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 تمهيد: 

، بالعمل على مختلف القضايا االقتصادية واالجتماعية؛ وذلك انطالقا  قوم المجلس االقتصادي واالجتماعيي

الشركاء  من   بين  التوافقات  وبناء  للحوار  وطني  إطار  تشكيل  في  المتمثلة  ورؤيته  االستشاري  دوره 

الهيئات العامة والخاصة والخبرات المهنية بمناقشة  وممثالت ، وذلك من خالل إشراك ممثلي االجتماعيين

العمل  وأوراق  والدراسات  التقارير  إصدار  خالل  من  ومراجعتها  األولوية  ذات  والسياسات  التشريعات 

إلجراءات الالزمة القرار التخاذ ا  صناع م إلى  الناتجة عن الحوار والبحث ودراسة الواقع المعاش؛ والتي تُقد  

إزاء ذلك، آمالً أن يساعد ذلك السلطة التنفيذية والسلطتين التشريعية والقضائية على اتخاذ قرارات وسياسات  

مبنية على البحث والمعرفة؛ وفي الوقت نفسه تراعي وجهـة نظــر الشركاء المتوافق عليها لتحقيق تنمية  

 اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة. 

بي للعمل عليها منذ نشأته وتأسيسه؛ قضايا المرأة  ومن  المجلس جادا  التي يسعى  القضايا ذات األولوية  ن 

وخاصة   المستدامة،  التنمية  بأهداف  ربطها  وكيفية  االجتماعي  الخامسوالنوع  بين    الهدف  )المساواة 

في هذا الوقت الحرج الذي يعاني منه وطننا من تبعات جائحة كورونا والمستمرة للعام الثاني    الجنسين(؛

والبطالة   الفقر  قضايا  من  فاقمت  والتي  الطبيعية،  والكوارث  المناخية  التغيرات  إلى  إضافة  التوالي  على 

 والصحة، إذ أد ت دورا كبيرا في تغيير سلم الكثير من األولويات. 

كثمرة للتعاون   وإطالقه؛"  2022"المساوة بين الجنسين )النوع االجتماعي( في األردن    ريريأتي إنجاز تق

المختلفة   الجهات  المبذولة من  للجهود  للمرأة، وكلنا أمل أن يكون رافداً  المتحدة  والشراكة مع هيئة األمم 

في مجال دراسات   حثينأن يكون مرجعاً للباو  لدعم صناع القرار من خالل التوصيات التي خرج بها التقرير

يتضمن   الوطني،  المستوى  على  معمقاً  تحليالً  تقديمه  خالل  من  ونوعيةالمرأة،  كمية  حول    مقارنات 

المرأة  مساهمة  لتعزيز  األردنية  واالجتماعية  االقتصادية  البيئة  ضمن  والنساء،  الرجال  بين  الفروقات 

خاذ سلسلة من اإلجراءات المباشرة لتذليل  األردنية في مختلف المجاالت واألصعدة، إضافة إلى أهمية ات

 العقبات المجتمعية والعملية التي تواجهها في كافة الظروف على اختالفها. 

إضافة إلى الدراسة والتحليل لفئات خاصة من النساء، الالتي قد يكن  عرضة للتمي ز بسبب انتمائهن لهذه  

 ة والفتاة الالجئة، والطفلة األنثى.  المرأة والفتاة من ذوات اإلعاقة، والمرأ - الفئات، وهن:

من أجل  وهنا ال بد من اإلشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة والقيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني  

؛ والتي تعكس مدى االلتزام الوطني تجاه العمل نحو برنامج  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

 لمرأة األردنية ومراعاة حاجاتها ومتطلباتها ومنحها حقوقها المستحقة. وطني شامل من أجل النهوض با
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وال بد  من اإلشارة إلى الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به المرأة من جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه  

دستورية  هللا ورعاه والذي انعكس على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في التعديالت ال

تمكينها   على  العمل  في  الدولة  والتزام  والواجبات  بالحقوق  المساواة  المرأة ضمن  حقوق  عززت  والتي 

التمييز. السياسية وخاصة    وحمايتها من  للحياة  الناظمة  القوانين  في  المرأة ومكانتها  وكذلك تعزيز دور 

 رية إلقرارهما.  قانوني األحزاب واالنتخاب الل ذين أصبحا في نهاية المراحل الدستو

، إال  في مجال التشريع والتعليم والصحةال بد  من اإلشارة إلى أن ه مع اإلنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة 

وبمعدل مشاركة اقتصادية تُعدُّ األدنى عالميا   ،التحدي األكبر ما زالت تشكل  لمرأة االقتصاديةاأن  مشاركة 

لك ما زالت تعاني من أصناف عديدة من العنف والتمييز المجتمعي  وعربيا وبمعدل بطالة مرتفع جداً. وكذ

ة المزيد من العمل الجاد المطلوب من كافة  لدفع مسيرة تقد م المرأة إلى   الجهات المعنيةمما يدل على أن  ثم 

 باألردن.األمام لتأخذ دورها ومكانتها  بعد ها شريكاً أساسياً وفاعالً في عملية التنمية الشاملة 

نرجو أن يكون هذا العمل قد قد م إضافة لفهم واقع المرأة وقد م التوصيات التي تساعد في نهوضها وتقد مها،  

 وقد م إضافة للجهود المبذولة من خالل المؤسسات العاملة في هذا المجال.

كان ليظهر إلى حيز الوجود  وأخيراً؛ أتوّجه بالشكر والتقدير والثناء لكل القائمين على هذا التقرير الذي ما  

؛  ين العام والخاص والمجتمع المدنيدون تضافر الجهود وتعاونها من قبل الوزارات والمؤسسات في القطاع

؛  المشاركين في إعداد التقريرالمشاركات والباحثين  الباحثات و واللجنة التوجيهية من مختلف الجهات، و

 الموصول للمجلس والمساهمة في دعم هذا التقرير.  اعمهعلى د هيئة األمم المتحدة للمرأة وأخص بالذكر

 رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 األستاذ الدكتور موسى شتيوي                                                                


