتصاديــة
وشــبكات امليــاه والــرف الصحــي وتوصيــل الكهربــاء والطاقــة الشمســية املســتدامة ،وبعيــدا ً عــن التهميش
أو الوصــم االجتامعــي وفــق متطلبــات حقــوق اإلنســان ،وخاصــة األطفــال واألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وقــد
شــكلت نســبة النســاء املســتفيدات مــن هــذا الربنامــج أكــر مــن الثلــث تقريبــا مــن مجمــوع املســتفيدين.
أمــا فيــا يتصــل بربامــج الرعايــة والحاميــة االجتامعيــة التــي خصصــت للنســاء ضمــن محــور متكــن بعـ ِّده
محــورا ً مــن محــاور االسـراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة ( ،)٢٠٢٥-٢٠١٩فقــد تضمنــت مــؤرشا ً لعــدد
النســاء املســتفيدات مــن الخدمــات املقدمــة مــن خــال مراكــز تنميــة املجتمــع املحــي .أمــا الربامــج التــي
120

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

تســتهدف النســاء والفتيــات يف مراكــز تنميــة املجتمــع املحــي فهــي :الربامــج التوعويــة والتثقيفيــة للفئــات
العمريــة  ١٣ســنة فــا فــوق ،وتشــمل الدعــم النفــي االجتامعــي ،ومهــارات الحيــاة األساســية ،والتوعيــة
الوالديــة ،والعنــف ،والعنــف املبنــي عــى املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) والتنمــر ،وبرامــج
تدريــب (الخياطــة ،والتجميــل ،والصيانــة ،والحــرف اليدويــة) ،إضافة إىل برامــج التمويل (صناديــق االئتامن).
وتقــدم الــوزارة خدمــات الرعايــة والحاميــة واإليــواء املؤقــت وبرامــج التعــايف لضحايــا االتجــار بالبــر مــن
النســاء والرجــال واألطفــال ،وقــد تــم اســتقبال النســاء مــن ضحايــا االتجــار بالبــر يف دار كرامــة التابعــة
للــوزارة ،ويتــم إعفــاء الضحايــا مــن رســوم التقاريــر الطبيــة ،ويتــم متابعــة الضحايــا مــن خــال منــاذج
بيانــات منــذ دخــول الضحيــة للــدار ولغايــة خروجهــا منهــا .كــا تــم إنشــاء قســم حاميــة ضحايــا االتجــار
بالبــر يف الــوزارة .أمــا فيــا يتصــل بالفئــات املهمشــة مــن الســجينات ،فيمكــن للنزيلــة يف مركــز اإلصــاح
والتأهيــل للنســاء االســتفادة مــن خدمــات دار رعايــة أطفــال النزيــات لغايــة عمــر الثــاث ســنوات ،ومثّــة
دراســة لتطويــر الخدمــات املقدمــة للنزيــات ،ويتــم رصــد عــدد النــزالء لضــان حصولهــم عــى املســاعدات
النقديــة املتكــررة والطارئــة واملســاعدات العينيــة وخدمــات التأهيــل الجســاين والتأمــن الصحــي ،والرعايــة
املؤسســية والعالقــات األرسيــة والتأهيــل املهنــي ومحــارضات التوعية من خــال مكاتب الخدمــة االجتامعية.
وفيــا يتصــل برعايــة كبــار الســن يف دور الرعايــة واإليــواء ،فقــد افــادت املســتجيبة بأنــه ال توجــد دور
رعايــة إيوائيــة حكوميــة لكبــار الســن وإمنــا يتــم رشاء خدمــة منتفعــن ســواء للذكــور أو اإلنــاث مبوجــب
اتفاقيــات رشاء وال يوجــد متييــز مــا بــن الجنســن .وفيــا يتصــل باملتســولني فث ّمــة نظــام لدراســة الحالــة
االجتامعيــة للمتســولني ســواء املكرريــن أو غــر املكرريــن مــن خــال مديريــة مكافحــة التســول التــي تقــدم
خدمــات صحيــة وإيوائيــة ودعــم نفــي اجتامعــي وقانــوين وتدريــب وتأهيــل عــى حــرف معينــة بالتعــاون
مــع منظــات املجتمــع املــدين ،ويتــم الربــط مــا بــن برامــج الحـ ِّد مــن الفقــر وتعزيــز اإلنتاجيــة والتحويــل
لصنــدوق املعونــة الوطنيــة ،ولكــن الغالبيــة ممــن ميتهــن التســول هــن مــن اإلنــاث وتــزداد أعدادهــن
حســب املواســم وخاصــة يف رمضــان.
ولغايــات متكــن املــرأة يف املجتمــع املحــي مثّــة برامــج توعيــة تســتهدف النســاء والفتيــات يف كافــة الظواهــر
االجتامعيــة ،مثــل تزويــج القــارصات ،واملخــدرات ،والتطــرف واإلرهــاب ،والصحــة اإلنجابيــة ،ورسطــان الثدي
والتوعيــة الوالديــة ،والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي ،وحملــة  ١٦يومـاً ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة،
وكل هــذه الحمــات التوعويــة تراعــي املنظــور الجنــدري يف متلقيهــا .كــا تقــوم مديريــة االتصــال واإلعــام
ببــث رســائل معنيــة بالكرامــة اإلنســانية وحقــوق اإلنســان ،ولديهــا خطــة مســتجيبة للنــوع االجتامعــي.
9.وزارة الشؤون السياسية والربملانية
تعمــل وزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة عــى تلبيــة االلتزامــات الوطنيــة والدوليــة لــأردن ،ســواء فيــا
يتعلــق بالتنميــة املســتدامة أو االمتثــال لالتفاقيــات الدوليــة ،مــن أجــل زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة.
وينصــب الرتكيــز اآلن عــى زيــادة هــذا املعــدل يف املجالــس املحليــة املنتخبــة (البلديــة والالمركزيــة).
وللمســاهمة يف مشــاركة املــرأة يف السياســة ،تعمــل اللجنــة الوزاريــة عــى تحقيــق املســاواة يف القطــاع
العــام ،إذ عملــت عــى بنــاء قاعــدة بيانــات مكونــة مــن أكــر مــن  ٦٠مــؤرشا ً تســتهدف املــرأة يف مواقــع
صنــع القـرار ،وتســتهدف أيضـاً رصــد نســب املشــاركة السياســية للمــرأة ،وهــذه القاعــدة بصــدد اإلطــاق
عــى موقــع رئاســة الــوزراء ،ويجــري العمــل حاليـاً عــى نقــل البيانــات الخاصــة بهــا .وهــذه املــؤرشات لهــا
عالقــة باملــرأة يف أماكــن صنــع القـرار مثــل الســفريات ،والهئيــات املســتقلة ،ومؤسســات عامــة مثــل ســلطة
الط ـران ،وديــوان الخدمــة ،وهــذا كلــه اســتجابة للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وهــو
املســاواة بــن الجنســن.
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وقــد أوصــت اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية بــأن ترفــع نســبة مشــاركة املــرأة السياســية إىل
 ،٪٣٠وتطالــب لجنــة اإلصــاح برفــع نســبة املشــاركة وتطلــب الدعــم مــن الــوزارة للمســاعدة بالتوعيــة.
أمــا فيــا يتصــل باسـراتيجية الــوزارة للمـ ّدة ( ،)٢٠٢٥-٢٠٢١فهــي تعكــس النــوع االجتامعــي ،وتتضمن عدة
برامــج وورشــات عمــل تدريبيــة لتمكــن املــرأة سياســياً ،وتوعيــة املــرأة بالقوانــن والترشيعــات الناظمــة
للحيــاة السياســية .أمــا بخصــوص الوعــي بالقوانــن اإلصالحيــة يف قانــون االنتخــاب فقــد عملــت الــوزارة عىل
هــذا املوضــوع خــال  ،٢٠٢٠ويف املـ ّدة القادمــة ســيكون مثّــة توعيــة يف قانــون اإلدارة املحليــة والالمركزيــة،
وتوعيــة للفئــات الراغبــة يف املشــاركة السياســية وبرامــج الحوكمــة ،وبنــاء قــدرات للنائبــات الربملانيــات
بكيفيــة التعامــل مــع وســائل اإلعــام ،وتعمــل الــوزارة عــى هــذه الربامــج لتمكــن املــرأة سياســياً ومتكينهــا
للوصــول إىل مواقــع صنــع القـرار .إن أهــم مــا يف قانــون الالمركزيــة واإلدارة املحليــة والبلديــات الــذي ســيتم
إقـراره هــو وجــود تصــور عــن معهــد لتدريــب أعضــاء البلديــات والالمركزيــة للذكــور واإلنــاث .وبخصــوص
التعيــن ســيكون متثي ـاً للنقابــات واملؤسســات الفاعلــة بــكل محافظــة ،ولكــن األهــم مــن ذلــك هــو رفــع
نســبة متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتخبــة وبناء القــدرات ،إذ قد تصــل النســبة إىل  ٪٣٠بالتعيــن أو االنتخاب.
وبخصــوص التحديــات التــي واجهــت تجربــة الالمركزيــة كونهــا تجربــة جديــدة ،فقــد كان ينقصهــا بعــض
الدعــم اللوجســتي ،وكانــت بحاجــة إىل مزيــد مــن الوقــت قبــل تطبيقهــا ،كأن يتــم تطبيقهــا يف محافظــات
معينــة قبــل تعميمهــا عــى باقــي املحافظــات ،أو أن تكــون بصــورة أخــرى ،مثــل مجالــس منتخبة فيهــا متثيل
مــن جهــات منتخبــة .أمــا مــن ناحيــة التعيــن فكانــت بحاجــة إىل متثيــل نســايئ أكــر وبحاجــة إىل خـرات
قانونيــة واقتصاديــة ســواء للرجــل أو املــرأة ،إضافــة إىل وجــود ثغـرات بالقانــون مــن ناحيــة التداخــل بــن
عمــل البلديــات ومجالــس املحافظــات ،وتعمــل الــوزارة حاليــا عــى معالجــة هــذه الثغـرات بحيــث تكــون
األدوار واضحــة لــكل منهــا ،وبالتــايل نبعــد عــن الــدور الربملــاين الترشيعــي ألعضــاء الالمركزيــة فيكــون
دورهــم خدمي ـاً .وســيوضح القانــون الجديــد كافــة هــذه التفاصيــل لتكــون األدوار واضحــة ،كــا يجــب
أن يكــون املســتوى اإلداري لالمركزيــة واضحـاً مــن خــال مجلــس النــواب والبلديــات ،وأي مســتوى يأخــذه
الهيــكل التنظيمــي للدولــة األردنيــة عمومـاً .وتواجــه املــرأة صعوبــات مــن داخــل املجلــس يف حــال وصولهــا
للمجلــس ،وال تعطــى الفرصــة التخــاذ الق ـرارات داخــل مجالــس املحافظــات ،وكانــت معظــم الق ـرارات
تؤخــذ مــن الذكــور.
أمــا فيــا يتصــل بإجــراءات الــوزارة لتعزيــز دور النســاء يف األحــزاب السياســية ومواقــع صنــع القــرار،
فقــد اعتمــدت الــوزارة اعتــادا ً كبـرا ً عــى نظــام املســاهمة املاليــة ،فلــن يحصــل الحــزب عــى دعــم مــايل
ّإل إذا كان فيــه متثيــل للمــرأة يف االنتخابــات ،وقــام برتشــيح ســيدات لالنتخابــات املحليــة أو البلديــة أو
الالمركزيــة أو النيابيــة ،وإذا نجحــت هــؤالء الســيدات يحصــل الحــزب عــى دعــم ،وكلّــا أعطــى الحــزب
دورا ً نوعي ـاً أكــر للمــرأة فســيحصل عــى دعــم أكــر .ولقــد تــم اســتخدام خطــة اتصــال مراعيــة للنــوع
االجتامعــي هدفهــا تعزيــز مشــاركة املــرأة يف الحيــاة السياســية يف االنتخابــات املاضيــة ،وســيتم اســتخدامها
يف االنتخابــات املقبلــة.
وعــن النظــرة املجتمعيــة الســلبية الســائدة نحــو االنتــاء واملشــاركة الحزبيــة فتعــود جذورهــا إىل فكــرة
األح ـزاب بالثامنينيــات ،ومــا ي ـزال فيهــا رواســب واســعة ،ومــع أن األردن قــد وصــل إىل مرحلــة املنــاداة
واالنتــاء لألحـزاب ّإل أن هــذه الصــورة النمطيــة متفشــية ،وخاصة يف أوســاط الشــباب الجامعــي ،وبالتحديد
ألولئــك الحاصلــن عــى مكرمــة جيــش للدراســة الجامعيــة ،ومثّــة تخــوف مــن االنضــام لألحـزاب ،وال بـ ّد
مــن العمــل عــى ثالثــة محــاور مجتمعــة وهــي املواطــن نفســه والحــزب والدولــة ،والعمــل بالرشاكــة أمــام
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فتــح الطريــق للشــباب والنســاء باالنخ ـراط يف العمــل املنظــم والعمــل الجامعــي .وتقــدر نســبة اإلنــاث
املســجالت يف األحـزاب بأكــر مــن الثلــت تقريبــا ،ومثّــة شــباب وكبــار الســن أيضـاً باألحـزاب.
ومــن أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه النســاء يف املشــاركة السياســية هــي التمكــن االقتصــادي
واالســتقالل املــايل ومثّــة مــن خــرن وظائفهــن بعــد عــدم نجاحهــن باالنتخابــات ،ومثّــة توجــه لتعديــل
مقــرح عــى القانــون ُيكــن مــن مل يحالفهــم الحــظ مــن العــودة لوظائفهــم ،وهــذا بــدوره عامــل مشــجع
ويؤثــر عــى النســاء أيضـاً .وعنــد تقييــم تجربــة الكوتــا وتأثريهــا عــى مشــاركة املــرأة السياســية ،نجــد أن
الكوتــا ســاهمت بوجــود املــرأة يف االنتخابــات ووصولهــا إىل مجلــس النــواب“ ،تجربــة الكوتــا جيــدة وهــي
متييــز إيجــايب ولكــن بحاجــة إىل إعــادة النظــر يف بعــض املحافظــات ،مثــل عــان والزرقــاء وإربــد ،وإذا تــم
التخــي عــن الكوتــا فلــن تســتطيع أي ســيدة الوصــول”.
مل تصــل أي ســيدة يف مجلــس النــواب التاســع عــر بالتنافــس بســبب جائحــة كورونــا ،إذ انخفضــت نســبة
التصويــت مــن خــال النســاء مــع أن نســبة املرشــحات كانــت أعــى .إضافــة إىل أن فهــم الرجــال بالقانــون
كان أكــر وضوح ـاً بالــدورة الثانيــة مقارنــة بعــام  ،٢٠١٦ويف االنتخابــات الربملانيــة ملجلــس النــواب التاســع
عــر  2020بــرز الوعــي والفهــم مبــكان الــدور الكبــر للمــرأة ،إذ توقــف الذكــور عنــد حـ ٍّد معــن إلعطــاء
األصــوات للمــرأة داخــل القامئــة خوفـاً مــن أن تحصــل املــرأة عــى مقعــد القامئــة وتنافــس الرجــل“ ،أعطوها
أصــوات لحــد معــن وتوقفــوا ،وهــذه عبــارة عــن تكتيــكات مرشــحني” .كــا كان التحــدي واضح ـاً أمــام
النســاء يف االنتخابــات الداخليــة للعشــائر ،إذ كان أغلــب الرتشــيح والتصويــت مــن خــال الرجــال ،كــا
واجهــت العديــد مــن النســاء تحــدي قبولهــم يف قوائــم الرجــال.
	10.وزارة العمل
مــع أن إج ـراءات وزارة العمــل تشــمل الجنســن ،مثّــة مديريــة مختصــة مبلــف املــرأة تعمــل عــى تقديــم
توصيــات للحـ ّد مــن املشــاكل والتحديــات لدخــول املــرأة إىل ســوق العمــل وانســحابها منــه ،مــن خــال بنــاء
الـراكات مــع جهــات وطنيــة ودوليــة لتوجيــه النســاء للدخــول يف قطاعــات جديــدة ،علـاً بــأن التحديــات
زادت مــع جائحــة كورونــا بســبب العــبء األرسي عــى املــرأة وبســبب العمــل عــن بعــد ،والتعليــم عــن
بعــد ،كــون املــرأة هــي العنــر الرئيــي املســؤول عــن قطــاع الرعايــة .ومــن إجـراءات وزارة العمــل لتقليــل
البطالــة عنــد النســاء يف ســوق العمــل اســتمرارها يف دعــم مــروع ســتااليت املوجهــة للمــرأة والرجــل يف
صناعــة املالبــس ،حيــث أن نســبة النســاء فيــه مرتفعــة وذلــك بســبب دعــم فتــح فــروع إنتاجيــة للمشــاريع
املوجــودة يف املناطــق الصناعيــة املؤهلــة .ومــع ذلــك ،فــإن تركيــز هــذه املشــاريع عــى مجــاالت العمــل
األكــر تقليديــة وهــو قطــاع املالبــس يجعلهــا تنميطـاً لعمــل املــرأة باإلضافــة اىل أن ظــروف العمــل يف األردن
تواجــه تحديــات كثــرة.
ومــع أن نســبة التعليــم لــدى النســاء مرتفعــة ،فــا زال ســوق العمــل األردين دون تطــور حتــى يقــدم كل
الدعــم للنســاء ،واملــرأة بحاجــة ألجــر يتناســب مــع تكلفــة خروجهــا لســوق العمــل ،وهــي بحاجــة ملواصالت
آمنــة وحضانــات ،ولســاعات عمــل تتناســب مــع مســؤولياتها األرسيــة .ولذلــك مــا زال ســوق العمــل األردين
غــر جــاذب للمــرأة .والدليــل عــى ذلــك أن نســبة مشــاركة املــرأة دون الطمــوح.
بحســب وزارة العمــل ،فــأن مــن أهــم املامرســات التمييزيــة ضــد املــرأة يف مجــال العمــل يف القطــاع
الخــاص وغــر الرســمي هــو التمييــز باألجــور بــن النســاء والرجــال ،ومــا زالــت النســاء تعمــل بالوظائــف
متدنيــة األجــور ،وفيــا يتصــل بآليــات رصدهــا فــا يوجــد آليــات رصــد ،ومث ّــة كادر رقــايب تفتيــي
يقــوم بجــزء رئيــي مــن الرقابــة حســب مــواد قانــون العمــل فتقريبــاً ثلــث كادر التفتيــش هــو مــن
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النســاء ملراعــاة الخصوصيــة ،ومعظــم طبيعــة الشــكاوى العامليــة كانــت يف قطــاع التعليــم ،وقــد عملــت
الــوزارة مــن خــال اللجنــة الوطنيــة لإلنصــاف يف األجــور مــن خــال حملــة (قــم مــع املعلــم) ومــا زالــت
يف طــور املأسســة بع ـ ِّد ذلــك نوع ـاً مــن تنظيــم القطــاع وفــرض القانــون وتوعيــة النســاء بحقوقهــن ،إذ
تعــاين النســاء مــن األميــة القانونيــة ،وال يتــم اســتقبال قضايــا التحــرش ألنهــا غــر واردة بالقانــون الحــايل.
وتهتــم الــوزارة مبوضــوع الجنــدر وعمــل املــرأة وسياســات النــوع االجتامعــي مثــل العمــل املــرن ،واإلنصــاف
باألجــور ،والعدالــة بــن الجنســن يف مــكان العمــل ،وإلزاميــة تحويــل األجــور إلكرتونيــا للمعلمــن
واملعلــات العاملــن يف القطــاع الخــاص .لــوم تكــن هنــاك دراســة رســمية حــول نظــام العمــل املــرن
وأثــره عــى مشــاركة النســاء اقتصادي ـاً مــع أنــه مثّــة دراســة قــد أثبتــت جــدوى مامرســات العمــل املــرن.
مثّــة رشاكــة مــا بــن وزارة العمــل والنقابــات العامليــة ،ولكــن متثيــل النســاء ضعيــف يف النقابــات ،وعــدد
النقابــات القويــة ضعيــف ،وهــي غــر قــادرة عــى تحصيــل حقــوق العامــات وعــى التفــاوض الجامعــي
وعقــد االتفاقيــات الجامعيــة .وفيــا يتصــل بالحضانــات وأثرهــا عــى اســتمرارية النســاء بســوق العمــل،
فتــم مؤخـرا ً إصــدار تعليــات بدائــل الحضانــات املؤسســية لســنة  ،٢٠٢١إذ تــري هــذه التعليــات عــى
املؤسســة رشيطــة أن تســتخدم عــددا ً مــن العــال لديهــا مبــا ال يقــل عــن  ١٥طفــاً ،وألّ تزيــد أعــار
األطفــال عــى العمــر املحــدد مبقتــى نظــام دور الحضانــة ،وتكــون بدائــل الحضانــات املؤسســية لصاحــب
العمــل ،إذ ميكــن لــه أن يتعاقــد مــع دار حضانــة يف مناطــق جغرافيــة متعــددة ،ويكــون للعامل/العاملــة
حــق اختيــار الحضانــة املناســبة ،عــى أن يســاهم صاحــب العمــل بتغطيــة التكلفــة املاليــة والتــي ت ـراوح
مــا بــن  ٣٠إىل  ٥٠دينــارا ً حســب األجــر الشــهري للعامــل .ومــا يـزال التحــدي كبـرا ً حــول مســؤولية إنشــاء
الحضانــات إن كانــت عــى صاحــب العمــل حســب القانــون املعمــول بــه ،أو هــي مســؤولية الدولــة أو
املجتمــع املــدين أو األرسة.
ومثّــة قســم مختــص بعمــل األطفــال ،إذ يتــم تزويــد صاحــب العمــل بــروط العمــل لألطفــال مــن ســن ١٦
إىل  ١٨ســنة ،وعــادة مــا تعمــل الفتيــات يف املنــازل وامل ـزارع بشــكل غــر رســمي ،واملطلــوب عمــل مســح
وطنــي ملعرفــة طبيعــة عمــل الفتيــات ،ولضــان حقــوق األطفــال العاملــن والعامــات ،مثّــة مــروع ممــول
مــن وزارة العمــل ويجــدد ســنويا مبذكــرة تفاهــم مــع الصنــدوق األردين الهاشــمي إلرســال األطفال/الطفــات
إىل مركــز الدعــم االجتامعــي للحصــول عــى برامــج تربويــة وتأهيلهــم وإعــادة إرجاعهــم إىل املــدارس أو
التدريــب املهنــي ،كــا أن جميــع الزيــارات التفتيشــية فيهــا مفتــش مــن وزارة العمــل ومركــز الدعــم
االجتامعــي لتحويــل الحــاالت .ومثّــة آليــة للتبليــغ عــن عمــل األطفــال ،إذ يتــم اســتقبال الشــكاوى عــى
منصــة حاميــة مــن الطفــل نفســه أو ويل أمــره ،وميكــن ألي شــخص يف املجتمــع التبليــغ ولكــن مثّــة تحديــات
يف إدخــال املعلومــات إدخــاالً صحيحـاً حتــى تتمكــن الــوزارة مــن اتخــاذ اإلجـراء حســب القانــون.
وفيــا يتصــل بالفئــات املهمشــة والالجئــات ،فــإن مشــاركتهم يف ســوق العمــل ضعيفــة وخاصــة املشــاركة
يف ســوق العمــل املنظــم ،وتشــمل التعليــات الصــادرة يف تنظيــم ســوق العمــل ،وخطــة االســتجابة األردنيــة
لألزمــة الســورية لألعــوام ( )٢٠٢٢-٢٠٢٠تعزيــز مشــاركة املــرأة الالجئــة يف ســوق العمــل مبــا فيهــا التدريــب
والتعليــم والقــروض ،ومثّــة برامــج تســتهدف النســاء اســتهدافاً كامـاً .كــا يتــم مراعــاة النــوع االجتامعــي
يف خطــة االســتجابة مــن خــال توفــر الخدمــات اإلنســانية لالجئــن ،أمــا التمكــن االقتصــادي فهــو مــن
القطاعــات التــي تقــع ضمــن دائــرة مهــام وزارة العمــل ومســؤولياتها ،ومثّــة مــؤرشات نوعيــة حــول مشــاركة
املــرأة يف ســوق العمــل.
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لقــد أثــرت جائحــة كورونــا عــى العــال والعامــات فخــروا وظائفهــم وخاصــة يف قطــاع التعليــم ،وأكــر
املترضريــن هــن مــن النســاء ،وتــم إنشــاء موقــع حاميــة (منصــة إلكرتونيــة) لتلقــي الشــكاوى بطريقــة آمنــة
