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الملخص التنفيذي 

تاأتي �لدورة �لتا�ضعة و�خلم�ضون للجنة و�ضع �ملر�أة يف وقت تلقي 

فيه �لأحد�ث �لإقليمية بظاللها على �ملنطقة وعلى �لأردن ب�ضكل 

للتز�يد  لال�ضتجابة  �لتحديات  من  �لعديد  يو�جه  كونه  خا�ص 

�ل�ضكاين و�لحتياجات �لأمنية و�حلفاظ على تقدمه �لجتماعي 

�لعقدين  مدى  على  �أحرزه  �لذي  و�ل�ضيا�ضي  و�لقت�ضادي 

فاإن  �ضوري،  لجئ  مليون   1.4 بـ  يقدر  ما  تدفق  ومع  �ملا�ضيني. 

�حلكومة �لأردنية تتحمل �أعباء متز�يدة يف �حلفاظ على جودة 

ب�ضبب  �ضغطاً  تو�جه  حني  يف  ل�ضكانها،  تقدمها  �لتي  �خلدمات 

�آليات  على  يوؤثر  وهذ�  �ملحدود.  �لعمل  �ضوق  يف  �ملناف�ضة  زيادة 

�لتكّيف و�لبقاء للعديد من �لأردنيني يف �ملجتمعات �مل�ضيفة، ول 

�ضيما �لن�ضاء. 

يف �ل�ضنو�ت �لأخرية، �أجريت �لعديد من �لتعديالت �لت�ضريعية 

من �أجل حتقيق �مل�ضاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة، مبا يف ذلك �لقو�نني 

�ل�ضخ�ضية،  و�لأحو�ل  �لأ�ضري،  �لعنف  من  باحلماية  �ملتعلقة 

و�مل�ضاركة �ل�ضيا�ضية.  وقد ز�دت ن�ضبة م�ضاركة �ملر�أة �إىل 12% يف 

جمل�ص �لنو�ب و35.9% يف �ملجال�ص �ملحلية يف عام 2013. وت�ضغل 

من   %18.4 وت�ضكل  �لوز�رية  �ملنا�ضب  من   %18 حو�يل  �ملر�أة 

�ملمثلني يف �ل�ضلك �لدبلوما�ضي. 

وقد جنح �لأردن يف حتقيق �لهدف �لثاين من �لأهد�ف �لمنائية 

قائمة  يف  مدرجة  دولة   142 بني  من   74 �ملركز  و�حتل  لالألفية 

�لعاملي  �لقت�ضادي  �ملنتدى  تقرير  بح�ضب  �لعلمي  �لتح�ضيل 

ب�ضاأن �لفجوة بني �جلن�ضني لعام 2014.  وقد بلغت ن�ضبة �لتحاق 

�لإناث بالتعليم �جلامعي 51.7% يف عام 2013، وت�ضاعفت ن�ضبة 

يف  �أ�ضعاف  ثالث  من  باأكرث  �جلامعية  �ل�ضهادة  حملة  �لن�ضاء 

توفري  يف  نوعية  قفزة  �أي�ضاً  �لأردن  �ضهد  وقد  �لأخرية.  �لآونة 

�لرعاية �ل�ضحية، ومتكن من �ضّد �لفجوة بني �جلن�ضني يف جمال 

�لرعاية �ل�ضحية و�لعمر �ملتوقع. حيث بلغ �لعمر �ملتوقع لالإناث 

76.7 يف عام 2013، بينما بلغ �لعمر �ملتوقع للذكور 72.7. 