وحســب اإلج ـراءات الداخليــة للمتابعــة والتدقيــق ،وسيســتمر عمــل املوقــع ملــا بعــد الجائحــة .كــا أدت
الجائحــة إىل توقــف العمــل بنظــام العمــل املــرن باســتثناء العمــل عــن بعــد.
	11.املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
إن فريــق النــوع االجتامعــي يف املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي قــد عمــل عــى رفــع توصيــات لزيــادة
القيــادات النســائية يف املؤسســة والتــي فعــا زادت عــى مســتوى القيــادات العليــا ،ولكــن ال يوجــد تقييــم
ملعرفــة مــدى أثــر هــذه الزيــادة عــى سياســات املؤسســة ،وتــم عمــل أســس واضحــة للتنافــس عــى الرتــب
اإلرشافيــة مــا بــن الذكــور واإلنــاث حســب توصيــة الفريــق .وتنعكــس املــؤرشات الخاصــة بالنــوع االجتامعي
يف التقاريــر الســنوية والربعيــة لتكــون تقاريــر مراعيــة للنــوع االجتامعــي.
أمــا عــى مســتوى املؤمــن عليهــم (املشرتكني/املشــركات يف الضــان االجتامعــي) فقــد تــم تنفيــذ أكــر مــن
برنامــج لزيــادة مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل ،كان منهــا صنــدوق تأمــن األمومــة الــذي بــدأ تطبيقــه يف
عــام  ،٢٠١١وكان الهــدف منــه زيــادة مشــاركة املــرأة يف القطــاع الخــاص عــى وجــه الخصــوص ،إذ يوجــد
متييــز ضــد النســاء وخاصــة إذا كانــت متزوجــة ،وتحديــدا ً القطاعــات الصغــرة التــي تقــوم بإنهــاء خدمــات
العامــات الحوامــل لديهــا عنــد اقـراب موعــد الــوالدة ،مـ ّـا يهــدد األوضــاع االقتصاديــة لهــن ويدخلهــن يف
حالــة مــن عــدم االســتقرار الوظيفــي ،إذ تكفــل قانــون الضــان االجتامعــي بدفع أجورهــن خالل مـ ّدة إجازة
األمومــة ودون أن يحــدد ســقفاً لعــدد مـرات الــوالدة التــي يتــم شــمولها بالتأمــن ،علـاً بــأن مثّــة تعديـاً
ترشيعي ـاً مبوجــب القانــون املعــدل يف مراحلــه الترشيعيــة يهــدف إىل اســتحداث برامــج حاميــة اجتامعيــة
مرتبطــة بتأمــن األمومــة .كــا تــم صــدور نظــام لــإدارة التنفيذيــة حــول طلبــات اعتــاد الحضانــات العامــة
ملختلــف محافظــات اململكــة لغايــات تنفيــذ برنامــج رعايــة ،وتــم تشــجيع الحضانــات غــر املشــمولة
بالضــان لالنضــام دون مزيــد مــن التكلفــة بأثــر رجعــي وإعــان ذلــك عــى املوقــع اإللكــروين للمؤسســة.
كــا قــام املركــز اإلعالمــي للمؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي بعقــد عــدد كبــر مــن الجلســات الحواريــة
مــع الهيئــات النســائية يف مختلــف محافظــات اململكــة ومناطــق األطــراف ،هدفــت إىل توعيــة املــرأة
بحقوقهــا يف قانــون الضــان االجتامعــي وتعزيــز مشــاركتها واســتقرارها يف ســوق العمــل.
أمــا فيــا يتصــل بأوجــه املســاواة بــن الجنســن يف حقــوق الضــان فأصبــح ســن التقاعــد املبكــر لــكال
الجنســن  ٥٠ســنة ،ومثّــة فروقــات يف التقاعــد الوجــويب ،فالرجــل يتقاعــد عــى ســن  ٦٠واملــرأة عــى ســن
 ،٥٥وذلــك مراعــاة لظــروف املــرأة ودورهــا .ويفضــل الجميــع التقاعــد الوجــويب ألن منافعــه أفضــل .ومثّــة
متييــز بــن الرجــل واملــرأة يف الراتــب التقاعــدي يف إعالــة األرسة ،وإذا مــا أثبتــت املــرأة أنهــا معيلــة فتمنــح
اإلعالــة .فالنســاء بالقانــون غــر معيــات إال إذا أثبــن ذلــك -عــدم وجــود دخــل أو دعــم مــايل آخــر  -وهــذه
النظريــة فيهــا متييــز كرامــة بــن املــرأة والرجــل .ومثّــة بعــض الفجــوات الجندريــة مثــل توريــث الفتــاة
العزبــاء واملــرأة املتزوجــة إذا توفيــت قبــل زوجهــا ،فزوجهــا ال يــورث راتبهــا التقاعــدي ،وكذلــك األمــر
بخصــوص األبنــاء إذا كانــوا أكــر مــن  ٢٥ســنة.
ولقــد أســهمت التســهيالت التــي قامــت بهــا املؤسســة العامــة للضــان االجتامعــي يف إرشاك النســاء غــر
العامــات كــا الذكــور يف األردن وخــارج األردن ،مــن خــال االنتســاب االختيــاري للحصــول عــى رواتــب
تقاعديــة ،مبكـرا ً أو وجوبيـاً ،فلهــا نفــس حقــوق املشــرك عــن طريــق العمــل ،باســتثناء إصابــات العمــل.
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أمــا يف قطــاع العمــل غــر املنظــم فث ّمــة العديــد مــن التحديــات ،إذ قامــت املؤسســة بعمــل مبــادرة (بــادر)
ومبــادرة (اشــمل نفســك) إلتاحــة الفرصــة للجميــع إن كانــوا رجاالً أو نســاء لالشـراك يف الضــان االجتامعي،
كــا تــم إطــاق مــروع توســعة الشــمول بالضــان يف العاصمــة واملحافظــات الــذي عــزز مــن الحاميــة
االجتامعيــة للمــرأة ،وخاصــة النســاء العامــات يف قطاعــات العمــل الصغــرة واملتناهيــة الصغــر ،مثــل
مشــاغل الخياطــة وصالونــات التجميــل ومحــات بيــع األلبســة والصيدليــات واألعــال اإلداريــة املختلفــة،
مثــل الســكرتاريا يف العيــادات الطبيــة ومكاتــب املحامــاة واملكاتــب الهندســية وغريهــا ،مــا أســهم يف ارتفــاع
نســبة شــمول املــرأة يف مظلــة الضــان االجتامعــي.
إضافــة إىل ذلــك عملــت املؤسســة عــى زيــادة عــدد املفتشــن فيهــا لتلبيــة احتياجــات املنشــآت وخاصــة
املنشــآت الصغــرة ،إذ كانــت هــذه الجهــات غــر مشــمولة وتحــاول التهــرب مــن املؤسســة ومــا زالــت .ويتــم
العمــل اآلن عــى مبــادرة مــن خــال لجنــة يف وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل واملؤسســة العامــة للضــان
االجتامعــي ومنظمــة العمــل الدوليــة ،للخــروج بخطــة لشــمول القطــاع غــر املنظــم ليصبــح قطاعـاً منظـاً
تحــت مظلــة الضــان االجتامعــي ولحاميــة هــذه الفئــات عــى وجــه الخصــوص.
وخــال جائحــة كورونــا لوحــظ متييــز ســلبي أكــر ضــد النســاء ،فأثــرت الجائحــة أكــر عــى النســاء يف ســوق
العمــل ،وكان مــن قـرارات املؤسســة مســاعدة املــرأة يف موضــوع الحضانــات ،وكان يتضمــن مبلغـاً مقطوعـاً
يعطــي للمــرأة العاملــة التــي لديهــا أطفال/طفــات ،كلــا قــل الراتــب كانــت املســاعدة أكــر وبحــد أقــى
 ٦٠دينــارا ً ،ويتــم الــرف للحضانــات املســجلة بالضــان االجتامعــي ،ومبلــغ  ٢٥دينــارا ً ألطفــال األمهــات
املشــركات بالضــان املوجوديــن يف حضانــة غــر مرخصــة .إن صنــدوق تأمــن األمومــة وبرنامــج حاميــة هــا
للنســاء املشــركات يف الضــان االجتامعــي ،وســيبقى العمــل بهــا مســتمرا ً ملــا بعــد الجائحــة .إن برنامــج
حاميــة الصــادر مبوجــب أمــر الدفــاع رقــم  ١٤لســنة  ٢٠٢٠يتضمــن تأمــن رواتــب مؤقتــة للعاملــن يف
قطاعــي الســياحة والنقــل املشــركني بالضــان االجتامعــي ،وأبنــاء قطــاع غــزة وأبنــاء األردنيــات املقيمــن يف
اململكــة بهــدف دعــم االســتقرار الوظيفــي للعاملــن يف القطاعــن وحاميــة اســتقرارهم املعيــي.
	12.دائرة اإلحصاءات العامة
أولــت دائــرة اإلحصــاءات العامــة أهميــة خاصــة لتطويــر إحصــاءات النــوع االجتامعــي والتوســع يف نرشهــا
ومطابقتهــا للمعايــر الدوليــة ،وقيــاس حجــم الفجــوة التــي ينبغــي ردمهــا بتوفــر إحصــاءات وبيانــات
جديــدة .وتعبـرا ً عــن اســتجابة دائــرة اإلحصــاءات العامــة لاللتزامــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن
بخصــوص إيجــاد آليــة وطنيــة تســعى للنهوض باملــرأة وتعزيــز مكانتهــا يف املشــاركة االقتصاديــة واالجتامعية
والسياســية ،واملحافظــة عــى مكتســباتها والدفــاع عــن حقوقهــا يف ســبيل تحقيــق مســتوى أكــر مــن العدالة
االجتامعيــة وتكافــؤ الفــرص ،فقــد تــم اســتحداث قســم إحصــاءات النــوع االجتامعــي “الجنــدر” يف عــام
 ٢٠٠٥ضمــن مديريــة اإلحصــاءات الســكانية واالجتامعيــة ،والــذي يعــد خطــوة مهمــة عــى طريــق تطويــر
هــذه اإلحصــاءات يف األردن.
وضمــن الهيــكل التنظيمــي الجديــد عــام  ٢٠١٨أصبــح القســم ضمــن مديريــة إدارة البيانــات .ويســتدعي
الحصــول عــى مــؤرشات مراعيــة للنــوع االجتامعــي توافــر بيانــات مصنفــة حســب الجنــس يف جميــع
املســوح والتعــدادات ليتســنى احتســاب مــؤرشات النــوع االجتامعــي وليصبــح لــدى اإلدارة القــدرة عــى
تحديــد الفجــوات ومواضــع الخلــل والقصــور وغيــاب العدالــة بــن الجنســن ،ومــن ثــم وضــع الخطــط
والسياســات املالمئــة املدعمــة باألدلــة واملــؤرشات لتلــك الفجــوات مبــا يضمــن العدالــة وتكافــؤ الفــرص لــكل
مــن الجنســن.
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كــا تخــدم بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة املصنفــة حســب النــوع االجتامعــي السياســات والربامــج
واألجنــدات الوطنيــة مــن خــال الخطــوات التــي يتبعهــا قســم إحصــاءات الجنــدر يف دائــرة اإلحصــاءات
العامــة ،الــذي يقــوم عــى أســاس ربــط سياســات العدالــة بــن الجنســن مــع املــؤرشات املتوافــرة عــن
طريــق اتبــاع الخطــوات التاليــة-١ :تحديــد املجــاالت املختلفــة التــي يالحــظ فيهــا الالمســاواة /عــدم العدالــة
بــن الجنســن ،وترتيــب األولويــات حســب درجــة أهميتهــا يف تلــك املجــاالت ،والتأكــد مــن مــدى وجــود
سياســات تغطــي تلــك األولويــات-٢ ،التأكــد مــن مــدى توافــر بيانــات ملتابعــة وضــع املــرأة والرجــل يف
تلــك املجــاالت وتقييــم املتوفــر منهــا مــن أجــل تحســن التعاريــف واملفاهيــم املتصلــة بهــا وتضمينهــا
يف أدلــة ومبــادئ توجيهيــة وكتيبــات-٣ ،التأكــد مــن مــدى قــدرة البيانــات املتوافــرة ملتابعــة وضــع املــرأة
والرجــل عــى قيــاس تحقيــق السياســات ،وتحديــد طبيعــة تلــك املــؤرشات املطلوبــة الكميــة والنوعيــة منهــا.
-٤تحســن عــرض البيانــات ونرشهــا مــن أجــل اســتخدامها يف االس ـراتيجيات وتقييــم كفــاءة السياســات.
أمــا فيــا يتصــل بالخطــط واإلج ـراءات التــي قامــت بهــا دائــرة اإلحصــاءات لتضمــن مــؤرشات أهــداف
التنميــة املســتدامة وخاصــة الهــدف الخامــس (املســاواة بــن الجنســن) ،فقــد قامــت الدائــرة بإنشــاء وحــدة
متخصصــة بأهــداف التنميــة املســتدامة وفريــق عمــل خــاص بأهــداف التنميــة املســتدامة داخــل الدائــرة
واملكلّــف بتقديــم دعــم كبــر للوحــدة .كــا تنعكــس املســؤوليات املتصلــة بضــان جــودة مــؤرشات أهــداف
التنميــة املســتدامة يف االس ـراتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات ،والتــي تركــز أيض ـاً عــى أهميــة تعزيــز
جــودة الســجالت اإلداريــة يف تغطيــة الفجــوات املهمــة يف البيانــات يف املســتقبل ،إذ ســتوفر هــذه الجهــود
متثيـاً عدديـاً لوضــع املــرأة والفجــوات بــن الجنســن ومراقبــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة واإلبــاغ
عنهــا التخــاذ اإلجـراءات الالزمــة.
كــا تعمــل الدائــرة حاليــا عــى مأسســة إحصــاءات النــوع االجتامعــي يف دائــرة اإلحصــاءات العامــة مــا
يضمــن التشــبيك مــع كافــة املديريــات يف الدائــرة لضــان إنتــاج بيانــات لقطاعــات رئيســية ال يوجــد لهــا
بيانــات مرجعيــة ،وتعتمــد يف الحصــول عليهــا عــى تعــدادات ومســوح متخصصــة تجريهــا الدائــرة ،إذ
تع ـ ُّد هــذه العمليــة الخطــوة األساســية يف تحســن إحصــاءات النــوع االجتامعــي لتلبيــة احتياجــات صنــاع
السياســات ورصــد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،٢٠٣٠وســد الفجــوات يف البيانــات.204
وفيــا يتصــل بأرقــام دائــرة اإلحصــاءات وبياناتهــا ،فهــي متاحــة ومتوفــرة لكافــة مســتخدمي البيانــات،
كــا أن الهــدف مــن إعــداد إحصــاءات النــوع االجتامعــي هــو إيصالهــا إىل أكــر عــدد مــن املســتخدمني/
املســتخدمات ،ألن زيــادة الوعــي بأهميــة هــذه اإلحصــاءات هــو غايــة أساســية مــن عمليــة اإلحصــاء
واالس ـراتيجية الوطنيــة لإلحصــاء .إن نــر إحصــاءات النــوع االجتامعــي ليــس باألمــر اليســر ،إذ يتطلــب
تحقيقــه تكريــس الجهــود والعمــل املنظــم واملتواصــل.
ويعتــر تعزيــز قــدرة مســتخدمي البيانــات عــى أهميــة إحصــاءات النــوع االجتامعــي وكيفيــة الوصــول إليها
عــر موقــع الدائــرة خطــوة مهمــة جــدا ً ملواجهــة تح ـ ٍّد مهــم يقــف أمــام عمليــة نــر إحصــاءات النــوع
االجتامعــي ،وهــو ضعــف الوعــي لــدى رشائــح املجتمــع يف كيفيــة اســتخدام اإلحصــاءات وخاصــة إحصــاءات
النــوع االجتامعــي .كــا يتــم التفاعــل مــع مستخدمي/مســتخدمات البيانــات ورفــع قدراتهــم لتعزيــز
الوصــول واســتخدام البيانــات املصنفــة حســب النــوع االجتامعــي ،إذ يعمــل القســم عــى نــر البيانــات
واملــؤرشات مــن خــال رابطــن تفاعليــن عــى موقــع الدائــرة اإللكــروين ،وهــا :رابــط إحصــاءات املــرأة
204
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األردنيــة ،ورابــط املــؤرشات الجندريــة .وحتــى تكــون املــؤرشات التــي تصدرهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة
شــاملة وموحــدة لكافــة القضايــا التــي تواجــه النســاء والفتيــات يف األردن ال بـ ّد مــن التعــاون والتنســيق مــع
الــوزارات واملؤسســات والجهــات األخــرى املنتجــة للبيانــات لتوحيــد الجهــود يف إنتــاج البيانــات الجندريــة.
ولذلــك مــن الــروري أن نتحــدث عــن نظــام إحصــايئ وطنــي يضمــن توحيــد الرقــم الكمــي بــن جميــع
مؤسســات الدولــة.
	13.مركز دراسات املرأة /الجامعة األردنية
يقــوم مركــز دراســات املــرأة بصنــع الوعــي حــول قضايــا املــرأة ودون تدخــل يف اختيــار مواضيــع البحــوث.
وقــد طرقــت البحــوث جميــع القضايــا التــي تواجــه املــرأة ،ومــن أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا حــول
متكــن النســاء ،هــو أن يكــون مثّــة إرادة سياســية حقيقيــة للتغيــر .وبحســب املســتجيبة “طاملــا أن املــرأة
تحكــم بقوالــب تقليديــة قدميــة فلــن يتغــر وضعهــا وســتبقى التحديــات التــي تواجههــا كــا هــي”“ ،مــا
زالــت األمنــاط الثقافيــة التــي حكمــت النســاء منــذ  ١,٥٠٠ســنة تعمــل عــى إنتــاج وضــخ هــذه الــرؤى
وإعــادة إنتــاج الذكــورة واألنوثــة وفق ـاً لــروط واش ـراطات اجتامعيــة”.
أمــا عــن تأثــر األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة عــى السياســات والقوانــن ،فأشــارت املســتجيبة إىل أن أصحاب
الق ـرار يحملــون األفــكار التقليديــة وهــي بدورهــا تؤثــر عــى توجيــه السياســات والق ـرارات“ ،يف وزيــر
يجاوبــك بــأن الجنــدر حـرام وأفــكار مســتوردة وإنــه املــرأة تبقــى يف البيــت ،كيــف سيســاهم هــذا الفكــر
يف التطويــر” ،وكذلــك النــواب ،فهــم الذيــن يرشعــون القوانــن ويوافقــون عــى تعديلهــا ،وهــذا املجلــس
هــو ابــن هــذه الثقافــة التقليديــة ويعيــد إنتاجهــا .،ويجــب العمــل عــى تغيــر البنــى الثقافيــة ،كــا أن
املنظومــة االجتامعيــة تقــي النســاء وتثقــل كاهــل الرجــال أكــر مــا يطيقــون“ ،ملــا أحملــه وزر مرصوفــك
ووزر حاميتــك ووزر رشفــك ويكــون يف رقبتــه جيــش مــن املعالــن”“ ،ملــا يجــي يخطــب عــروس بطلــب مهــر
وذهــب وكانــه ببيــع البنــت” .ويجــب العمــل عــى األنصــاف وتحريــر النســاء لــي يتمتعــن مبواطنــة كاملــة.
أمــا فيــا يتصــل بالبطالــة وســوق العمــل فــإن البعــد االجتامعــي والثقــايف لهــا الدور األكــر يف بناء شــخصية
املــرأة وقدرتهــا عــى املشــاركة يف ســوق العمــل“ ،الهــم األكــر لــأرس هــو تزويــج البنــات وكل أملهــم أن
تعــود املــرأة للداخــل” .مثّــة إشــكالية اجتامعيــة وبطالــة وفقــر وعــدم توفــر فــرص عمــل ،ولكــن اإلشــكالية
األكــر هــي أننــا نصنــع امــرأة الشــأن الخــاص ،ونســاء الداخــل“ ،نســاء الحريــم حامــات الشــهادات” ،األمــر
الــذي أثــر عــى طمــوح بعــض النســاء مــن املتعلــات اللــوايت يفضلــن الوظيفــة األقــرب واألســهل ألجــل
اســتكامل دورهــن يف الرعايــة ،وإن كان مثّــة طمــوح عنــد األخريــات فإنهــن يواجهــن املعارضــة مــن األهــل
أو الــزوج ،.وأصبــح لــدى النســاء تــردد للدخــول يف ســوق العمــل نتيجــة العــبء “أصبــح الشــغل بـرا وجــوا”.
ألن إعــادة تقســيم العمــل وتبــادل األدوار مل يحــدث ،ومثّــة تحـ ٍّد آخــر يواجــه النســاء ويتمحــور يف ســيطرة
الــزوج عــى راتــب زوجتــه العاملــة.
بالســؤال عــن أهــم التحديــات املوجــودة يف قانــون األحــوال الشــخصية التــي تعيــق مــن متكــن املــرأة
ومامرســة املــرأة لحقوقهــا اإلنســانية مامرســة كاملــة ،ذكــرت املســتجيبة أن قانــون األحــوال الشــخصية
للمســلمني واملســيحيني فيــه إشــكالية كبــرة وحقيقيــة ،بعــض مــن بنــود هــذا القانــون جيــدة والبعــض
اآلخــر مجحــف ومحــاط بالتقديــس وحالــة الالمســاس أو الهيمنــة ،مثــال حــق الطــاق مــن طــرف واحــد،
والوصيــة الواجبــة .لقــد فتــح اإلســام بــاب االجتهــاد حتــى يتناســب مــع االســتحقاقات يف كل زمــن .ومثّــة
رضورة يف أن تخضــع النصــوص القانونيــة الفقهيــة إىل إعــادة ق ـراءة.
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	14.ناشط يف مجال حقوق اإلنسان
وفقــا لناشــط حقوقــي أردين بــارز ،صــادق عــى االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان الرئيســية ومل يتحفــظ
ّإل عــى بنــود يف اتفاقيتــن هــا ســيدوا والطفــل ،والتحفــظ كان يف ســيداو حــول منــح الجنســية ألبنــاء
األردنيــات ،والثانيــة فيــا يتصــل باملســاواة باألهليــة القانونيــة وبالحيــاة الزوجيــة .كــا أنــه مثّــة بعــض
القوانــن التــي متيــز يف جوهرهــا أو يف بعــض املــواد الــواردة فيهــا .فمــن حيــث القوانــن التــي متيــز بجوهرها
مثــل قانــون األحــوال الشــخصية ألنــه ال يســاوي بــن املــرأة والرجــل فيــا يتصــل بــروط الــزواج والواليــة.
وكذلــك قانــون التقاعــد املــدين والضــان االجتامعــي ،وهــذه واردة مــن بــاب أن الرجــل هــو صاحــب الواليــة
وبالتــايل عليــه واجــب اإلنفــاق ،واملــرأة ال تحصــل عــى العــاوة العائليــة أســوة بالرجــل.
إن املــادة  ١٦يف اتفاقيــة ســيداو التــي تنــص عــى املســاواة مــن حيــث رشوط الــزواج وإنهائــه واملســؤولية
املشــركة ،عليهــا إشــكالية حتــى مــع النســاء ،فــإذا كانــت املســؤولية مشــركة فللنســاء الحــق يف الواليــة
وعليهــا واجــب اإلنفــاق ،ويف نفــس الوقــت النســاء يــردن الواليــة ،والرجــال يرفضــون منحهــا للمــرأة .إن
حمــل املــرأة مــن خــال زنــا املحــارم يعـ ُّد محظــورا ً ،وكذلــك اإلجهــاض يعـ ُّد جرميــة يف الترشيــع الوطنــيّ ،إل
إذا كان يشــكل خطـرا ً عــى صحــة األم وحياتهــا وســامتها ،وعــى أن يتــم قبــل  ١٢٠يومـاً حســب الفتــوى.
وبخصــوص الفعــل املنــايف للحيــاء أو مــا يعــرف بالتحــرش“ ،عنــا إشــكالية يف تعريفــات التحــرش وإشــكالية
أكــر بإثباتــه”“ .البعــض بيقــول لــك إنــه التحــرش يكفــي أن تشــعر بــه املــرأة حتــى تحــرك شــكوى ،بــس
ويــن عنــر اإلثبــات” .فوف ًقــا للمســتجيب قــد تكــون الشــكوى كيديــة ببســاطة.
أمــا فيــا يتصــل بــدور الديــن يف قضيــة املســاواة ،فأشــار الناشــط إىل أن قانــون األحــوال الشــخصية
مســتمد مــن الرشيعــة اإلســامية والفقــه أساس ـاً ،وفيــا يتصــل بقضايــا العنــف ضــد الزوجــة والعمــل،
وتعــدد الزوجــات ،فجميعهــا مرشوعــة بدعــم ثقــايف وفقهــي .وعــن أوجــه التمييــز املبنــي عــى املســاواة بــن
الجنســن (النــوع االجتامعــي) يف السياســات والقوانــن والثقافــة املجتمعيــة ،أكــد املســتجيب عــى أنــه طاملــا
أن الواليــة واإلنفــاق عــى الرجــل ،فبالتــايل ســيبقى موضــوع املــرأة مؤطــر خــارج مســتوى صناعــة القـرار،
فث ّمــة تقبــل مــن الــزوج واألهــل حــول تشــغيل النســاء“ ،ألنهــا بتجيــب دخــل” ،ولكنــه ضمــن قيــود ورشوط،
ألن بيئــة العمــل ليســت صديقــة للمــرأة ،فأكــر تحـ ٍّد أمــام املــرأة العاملــة هــو موضــوع الحضانــات .كــا
أن تكلفــة عمــل املــرأة غــر مجديــة نتيجــة تــدين الرواتــب والتــي قــد تذهــب مــا بــن مواصــات وحضانــة
وملبــس وغــره.
تواجــه املــرأة تحديـاً يف املشــاركة السياســية عــى بعديــن ،األول يتصــل بثقافــة املجتمــع التــي تــرى أن الرجل
هــو صاحــب الق ـرار .والبعــد الثــاين يتصــل بالقانــون االنتخايب وأكــر دليــل عــى ذلــك أنــه يف انتخابــات
املجلــس التاســع عــر مل تفــز أي ســيدة بالتنافــس مــع أن متثيــل النســاء يف املجلــس الســابق كان ممي ـزا ً.
يع ـ ُّد صــوت املــرأة تحريــكاً اجتامعي ـاً ،وخاصــة إذا كانــت املــرأة مــن خلفيــة مســتقلة وهــو غــر مقبــول
مــن الكثرييــن .ويف التيــارات الحزبيــة أيضـاً ،مثّــة متييــز ضـ ّد املــرأة“ ،يف أحــد األحـزاب بعــض مــن األعضــاء
انســحبوا عندمــا أصبحــت األمــن العــام امــرأة”.
أمــا بخصــوص مراعــاة السياســات الوطنيــة لحقــوق الفئــات املهمشــة أو املعرضة للخطــر (الالجئــات ،وذوات
اإلعاقــة ،وكبــرات الســن ،واليافعــات) ،فقــد أفــاد املســتجيب بــأن أي عاملــة مهاجــرة مخالفــة لقانــون
العمــل أو يف حالــة هروبهــا يتــم عــى األغلــب تســفريها أو توقيفهــا إداريـاً وملــدد طويلــة ،علـاً بــأن هــذا
األمــر يكلــف خزينــة الدولــة  ٧٥٠دينــارا ً باملتوســط أثنــاء التوقيــف .وأفــاد أن فكــرة اإلبعــاد ليســت ح ـاً
كــون املخالفــة قــد تــم ارتكابهــا مــن خــال صاحــب العمــل وليــس العاملــة .وفيــا يتصــل بــذوات اإلعاقــة
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فث ّمــة نظــرة دونيــة تجــاه ذوي اإلعاقــة وخاصــة للمــرأة ،إذ ينظــر إليهــا مــن بــاب الحســنة ،وال يوجــد بيئــة
تيســرية يف البنيــة التحتيــة والعمــل ،وتكلفــة تشــغيلهن عاليــة حســب رأي أصحــاب العمــل .ومثّــة قضيــة
خطــرة حــول إزالــة األرحــام لــذوات اإلعاقــة الذهنيــة خوفـاً مــن االغتصــاب والحمــل مــع أنــه ال يوجــد نــص
قانــوين يســمح بذلــك .كــا أنــه ال يبنــى عــى رأيهــا أمــام القضــاء إذا كانــت مــن ذوات اإلعاقــة العقليــة
أو النفســية .ويف بعــض األحيــان يتــم ربــط ذوي اإلعاقــة أو حجزهــم نتيجــة ثقافــة مجتمعيــة ســلبية .أمــا
كبـرات الســن فــإن القيمــة املجتمعيــة لهـ ّن عاليــة ،فالقانــون يفــرض نفقــة تُعطــى لــأم واألب مــن األبنــاء،
ومثّــة تأمــن صحــي مجــاين ملــن هــم فــوق الســتني .أمــا بخصــوص اليافعــات ،قث ّمــة مشــكلة رئيســية حــول
تزويــج القــارصات نتيجــة عــدم االلتـزام بتعليــات االســتثناءات التــي وضعهــا القانــون ،والحــاالت يف ارتفــاع
بســبب اآلراء الفقهيــة والنظــرة الجنســية تجــاه النضــوج الجســدي للفتــاة وخوفـاً عليهــا مــن الفتنــة ،ونســبة
الطــاق عاليــة بــن اليافعــات.
وفيــا يتصــل مبنظومــة الوقايــة والحاميــة مــن العنــف ضــد املــرأة ،أشــار املســتجيب إىل افـراض أن تكــون
إج ـراءات الحاميــة أكــر قــوة لصالــح املــرأة ،ولكنهــا بعيــدة ،فمثــا :يتــم توقيــف النســاء إداري ـاً بحجــة
حاميتهــن .وانطالقـاً مــن قانــون منــع الجرائــم الــذي توســع يف التطبيــق توســعاً كبـرا ً والتعاطــي مــع جرائــم
الــرف ،فقــد اصــدرت دائــرة اإلفتــاء فتــوى حــول فحــص العذريــة تنــص عــى أن هــذا الفعــل مخالــف
للــرع .والنصــوص الدينيــة والفقهيــة ترفــض هــذا املوضــوع.
أمــا بخصــوص التعليــم ،فأفــاد املســتجيب بــأن املناهــج قــد تغــرت نوعــاً مــا ،ومعظــم املعلمــن غــر
مؤهلــن ،والبيئــة التعليميــة غــر مؤهلــة ،واألســاليب التعليميــة منطيــة بعيــدة عــن التشــاركية ،ويتــم توجيه
النشــاطات مبــا يتناســب مــع الصــور النمطيــة للفتيــات ،ومثّــة منطيــة يف التعليــم الصناعــي يف املــدارس،
ومنطيــة ملــوا ّد التدريــب والتأهيــل املهنــي ،فمخرجــات التعليــم ال تخــدم ســوق العمــل .أمــا حــول مســؤولية
القطــاع الخــاص ،فينبغــي االهتــام باألعــال وحقــوق اإلنســان ،وهــذا يركــز عــى دور القطــاع الخــاص
ومســؤولياته ،فيجــب أن يكــون مثّــة معايــر لحقــوق اإلنســان يف خطــط القطــاع الخــاص وسياســاته تتضمــن
كالً مــن املســاءلة حــول التمييــز ،وتطبيــق معايــر الجــودة لتحســن الصــورة اإلنتاجيــة واح ـرام اإلنســان،
كــا يجــب العمــل عــى موضــوع املفاهيــم النمطيــة لبعــض الوظائــف.
	15.إدارة شؤون املرأة العسكرية
تأسســت إدارة شــؤون املــرأة العســكرية داخــل القــوات املســلحة األردنيــة يف عــام  ١٩٩٥بــإرادة ملكيــة مــن
خــال ســمو األمــرة عائشــة بنــت الحســن لفتــح آفــاق عمــل جديــدة غــر تقليديــة للمــرأة ،فث ّمــة وظائــف
ومهــام خاضتهــا املــرأة األردنيــة مل تعمــل بهــا مــن قبــل ،وبالفعــل حققــت اإلدارة الهــدف الــذي أنشــئت
مــن أجلــه ،فصــارت املــرأة تعمــل يف شــتى مياديــن العمــل العســكري املحــرف واملتخصــص مثــل طيــارات
يف ســاح الجــو ،وفصيــل رد التدخــل الرسيــع وعمليــات االقتحــام.
كــا يوجــد وحــدة إدمــاج النــوع االجتامعــي تعمــل تحــت مظلــة إدارة شــؤون املــرأة ،ويوجــد يف
هــذه الوحــدة ركــن أول نــوع اجتامعــي ،وركــن  ٢نــوع اجتامعــي ،ويتــم العمــل عــى موضــوع النــوع
االجتامعــي وإدمــاج املــرأة وزيــادة نســبتها يف امليــدان ووضــع االســراتيجيات وتطبيقهــا ،إذ تــم إعــداد
اســراتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي للقــوات املســلحة األردنية-الجيــش العــريب ( )٢٠٢٤-٢٠٢١التــي
تهــدف إىل توفــر بيئــة وثقافــة بالنــوع االجتامعــي ،تســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن الرجــل واملــرأة
وإلغــاء كافــة مظاهــر التمييــز بــن الجنســن ،وإىل إدمــاج املســاواة بــن الجنســن واالســراتيجيات
املســتجيبة للنــوع االجتامعــي ،إضافــة إىل تأكيــد املتابعــة الداخليــة والخارجيــة عــى نتائــج إدمــاج
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النــوع االجتامعــي مــن خــال اعتــاد تقريــر ســنوي عــن مشــاركة املــرأة يف جميــع مراحــل خدمتهــا
مــن التجنيــد إىل التقاعــد ،وتعيــن كبــار القــادة مــن الذكــور واإلنــاث بع ِّدهــم أنصــارا ً /ســفراء للنــوع
االجتامعــي .كــا تعمــل الوحــدة عــى تدريــب املــرأة العســكرية وتأهيلهــا يف مختلــف اإلدارات وعقــد
ورش العمــل ومحــارضات التوعيــة بالتعــاون مــع مديريــة التدريــب العســكري ،وقــد تــم إعــداد كراســة
مدخــل إىل النــوع االجتامعــي بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة.
وبحســب املســتجوبة ،فــإن عــدة عوامــل ســاعدت يف تحســن مكانــة وأدوار املــرأة ،ابتــدا ًء مــن تطلعــات
القيــادة الهاشــمية وانطالقــاً مــن أهميــة دور املــرأة األردنيــة يف األمــن والســام والنزاعــات املســلحة
ومكافحــة التطــرف العنيــف ومتاشــياً مــع املســتجدات اإلقليميــة والدوليــة ،ولتفعيــل ق ـرار مجلــس األمــن
 ١٣٢٥املــرأة واألمــن والســام ،تــم تعزيــز دور املــرأة يف مياديــن جديــدة مثــل املشــاركة يف قــوات حفــظ
الســام ،إذ شــاركت املــرأة العســكرية يف مهــام حفــظ الســام يف كل مــن الكونغــو ،والصحــراء الغربيــة
وإفريقيــا الوســطى للعمــل بوظيفــة مراقــب دويل وقيــادة القــوة ،لزيــادة نســبة مشــاركة املــرأة وإب ـراز
دورهــا املهــم يف محاربــة العنــف ومكافحــة التطــرف واإلرهــاب ،والقضــاء عــى كافــة أشــكال العنــف
للوصــول إىل مجتمعــات مســتقرة وآمنــة.
النتائــج والتوصيــات للفصــل الثالــث :املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) مــن منظــور اآلراء
واالتجاهــات املجتمعيــة
1.املفاهيم املتصلة باملساواة بني الجنسني والنوع االجتامعي
تفضيــل مفهــوم العــدل واإلنصــاف عــى املســاواة بــن الجنســن مــن منطلــق دينــي واجتامعــي ،ووجــود
خلــط وتنميــط ملفهــوم املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) مــع عــدم وضــوح املصطلــح عنــد فئــة
الفتيــان والفتيــات.
التوصيات:
	•تكثيــف العمــل عــى توضيــح املفاهيــم مــن خــال جميــع املؤسســات املعنيــة والتأكيــد عىل أن املســاواة
يف الحقــوق هــي أســاس العدل.
2.التزام املؤسسات يف تضمني االسرتاتيجيات وخطط العمل لتعزيز املساواة
تبنــت الحكومــة سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف السياســات الوطنيــة ،وأخــذت اللجنــة الوزاريــة
لتمكــن املــرأة الــدور الرئيــي يف وضــع قضايــا املــرأة عــى ســلم أولويــات الحكومــة األردنيــة ،واملســاهمة
يف تبنــي سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي ضمــن املؤسســات الحكوميــة .وتواءمــت االســراتيجية الوطنيــة
لشــؤون املــرأة ( )٢٠٢٥-٢٠٢٠مــع الخطــط الوطنيــة والتعهــدات الدوليــة وأهــداف التنميــة املســتدامة
مبــا فيهــا الهــدف الخامــس (املســاواة بــن الجنســن) ،وصادقــت عليهــا اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة.
وتــم العمــل عــى مأسســة إحصــاءات النــوع االجتامعــي يف دائــرة اإلحصــاءات العامــة لتلبيــة احتياجــات
صنــاع السياســات ورصــد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  ،٢٠٣٠وســد الفجــوات يف البيانــات .ولكــن
التقاريــر توضــح بــأن األردن مــن أقــل عــر دول يف العــامل يف موضــوع تحقيــق املســاواة ،إذ إنــه عــى
مســتوى التطبيــق مل تنعكــس سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف اســراتيجيات العديــد مــن املؤسســات
وخطــط عملهــا ،وكذلــك التزمــت الحكومــة برفــع مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل إىل  ٪٢٥والنســبة
حالي ـاً أقــل مــن .٪١٤
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التوصيات:
	•إرشاك القطــاع العــام ومنظــات املجتمــع املــدين يف تنفيــذ خطــة االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة (-٢٠٢٠
 )٢٠٢٥مــع توفــر الدعــم الفنــي واملــايل.
	•العمــل عــى التوعيــة والتعريــف باالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن الخاصــة بتعزيــز
املســاواة بــن الجنســن ورفــض التمييــز.
3.إدماج منظور النوع االجتامعي
تــم تأســيس وحــدات للنــوع االجتامعــي بدعــم مــن اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة يف العديــد مــن
املؤسســات يف القطــاع العــام ،ومنهــم مــن خطــا خطــوات جيــدة مــن حيــث إعــداد سياســية إلدمــاج النــوع
االجتامعــي يف كافــة عمليــات املؤسســة ،ابتــداء مــن الخطة االسـراتيجية واألنظمــة والتعليــات والترشيعات
والسياســات األخــرى .إلّ أن العديــد مــن هــذه الــوزارات مل تلتــزم مبأسســة عمــل هــذه الوحــدات ومل يكــن
لهــا تأثــر عــى صنــاع القـرار إلدمــاج سياســة النــوع االجتامعــي أو تحقيــق املهــام املوكلــة إليهــم.
التوصيات:
	•عمل دراسة حول دور حال وحدات النوع االجتامعي وواقعها.
	•تثبيــت موقــع هــذه الوحــدات عــى مســتوى مرتبــط بالوزيــر أو األمــن العــام حتــى يكــون لهــا دور يف
رســم سياســات الوحــدات وتأهيــل املوظفــن لهــذه املهمــة.
4.املشاركة السياسية
تواجــه النســاء تحديــات يف املشــاركة الربملانيــة منهــا االســتقالل املــايل ،واملــال الســيايس والثقافــة املجتمعيــة،
وطريقــة احتســاب األصــوات وكافــة أشــكال العنــف الســيايس .كــا أن األح ـزاب طــاردة لعــدة أســباب:
منهــا مــا يتصــل بهيمنــة األمــن العــام عــى الحــزب ،ومصالــح أعضــاء الحــزب ،وضعــف أدائهــم وتأثريهــم
عــى العمليــة الدميقراطيــة ،وضعــف الثقافــة الحزبيــة .وقــد اعتمــدت وزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة
نظــام املســاهمة املاليــة ،فلــن يحصــل الحــزب عــى دعــم مــايل ّإل إذا كان فيــه متثيــل للمــرأة يف االنتخابــات،
وترشــيح ســيدات لالنتخابــات املحليــة أو البلديــة أو الالمركزيــة أو النيابيــة .ومثّــة تخــوف مــن الشــباب
لالنضــام لألح ـزاب يف ظـ ِّـل انتشــار صــورة منطيــة ســلبية بهــذا الشــأن.
التوصيات
	•وضــع ضوابــط للمــدة الزمنيــة لألمــن العــام للحــزب ،وكذلــك وضــع ضوابــط لضــان حصــول املــرأة
عــى فــرص متســاوية يف الرتشــح والدعــم الفنــي واملــايل.
	•رفــع نســبة التمثيــل الســيايس للنســاء إىل  ٪٣٠متاشــيا مــع التزامــات األردن بتحقيــق املســاواة بــن
الجنســن.
	•إيجاد آلية ملحاربة رشاء األصوات.
	•زيادة الوعي لدى الشباب عن أهمية االنخراط باملشاركة السياسية.
5.املشاركة االقتصادية
متثــل املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة أكــر تحـ ٍّد أمــام تحقيــق املســاواة وذلــك بســبب تــدين األجــور ،وعــدم
توفــر مواصــات ،وتفضيــل القطــاع الخــاص يف تعيــن الذكــور ،وعــدم االلتـزام بتطبيــق العمــل املــرن ،وعــدم
االلت ـزام بتوفــر حضانــات ،إضافــة إىل الثقافــة املجتمعيــة التــي تشــجع العمــل يف القطــاع العــام وتحــدد
خيــارات عمــل املــرأة ومجاالتــه .كــا أن معظــم املشــاريع اإلنتاجيــة الصغــرة مل تخــدم ســوق العمــل
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ألنهــا منطيــة ومكــررة ،وتواجــه صاحبــات املشــاريع تحديــات خاصــة باملهــارات والتســويق ،إضافــة إىل أن
املؤسســات اإلقراضيــة ســاهمت يف إفقــار النســاء.
التوصيات
	•وضع تعليامت لنظام العمل املرن وتطبيقه ليخدم املرأة والرجل.
	•تعزيز عملية تبادل األدوار يف الرعاية األرسية ،وهذا يحتاج إىل برامج تأهيل إلدماج الرجال.
	•إنشاء سوق دائم ملنتجات النساء وتسويقها يف جميع أنحاء اململكة وبدعم من البلديات.
	•توحيد آليات الصناديق الداعمة للمرأة لضامن التأهيل والدعم املادي والفني.
6.املنظومة الثقافية والدينية
إن املعتقــدات الثقافيــة واملجتمعيــة لهــا دور كبــر يف تعزيــز الصــورة النمطيــة للمــرأة والتــي يتبناهــا
الكبــار واليافعــن ،وكذلــك أثــرت عــى االتجاهــات واألداء ألصحــاب القـرار واملرشعــن والثقافــة املؤسســية.
كــا أن للقيــادات املحليــة والدينيــة والسياســية والعشــرة واألرسة دور يف تعزيــز التمييــز مــن خــال تعميــم
اتجاهاتهــم ومامرســاتهم .وقــد ســاهمت الثقافــة املجتمعيــة بالتأثــر ســلباً يف توجهــات النســاء أنفســهن
تجــاه حقوقهــن ومســرة حياتهــن .إضافــة إىل أن دور املؤسســات الدينيــه واألفــكار الذكوريــة الســابقة تــرر
العنــف وتبعيــة املــرأة وتعــدد الزوجــات.
التوصيات
	•العمــل عــى تغيــر املعتقــدات الثقافيــة الخاطئــة املتصلــة باملســاواة بــن الجنســن وحقــوق املــرأ ة مــن
خــال برامــج التوعيــة واملؤسســات التعليميــة حــول أهميــة املســاواة بــن الجنســن وبكافــة الوســائل
واألســاليب ومــع كافــة الفئــات والطبقــات االجتامعيــة.
	•التحليــل والتقييــم للثقافــة املؤسســية حــول املســاواة بــن الجنســن ووضــع سياســات لتغيريالثقافــة
الســلبية للح ـ ِّد مــن تأثريهــا عــى األداء ،ووضــع قواعــد ســلوك تتضمــن عــدم التمييــز بــن الجنســن.
	•التدريــب والتأهيــل للجــان املحليــة والجمعيــات املحليــة لخلــق الصــورة اإليجابيــة تجــاه حقــوق املــرأة
وتغيــر الصــورة النمطيــة.
7.اإلعالم
يعــد اإلعــام مصــدرا ً للمعلومــات وتشــكيل الثقافــة وتعزيــز املفاهيــم اإليجابيــة حــول حقــوق املــرأة
واملســاواة بــن الجنســن .ومثّــة نقــص يف الربامــج اإلعالميــة حــول الحقــوق واملســتحقات وتعزيــز مكانــة
املــرأة وتغيــر الصــورة النمطيــة بــن الجنســن ،إضافــة إىل ذلــك ،مثّــة القليــل مــن الربامــج واملقــاالت التــي
تســلط الضــوء عــى بــؤر التمييــز ومجاالتــه الحقيقيــة .كــا ســاهم اإلعــام يف اســتغالل املــرأة جســدياً
وتســليعها يف الدعايــات واإلعالنــات.
التوصيات
	•خلــق برامــج خاصــة تســلط الضــوء عــى منــاذج قياديــة نســائية اســتطاعت التغلــب عــى الصــورة
النمطيــة للمــرأة
	•العمــل عــى التأهيــل والتدريــب لإلعالميــن الرســميني وكذلــك املواطــن الصحفي عــى النــوع االجتامعي
وأهميــة املســاواة وتعزيــز حقوق النســاء.
	•وضع خطة برامجية لتعزيز ثقافة املساواة ضمن الربامج اإلعالمية.
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8.العنف ضد املرأة
مث ّــة بنيــة متكاملــة تــم العمــل عليهــا ملواجهــة العنــف األرسي وتوفــر إطــار وطنــي يوضــح األدوار
واملســؤوليات للمؤسســات الوطنيــة وقانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي عــام  ،٢٠١٧ومثّــة أيضـاً منظومــة
خدمــات متوفــرة وإجــراءات داخليــة يف املؤسســات العامــة ومنظــات املجتمــع املــدين والحكومــيّ ،إل
أن مثّــة تحديـاً كبـرا ً عــى مســتوى العمــل عــى البعــد الوقــايئ مــع أن السياســات الوطنيــة تنــص عــى أن
جميــع القطاعــات عليهــا أن تعمــل عــى الوقايــة لتفــادي زيــادة حــاالت العنــف .ومثّــة حاجــة ماســة لعمــل
نظــام تتبــع للشــكاوى والتبليــغ ومتابعــة اإلج ـراءات والحــاالت.
كــا تبــن أن العنــف األرسي يف ازديــاد وبأشــكال متعــددة وأن تقديــم الشــكاوي إلدارة حاميــة األرسة مــا
زال يالقــي بعــض التحفــظ ،وهــو يــأيت يف آخــر الحلــول .إضافــة إىل التوســع يف تطبيــق قانــون منــع الجرائــم
توســعاً كب ـرا ً ،وخاصــة يف التعاطــي مــع قضايــا الــرف عندمــا يتــم توقيــف النســاء إداري ـاً لحاميتهــن.
كــا قامــت دائــرة اإلفتــاء بإصــدار فتــوى حــول فحــص العذريــة تنــص عــى أن هــذا مخالــف للــرع.
كــا أن الحكومــة مل تــو ِل أولويــة مــن حيــث تعيينــات التخصصــات املطلوبــة مــن الباحثــن االجتامعيــن
واألخصائيــن النفســيني ولحينــه مــع املطالــب املســتمرة.
التوصيات
	•التشــبيك بصــورة أكــر مــا بــن املؤسســات ،وخاصــة مؤسســات املجتمــع املــدين واآلليــات التــي تقــدم
الخدمــات مــن خــال إيجــاد موحــد لحــاالت العنــف.
	•تأمــن مزيــد مــن الحاميــة وخاصــة للمعنفــات اللــوايت يــرددن يف تســجيل بــاغ أو شــكوى عىل الشــخص
املعنــف لهــن ،مــن خــال التوســع يف إج ـراءات الحاميــة وعــدم اقتصارهــا عــى كتابــة تعهــد ،وتأمــن
مزيــد مــن الحاميــة لألشــخاص املبلغــن.