من  و�لفتاة  �ملر�أة  مينع  ما  وهو  �ضاملة،  كظاهرة  �لفقر  يربز 

م�ضاعف  �ضلبي  تاأثري  وجود  مع  قدر�تهن   لكامل  �إدر�كهن 

ينعك�ص �أثره على �لعديد من حماور عمل بيجني. ول تز�ل �ملر�أة 

�أن  كما  �لأجور.  و�نخفا�ص  �لبطالة  من  �أعلى  م�ضتويات  تو�جه 

�نعد�م قدرة �ملر�أة يف �حل�ضول على فر�ص �لعمل �لالئقة يوؤثر 

و�إعالة  �لقت�ضادية  �ل�ضتقاللية  على  �حل�ضول  يف  قدرتها  على 

�أ�ضرتها.  و�إن عو�قب �ملحدودية يف فر�ص �لدخل و�لتحديات يف 

حّدة  �أكرث  هي  �لأ�ضا�ضية  �لجتماعية  �خلدمات  على  �حل�ضول 

�أن  كما  �مل�ضيفة.  و�ملجتمعات  �لريفية  �ملناطق  يف  خا�ص  ب�ضكل 

�لتهديد�ت من عدم �ل�ضتقر�ر �لقت�ضادي و�حلو�جز �ملجتمعية 

�مل�ضترتة توؤدي �إىل �تباع �آليات �ضلبية كالزو�ج �ملبكر و�لذي �ضكل 

ما ن�ضبته 13.2% من حالت �لزو�ج �مل�ضجلة يف عام 2013.  ومتثل 

)مبا  و�ل�ضحية  �لتعليمية  �خلدمات  وجودة  تنوع  يف  �لفجو�ت 

و�لفتيات،  للن�ضاء  �إ�ضافياً  حتدياً  �لإجنابية(  �ل�ضحة  ذلك  يف 

�إىل ذلك،  �للو�تي يعانني من �لإعاقة.  و�إ�ضافة  �أولئك  وخا�ضة 

فاإن �لأ�ضر �لتي تعيلها �لن�ضاء تعاين من عدم متثيلها ب�ضكل كايف  

بني �أو�ضاط �لأ�ضر �لأردنية �لفقرية. وتو�جه �لإناث يف طفولتهن 

و�مل�ضوؤوليات يف  �خليار�ت  يعانني من حمدودية  وغالباً  �لتمييز 

�لنخر�ط باملجال �لعام مع نظر�ئهن من �لذكور. 

على  يعمل  و�ل�ضيا�ضات  �خلطط  يف  �لجتماعي  �لنوع  �إدماج  �إن 

��ضتغالل طاقات �لرجال و�لن�ضاء على حد �ضو�ء ليقودو� عملية 

�لتنمية  مع �لأخذ بعني �لعتبار �لفو�رق �جلغر�فية من حيث 

خلق فر�ص �لعمل وتوفري �خلدمات.  وبهدف مو�جهة �لتحديات 

�لقت�ضادية، و�لتي تتحمل �ملر�أة جزء�ً كبري�ً من نتائجها، فيتعني 

على خطط �لتنمية �لتي ت�ضعها �حلكومة �أن تتبنى �عتماد �لنهج 

فر�ص  بخلق  وذلك   – �لعمل  قطاع  يف  �لتحديات  يعالج  �لذي 

�لعمل و�لفر�ص �لقت�ضادية – مبا ي�ضمن �مل�ضاو�ة يف �حل�ضول 

�لتحر�ص  منع  �ضيا�ضات  وتطبيق  و�إدخال  و�ملو�رد،  �لفر�ص  على 

�جلن�ضي يف �أماكن �لعمل، وتوفري �حل�ضانات لالأطفال، وكذلك 

�إيجاد �لبنية �لتحتية �لآمنة و�ملوثوق بها مثل قطاع �لنقل. وهذ� 

يدعو �إىل �إيجاد �ضر�كة قوية بني �لقطاع �لعام و�لقطاع �خلا�ص 

تز�ل  ل  �لذي  �ملو�زنة  عجز  �ضوء  يف  وخا�ضة  �ملدين  و�ملجتمع 

�ملتغرية  باأو�ضاعها  تتميز  �لأردنية يف منطقة  تو�جهه �حلكومة 

وغري �ملتوّقعة. 
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1.  مقدمة
 

قبل  من   20+ بيجني  موؤمتر  حول  �لأردنية  �ملوقف  ورقة  �أعدت 

�لأمم  هيئة  من  بدعم  �ملر�أة  ل�ضوؤون  �لأردنية  �لوطنية  �للجنة 

�لأمم  و�ضندوق  �ملر�أة،  ومتكني  �جلن�ضني  بني  للم�ضاو�ة  �ملتحدة 

�ملتحدة لل�ضكان، ومنظمة �ل�ضحة �لعاملية، ومنظمة �لأمم �ملتحدة 

و�لثقافة،  و�لعلوم  للتعليم  �ملتحدة  �لأمم  ومنظمة  للطفولة، 

لإغاثة  �لدولية  و�لوكالة  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج 