	•االســتمرارية يف حمــات رفــع الوعــي حــول العنــف ضــد املــرأة وتكثيفهــا مــن خــال كافــة الجهــات
املؤسســية.
	•بناء قدرات منظامت املجتمع املدين لتساهم يف رفع الوعي للح ِّد من العنف ضد املرأة.
	•توحيــد ونــر املعرفــة حــول مســألة اإلبــاغ اإللزامــي عــن العنــف ضــد الفتيــات دون ســن  18بــن
وزارة الصحــة ،واملجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة ،وإدارة حاميــة األرسة ،والتأكيــد عــى الحاجــة إىل
توســيع اإلبــاغ اإللزامــي ليشــمل العنــف األرسي ضــد النســاء فــوق ســن .18
	•التعجيل يف إصدار تعليامت حامية الشهود.
	•دعــم مهنــة العمــل االجتامعــي وزيــادة عــدد الباحثــن االجتامعيــن وبنــاء قدراتهــم وتأهيــل توجهاتهــم
وتطويــر نظــام الجــدارة لألخصائيــن االجتامعيــن ليصبحــوا أكــر اختصاصـاً.
	•إنشــاء معهــد العمــل االجتامعــي املتخصــص باعتــاد أخصائيــن اجتامعيــن مدربــن ومؤهلــن بع ـ ِّده
جهــة اعتــاد.
9.تزويج القارصات
تــم بــذل جهــود كبــرة للتعــرف عــى واقــع تزويــج القــارصات والح ـ ّد منــه ،إذ تــم عمــل دراســة وطنيــة
وإعــداد خطــة وطنيــة ملتابعــة توصيــات الدراســة ( )٢٠٢٢-٢٠١٨وتشــكيل لجنــة للمتابعــةّ ،إل أن هــذه
الجهــود مل يكــن لهــا أثــر كبــر عــى الواقــع ،إذ مثّــة ازديــاد يف األعــداد .إن تزويــج القــارصات يحــرم الفتــاة
مــن التعليــم ويحملهــا مســؤولية مبكــرة ،ولــه تأثــر عــى صحتهــا .ومثّــة تح ـ ٍّد حــول تزويــج القــارصات
نتيجــة عــدم االلتـزام بتعليــات االســتثناءات التــي وضعهــا القانــون ،والحــاالت يف ارتفــاع .كــا أن الثقافــة
املجتمعيــة والظــروف االقتصاديــة والتــرب مــن التعليــم تعمــل عــى زيــادة أعــداد تزويــج القــارصات
األكــر انتشــارا ً بــن الســوريني.
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التوصيات
	•عمــل تقييــم ومراجعــة للسياســات والخطــط والربامــج وإرشاك املزيــد مــن الجهــات للحـ ّد مــن تزويــج
القــارصات.
	•دراســة مــدى االلتــزام بتطبيــق التعليــات حــول االســتثناءات لتزويــج القــارصات وأســباب ارتفــاع
األعــداد.
	•تكثيف الحمالت لرفع الوعي وتوجيه رسائل مستمرة عن مخاطر تزويج القارصات.
	•متابعة ترسب اإلناث وجعل التعليم إلزامياً لغاية الصف الثاين عرش.
	10.واقع واتجاهات الفتيان والفتيات حول املساواة بني الجنسني
معظــم املفاهيــم املتصلــة باملســاواة والنــوع االجتامعــي واإلنصــاف والعدالــة والتنميــة املســتدامة كان يتــم
ربطهــا باملــوروث املجتمعــي والقــدرات الجســدية ،مثّــة صــورة منطيــة واضحــة حــول مفهــوم الولــد والبنــت
وموضــوع تبــادل األدوار يف األعــال املنزليــة هــي مــن مهــام األم والبنــت يف البيــت ،واســتجابة الفتيــان هــي
مســاعدة لــأم أو للحصــول عــى منافــع وليــس بعـ ِّده واجبـاً ،ومثّــة متييــز واختــاف يف املعاملــة داخــل املنزل
ويف العمــل واملجتمــع .فعــى املســتوى األرسي مثّــة انحيــاز لصالــح الذكــر يف الحركــة والتنقــل واملــروف
والعمــل وتأييــد عمــل املــرأة ضمــن مواقــع محــددة .إن آليــات التبليــغ والحاميــة معروفــة لليافعــن
واليافعــات ،وأولويــة التبليــغ بالعنــف أو القضايــا املنافيــة للحيــاء داخــل األرسة لــأم أو لــأب أو لألقــارب
املؤثريــن ،ويف حالــة عــدم االســتجابة يتــم اللجــوء إلدارة حاميــة األرسة .إضافــة إىل ذلــك مثّــة عــدم إدراك
بتوفــر خدمــات صحيــة لخدمــة املراهقني/املراهقــات والشــباب (مبــا يف ذلــك الصحــة الجنســية واإلنجابيــة)،
والكثــر يلجــأ للوالــدة والوالــد واألصدقــاء واإلنرتنــت .كــا أنــه مــع وجــود سياســات لتقديــم خدمــات
صحيــة صديقــة للشــباب يف مجــال الصحــة اإلنجابيــة عــام ّ ،٢٠١٧إل أنــه مل يتــم تعميمهــا والعمــل بهــا.
التوصيات:
	•موامئــة اس ـراتيجة الشــباب مــع الخطــط االس ـراتيجية الوطنيــة لتمكــن املــرأة واالس ـراتيجية الوطنيــة
للصحــة اإلنجابيــة والجنســية ،ولتتــواءم مــع االس ـراتيجيات الوطنيــة الخاصــة بتمكــن املــرأة والصحــة
اإلنجابيــة وتبنــي سياســات خاصــة بتقديــم خدمــات صحــة جنســية ومراكــز صديقــة للشــباب.
	•تضمــن املــوا ّد التعليميــة املنهجيــة والالمنهجيــة مبواضيــع مكثفــة حــول حقــوق اإلنســان واملســاواة بــن
املــرأة والرجــل ،ورفــض التمييــز وتعزيــز مفهــوم العدالــة واملشــاركة مــن الجنســن.
	11.األشخاص ذوو اإلعاقة
مــع توفــر قانــون مثــايل لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وجهــود كبــرة بذلــت لتســهيل نوعيــة حيــاة ذوي
اإلعاقــةّ ،إل أنــه لوحــظ أن معاناتهــم مــا زالــت كبــرة وخاصــة عــى الفتــاة مــن حيــث صعوبــة التوظيــف،
(تحديــات ســببها األهــل وأصحــاب العمــل) ،وصعوبــة التنقــل خوفـاً مــن التالمــس الجســدي عنــد مســاعدة
اآلخريــن ،ومامرســة اســتئصال األرحــام لــذوات اإلعاقــات الذهنيــة برسيــة وبالتعــاون واالتفــاق بــن األهــل
واألطبــاء ،وارتفــاع تكاليــف الرعايــة املنزليــة ،والخجــل مــن ذوي اإلعاقــة وحجزهــم يف املنــازل.
التوصيات
	•التوفــر والتســهيل لتعليــم أكادميــي ومهنــي لــذوي اإلعاقــة يف القطــاع العــام والخــاص عــى مســتوى
اململكــة.
	•توفــر الخدمــات واألدوات املعــززة لوصــول ذوي اإلعاقــة وتلقــي الخدمــة يف جميــع املؤسســات ،عــى
ســبيل املثــال مرتجــم لغــة اإلشــارة.
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	•توفري خدمات الرعاية املنزلية املجانية بع ِّدها أولوية للفقراء من ذوي اإلعاقة.
	•تعميــم تقديــم خدمــات الرعايــة والتأهيــل املنــزيل التــي تقــوم بهــا الجمعيــات مــع ضــان توفــر
التأهيــل املؤســي.
	•تكثيف حمالت التوعية حول إدماج ذوي اإلعاقة والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.
	•وضع آلية للحد من مامرسة إزالة األرحام لذوات اإلعاقة الذهنية وتطبيق سيادة القانون.
	12.كبار السن
يحظــى كبــار الســن باحـرام وقيمــة عاليــة واهتامم مــن األرسة واملجتمــع ،إلّ أنــه نتيجة الظــروف االقتصادية
الصعبــة والفقــر وتــدين الرواتــب مثّــة تقصــر مــن بعــض األرس لتلبيــة احتياجاتهــم الصحيــة وتوفــر املعــدات
الطبيــة .ال يوجــد دور رعايــة إيوائيــة يف القطــاع الحكومــي ،ومثّــة نــدرة يف تخصصــات طــب الشــيخوخة،
إضافــة إىل ارتفــاع كلفــة الرعايــة الصحيــة املنزليــة يف القطــاع الخــاص.
التوصيات
	•تكاثــف الجهــود والتنســيق مــا بــن مؤسســات القطــاع الحكومــي لتأمــن خدمــات الرعايــة الصحيــة
املنزليــة لكبــار الســن وخاصــة للفق ـراء.
	13.التعليم والتدريب
مــع أنــه تــم عمــل تعديــات عــى املناهــج إلّ أنهــا قــد عــززت الصــورة النمطيــة للمــرأة يف سياســات التعليم
واألفــكار الذكوريــة واالتجاهــات الســلبية تجــاه املســاواة بــن الجنســن مــن بعــض القامئــن عــى التعليــم.
ومثّــة تحديــات تواجــه منظومــة التعليــم وتنعكــس عــى جــودة التعليــم واتجاهــات األجيــال القادمــة ،منهــا:
نقــص التأهيــل املعــريف ومفهــوم الحداثــة وحقــوق اإلنســان لــدى بعــض املعلمــن ،وأن األســاليب التعليميــة
النمطيــة التــي تعتمــد عــى التلقــن ملفاهيــم ومصطلحــات ومعلومــات لــن تخــدم الفكــر التحليــي لــدى
الطالب/الطالبــات ،ومث ّــة تنميــط يف النشــاطات الطالبيــة يعــزز الصــور النمطيــة للفتيــات .ومــع توفــر
مبــادرات لتغيــر مســار التدريــب املهنــي ليكــون بعيــدا عــن النمطيــة إلّ أنــه مل ينعكــس بفعاليــة عــى
املخرجــات ،كــا أن معظــم برامــج التدريــب املهنــي منطيــة ومكــررة وال تخــدم ســوق العمــل وخاصــة
للنســاء ،مثــل التطريــز والكوافــر والخياطــة وصناعــة الصابــون والطعــام.
التوصيات:
	•بناء املنظومة التعليمية عىل نهج التفكري النقدي يتضمن التحديث والتجديد بعيدا عن التلقني.
	•تأهيــل املعلمــن وزيــادة معارفهــم حــول حقــوق اإلنســان والنــوع االجتامعــي واملســاواة والعدالــة
االجتامعيــة.
	•العمل عىل توحيد مناهج الحصص املهنية بني الذكور واإلناث يف املدارس.
	14.املرأة واألمن والسالم
لقــد تــم إحـراز الكثــر مــن التقــدم فيــا يتعلــق بدمــج النــوع االجتامعــي يف الرشطــة والقــوات املســلحة،
باعتبــاره أحــد اإلنجــازات الرئيســية لخطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ ق ـرار مجلــس األمــن 1325
بشــأن املــرأة والســام واألمــن .يف الوقــت نفســه ،ميكــن زيــادة مشــاركة املــرأة يف بعثــات حفــظ الســام،
فضـاً عــن دورهــا يف مجــاالت أخــرى لبنــاء الســام ومنــع التطــرف العنيــف .وهــذا يتطلــب اهتامما مســتمرا
لضــان املؤهــات وبيئــة متكينيــة فعالــة .كــا تســتمر منظــات املجتمــع املــدين النســائية والقــادة عــى
مســتوى القاعــدة يف مواجهــة التمويــل والتحديــات األخــرى يف جهودهــم لبنــاء الســام وتعزيــزه والتفــاوض
بشــأنه ،ويتطلبــون دعـ ًـا مســتدا ًما.
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التوصيات:
	•زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة يف جميــع مجــاالت العمــل عــى مكافحــة العنــف وتعميــم الســام للوصول
إىل مجتمعــات مســتقرة وآمنة مــن خــال العمــل املؤســي الرســمي ومنظــات املجتمــع املــدين
والقيــادات املجتمعيــة.
	•توفــر الدعــم للجمعيــات املحليــة وبنــاء قدراتهــا ومتكينهــا باملعــارف واملهــارات ليكــون لهــا الــدور
األكــر يف التعريــف بالقــرار .١٣٢٥
	•تنفيــذ الربامــج واألنشــطة التابعــة وكذلــك املســاهمة يف خلــق بيئــة إيجابيــة داعمــة وحاميــة وممكنــة
للنســاء واملجتمعــات املحليــة.
	•تكثيــف برامــج تأهيــل القيــادات الشــبابية لإلنــاث والذكــور يف املجتمعــات املحليــة وإرشاكهــا يف برامــج
عمليــة بالتعــاون مــع البلديــات واألح ـزاب والجهــات الرســمية لضــان تعزيــز مفهــوم القيــادة بــن
اإلنــاث والذكــور.
	•توسيع نطاق دعم بناء القدرات يف القطاع األمني والعسكري.
	 15.الفئات املهمشة
باإلضافــة إىل األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكبــار الســن ،يتــم تهميــش العديــد مــن الفئــات األخــرى يف األردن،
مثــل الســجينات ،والنســاء الفق ـرات املتســوالت يف الشــوارع ،والعــال األجانــب مــن أي جنســية .وعــى
الرغــم مــن وجــود خدمــات دعــم لهــذه املجموعــات تقدمهــا الحكومــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،إال
أن هــؤالء الســكان ليســوا دامئًــا عــى درايــة بهــذه الخدمــات .كــا أن التقــاء النــوع االجتامعــي (الجنــدر)
وأنــواع التهميــش األخــرى يضاعــف مــن التحديــات التــي تواجههــا اإلنــاث املنتميــات إىل هــذه الفئــات.
وهنــاك قوالــب منطيــة ســلبية عــن العــال املهاجريــن غــر األردنيــن بوجــه عــام ،ولكــن هــذه القوالــب
أســوأ بالنســبة للمــرأة حيــث أنهــا ترتبــط بارتفــاع معــدالت الجرميــة وارتفــاع األســعار والبغــاء ،وتلقــي
باللــوم عــى احتــكار العمــل والخدمــات واملتاجــر واالســتثامرات .وإذا تبــن أن عاملــة مهاجــرة غــر أردنيــة
تنتهــك قانــون العمــل أو إذا هربــت ،يتــم ترحيلهــا أو احتجازهــا إداريــا.
التوصيات:
	•تحويل املتسوالت ملراكز الدعم االجتامعي لتأهيلهن.
	•متابعة األرس التي تقوم بتشغيل بناتها يف التسول ودعمها مادياً وفنياً إن لزم األمر.
	•تعزيــز برامــج الدمــج املجتمعي وبنــاء القــدرات والتأهيــل وتبــادل الخـرات بــن النســاء غــر األردنيــات
واألردنيــات لخلــق ثقافــة ومضامــن مشــركة تجــاه حاميــة قضايــا النســاء ،وتعميــم الصــورة اإليجابيــة
حــول إمكانياتهــا.
	•عمــل برامــج ومشــاريع مشــركة بــن النســاء األردنيــات واملهاجـرات والالجئــات وبدعــم مــن منظــات
املجتمــع املــدين.
	•االبتعــاد عــن فكــرة اإلبعــاد ألنهــا ال تســاهم يف التخفيــف مــن املخالفــات وقــد تكــون املخالفــة مــن
صاحــب العمــل نفســه ،واســتبدالها بالعقوبــات البديلــة.
	 16.عمل األطفال
يتــم اســتقبال شــكاوى عمــل األطفــال مــن خــال وزراة العمــل ويتــم تحويــل الحــاالت إىل مركــز الدعــم
االجتامعــي ،وميكــن ألي شــخص أن يبلــغ وزارة العمــل عــن وجــود اســتغالل أو أي مخالفات مــن خالل موقع
عمــل األطفــال التابــع للــوزارة التخــاذ اإلج ـراء القانــوين .ومثّــة تح ـ ٍّد يف عمليــة التبليــغ مــن خــال املوقــع
اإللكــروين يكمــن يف عــدم إدخــال املعلومــات إدخــاالً دقيق ـاً مــا يربــك عمليــة املتابعــة مــن املفتشــن.
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التوصيات:
	•عمل مسح وطني ملعرفة طبيعة عمل الفتيات ضمن عمل األطفال.
	•معالجــة التحديــات التــي تواجــه اإلبــاغ عــن حــاالت عاملــة األطفــال مــن خــال املوقــع اإللكــروين
لضــان الدقــة ووضــع إج ـراءات متابعــة واضحــة للمفتشــن.
	17.مسؤولية القطاع الخاص
تــم الرتكيــز عــى دور الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص عــى مســتوى املســؤولية املجتمعيــة ّإل أن مثّــة توجهـاً
اىل ادمــاج معايــر حقــوق اإلنســان يف خطــط القطــاع الخــاص وسياســاته تتضمــن كالً مــن املســاءلة حــول
التمييــز ،وتعزيــز تطبيــق املعايــر لتحســن الصــورة اإلنتاجيــة واحـرام اإلنســان.
التوصيات:
	•تطويــر خطــة أردنيــة لألعــال وحقــوق اإلنســان يف القطــاع الخــاص ضمــن املبــادئ الدوليــة ،لضــان
مســؤولية القطــاع الخــاص يف محاربــة التمييــز.
	18.تأثري فريوس كورونا عىل النساء
كان تأثــر كورونــا كبـرا ً عــى جميــع أفـراد األرسة مــن جميــع النواحــي االجتامعيــة واالقتصاديــة والنفســية
والثقافيــة ،أثــرت عــى نفســية البنــات إذ ازادت عليهــن األعــال املنزليــة ،وازدادت أعبــاء العمــل عــى األم
أكــر بســبب تدريس األبنــاء والعمــل داخــل املنــزل وخارجــه واســتخدام االنرتنــت .كــا اضطــرت بعــض
األمهــات لــرك العمــل بســبب إغــاق الحضانــات ،وازدادت حــاالت العنــف األرسي ،إضافــة إىل أنهــا قــد
أثــرت عــى نوعيــة التعليــم إذ ظهــر فاقــد كبــر يف املعرفــة ،كــا أثــرت عــى دخــل األرسة وفقــدان الوظائــف
والدخــل املــادي.
التوصيات:
	•تعميــم االســتطالعات والدراســات املتعــددة وخطــط االســتجابة التــي أعدتهــا منظــات املجتمــع املــدين
عــى املؤسســات املختلفــة وإرشاك الجميــع يف تنفيذهــا.
	•رفــع مســتوى الوعــي بقيمــة الرعايــة والعمــل املنــزيل غــر مدفــوع األجــر وتعزيــز إعــادة توزيعهــا
بشــكل أكــر مســاواة لتقليــل العــبء الــذي يقــع اآلن بشــكل غــر متناســب عــى النســاء والفتيــات.
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الخامتة
يوفــر تقريــر املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) يف األردن تحليــا قيــا ومتعمقــا ملختلــف
التحديــات االجتامعيــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا النســاء والفتيــات يف األردن .يســلط الفصــل األول الضــوء
عــى القوانــن والسياســات واالسـراتيجيات الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة يف ســتة مجــاالت رئيســية ،فضــا
عــن التعديــات والتغي ـرات ذات الصلــة عــى مــر الســنني .كــا يشــر إىل املــواد التــي ال ت ـزال متيــز ضــد
النســاء والفتيــات ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي تنتمــي إىل فئــات معينــة والتــي تواجــه أشــكاالً متداخلــة مــن
التمييــز والتــي يجــب عــى األردن أن يتعامــل معهــا عــى ســبيل األولويــة مــن أجــل الوفــاء بالتزاماتــه.
ســيتطلب ذلــك تعديــل ترشيعــات معينــة ،وإلغــاء ترشيعــات أخــرى ،وإدخــال قوانــن وسياســات جديــدة
(أو فــرض قوانــن وسياســات قامئــة) تهــدف إىل حاميــة النســاء والفتيــات أو تعزيــز متكينهــن بشــكل أكــر.
فصــل الفصــل الثــاين البيانــات واإلحصــاءات الجندريــة املتاحــة ،وال ســيام املتعلقــة مبــؤرشات محــددة
يُ ِّ
ألهــداف التنميــة املســتدامة ،مــع مالحظــة الثغـرات املوجــودة .وتشــمل التوصيــات رضورة :تطويــر النظــام
اإلحصــايئ الوطنــي مــن خــال التدريــب املتخصــص ،تقديــم معلومــات شــاملة ودوريــة ذات جــودة عاليــة،
واالســتثامر يف املســوح والدراســات الوطنيــة وإتاحتهــا ملتخــذي القـرار ،فضــا عــن تحســن جمــع البيانــات
عــن العنــف القائــم عــى أســاس الجنــس.
أخ ـ ًرا ،يلقــي الفصــل الثالــث الضــوء عــى األع ـراف االجتامعيــة الســائدة ووجهــات النظــر واالتجاهــات
مــن خــال سلســلة مــن املناقشــات الجامعيــة املركــزة مــع مقدمــي الخدمــات املؤسســية ومــع الشــباب
والشــابات .كــا ينعكــس عــى الجهــود والتحديــات املتبقيــة ملعالجــة مجــاالت موضوعيــة محــددة مــن
خــال  15مقابلــة متعمقــة مــع أصحاب/صاحبــات املصلحــة الرئيســيني ،وال ســيام مــن الحكومــة .وتشــمل
التوصيــات الحاجــة إىل :ضــان تعميــم مراعــاة النــوع االجتامعــي (الجنــدر) يف جميــع سياســات مؤسســات
القطــاع العــام ،مــع بنــاء القــدرات املناســبة ومتابعــة تنفيذهــا؛ تكييــف املناهــج التعليميــة ،تعديــل قوانــن
العمــل واألحــوال الشــخصية والجنائيــة واالنتخابــات؛ تحســن اإلبــاغ ورفــع الوعــي بشــأن خدمــات الحاميــة
والدعــم للنســاء املســتضعفات والناجيــات مــن العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؛ وإنشــاء برامــج
خاصــة لتحفيــز املشــاركة االقتصاديــة والسياســية للمــرأة ،وكذلــك لتعزيــز إعــادة توزيــع الرعايــة غــر
مدفوعــة األجــر والعمــل املنــزيل.
إن اعــداد تقريــر املســاواة بــن الجنســن (النــوع االجتامعــي) يف األردن هــو وســيلة لتحقيــق غايــة وليــس
غايــة يف حــد ذاتــه .ويهــدف التقريــر تهــدف إىل تعزيــز القــدرات الوطنيــة عــى رصــد تنفيــذ التزاماتهــا
باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن املــرأة .ويســعى هــذا التجميــع للبيانــات واملعلومــات القانونيــة ووجهــات
النظــر االجتامعيــة والتحليــات والتوصيــات ملعالجــة عــدد ال يحــى مــن التحديــات الخاصــة بالنــوع
االجتامعــي كــا ويســعى إىل إعــام وإلهــام املنــارصة القامئــة عــى األدلــة مــن أجــل إحــداث تغيــر للنســاء
والفتيــات .ومــن املرجــو أن يــؤدي العمــل التحليــي املتضمــن يف تقريــر املســاواة بــن الجنســن (النــوع
االجتامعــي) يف األردن أيضــا إىل إطــاع صانعــي السياســات عــى محــركات التنميــة املســتدامة واختناقاتهــا
عــى الصعيــد القطــري واملســاهمة يف تصميــم السياســات والتدخــات التــي ميكــن أن تــرع التقــدم نحــو
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الوطنيــة بحلــول عــام .2030
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امللحق رقم ( :)1دليل نقاش املجموعات البؤرية
املجموعــات البؤريــة ضمــن فئتــن ،هــا :فئــة املؤسســات وفئــة الفتيــان والفتيــات يف كل مــن إقليــم
الشــال ،وإقليــم الوســط ،وإقليــم الجنــوب بواقــع مجموعتــن يف كل إقليــم حســب التواريــخ واألوقــات
التاليــة:
إقليم الجنوب

إقليم الوسط

إقليم الشامل

األحد  11واالثنني 2021 /7 / 12

الخميس 2021 /7 /15

الثالثاء 2021 /7 /27

مكان االنعقاد :العقبة /فندق
املوفنبيك

مكان االنعقاد :عامن /فندق روتانا

مكان االنعقاد :إربد /فندق أرابيال

أوالً :املؤسس
األسئلة

الجهة املستهدفة

املحور
مفاهيم

ما هو مفهومك للمساواة بني الجنسني؟
ممثلون عن القطاع
العام والخاص ومنظامت ماذا يعني لنا مفهوم النوع االجتامعي؟
ما مفهومك للعدل واإلنصاف؟
املجتمع املدين:
مــا مفهومــك للتنميــة املســتدامة ومــن هــم املعنيــن
بتحقيقهــا ؟
وحدات الجندر يف
البلديات وصندوق
املعونة الوطنية
برأيكــم هــل لدينــا ترشيعــات وطنيــة تعنــى باملســاواة بــن ترشيعات وقوانني
تخص
وإعالميات وإعالميون الجنســن وتحمــي حقــوق النســاء؟ أعــط أمثلــة ...ومــاذا عــن
وجمعيات محلية
املساواة بني
الدســتور األردين ،وقانــون األحــوال الشــخصية ،والحاميــة مــن
الجنسني
لتمكني املرأة وواعظات العنــف األرسي ،والالمركزيــة ،والجنســية ،وغريهــا.
وواعظون ونقابات
عاملية ومراكز دراسات برأيكــم هــل مث ّــة ترشيعــات وطنيــة متيــز بــن الجنســن؟
وأبحاث وصاحبات
أعــط أمثلــة.
مشاريع إنتاجية
وجمعيات معنية بتنفيذ مــا رأيكــم بالتــزام األردن تجــاه االتفاقيــات الدوليــة التــي
قرار  1325ومراكز
تخــص املســاواة بــن الجنســن وضــان حقــوق النســاء؟
تدريب مهني ونساء
ترتأس األرس
برأيكــم هــل نحــن بحاجــة إىل قانــون خــاص باملســاواة بــن
الجنســن؟ وملــاذا؟
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الجهة املستهدفة

املحور

األسئلة

املشاركة
برأيكــم ملــاذا نســبة مشــاركة النســاء يف مواقــع صنــع القـرار
ممثلون عن القطاع
العام والخاص ومنظامت متواضعــة؟ وملــاذا مل ت ُفــز أي مــن املرشــحات يف املجلــس  19السياسية ومواقع
صنع القرار
مــن خــارج الكوتــا (التنافــس)؟
املجتمع املدين:
وحدات الجندر يف
البلديات وصندوق
املعونة الوطنية
وإعالميات وإعالميون
وجمعيات محلية
لتمكني املرأة وواعظات
وواعظون ونقابات
عاملية ومراكز دراسات
وأبحاث وصاحبات
مشاريع إنتاجية
وجمعيات معنية بتنفيذ
قرار  1325ومراكز
تدريب مهني ونساء
ترتأس األرس