وت�ضغيل �لالجئني �لفل�ضطينيني يف �ل�ضرق �لأدنى. تعترب ورقة 

�ملدعومة  �ل�ضاملة   �لوطني  �لت�ضاور  نتيجة لعملية  �ملوقف هذه 

من قبل �لربنامج �لأممي �مل�ضرتك حتت عنو�ن

 ,’!Realizing Beijing+20 in Jordan: Women in Action‘
�ضاحبة  من  ر�ضالة  مع  بالتز�من   2014 �أيار   22 يف  �أطلق  �لذي 

�ل�ضمو �مللكي �لأمرية ب�ضمة بن طالل. 

 12 يف  عقدت  ت�ضاورية  فعالية   24 تنظيم  مت  �لطار،  هذ�  �ضمن 

بيجني.  عمل  منهاج  حماور  جميع  وت�ضمنت  �أردنية،  حمافظة 

�ضاهم �أكرث من 1،085 �ضخ�ص )�ضكلت �لن�ضاء 80 % من �حل�ضور 

يف  م�ضاركني  �حلو�ر،  هذ�  يف  �لقطاعات  خمتلف  من  تقريباً( 

يف  مبا  �ملر�أة،  تخ�ص  رئي�ضة  مو��ضيع  حول  وتو�ضياتهم  �آر�ئهم 

ذلك مو��ضيع �لفقر، �لعنف �ضد �ملر�أة، �لتعليم، �ل�ضحة وبخا�ضة 

دون  حتول  �جتماعية-�قت�ضادية  وق�ضايا  �لإجنابية،  �ل�ضحة 

�مل�ضاور�ت  هذه  دعم  جرى  كاملًة.  حقوقها  على  �ملر�أة  ح�ضول 

�لغر�ص،  لهذ�  خم�ض�ضة  وطنية  تاأييد  ك�ضب  حملة  خالل  من 

يف  �أ�ضبوعياً  ي�ضارك  م�ضتخدم    
1
 30،000 يقارب  ما  �إىل  و�ضلت 

�جلوردن  �ضحيفة  مع  وبالتعاون  �لجتماعي  �لتو��ضل  قنو�ت 

تاميز �ل�ضريك �لإعالمي �لوطني �لرئي�ص. وبف�ضل هذ� �حل�ضد 

جديد  زخم  خلق  مت  و�ل�ضغف،  باحلما�ص  �ملليء  �لجتماعي 

للحركات �لن�ضائية يف �لأردن، جاعاًل من �مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني، 

وحقوق �ملر�أة و�لطفلة �لفتاة ومتكني �ملر�أة و�لفتاة �أ�ضا�ص �لتنمية 

حقوق  و�لأمن،  �ل�ضالم  لتحقيق  وو�ضيلة  �لوطنية  �مل�ضتقبلية 

�لإن�ضان، و�لتنمية �مل�ضتد�مة.

1.   35% بنات، 27% �سبيان، 21% ن�ساء، 17% رجال

2.  تمهيد
 

يعترب �لأردن �لتفاقيات و�لإعالنات و�ملوؤمتر�ت �لدولية �ملتعلقة 

بحقوق �ملر�أة وحمايتها وخمرجاتها �إطار�ً عامليا حلماية و�ضون 

حقوق �ملر�أة؛ فهي تدخل حيز �لتنفيذ بعد ت�ضديقها ون�ضرها يف 

�جلريدة �لر�ضمية، بح�ضب قر�ر�ت حمكمة �لتمييز �لعليا )مثال: 