مــا دور األحــزاب يف تعزيــز مشــاركة املــرأة يف الحيــاة
السياســة وكيــف نراهــا عــى أرض الواقــع؟
كيــف ســاهمت الالمركزيــة يف إظهــار دور النســاء يف العمــل
العــام؟
ملــاذا تتعــرض النســاء والفتيــات باختــاف مراحــل حياتهــن
للعنــف داخــل األرسة /املجتمــع /العمــل /الحيــاة العامــة؟

العنف ضد املرأة

كيــف ميكــن تشــجيع النســاء للتبليــغ عــن حــاالت العنــف
الواقعــة عليهــن؟
برأيكــم مــا أســباب تــدين مشــاركة املــرأة االقتصاديــة يف
ســوق العمــل؟

املشاركة
االقتصادية

كيــف نــرى تأثــر املشــاريع اإلنتاجيــة التــي تديرهــا النســاء
عــى تحســن نوعيــة حياتهــن؟
برأيكــم مــا مــدى اســتفادة النســاء مــن برامــج القــروض
التمويليــة؟
برأيكــم كيــف تســاهم النســاء اللــوايت يرتأســن األرس يف
املشــاركة يف ســوق العمــل؟
برأيكــم كيــف ينعكــس تعديــل الترشيعــات الناظمــة عــى
دخــول املــرأة يف ســوق العمــل واســتمرارها؟
اإلعالم واملرأة

كيف يعكس اإلعالم صورة املرأة؟
وكيــف ميكــن لــه أن يســاهم يف تعزيــز املســاواة بــن
الجنســن ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة والقضــاء عــى
القوالــب النمطيــة؟

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني 141
(النوع االجتامعي) يف األردن

األسئلة

الجهة املستهدفة

املحور

كيــف توجــه منظومــة التعليــم إلرســاء املســاواة بــن التعليم والتدريب
ممثلون عن القطاع
والتمكني
العام والخاص ومنظامت الجنســن؟
املجتمع املدين:
وكيــف يخــدم التدريــب املهنــي مســار املــرأة يف الحيــاة
العمليــة؟
وحدات الجندر يف
البلديات وصندوق
املعونة الوطنية
كيــف ميكــن أن نبنــي ثقافــة مجتمعيــة داعمــة للمســاواة املنظومة الثقافية
والدينية واألمناط
وإعالميات وإعالميون بــن الجنســن عــى كافــة املســتويات؟
وجمعيات محلية
السائدة
لتمكني املرأة وواعظات مــا هــو دور املؤسســات الدينيــة يف الحــ ِّد مــن زواج
وواعظون ونقابات
القــارصات وتعــدد الزوجــات ومناهضــة العنــف ضــد املــرأة؟
عاملية ومراكز دراسات
وأبحاث وصاحبات
مــا دور املجتمــع واألرسة يف تعزيــز ثقافــة املســاواة بــن
مشاريع إنتاجية
الجنســن ورفــض التمييــز؟
وجمعيات معنية بتنفيذ
قرار  1325ومراكز
تدريب مهني ونساء كيــف نــرى دور املــرأة يف األمــن والســام ومكافحــة التطــرف األمن والسالم
والتطرف العنيف
العنيف؟
ترتأس األرس

ثانياً :الفتيان والفتيات
الجهة املستهدفة

األسئلة

املحور

الفتيات والفتيان حسب
الخصائص التالية:

مــاذا تعنــي لكــم املســاواة بــن الجنســن؟ ومــاذا يعنــي لكــم
النــوع االجتامعي؟

مفاهيم

مترسبون ومترسبات من كيــف تختلــف املعاملــة األبويــة بــن الفتيــات والفتيــان؟ ومــا
املدارس وفئات أكرث فقرا ً هــي أوجــه االختــاف؟
وطالبات وطالب ومن
ذوي اإلعاقة والجئات برأيكــم هــل مث ّــة متييــز بــن الذكــور واإلنــاث يف األرسة/
والجئون ولجان شبابية واملجتمــع /والعمــل /والقوانــن؟
متدربون عىل النوع
االجتامعي وعاملة أطفال
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التمييز بني
الجنسني

الجهة املستهدفة
الفتيات والفتيان حسب
الخصائص التالية:

املحور

األسئلة

معرفة الخدمات
الصحية املقدمة
للفتيات والفتيان

كيف ترون الخدمات الصحية املتاحة لكم؟
وهل مث ّة خدمات تلبي احتياجات مرحلة البلوغ؟

مترسبون ومترسبات من مــا هــي مامرســات العنــف التــي متــارس ضــد املــرأة والفتــاة
املدارس وفئات أكرث فقرا ً يف محيطــك؟ وملــاذا؟
وطالبات وطالب ومن
ذوي اإلعاقة والجئات كيــف أثــرت جائحــة كورونــا عــى أفــراد األرسة وخاصــة أثر جائحة كورونا
عىل املساواة بني
والجئون ولجان شبابية النســاء والفتيــات؟
الجنسني
متدربون عىل النوع
االجتامعي وعاملة أطفال مــا رأيكــم مبشــاركة الذكــور واإلنــاث يف األعــال املنزليــة الصورة النمطية
وتبادل األدوار
داخــل األرسة؟

العنف ضد املرأة

مــاذا تفعــل /تفعلــن إذا تعرضــت للعنــف أو للتنمــر أو
للتحــرش يف الشــارع أو داخــل املنــزل أو للتهديــد عــى
وســائل التواصــل االجتامعــي؟

معرفة آليات
التبليغ والحامية

ما رأيكم بتزويج القارصات؟ وما هي األسباب؟

تزويج القارصات

والحلول املقرتحة؟
برأيكــم كيــف تســاهم املناهــج يف تعزيــز املســاواة بــن
الجنســن؟

التعليم
والتدريب

وكيــف تســاهم برامــج التدريــب املهنــي يف زيــادة مشــاركة
اإلنــاث يف ســوق العمــل؟
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امللحق رقم ( :)2دليل نقاش املقابالت املعمقة
األسئلة املشرتكة لجميع املقابالت
	•كيــف تقــوم مؤسســتكم عــى االلتــزام بتنفيــد االســراتيجيات واآلليــات الوطنيــة املعنيــة بتعزيــز
املســاواة بــن الجنســن وضــان حقــوق النســاء؟
	•ما رضورة إدماج منظور النوع االجتامعي يف النظام والعمل املؤسيس يف األردن؟
اللجنة الوزارية لتمكني املرأة

-1الجهة املستهدفة
األسئلة
-1

السياسات
برأيكــم مــا مــدى التــزام األردن تجــاه املواثيــق الدوليــة والوطنيــة الخاصــة
والخطط
بتعزيــز املســاواة وتقليــص الفجــوة بــن الجنســن؟
مــا مــدى انســجام الترشيعــات والسياســات الوطنيــة مــع الهــدف الخامــس مــن الحكومية لتمكني
املرأة وتعزيز
أهــداف التنميــة املســتدامة؟
املساواة بني
برأيكم ما هي أسباب اتساع الفجوة الجندرية يف األردن؟
الجنسني
كيــف تقــوم اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة بــاإلرشاف ومتابعــة االسـراتيجيات
الوطنيــة لضــان إدمــاج سياســات النــوع االجتامعــي وتحقيــق العدالــة
واملســاواة بــن الجنســن؟

-5

كيــف ســاهمت اللجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة يف وضــع حقــوق املــرأة
وقضاياهــا عــى ســلم األولويــات وتوجيــه الخطــط لتحســن األداء؟

-6

ما النتائج املرجوة من عمل اللجنة الوزارية لتمكني املرأة؟

-2
-3
-4

-2الجهة املستهدفة
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اللجنة الوطنية لشؤون املرأة
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا دور اللجنــة الوطنيــة يف تعزيــز املســاواة بــن الجنســن واملتابعــة والضــان
لحقــوق النســاء؟

املساواة بني
الجنسني

-2

برأيكــم مــا هــي االنتهــاكات ضــد النســاء التــي تعــزز التمييــز مــا بــن الجنســن
يف الترشيعــات والقوانــن واألنظمــة الوطنيــة؟

التمييز بني
الجنسني

-3

مــا مــدى التــزام األردن يف متابعــة توصيــات بيجــن والهــدف الخامــس مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة؟

تنفيذ توصيات
بيجني

-4

برأيكم ما هي أسباب اتساع الفجوة الجندرية يف األردن؟

الفجوة الجندرية

-5

كيــف تعمــل اللجنــة الوطنيــة عــى بنــاء قــدرات مؤسســات املجتمــع املــدين
فيــا يخــص حقــوق املــرأة وقضاياهــا؟
اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

بناء القدرات
والتدريب

اللجنة الوطنية لشؤون املرأة

-2الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-6

كيــف ســيتم تنفيــد خطــة عمــل االســراتيجية الوطنيــة لشــؤون املــرأة،
ومــا هــي التوقعــات املرجــوة؟ والتحديــات إن وجــدت؟ ومــا هــي
التوصيــات حــول أولويــات العمــل لتعزيــز املســاواة ونــرة حقــوق النســاء؟

التحديات
والتوصيات

-7

مــا تقييمكــم لوحــدات النــوع االجتامعــي يف الــوزارات؟ وكيــف تعمــل عــى
تعزيــز املســاواة الجندريــة وحقــوق النســاء؟

وحدات النوع
االجتامعي

-8

كيــف ميكــن أن نبنــي ثقافــة مجتمعيــة داعمــة للمســاواة بــن الجنســن
بالتشــبيك مــع منظــات املجتمــع املــدين؟

الثقافة
املجتمعية

وزارة العمل

-3الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

نســبة النســاء هــي األعــى يف البطالــة ،مــا هــي اإلج ـراءات املتخــذة لتقليــل
نســبة البطالــة لــدى النســاء؟ ومــا هــي التحديــات؟

البطالة وبرامج
استهداف النساء
لسوق العمل

-2

مــا هــي أهــم املامرســات التمييزيــة ضــد املــرأة يف مجــال العمــل يف القطــاع
الخــاص وغــر الرســمي؟ ومــا هــي آليــات رصدهــا؟

املامرسات
التمييزية

-3

هــل أدى تعيــن مفتشــة متخصصــة يف مديريــة عمــل املــرأة ملتابعــة شــكاوى
النســاء عــى تشــجيع النســاء لتقديــم شــكاوى؟ مــا طبيعــة هــذه الشــكاوى ومــا
هــي إجراءاتكــم حيالهــا؟

شكاوى النساء
العاملية

-4

مــن املالحــظ عــدم مشــاركة النســاء ومتثيلهــن يف النقابــات العامليــة ،برأيكــم النقابات العاملية
مــا األســباب والحلــول؟

-5

كيــف يســاهم نظــام العمــل املــرن يف اســتمرارية عمــل النســاء وزيــادة مشــاركة
املــرأة االقتصاديــة؟ ومــا مــدى تطبيقــه عــى أرض الواقــع؟

العمل املرن

-6

مــاذا عــن مــدى االلت ـزام بتفعيــل املــادة  72مــن قانــون العمــل والتــي تنــص
عــى إلـزام صاحــب العمــل الــذي يســتخدم  20عاملــة لتأمــن حضانــة ألطفالهن
وذلــك لتوفــر بيئــة صديقــة للمــرأة العاملــة؟

العمل الالئق

-7

قانــون العمــل يحظــر عمــل األطفــال ّإل أن مثّــة تزايــدا ً يف أعدادهــا ،مــا إجراءات
الــوزارة تجــاه هــذه القضيــة ،وكــم نســبة الفتيــات ضمــن عمــل األطفــال،
واملهــن التــي يعملــن بهــا؟

عمل األطفال

-8

مــا رأيكــم مبســاهمة النســاء الالجئــات يف ســوق العمــل األردين؟ وهــل يوجــد الفئات املهمشة/
الالجئات
آليــة لتلقــي الشــكاوى العامليــة مــن خاللهــن؟ ومــا مــدى مراعــاة النــوع
االجتامعــي يف خطــة االســتجابة لألزمــة الســورية؟
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-4الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

كيــف تعمــل وزارة التنميــة االجتامعية عــى مراعاة النوع االجتامعــي يف برامجها
املقدمــة لــأرس الفقــرة ضمــن جهودهــا يف مكافحة الفقــر وخاصة لدى النســاء؟

الفقر

-2

فرصــة وكرامــة ومتكــن محــاور االســرتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة
( ،)2025-2019مــا الــذي تــم إنجــازه ،ومــا هــي برامــج الحاميــة االجتامعيــة
التــي خصصــت للنســاء يف كافــة القطاعــات؟

الحامية
االجتامعية

-3

كيــف تقيمــون الخدمــات املقدمــة لضحايــا االتجــار بالبــر ،وهــل تتــواءم مــع
االتفاقيــات الدوليــة؟

ضحايا االتجار
بالبرش

-4

هــل إج ـراءات تقديــم املعونــات ألرس الســجناء تراعــي النــوع االجتامعــي يف
تقديــم الخدمــة؟

الفئات املهمشة
(السجينات)

-5

كيف تلبي إجراءات رعاية كبار الســن احتياجات النســاء يف دور الرعاية واإليواء؟ رعاية كبار السن

-6

ما هي الربامج املخصصة لتأهيل الفتيات والفتيان املنخرطني بالتسول؟

-7

كيــف تضمــن إجــراءات الــوزارة حيــاة كرميــة لفاقــدي الســند األرسي مــن
الفتيــان والفتيــات؟

فاقدو السند
األرسي

-8

مــا هــي الربامــج التــي تســتهدف النســاء والفتيــات يف مراكــز التنميــة املحليــة؟
ومــا هــي التحديــات واإلنجــازات؟

التمكني
والتدريب

-5الجهة املستهدفة
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وزارة التنمية االجتامعية

التسول

مركز دراسات املرأة-الجامعة األردنية
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا هــي املس ـ ِّوغات املســتجيبة للنــوع االجتامعــي يف رســم السياســات التــي
تســاهم مبشــاركة املــرأة يف العمــل الســيايس؟

السياسات
املستجيبة للنوع
االجتامعي

-2

األحزاب
مــا هــي إجــراءات الــوزارة لتعزيــز دور النســاء يف األحــزاب السياســية؟ ويف
السياسية ومواقع
مواقــع صنــع القــرار؟
صنع القرار

-3

مــا هــي أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه النســاء يف املشــاركة
السياســية؟

-4

كيف تقيمون تجربة األردن يف الكوتا وتأثريها عىل مشاركة املرأة السياسية؟

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
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املشاركة
السياسية
الكوتا واملشاركة
السياسية

-5الجهة املستهدفة

مركز دراسات املرأة-الجامعة األردنية
األسئلة

محور النقاش

-5

كيــف تنظــر الوزارة إىل نتائج انتخابات املجلس التاســع عرش دون نجاح أي امرأة
بالتنافــس؟ وكيــف نســتطيع الوصــول إىل متثيل عادل للنســاء يف مجلــس النواب؟

متثيل النساء يف
مجلس النواب

-6

مــا رأيكــم يف تجريــة املــرأة يف الالمركزيــة واملجالــس املحليــة؟ وأهــم اإلنجــازات
والتحديــات والتوصيــات للتعديــات القادمــة يف قانــون الالمركزيــة؟

الالمركزية

دائرة اإلحصاءات العامة

-6الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا مــدى التزامكــم بوضــع مــؤرشات تراعــي النــوع االجتامعــي يف التقاريــر
الصــادرة عــن الدائــرة؟ ومــا مــدى مالءمتهــا اللتزامــات األردن تجــاه االتفاقيــات
الدوليــة وأهــداف التنميــة املســتدامة؟

مؤرشات النوع
االجتامعي

-2

كيــف تخــدم بيانــات دائــرة اإلحصــاءات العامــة املصنفــة حســب النــوع مراعاة السياسات
للنوع االجتامعي
االجتامعــي السياســات والربامــج واألجنــدات الوطنيــة؟

-3

مــا هــي الخطــط واإلجراءات التي قامــت بها دائرة اإلحصــاءات لتضمني مؤرشات مؤرشات أهداف
أهــداف التنميــة املســتدامة وخاصــة الهــدف الخامس (املســاواة بني الجنســن)؟ التنمية املستدامة

-4

هــل األرقــام والبيانــات لدائــرة اإلحصــاءات متاحــة ومتوفــرة للجميــع؟ وكيــف استخدام البيانات
يتــم التفاعــل مــع مســتخدمي البيانــات ورفــع قدراتهــم لتعزيــز الوصــول املصنفة حسب
النوع االجتامعي
واســتخدام البيانــات املصنفــة حســب النــوع االجتامعــي؟

-5

مؤرشات خاصة
باملرأة والفتيات

برأيكــم هــل تغطــي املــؤرشات التــي تصدرهــا دائــرة اإلحصــاءات العامــة كافــة
القضايــا والتحديــات التــي تواجــه النســاء والفتيــات يف األردن؟
وزارة الصحة

-7الجهة املستهدفة

محور النقاش

األسئلة
-1

كيف تراعي وزارة الصحة النوع االجتامعي يف السياسات والخطط والربامج؟

سياسات مراعية
للنوع االجتامعي

-2

مــا هــي الخدمــات املقدمــة لفئــة الشــباب والشــابات لتأمــن احتياجاتهــم يف
الصحــة اإلنجابيــة والجنســية؟

الصحة اإلنجابية
والجنسية

-3

كيــف تراعــي خدمــات الــوزراة االحتياجــات الصحيــة لفئــة كبــار الســن حســب
النــوع االجتامعــي؟

كبار السن
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وزارة الصحة

-7الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-4

كيــف تعــزز الــوزارة مشــاركة املــرأة يف توجيــه السياســات وصنــع القـرار ضمــن
الخدمــات املقدمــة ؟

مشاركة املرأة
يف السياسات
الصحية

-5

مــا هــي الربامــج املوجــة ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة (الجســدي ،والجنــي ،العنف ضد املرأة
والنفــي)؟

-6

كيــف تقيمــون خدمــات الصحــة النفســية املقدمــة للنســاء والفتيــات املعنفــات ضحايا االغتصاب
يف دور اإليــواء وخاصــة ضحايــا االغتصــاب؟

-7

كيف أثرت جائحة كورونا عىل الواقع الصحي للنساء يف األردن؟

-8الجهة املستهدفة

املجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
األسئلة

محور النقاش

-1

كيف يتم مراعاة النوع االجتامعي يف سياسات املجلس؟

السياسات

-2

مــا هــي أوجــه التمييــز التــي ترصدونهــا تجــاه األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخاصــة
النســاء والفتيــات؟

التهميش
واإلقصاء
االجتامعي

-3

مــا مــدى تلبيــة احتياجــات النــوع االجتامعــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف
الخدمــات والربامــج املقدمــة مــن كافــة الــوزارات املعنيــة والقطاعــات الخدمية؟
وكيفيــة الوصــول لهــذه الخدمــات؟

التشبيك بني
القطاعات

-4

الفتيــات والنســاء مــن ذوات اإلعاقــة هــن أكــر عرضــة للتمييــز والتهميــش
والكبــت والحــر داخــل املنــزل ،مــا هــي األســباب وراء ذلــك؟ ومــا هــي
اإلجــراءات املطلوبــة للحــ ِّد مــن هــذه املامرســات؟

التمييز بني
الجنسني

-5

مــا دور املجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كســب التأييــد العنف ضد املرأة
ملواجهــة قضيــة اســتئصال أرحــام الفتيــات ذوات اإلعاقــة الذهنيــة؟

-6
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مــا دوركــم يف التأثــر عــى املؤسســات لتعزيــز مشــاركة ذوي اإلعاقــة وخاصــة
الفتيــات يف ســوق العمــل؟
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املشاركة
االقتصادية

إدارة حامية األرسة واألحداث

-9الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

كيــف تراعــي خدمــات إدارة حاميــة األرسة واألحــداث احتياجــات النــوع
االجتامعــي؟

مراعاة النوع
االجتامعي

-2

مــا هــي اإلج ـراءات والخدمــات التــي تقــدم لضحايــا العنــف األرسي (الذكــور،
واإلنــاث) ضمــن الفئــات العمريــة املختلفــة؟