�لقر�ر�ت رقم 2003/818 و 2005/1830(، �لتي تعترب �أن  �ملو�ثيق 

�ملحلية.  ويف  �لقو�نني  �أعلى مرتبة من  عليها  �مل�ضادق  �لدولية 

�ضبيل �لقيام بذلك، �تخذ �لأردن �لإجر�ء�ت �ل�ضرورية �لعملية 

لينعك�ص فحوى ن�ضو�ص هذه �للتز�مات �لدولية مو�ضع �لتنفيذ 

�ل�ضيا�ضات.  ور�ضم  و�لتخطيط  �ملحلي،  �لت�ضريعي  �مل�ضتوى  على 

على �ضبيل �ملثال، �عتمد �لأردن �إجر�ء�ت �إيجابية موؤقتة حلماية 

�ملر�أة من �أ�ضكال �لتمييز �ملختلفة يف جمالت �لتوظيف، و�مل�ضاركة 

�ل�ضيا�ضية ، و�مل�ضاركة يف �حلياة �لعامة. عالوة عليه، �لتزم �لأردن 

�لتي  �لإمنائية  و�لرب�مج  �ل�ضلة  ذ�ت  �لإ�ضالح  بتطبيق عمليات 

تركز على �مل�ضاو�ة على �لرغم من �لتحديات �ملحلية، و�لإقليمية 

و�لدولية.

ومنذ �إقر�ر �إعالن ومنهاج عمل بيجني، عمل �لأردن على �لوفاء 

�ملنهاج،  بها  يهتم  ع�ضر جماًل  �ثني  يف  تقدماً  وحقق  بالتز�ماته 

مع  ت�ضاركية  ب�ضورة  �إعد�دها  مت  تقارير  �أربعة  يف  وثق  ما  وهو 

على  �أي�ضاً  �لأردن  �ضادق  كما   .
2
1995 �لعام  �ملدين، منذ  �ملجتمع 

للتز�مات  �لأ�ضا�ص  متثل  �لتي  �لدولية،  �لتفاقيات  من  عدد 

�لدولية  بالتز�ماته  �لوفاء  على  �لأردن  وعمل  �لإن�ضان،  حقوق 

يف  �ملعاهدة  للجان  �ملحدد  �لوقت  يف  دورية  تقارير  ت�ضليم  يف 

�لإن�ضان،  حلقوق  �ل�ضامل  �لدوري  :�لتقرير  مثل  �ملتحدة  �لأمم 

و�لتقرير �لوطني حول تنفيذ �تفاقية �لق�ضاء على كافة �أ�ضكال 

�لتمييز �ضد �ملر�أة و�تفاقية حقوق �لطفل. ويف عام 2012، ي�ضرت 

�ملر�أة،  �ضد  �لعنف  حول  �خلا�ص  �ملقرر  زيارة  �لأردنية  �حلكومة 

 و�ل�ضتجابة ملقرتحاتها 
3
و�ألزمت نف�ضها بالأخذ بالتقرير بجدية

كجزء من �لتز�مها وجهودها يف مكافحة �لعنف �لقائم على �لنوع 

�لجتماعي. 

 :01+ بيجني  0002؛  بيجني،  عمل  منهاج  لتنفيذ  �أخرى  ومبادر�ت  �إجر�ء�ت   :5+ بيجني  وهي:    .2

تقرير و�سع �ملر�أة يف �سوء تطبيق �إعالن ومنهاج عمل بيجني، 5002 ؛ �لتقرير �لوطني �لأردين حول 

حول  �لأردين  �لوطني  �لتقرير  0102؛   ،51+ بيجني  بيجني:  عمل  ومنهاج  �إعالن  تطبيق  يف  �لتقدم 

�لتقدم يف تطبيق �إعالن ومنهاج عمل بيجني +02،  4102 

“مهمة  ر�سيدة ماجنو،  ونتائجه، ملحق  �أ�سبابه  �ملر�أة:  �لعنف �سد  �ملقرر �خلا�ص حول  تقرير    .3

-02-CRH-A/secruoser/selfi/tni.bewfeiler/setis/tni.bewfeiler//:ptth( ”لأردن� �إىل 

)fdp.0_ne_1ddA-61
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�ملر�أة يف وقت تلقي فيه �لأحد�ث  59 للجنة و�ضع  وتاأتي �لدورة 

�لقليمية بظاللها على �ملنطقة عموماً و�لأردن خ�ضو�ضاً حيث 

�ل�ضكانية  للزيادة  �ل�ضتجابة  يف  �لتحديات  من  �لكثري  يو�جه 

�لجتماعي،  �لتقدم  على  و�حلفاظ  �لأمنية  و�لحتياجات 

�لعقدين  مدى  على  حتقق  �لذي  و�ل�ضيا�ضي  �لقت�ضادي 

دول  يف  و�لأمني  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضتقر�ر  عدم  �أدى  لقد  �ملا�ضيني. 

�جلو�ر �إىل تدفق موجات من �لالجئني �لذين ��ضتقبلهم �لأردن، 

 612،000( �ل�ضوريني  من  مليون   1.4 بحو�يل  عددهم  و�ملقدر 

عدد �مل�ضجلني من قبل وكالة �لأمم �ملتحدة لالجئني و650،000 

غري م�ضجل( وفقاً لت�ضريح وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل. 

تفر�ص �لزيادة �ل�ضكانية حتديات كبرية جلهود �ململكة �لتنموية 

ولها تد�عيات على �لأولويات �لوطنية بالإ�ضافة للتكلفة �ملالية 

و�لبنية  �لعامة،  �ملو�زنة  على  �مل�ضبوق  غري  و�ل�ضغط  �لعالية 

�ل�ضياق،  هذ�  و�ضمن  و�لقت�ضادية.  �لطبيعية  و�ملو�رد  �لتحتية، 

متز�يدة  مالية  وغري  مالية  �أعباء  �لأردنية  �حلكومة  تتحمل 

للحفاظ على نوعية �خلدمات �ملقدمة �إىل �ضكانها، خا�ضة تلك 

و�لعد�لة-  �لبلدية،  و�خلدمات  و�ل�ضحة،  بالتعليم،  �ملتعلقة 

وحتديد�ً يف �ملناطق �حلدودية. كما تو�جه �ململكة �أي�ضاً �ضغوطات 

نتيجة ��ضتد�د �ملناف�ضة يف �ضوق �لعمل �ملحدودة م�ضحوبًة بالنمو 

يف �لقطاع غري �ملنظم، �لذي ي�ضل �إليه �لالجئون ب�ضورة �أ�ضهل، 

مما يوؤثر على �لبقاء و�ضبل �لعي�ص لدى �لعديد من �لأردنيني يف 

�ملجتمعات �مل�ضيفة وخ�ضو�ضاً �لن�ضاء.

يف  معر�ضني  وحياتها  و�أمنها  �ملر�أة،  و�ضع  فاإن  ذلك  على  عالوة 

�لكثري من �حلالت �ضمن حدود �ملنطقة للتهديد نظر�ً لنت�ضار 

خ�ضوع  ذلك  عن  ونتج  �لإق�ضائية.  و�لأيديولوجيات  �ملتطرفني 

�ملر�أة ملختلف �أ�ضكال �لعنف يف بلد�ن مثل �ضوريا و�لعر�ق، فالنظام 

وبو��ضطة  �لجتماعي  �لتو��ضل  مو�قع  عرب  ينت�ضر  �لفكري 

�لأ�ضخا�ص �ملتطرفني يف �ملجتمع �لأردين، مما يعمل على تهديد 

و�ضع �ملر�أة يف �لأردن وتقوي�ص �إجناز�تها منذ �أن تاأ�ض�ضت �ململكة.

3.  الجهود المبذولة نحو إحراز تقدم 
في  الجنسين  بين  المساواة  في 

األردن

�ملر�أة  ل�ضوؤون  �لأردنية  �لوطنية  �للجنة  عكفت   ،1996 �لعام  منذ 

�خلا�ضة  �لأردنية  �لوطنية  �ل�ضرت�تيجية  وحتديث  �إعد�د  على 

باملر�أة بنهج ت�ضاركي. ويف �لعام 2012، �أطلق جاللة �مللك �ضل�ضلة 

من �لأور�ق �لنقا�ضية �لتي ركزت على مبد�أ �مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني 

و�أهمية دور �ملر�أة يف حتقيق تنمية م�ضتد�مة، باعتبارها مو�طنة 

نحو  و�لتغيري  و�لتنمية  �لإ�ضالح،  من  يتجز�أ  ل  وجزء�ً  فاعلة، 

م�ضتقبل �أف�ضل يف �لأردن.