ضحايا العنف
األرسي

-3

مــا دور إدارة حاميــة األرسة واألحــداث يف مواجهــة العنــف األرسي ضــد املــرأة؟
وخاصــة يف مـ ّدة جائحــة كورونــا ،إذ ارتفعــت نســبة العنــف األرسي إىل %33؟

العنف األرسي
وكورونا

-4

مــا هــي أهــم التحديــات التــي تواجههــا اإلدارة عنــد التعامــل مــع قضايــا العنف
األرسي وخاصــة النســاء والفتيات؟

التحديات

-5

اشــرط قانــون الحاميــة مــن العنــف األرسي للتبليــغ عــن أي حالــة عنــف
موافقــة املتــرر إذا كان كامــل األهليــة ،مــا تقييمكــم إلجـراءات التبليــغ حــال
وقــوع عنــف أرسي؟ ومــا دوركــم يف تشــجيع النســاء يف اإلبــاغ عــن حــاالت
العنــف املوجهــة ضدهــن؟

التبليغ عن
حاالت العنف
ضد املرأة

-6

مــا مــدى متابعــة إدارة حاميــة األرسة واألحــداث للقضايــا األرسيــة ضمــن نظــام
تتبــع إلكــروين لتحقيــق املصلحــة الفضــى للناجــن والناجيــات مــن اإلســاءة؟

نظام تتبع
إلكرتوين

-7

كيــف تتــم عمليــة متابعــة الضحايــا بعــد إجــراءات التســوية مــع مرتكــب
العنــف وعودتهــن إىل املنــزل ؟

متابعة ضحايا
العنف األرسي

-10الجهة املستهدفة

مركز دراسات املرأة-الجامعة األردنية
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا هــي السياســات واالس ـراتيجيات التــي رســمها املجلــس لتحقيــق الهــدف
الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن الجنســن)؟

السياسات

-2

مــا هــي املــؤرشات التــي حددهــا املجلــس املتصلــة بالهــدف الخامــس مــن مؤرشات املساواة
بني الجنسني
أهــداف التنميــة املســتدامة ،وبرأيكــم مــا هــي التحديــات التــي قــد تواجــه
تنفيذهــا؟

-3

مــا مــدى متابعتكــم لتوصيــات الدراســة الخاصــة بالــزواج املبكــر ،وكيــف تزويج القارصات
تقييمــون الوضــع حاليــاً؟ ومــا مــدى التعــاون بــن املجلــس ودائــرة قــايض
القضــاة يف ظــل وجــود حــاالت زواج مبكــر؟

-4

الفئات املهمشة

كيــف ميكــن توجيــه الفرصــة الســكانية لتخــدم الشــابات كــا هــي للشــباب،
وفئــة كبــار الســن؟
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-10الجهة املستهدفة

مركز دراسات املرأة-الجامعة األردنية
األسئلة

محور النقاش

-5

مــا مــدى التزامكــم بتنفيــذ توصيــات املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة 1994
حــول متكــن املــرأة والصحــة اإلنجابيــة والصحــة الجنســية لليافعــن واليافعــات؟

املرأة والصحة

-6

مــا توصياتكــم عــى مســتوى السياســات والقوانــن واإلجــراءات لتحقيــق سياسات وقوانني
املســاواة بــن الجنســن؟
ناشط حقوقي

-11الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

برأيكــم مــا مــدى الت ـزام األردن بتحقيــق املســاواة بــن الجنســن انطالق ـاً مــن
التزامــه بأهــداف التنميــة املســتدامة واملصادقــة عــى االتفاقيــات الدوليــة
الخاصــة بحقــوق النســاء ومناهضــة التمييــز؟

تحقيق الهدف
الخامس

-2

مــن وجهــة نظــرك مــا هــي القضايــا التــي يعــ ُّد طرحهــا مــن املحرمــات أو العنف ضد املرأة
املحظــورات والتــي تنتهــك حقــوق النســاء والفتيــات؟

-3

مــا هــي أوجــه التمييــز املبنــي عــى النــوع االجتامعــي يف السياســات ،والقوانــن،
والثقافــة املجتمعية؟

التمييز

-4

أيــن تكمــن أســباب ضعــف املشــاركة السياســية للمــرأة؟ ومــا هــي اآلليــات
املطلوبــة لوصــول املــرأة إىل مواقــع صنــع الق ـرار؟

املشاركة
السياسية

-5

تــدين نســبة املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة مــن أكــر التحديــات ،كيــف نســتطيع
التخفيــف مــن هــذا التحــدي؟

التمكني
االقتصادي

-6

كيــف يعكــس اإلعالم صورة املرأة؟ وكيف ميكن له أن يســاهم يف تعزيز املســاواة
بــن الجنســن ومناهضــة العنــف ضدهــا والقضــاء عــى القوالــب النمطيــة؟

اإلعالم

-7

برأيكــم ،مــا مــدى مراعــاة السياســات الوطنيــة لحقــوق الفئــات املهمشــة أو التهميش واإلقصاء
االجتامعي
املعرضــة للخطــر (الالجئــات ،وذوات اإلعاقــة ،وكبــرات الســن ،واليافعــات)؟

-8

ما رؤيتكم ملنظومة الوقاية والحامية من العنف ضد املرأة؟

الوقاية والحامية
من العنف

-9

كيف ترون دور املرأة يف النزاعات املسلحة واألمن والسالم؟

املرأة واألمن
والسالم

-10

كيف توجه منظومة التعليم إلرساء املساواة بني الجنسني؟
وكيف يخدم التدريب املهني مسار املرأة يف الحياة العملية؟

التعليم
والتدريب
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-12الجهة املستهدفة

مركز دراسات املرأة-الجامعة األردنية
األسئلة

محور النقاش

-1

كيــف يعمــل مركــز دراســات املــرأة عــى توجيــه البحــوث والدراســات مبــا
يتــاءم مــع أهــداف التنميــة املســتدامة لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن؟

تعزيز املساواة

-2

مــا هــي أهــم التوصيــات التــي خرجــت بهــا الدراســات املحكمــة الخاصــة
مبركــز دراســات املــرأة حــول متكــن النســاء يف الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة
والسياســية؟

توصيات
الدراسات

-3

برأيكــم ،كيــف أثــرت األمنــاط االجتامعيــة والثقافيــة عــى السياســات والقوانــن القوالب النمطية
عــى تعزيــز الفجــوة الجندريــة ومتركــز الصــور النمطيــة يف أذهــان بعــض
العامــة؟
سوق العمل
والبطالة
واملشاركة
االقتصادية

-4

مــع أعــداد الخريجــات الجامعيــات العاليــة إلّ أن نســبة انخراطهــن يف املشــاركة
االقتصاديــة مــا زالــت متواضعــة ،مــا هــي برأيكــم أهــم التوصيــات لتخفيــف
نســب البطالــة يف صفــوف الخريجــات وتعزيــز املســاهمة يف التنميــة املســتدامة
وســوق العمــل؟

-5

مــا هــي أهــم التحديــات املوجــودة يف قانــون األحــوال الشــخصية التــي تعيــق قانون األحوال
الشخصية ومتكني
مــن متكــن املــرأة؟ ومامرســة املــرأة لحقوقهــا اإلنســانية مامرســة كاملــة؟
املرأة

-6

برأيكــم ،مــا هــي أهــم القوانــن التــي متيــز ضــد املــرأة وينبغــي إعــادة النظــر التمييز ضد املرأة
فيهــا؟
املجلس الوطني لشؤون األرسة

-13الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا هــي السياســات واالســراتيجيات التــي رســمها املجلــس لتحقيــق
الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (املســاواة بــن
الجنســن)؟

السياسات

-2

مــا هــي املــؤرشات التــي حددهــا املجلــس املرتبطــة بالهــدف الخامــس مــن مؤرشات املساواة
بني الجنسني
أهــداف التنميــة املســتدامة ،وبرأيكــم مــا هــي التحديــات التــي قــد تواجــه
تنفيذهــا؟

-3

التمييز بني كبار
السن

مــن نتائــج متابعتكــم الســراتيجية كبــار الســن وضمــن الشــعار الدويل”رحلــة
املســاواة بــن الفئــات العمريــة” مــا هــي مالمــح املســاواة والتمييــز بــن
كبــار الســن ،وكيــف نقــوم عــى الحــد مــن التمييــز إن وجــد؟
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املجلس الوطني لشؤون األرسة

-13الجهة املستهدفة
األسئلة
-4
-5

فيــا يتصــل بإجـراءات العمــل الوطنيــة املوحــدة للوقايــة واالســتجابة لحــاالت العنف ضد املرأة
العنــف يف األردن مــا هــي توجيهاتكــم ملــا يحصــل عــى أرض الواقــع مــن تزايــد
يف العنــف األرسي؟
كيــف ميكــن التشــبيك مــا بــن الجهــات املعنيــة لحــل مشــكلة الفتيــات
املتســوالت؟

-14الجهة املستهدفة

152

محور النقاش

املتسوالت

املؤسسة العامة للضامن االجتامعي
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا مــدى التزامكــم بوضــع مــؤرشات تراعــي النــوع االجتامعــي يف السياســات
االســتثامرية واملعايــر واإلجــراءات؟ وكيــف تنعكــس يف التقاريــر الســنوية
الصــادرة عــن املؤسســة؟ ومــا مــدى مالءمتهــا اللتزامــات األردن تجــاه االتفاقيات
الدوليــة وأهــداف التنميــة املســتدامة وتحديــدا ً الهــدف الخامــس منهــا؟

مؤرشات النوع
االجتامعي

-2

كيــف نــرى أوجــه املســاواة بــن الجنســن يف الخدمــات والربامــج املقدمــة
للمشــمولني مبظلــة الضــان االجتامعــي؟

أوجه املساواة
بني الجنسني

-3

مــا هــي الخطــط واإلجــراءات التــي قامــت بهــا املؤسســة العامــة للضــان الفجوات وأشكال
التمييز
االجتامعــي للح ـ ِّد مــن الفجــوات الجندريــة وأشــكال التمييــز بــن الجنســن؟
مثــا :توريــث الفتــاة العزبــاء؟ واملــرأة املتزوجــة إذا توفيــت قبــل زوجهــا؟

-4

برأيكــم كيــف أســهمت التســهيالت التــي قامــت بهــا مؤسســة الضــان
االجتامعــي إلرشاك النســاء مــن غــر العامــات يف الضــان االجتامعــي؟ مــن أي
عمــر ميكــن لالشــراك يف الضــان لهــذه الفئــة؟

قضايا خاصة
باملرأة والفتيات

-5

يف قطــاع العمــل غــر املنظــم مــا هــو دوركــم يف متابعــة إرشاك العامــات؟ مثــا
صالونــات التجميــل وقطــاع الزراعــة والســكرتاريا للطبيــب واملحامي...الــخ؟

قطاع العمل غري
املنظم

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
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إدارة شؤون املرأة العسكرية

-15الجهة املستهدفة
األسئلة

محور النقاش

-1

مــا هــي السياســات واإلجـراءات املتبعــة لديكــم لتعزيــز املســاواة بــن الجنســن
وضمــن الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة؟

السياسات
املستجيبة للنوع
االجتامعي

-2

مــا هــي أبــرز التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه املــرأة العســكرية يف الوصول
ملواقــع صنــع القرار؟

مواقع صنع
القرار

-3

القرار 1325
مــا تأثــر قــرار مجلــس األمــن  1325عــى مشــاركة النســاء يف قــوات حفــظ
واملساواة وتكافؤ
الســام وكيــف انعكــس هــذا القــرار عــى املســاواة وتكافــؤ الفــرص؟
الفرص

-4

كيف تقيمون تجربة املرأة األردنية يف قوات حفظ السالم؟

قوات حفظ
السالم

-5

مــا هــي املهــام التــي تقــوم بهــا النســاء املنتســبات إىل قــوات حفــظ الســام يف
النزاعــات املســلحة؟

مهام قوات
السالم

-6

ما هي أهم التحديات التي تواجه النساء يف مناطق النزاعات والعنف؟

التحديات

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني 153
(النوع االجتامعي) يف األردن

امللحق رقم ( :)3الجهات املشاركة يف املقابالت املعمقة
الجهة

االسم

املسمى الوظيفي

تاريخ املقابلة

ناشط حقوقي

د .رياض الصبح

مستشار

2021/7/2

مركز دراسات املرأة /الجامعة
األردنية

د .ميسون العتوم

مديرة املركز

2021/7/4

إدارة حامية األرسة واألحداث/
مديرية األمن العام

العقيد فراس
الرشيد

مدير اإلدارة

2021/7/4

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون
املرأة

نهى زايدة

نائبة األمينة العامة

2021/7/6

املجلس األعىل للسكان

السيد غالب العزة

مدير فني /باحث رئييس

2021/7/7

د .سوسن الدعجة

مديرة الربامج

املجلس الوطني لشؤون األرسة

د .محمد املقدادي

األمني العام

2021/7/18

املجلس األعىل لحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة

د .مهند العزة

األمني العام

2021/7/18

وزارة التنمية االجتامعية

د .منى الرفوع

رئيس قسم النوع
االجتامعي

2021/7/26

وزارة الشؤون السياسية
والربملانية

د .جامن
الدهامشة

رئيس قسم املرأة

2021/7/28

نايفة اللوزي

مديرة شؤون املجتمع
املدين

د .عبد العزيز
الزبن

مدير شؤون األحزاب
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الجهة

االسم

املسمى الوظيفي

تاريخ املقابلة

وزارة العمل

د .إميان العكور

مدير مديرية املرأة

2021/7/28

هيفاء درويش

رئيس وحدة عمل األطفال

حمدان يعقوب

رئيس وحدة االستجابة
لألزمة السورية

دائرة اإلحصاءات العامة

أماين جودة

رئيس قسم إحصاءات
الجندر

2021/7/29

املؤسسة العامة للضامن
االجتامعي

جانيت الطيب

مدير إدارة البحوث
والدراسات

2021/8/2

وزارة الصحة

د .حنان النجمي

رئيس قسم صحة املرأة

2021/8/2

د .هديل السائح

مدير مديرية األمراض
السارية /التواصل باإلمييل

اللجنة الوزارية لتمكني املرأة

هيا العوايشة

مقررة اللجنة الوزارية
لتمكني املرأة
 /التواصل باإلمييل

2021/8/5

إدارة شؤون املرأة العسكرية/
القوات املسلحة األردنية-الجيش
العريب

العقيد مها النارص

مدير اإلدارة

2021/8/16

أوالً :أعضاء اللجنة التوجيهية
التسلسل

االسم مع حفظ األلقاب

الجهة

-1

سعادة العقيد فراس الرشيد

إدارة حامية األرسة واألحداث

-2

سعادة النقيب هيا عوض

مكتب الجندر /األمن العام

-3

سعادة النقيب املهندسة وجود السيايدة

مستشار النوع االجتامعي /األمن العام
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أوالً :أعضاء اللجنة التوجيهية

156

التسلسل

االسم مع حفظ األلقاب

الجهة

-4

سعادة الدكتور عيل الشبيل

دائرة اإلحصاءات العامة

-5

سعادة السيدة نهى زايدة

اللجنة الوطنية لشؤون املرأة

-6

سعادة السيد مجدي أبو السعن

وزارة العمل

-8

سعادة السيدة جانيت الطيب

الضامن االجتامعي

-9

سعادة السيدة أنعام عشا

SIGI

-10

سعادة العني هيفاء نجار

مجلس األعيان

-11

سعادة النائب عبري الجبور

مجلس النواب

-12

سعادة الدكتورة ميسون العتوم

مركز دراسات املرأة-الجامعة األردنية

-13

سعادة السيدة رانية العبادي

املجلس األعىل للسكان

-14

سعادة الدكتورة ريم البغدادي

مجلس السيدات الصناعيات

-15

سعادة الدكتورة جامنة الدهامشة

وزارة الشؤون السياسية

-16

سعادة السيدة منى الرفوع

وزارة التنمية االجتامعية
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امللحق رقم ( :)4أسامء املعدين والجهات املشاركة يف الدراسة
فريق البحث
التسلسل