�لأردنية  �لوطنية  �للجنة  جهود  من  وكجزء  ذلك،  على  بناًء 

فقد  �ل�ضيا�ضية،  �حلياه  يف  �ملر�أة  م�ضاركة  زيادة  يف  �ملر�أة  ل�ضوؤون 

�ل�ضيا�ضية  �ملر�أة  م�ضاركة  لدعم   2012 عام  وطني  �ئتالف  ت�ضكل 

وقد �عتمد ��ضرت�تيجية لل�ضنو�ت 2012-2017 مع �لرتكيز على 

توفري �لدعم وبناء �لقدر�ت للن�ضاء �ملر�ضحات خالل �لنتخابات 

و��ضتكماًل   .2013 عام  يف  �ملحلية  �ملجال�ص  و�نتخابات  �لربملانية 

�ل�ضرت�تيجية   2013 يناير  �لوزر�ء يف  �أقر جمل�ص  لهذ� �جلهد، 

�لوطنية �لأردنية �خلا�ضة باملر�أة لل�ضنو�ت 2017-2013.

ت�ضمن  �مللك،  جاللة  مبادرة  ومبوجب  �لكلي،  �مل�ضتوى  وعلى 

�أهد�فاً   )2013-2011( �لأردين  �لتنفيذي  �لإمنائي  �لربنامج 

حاجة  تعد  و�لتي  �ل�ضحية   �لرعاية  خدمات  جودة  لتح�ضني 

رئي�ضة للنوع �لجتماعي يف �لأردن. وت�ضمنت �خلطة �لتنفيذية 

�ملقدمة من قبل �حلكومة �لأردنية لل�ضنو�ت 2013-2016 تطوير 

للحاجات  ت�ضتجيب  لكي  �ملدر�ضية  و�لكتب  �ملناهج  ومر�جعة 

تعليمية  و�ملجتمع عامًة، وتت�ضمن مفاهيم  �لفرد  �ملتغرية لدى 

حديثة يف �ملنهاج تربز �ضورة متو�زنة لالأ�ضرة عموماً، و�ملر�أة على 

وجه �خل�ضو�ص. ويف �لعام 2013، �تخذت �حلكومة عدة خطو�ت 

�لعمل من خالل زيادة �حل�ضول  �ملر�أة يف �ضوق  لتعزيز م�ضاركة 

على فر�ص يف �لعملية �لنتاجية؛ وهو جمال يفر�ص حتدياً كبري�ً 

�أمام �لتنمية �لجتماعية و�لقت�ضادية يف �لأردن )معدل �لن�ضاط 

مع  مقارنة  للذكور،   %60.4  ،%37.1 هو  لالأردنيني  �لقت�ضادي 

 (.  عملت �حلكومة على زيادة فر�ص و�ضول �ملر�أة 
4
13.2% لالإناث

للحماية �لجتماعية وتو�ضيع تغطية �لأمان �لجتماعي، وعدلت 

�لت�ضريعات للحد من �لتمييز �ضد �ملر�أة يف �ضوق �لعمل.

��ضرت�تيجيات  و�لوز�ر�ت  �لوطنية  �ملوؤ�ض�ضات  من  عدد  تتبنى 

�إدماج �لنوع �لجتماعي يف �ل�ضيا�ضات و�لرب�مج و�مل�ضاريع، وتبذل 

�ضبيل  على  �لعام:  �لقطاع  يف  �ملر�أة  ق�ضايا  دمج  لتقوية  �جلهود 

بالتعاون  �ملر�أة  ل�ضوؤون  �لأردنية  �لوطنية  �للجنة  �أطلقت  �ملثال، 

مع د�ئرة �ملو�زنة �لعامة وبدعم من هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة 

للنوع  م�ضتجيبة  مو�زنة  �إعد�د  حول  مرحلتني  من  م�ضروع 

�لعام  �لقطاع  تطوير  وز�رة  �أطلقت   2015 عام  ويف  �لجتماعي؛ 

ت�ضليح  بهدف  �لعام«  �لقطاع  يف  �ملر�أة  متكني   « حول  م�ضروعاً 

لزيادة  �لقيادة  ومهار�ت  بالقدر�ت  �ملتو�ضط  �مل�ضتوى  موظفات 

فر�ضهن يف حت�ضيل منا�ضب �أعلى يف �لقطاع �لعام.

4.   د�ئرة �لإح�ساء�ت، 4102، در��سة �لت�سغيل و�لبطالة
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�لتي  �لدويل  و�لتعاون  �لتخطيط  وز�رة  قادت   ،2013 عام  يف 

كانت م�ضوؤولة عن ر�ضد �إحر�ز �لتقدم يف حتقيق �أهد�ف �لألفية 

�لمنائية عملية �إعد�د �أجندة �إمنائية م�ضتد�مة ملا بعد عام 2015 

مبوؤ�ض�ضات  خا�ص  حتالف  �إن�ضاء  مت  فيما  �حلكومة،  روؤية  ح�ضب 

�لأردنية  �لوطنية  �للجنة  مب�ضاركة  �لأردين  �ملدين  �ملجتمع 

ل�ضوؤون �ملر�أة للم�ضاهمة يف تنمية �لروؤية، و�لتي ت�ضمنت ق�ضايا 

�لنوع �لجتماعي وغياب �مل�ضاو�ة يف حماورها �لرئي�ضية.

رئا�ضة  يف  جديد�ً  موقعاً  �لوزر�ء  رئي�ص  ��ضتحدث   ،2014 عام  يف 

وهو  �لإن�ضان  حقوق  لق�ضايا  �أف�ضل  تن�ضيق  �أجل  من  �لوزر�ء 

حقوق  ق�ضايا  مبتابعة  �ملكلف  �لإن�ضان«  حقوق  »من�ضق  من�ضب 

�لإن�ضان �إ�ضافة �إىل تن�ضيق �إعد�د خطة �لعمل �لوطنية �خلا�ضة 

بحقوق �لإن�ضان، و�لتي تتيح �لفر�ضة للتو�ضع يف مفهوم �مل�ضاو�ة 

وتعزيز حقوق �ملر�أة وفر�ص م�ضاركتها يف �لتنمية �مل�ضتد�مة.

4.  التقدم المحرز
 

ت�ضييق  و  و�لفتاة  �ملر�أة  و�ضع  حت�ضني  يف  �لأردن  جهود  جنحت 

�لتمييز  �أ�ضكال  كافة  من  و�لتخل�ص  �لجتماعي  �لنوع  فجوة 

�لتعليم  �لأ�ضعدة، خا�ضة يف  �إحر�ز تقدم يف بع�ص  �ضدهن، ومت 

و�ل�ضحة رغم تز�يد �لتحديات �لقليمية و�لوطنية.

 يف �ل�ضنو�ت �لأخرية، جرى تطبيق بع�ص �لتعديالت �لت�ضريعية 

بهدف حتقيق �مل�ضاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة، فقد �أ�ضهمت �لتعديالت 

�لد�ضتورية عام 2011 يف تعزيز �حلريات �ل�ضيا�ضية و�ملدنية. ومت 

�إ�ضد�ر �ضل�ضلة من �لقو�نني و�للو�ئح و�إدخال �لتعديل على �أخرى 

بهدف حت�ضني وتعزيز حماية حقوق �ملر�أة و�لإن�ضان. وقد �ضملت 

�لأ�ضري  �لعنف  من  �حلماية  قانون   : يلي  ما  �ملعدلة  �لقو�نني 

قانون   ،)2010( �ملوؤقت  �ل�ضخ�ضية  �لأحو�ل  قانون   ،  
5
)2008(

�لأحز�ب �ل�ضيا�ضية )2012( �لذي يقت�ضي متثيل �ملر�أة بن�ضبة %10 

من جممل �لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني للحزب، �إن�ضاء �ملحكمة �لد�ضتورية 

 ،)2013( �ملدنية  �خلدمة  نظام   ،)2012 لعام   15 رقم  )قانون 

قانون �لنتخاب )2012( �لذي خ�ض�ص 15 مقعد�ً للمر�أة، قانون 

�ملحلية  �ملجال�ص  يف  �ملر�أة  م�ضاركة  ن�ضبة  رفع  �لذي  �لبلديات 

قانون   ،)2014( �لجتماعي  �ل�ضمان  قانون   ،%25 �إىل   %20 من 

�لتعليمات  �لد�خلية  وز�رة  �أ�ضدرت  وموؤخر�ً   .)2014( �لأحد�ث 

�خلا�ضة مبز�يا �أبناء �لأردنيات �ملتزوجات من غري �أردنيني بحيث 

وفر�ص  �ل�ضحية،  و�خلدمات  �لتعليم،  على  ح�ضولهم  ت�ضهل 

�لعمل و�ل�ضتثمار.