االسم مع حفظ األلقاب

الجهة

-1

سعادة السيد منري ادعيبس

فريق البحث الكمي

-2

سعادة الدكتور كامل صالح

فريق البحث الكمي

-3

سعادة السيدة نهى محريز

فريق البحث النوعي

-4

سعادة الدكتورة خولة الحسني

فريق البحث النوعي

-5

معايل السيدة وفاء بني مصطفى

فريق البحث يف السياسات
والترشيعات

-6

سعادة السيدة إيفا أبو حالوة

فريق البحث يف السياسات
والترشيعات

الفريق املساند
التسلسل

االسم مع حفظ األلقاب

الجهة

-1

سعادة السيدة برشى أبو شحوت

هيئة األمم املتحدة للمرأة

-2

سعادة السيدة منال سويدان

هيئة األمم املتحدة للمرأة

-3

السيد هشام الشطرات

املجلس االقتصادي واالجتامعي /منسق
عمل اللجنة ومنسق عمل فريق محور
البحث الكمي

-4

الدكتورة خلود الحالحلة

املجلس االقتصادي واالجتامعي /منسق
عمل فريق محور البحث النوعي

-5

السيد نبيل الرشع

املجلس االقتصادي واالجتامعي /منسق
عمل فريق محور بحث السياسات
والترشيعات

-6

الدكتورة هدى عامر

التدقيق اللغوي
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مراجع الفصل األول ،الترشيعات والسياسات:
 1الفصــل الثــاين مــن الدســتور األردين لســنة  ١٩٥٨وتعديالتــه“ ،حقــوق األردنيــن وواجباتهــم” ،وقــد
أقــرت تعديــات واســعة عــى هــذا الفصــل وغــره مــن فصــول الدســتور لعــام .٢٠٠١
 ،5/CCPR/C/JOR 2رقم الوثيقة  ،GE16 - 12985Aرقم الصفحة .٢٩
 3التقريــر الــدوري الســادس املقــدم مــن األردن إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة
يف عــام  ،JOR/6/CEDAW/C ،٢٠١٦رقــم الوثيقــة  ،15 - 10445صفحــة رقــم .١٤
 4الدستور األردين.
 5العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية .١٩٦٦
 6العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .١٩٦٦
الل إنسانية أو املهنية.
 7اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو ّ
 8اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة .١٩٧٩
 9اتفاقية حقوق الطفل .١٩٨٩
 10ديباجة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .٢٠٠٦
 11املعلومــات الــواردة مــن األردن بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة بشــأن تقريــره الــدوري الخامــس
للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان /األمــم املتحــدة /تاريــخ االســتالم ٢٣ ،كانــون األول /ديســمرب ،٢٠٢٠
 ،C/JOR/FCO/5/CCPRوثيقــة رقــم ،)GE.21 - 01873(Aصفحــة رقــم .٥
 12ق ـرار املحكمــة الدســتورية رقــم  ١لســنة  ،٢٠٢٠املنشــور يف عــدد الجريــدة الرســمية رقــم ،٥٦٤٠
بتاريــخ  ١١أيــار .٢٠٢٠
 13ورد يف املعلومــات املقدمــة مــن األردن عــن متابعــة املالحظــات الختاميــة عــى تقريرهــا للتقاريــر
 ٢٠١٨للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري /األمم املتحــدة /تاريخ االســتالم
 ١٩آب  ،FCO/18 - 20/CERD/C/JOR،٢٠٢٠رقــم الوثيقــة  ،GE20 - 11145Aصفحــة رقــم .٤
 14تــم إقـرار االسـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن  ٢٠٢٥ - ٢٠٢٠مــن خــال مجلــس الــوزارء يف  ٨آذار
 ،٢٠٢٠مبناســبة يــوم املــرأة العاملــي ،إذ أع ّدتهــا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة مــن خــال
عمليــة تشــاركية واســعة النطــاق ،شــملت كافــة املحافظــات واســتندت يف تطويرهــا إىل مرجعيــات
أساســية يف الدســتور وجملــة مــن االتفاقيــات وااللتزامــات الدوليــة والوطنيــة املتصلــة بحقــوق املــرأة.
 15قانون الجنسية رقم  ٦لسنة .١٩٥٤
 16صــدرت تعليــات لتنفيــذ ق ـرارات مجلــس الــوزراء املتصلــة مبنــح أبنــاء األردنيــات املتزوجــات مــن
غــر األردنيــن التســهيالت لســنة  ،٢٠١٨وهــي منشــورة يف الجريــدة الرســمية ،عــدد  ٥٥٣١بتاريــخ ١٧
أيلــول .٢٠١٨
 CCPR/C/JOR/5 17رقم التوثيق  GE16 - 12985Aصفحة رقم .٧
 18قانون األحوال الشخصية رقم  ١٥لسنة .٢٠١٩
 19قانون البينات األردين رقم  ٣٠لسنة  ١٩٥٢وتعديالته.
 20قانــون جــوازات الســفر رقــم  ٢لســنة  ١٩٦٩وتعديالتــه ،وقانــون اإلقامــة وشــؤون األجانــب  ٢٤لســنة
 ١٩٧٣وتعديالتــه.
 21قانون العقوبات رقم  ١٦لسنة  ١٩٦٠وتعديالته.
 22قانون العقوبات ،املواد من .٣٢٥ – ٣٢١
 23نظــام الخدمــة املدنيــة لســنة  ٢٠٢٠املنشــور يف الجريــدة الرســمية ،عــدد رقــم  ٥٦١٩صفحــة ٦٩٧
بتاريــخ .٢٠٢٠/٢/٢
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التي أق ّرتها الحكومة وتعكف حالياً عىل تحديثها ومراجعتها.
معلومــات مقدمــة مــن األردن يف إطــار متابعــة املالحظــات الختاميــة للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى
التمييــز ض ـ ّد املــرأة /األمــم املتحــدة( /تاريــخ االســتالم  ١٨أيــار /مايــو CEADW/C/JOR/ )٢٠١٨
 .CO/6/Addوثيقــة رقــم  )A( 14468 - 19صفحــة رقــم .٣/٢
املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الســادس لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز
ضــد املــرأة /األمم املتحــدة  CEDAW/C/JOR/CO/6وثيقة رقــم )A(03877 - 17صفحة رقم .٢٥/٦
املرجع ذاته.
املوقــع اإللكــروين ،مجلــس حقــوق اإلنســان يف األمــم املتحــدةhttps://www.ohchr.org/AR/ .
LangID=A&aspx?NewsID=23827.HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail
قانون االنتخاب رقم  ٦لعام .٢٠١٦
املوقع اإللكرتوين ملجلس النواب األردين.
املوقع اإللكرتوين ملجلس األعيان.
النظــام الداخــي ملجلــس األعيــان لعــام  ٢٠١٤والنظــام الداخيل ملجلس النــواب وتعديالتــه لعام .٢٠١٩
الهيئة املستقلة لالنتخابات ،انتخابات البلدية والالمركزية .٢٠١٧
املرجع السابق.
الهيئة املستقلة لالنتخابات ،انتخابات البلدية والالمركزية .٢٠١٧
نظام التعيني يف الوظائف القيادية لعام .٢٠٢١
اسـراتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي والخطة التنفيذية ملديريــة األمن العــام يف األردن .٢٠٢٤ - ٢٠٢١
الخطــة الوطنيــة األردنيــة لتفعيل قرار مجلس األمن رقم  ١٣٢٥املرأة واألمن والســام (.)٢٠٢١ - ٢٠١٨
دراسة التوازن الجندري يف اإلعالم األردين ،حرب .٢٠١٨
ومــن الجديــر ذكــره بــأن رؤيــا االس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن تنــص عــى “مجتمــع خــا ٍل
مــن التمييــز والعنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس ،تتمتــع فيــه النســاء والفتيــات بالحقــوق اإلنســانية
الكاملــة والفــرص املتســاوية لتحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة “ ،وعرفــت العنــف املبنــي عــى
أســاس الجنــس بأنــه “العنــف الــذي يتــم توجيهــه ضــد شــخص بنــا ًء عــى الجنــس ويتضمــن اي
فعــل عنيــف يرتتــب عليــه أذى أو معانــاة للمــرأة أو الفتــاة مــن الناحيــة الجســدية أو الجنســية أو
النفســية مبــا يف ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــر أو الحرمــان التعسـفّي مــن الحريــة
“ ،وضمنــت أهدافهــا االسـراتيجية هدفــأ رئيســياً يتعلــق بتمتــع النســاء والفتيــات بحيــاة خاليــة مــن
كافــة أشــكال العنــف املبنــي عــى أســاس الجنــس.
التقريــر الــدوري الســادس املقــدم لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة /األمــم
املتحــدة /تاريــخ  ٢٢حزي ـران  CEDAW/C/JOR/6 ،٢٠١٥وثيقــة رقــم  10445 - 15صفحــة رقــم
.16/64
املنشــور يف الجريــدة الرســمية مبقتــى املــادة  ٤مــن قانــون وزارة الشــؤون االجتامعيــة والعمــل رقــم
( )١٤لســنة .١٩٥٦
املــادة  ٢/٩مــن الدســتور تنــص عــى“ :ال يجــوز أن يحظــر عــى أردين اإلقامــة يف جهــة مــا أو مينــع
مــن التنقــل ،وال يلــزم باإلقامــة يف مــكان معــن ّإل يف األحــوال املبينــة يف القانــون” ،وقــد قــام األردن
يف عــام  ٢٠٠٩برفــع التحفــظ عــن املــادة  ١٥مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تعطــي املــرأة حقـاً مســاوياً
للرجــل بالتنقــل واختيــار مــكان الســكن.
املــادة  ٧مــن الدســتور تنــص عــى - ١“ :الحريــة الشــخصية مصونــة - ٢ ،كل اعتــداء عــى الحقــوق
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والحريــات العامــة أو حرمــة الحيــاة الخاصــة لألردنيــن جرميــة يعاقــب عليهــا القانــون”.
املادة  ٩٧من قانون العقوبات.
املعلومــات املقدمــة مــن األردن بشــأن متابعــة املالحظــات الختاميــة بشــأن تقريــره الــدوري الخامــس
للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان /األمــم املتحدة بتاريــخ  ٢٣كانــون األول /ديســمرب C//CCPR ٢٠٢٠
 JOR/fco/5وثيقــة رقــم .)GE.21 - 01873 (A
تقريــر الدولــة الطــرف مبوجــب قامئــة املســائل الســابقة لتقديــم التقاريــر املنشــورة عــى موقــع
مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان WWW.OHCHR.ORayouts/15/
/TreatyBodyExternal/Countriesaspx?CountryCode=JOR&Lang=AR
املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الخامــس لــأردن للجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان
لألمــم املتحــدة بتاريــخ  ٤ديســمرب  CO/5/C/JOR/CCPR ٢٠١٧وثيقــة رقــم )GE.17 - 21522(A
صفحــة رقــم .٣
املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الســادس لــأردن للجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى التمييــز
ضــد املــرأة ،األمــم التحــدة بتاريــخ  ٩آذار  CEDAW/C/JOR/CO/6 ٢٠١٧وثيقــة رقــم 03877 - 17
مــن صفحــة .١٣ - ١١
www.ilo.org/beirut/media - centre/news/WCMS_774850/lang - ar/index.htm//:
/https://www.sigi-jordan.org
املرجع السابق.
تقارير املؤسسة العامة للضامن االجتامعي لعام .٢٠١٩
تقريــر جمعيــة متكــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق اإلنســان حــول قضايا االتجــار بالبرش عــام .٢٠٢١
املراجعــة الوطنيــة الشــاملة للتقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ اإلعــان واملنهــاج لعمل بيجــن بعــد  ٢٥عاماً.
تقرير منتدى االسرتاتيجيات األردين /http://www.jsf.org/ar
دراســة للمواءمــة بــن العــرض والطلــب لتخصصــات خريجــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات،
وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة .٢٠١٨
خطط اإلدماج االجتامعي والنوع االجتامعي ،مؤسسة تحدي األلفية.٢٠١٥ ،
تقرير الفجوة الجندرية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي لعام .٢٠٢١
بيــان املجلــس األعىل للســكان حــول تقرير الفجــوة الجندريــة لعــام https://www.hpc.org.jo ٢٠٢١
تقرير التزامات األردن يف قمة نريويب ،املؤمتر الدويل للسكان والتنمية .٢٠١٩ ،ICPD25
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام .٢٠٠٨
العرض الدوري الشــامل الثالث للمملكة األردنية الهاشــمية  -مجلس حقوق اإلنســان  -جينيف .٢٠١٨
املجلس األعىل للسكان https://www.hpc.org.jo
تقارير الهيئة املستقلة لالنتخابات ،االنتخابات النيابية .٢٠٢٠
وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني ،دائرة الشؤون الفلسطينية.
أنــس الصبــح وآخــرون ،دراســة موجــات اللجــوء والهجــرة املتعاقبــة عــى اململكــة األردنيــة الهاشــمية
وآثارهــا خــال مئــة عــام ،جامعــة الريمــوك .٢٠٢٠
تقارير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .٢٠٢٠
املرجع السابق.
القــارصات( :الفتيــات الــايت أعامرهــن ما بني  ١٨ - ١٥عاماً ويف حاالت اســتثنائية يســمح لهن بالزواج).
دائرة قايض القضاة ،تقارير .٢٠٢٠
اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

دراسة زواج القارصات للمجلس األعىل للسكان .٢٠١٩
تقارير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني .٢٠٢٠
تقاريــر البنــك الــدويل https://blogs.worldbank.org/ar/voices/khms-astratyjyat-ltjawz-
mwqat-altshghyl-alty-twajhha-allajyat-alswryat-alshabat
دراســة تقديــر تكاليــف قانــوين حقــوق الطفــل واألحــداث يف األردن /حالــة االســتثامر يف حقــوق
الطفــل :أدلــة مــن دراســة التكاليــف التــي أع ّدهــا املجلــس الوطنــي لشــؤون األرسة بالتعــاون مــع
اليونيســف ونفذتهــا  Oxford Policy Management November 2020صفحــة رقــم .٢٥
قانون األحداث منشور يف الجريدة الرسمية عدد رقم  ٥٣١بتاريخ  ٢٠١٤/١١/٢صفحة .٦٣٧١
املراجعــة الوطنيــة الشــاملة للتقــدم املحــرز نحــو تنفيــذ إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن بعــد  ٢٥عامـاً،
املقــدم مــن اململكــة األردنيــة الهاشــمية يف نيســان  ٢٠١٩صفحــة .٧
منشور عىل موقع وزارة الصحة  www.moh.gov.joصفحة .١٧
منشور عىل موقع وزارة الصحة  www.moh.gov.joصفحة .١٦
منشور عىل موقع وزارة الصحة  www.moh.gov.joصفحة .٢٦
يوجد عىل موقع وزارة العمل منوذج لإلبالغ عن حالة طفل عامل www.mol.gov.jo
انظــر االسـراتيجية الوطنيــة للحــد مــن عمــل األطفــال  /٢٠٠٦موقــع وزارة العمــل www.mol.gov.jo
املالحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن الرابــع والخامــس لــأردن /األمــم
املتحــدة  JOR/CO/4-5/CRC/Cوثيقــة رقــم(A) GE.14-07681
/https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list
/http://dosweb.dos.gov.jo/sdgs
التعــدادات العامــة للســكان واملســاكن ،٢٠١٥-١٩٧٩ ،دائــرة اإلحصــاءات العامــة https://bit.
3jf8wKh/ly
_http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Analytical
reports/Immigration.pdf
سكان األردن ،٢٠٢٠-١٩٥٢ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A9LLOL
سكان األردن ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xl0eFH
كتاب األردن باألرقام ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
كتاب األردن باألرقام ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
النــص الكامــل التفاقيــة الرضــا بالــزواج والحــد الــدىن لســن الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج،١٩٦٤ ،
األمــم املتحــدة https://bit.ly/37i5Zt2
قانون األحوال الشخصية رقم  ١٥لعام https://bit.ly/2ViXyvd ٢٠١٩
تعليــات منــح اإلذن بالــزواج ملــن أكمــل الخامســة عــرة ســنة شمســية ومل يكمــل الثامنــة عــرة
رقــم  ١لســنة  ،٢٠١٧دائــرة قــايض القضــاة https://bit.ly/2TV1x0q
كتاب األردن باألرقام ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
إحصاءات املرأة األردنية ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3Aaby9v
إحصاءات املرأة األردنية ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3Aaby9v
التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
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التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
قانون األحوال الـشخصـية األردين رقم ( )١٥لسنة .٢٠١٩
التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة قايض القضاة https://bit.ly/3jmbsox
مسح العاملة والبطالة ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2WUfdKl
مسح العاملة والبطالة ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2WUfdKl
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
مسح السكان والصحة األرسية .٢٠١٨ - ٢٠١٧
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3uwHq5V
حالة انتشار األمراض املزمنة يف األردن ،٢٠١٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2WPJSIB
التقرير السنوي لوبائية الرسطان يف األردن ،٢٠١٥ ،وزارة الصحة https://bit.ly/37iaGmE
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
التقريــر اإلحصــايئ الجنــايئ ،٢٠٢٠ ،إدارة املعلومــات الجنايــة ،مديريــة األمــن العــام https://bit.
37gvPxx/ly
التقريــر اإلحصــايئ الجنــايئ ،٢٠٢٠ ،إدارة املعلومــات الجنايــة ،مديريــة األمــن العــام https://bit.
ly/37gvPxx
التقريــر الســنوي للحــوادث املروريــة يف األردن ،٢٠٢٠ ،مديريــة األمــن العــام https://bit.
3A9WUPB /ly
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
إحصائية وباء الكورونا يف األردن ،٢٠٢٠ ،وزارة الصحة https://bit.ly/387o7Xz
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2Vpu0f6
التقرير السنوي لوفيات األمهات ،٢٠١٩ ،وزارة الصحة https://bit.ly/3BmqS3s
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨ - ٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،وزارة الصحة https://bit.ly/3lwsbYZ
التقرير السنوي لوفيات األمهات ،٢٠١٩ ،وزارة الصحة https://bit.ly/3BmqS3s
التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،وزارة الصحة https://bit.ly/3lwsbYZ
التعداد العام للسكان واملساكن ،٢٠١٥ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/37eP9eC
التعداد العام للسكان واملساكن ،٢٠١٥ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/37eP9eC
تقرير تحلييل – واقع اإلعاقة يف األردن ،٢٠١٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3ftrQCj
كتاب األردن باألرقام ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
التقرير اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،وزارة التنمية االجتامعية https://bit.ly/3lmTm8p
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨-٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2T2gObV
دراســة عــرض سياســات رفــاه الشــباب يف األردن ،٢٠١٨ ،وزراة الشــباب ووزارة التخطيــط ومنظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة https://bit.ly/37wotq5 OECD
التقرير اإلحصايئ للعام الدرايس  ،٢٠٢٠ - ٢٠١٩وزارة الرتبية والتعليم https://bit.ly/2WKtybT
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2Vpu0f6
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الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠٢٠ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/2Vpu0f6
التقرير السنوي ،٢٠١٩ ،مؤسسة التدريب املهني https://bit.ly/3fqVtnK
مســح االســتخدام واالنتشــار لالتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف املنــازل ،٢٠١٧ ،وزارة االقتصــاد
الرقمــي والريــادة ،دائــرة اإلحصــاءات العامــة https://bit.ly/37eCeJG
تقرير قطاع التكنولوجيا يف األردن ،٢٠١٨ ،إنتاج bit.ly/3CbiepD//:https int@j
كتاب األردن باألرقام ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3A23mrG
إحصائيات وزارة التنمية االجتامعية ،٢٠٢٠ ،مرسلة إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي.
تقرير مؤرش الفجوة بني الجنسني ،٢٠٢١ ،املنتدى االقتصادي العامليhttps://bit.ly/2TU8HC7
صفحة األردن عىل موقع منظمة العمل الدولية https://bit.ly/3imHIsj
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
التقرير السنوي ،٢٠٢٠ ،هيئة األوراق املالية https://bit.ly/3frTUWA
تقرير االستقرار املايل ،٢٠١٩ ،البنك املركزي األردين https://bit.ly/2VwqZK9
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامةhttps://bit.ly/3imi1bc
التقرير السنوي ،٢٠١٩ ،املؤسسة العامة للضامن االجتامعي https://bit.ly/3ChCVjy
مسح العاملة والبطالة ،الربع األول  ،٢٠٢١دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
فرص العمل املستحدثة ،٢٠١٩-٢٠١٨ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3CihLlI
مسح العاملة والبطالة ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
مسح العاملة والبطالة ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
مسح العاملة والبطالة ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xieaQR
دراســة حــول آثــار تدفــق الالجئــن الســوريني إىل ســوق العمــل األردين ،أيــار  ،٢٠١٥منظمــة العمــل
الدوليــة ومؤسســة فافــو https://bit.ly/3fMUzlZ
املســح الوطنــي لعمــل األطفــال ،٢٠١٦ ،منظمــة العمــل الدوليــة ،وزارة العمــل ،اإلحصــاءات ،مركــز
الدراســات االســراتيجية https://bit.ly/3ynuhhm
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
التقرير السنوي ،٢٠١٩ ،املؤسسة العامة للضامن االجتامعي https://bit.ly/3ChCVjy
الكتاب اإلحصايئ السنوي ،٢٠١٩ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3imi1bc
التقرير السنوي ،٢٠١٨ ،صندوق التنمية والتشغيل https://bit.ly/2VoxwXx
تقرير أداء الربع الثالث  ،٢٠٢٠شبكة تنمية ملؤسسات التمويل األصغر https://bit.ly/3xokTsz
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
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كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
املؤرشات الجندرية ،٢٠١٨ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
خارطــة املشــاركة السياســية للنســاء ،٢٠١٩ ،االتحــاد الربملــاين الــدويل ومنظمــة األمــم املتحــدة للمــرأة
https://bit.ly/3jlt0AX
لالطالع عىل قامئة األحزاب املرخصة يف األردن https://bit.ly/3bCUPRx
املؤرشات الجندرية ،٢٠١٨ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
املؤرشات الجندرية ،٢٠١٨ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
كتــاب املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال  ١٠٠عــام ،٢٠٢١ ،جمعيــة معهــد تضامــن
النســاء األردين https://bit.ly/2VldCg0
التقرير السنوي ،٢٠١٩ ،املجلس القضايئ األردين https://bit.ly/2NYqKDz
التقرير السنوي ،٢٠١٩ ،املجلس القضايئ األردين https://bit.ly/2NYqKDz
كتــاب ديــوان الخدمــة املدنيــة رقــم  ٩٥/٤بتاريــخ  ٢٠٢١/١/١٠واملوجــه إىل رئيــس اللجنــة الوزاريــة
العليــا لتمكــن املــرأة.
انتخابات غرف الصناعة ،٢٠١٩ ،الهيئة املستقلة لالنتخاب https://bit.ly/3uvGIpF
انتخابات غرف التجارة ،٢٠١٩ ،الهيئة املستقلة لالنتخاب https://bit.ly/3kpGjRc
دراســة “أثــر التمثيــل النســايئ يف مجالــس إدارات الــركات عــى األداء االقتصــادي للــركات يف
األردن” ،بيــت الحوكمــة األردين للتدريــبhttps://bit.ly/3qTYHE9 ،٢٠١٥ ،
التقرير السنوي ،٢٠١٧ ،جمعية البنوك يف األردن http://bit.ly/31snSQw
املؤرشات الجندرية ،٢٠١٨ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3yq3y3t
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٨-٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامةhttps://bit.ly/2T2gObV
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٢ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٢ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
مسح السكان والصحة األرسية ،٢٠١٧ ،دائرة اإلحصاءات العامة https://bit.ly/3xoMl9w
إدارة حامية األرسة واألحداث ،مديرية األمن العام.٢٠٢١ ،
التقريــر اإلحصــايئ الجنــايئ ،٢٠٢٠ ،إدارة املعلومــات الجنايــة ،مديريــة األمــن العــام https://bit.
ly/37gvPxx
التقرير اإلحصايئ الجنايئ ،٢٠٢٠ ،إدارة املعلومات الجناية ،مديرية األمن العام https://bit.

اإلطار العام للمساواة بني الجنسني
(النوع االجتامعي) يف األردن