5.   تعمل �حلكومة حاليا على �عد�د م�سروع قانون خا�ص باحلماية من �لعنف �لأ�سري يف خطوة 

لتفادي عيوب �لقانون �حلايل 

�ضادق �لأردن يف �أيار من �لعام 2009، على بروتوكول منع، وقمع 

�لن�ضاء و�لأطفال، د�عماً  ومعاقبة �لجتار بالأ�ضخا�ص وحتديد�ً 

لتفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية 

�إ�ضد�ر قانون مكافحة �لجتار بالب�ضر رقم  )2009(. وتبع ذلك 

حقوق  جمل�ص  تو�ضيات  على  �لأردن  و�فق  كما  ل�ضنة)2009(،   9

�لعقوبات  قانون  من   308 �ملادة  لإلغاء   )24.10.2013( �لإن�ضان 

و�أي قانون �آخر مييز �ضد �ملر�أة.

�ل�ضيا�ضية  بامل�ضاركة  �ملتعلقة  �لت�ضريعية  �لتعديالت  عن  نتج 

 2009 10.8% عام  �لن�ضاء يف �لربملان من  ن�ضبة  �رتفاع يف  للمر�أة 

�ملر�أة  “جلنة �ضوؤون  �أ�ضيفت   ،2013 2013. ويف عام  12% عام  �إىل 

و�لطفل” �إىل 20 جلنة د�ئمة يف �لربملان. و تبلغ ن�ضبة �ملر�أة %12 

�للجان  �إىل  �ملر�أة”  “جلنة  و�أ�ضيفت كذلك  �لأعيان،  يف جمل�ص 

�ملر�أة  م�ضاركة  ن�ضبة  �رتفعت  كما   . �لأعيان  جمل�ص  يف  �لد�ئمة 

قانون  �ضدور  بعد   2013 عام  يف   %35.9 �إىل  �ملحلية  �ملجال�ص  يف 

�لبلديات �ضالف �لذكر عام 2011، فيما �رتفعت م�ضاركة �ملر�أة يف 

�لأحز�ب �ل�ضيا�ضية �ىل %32.

)وز�رة  �لوز�رية  �ملنا�ضب  من  تقريباً   %18 على  �ملر�أة  ت�ضغل  كما 

�لنقل، وز�رة �لثقافة، وز�رة �لتنمية �لجتماعية، وز�رة �ل�ضناعة 

(؛  �ملعلومات  وتكنولوجيا  �لت�ضالت  وز�رة  و�لتموين،  و�لتجارة 

�مل�ضتقلة  �لهيئة  مفو�ضي  جمل�ص  يف   %40 ن�ضبة  �لن�ضاء  وت�ضكل 

 2014 عام  قا�ضية   175 �إىل  �لقا�ضيات  عدد  و�رتفع  لالنتخاب؛ 

يف  �لعاملني  من    %18.4 �ملر�أة  وت�ضكل  �لكلي(  �لعدد  من   %18(

�ل�ضلك �لدبلوما�ضي.

ويعود �رتفاع م�ضتويات �نخر�ط �ملر�أة يف كل �ملجالت �إىل ��ضتثمار 

�لفجوة  ردم  نتج عنه  و�لذي   ، �لتعليم  �مللحوظ يف قطاع  �لأردن 

�جلندرية يف �لتعليم، �لأمر �لذي يدل على �للتز�م و�لنجاح يف 

�حتل    
6
�لإمنائية لالألفية. �لأهد�ف  �لثاين من  �لهدف  حتقيق 

�لأردن �ملرتبة 74 من �أ�ضل 142 بلد م�ضجل يف �لتح�ضيل �لتعليمي 

وفقاً لتقرير فجوة �جلندر �لعاملية للمنتدى �لقت�ضادي �لعاملي 

للعام  �لطلبة  للتحاق  �لإجمالية  �لن�ضبة  كانت   .2014 لعام 

عالوة   
7
�إناث.  )%100( و  ذكور   )%97.9(  2013/2012 �لدر��ضي 

 %3.7 �إىل   %4.8 من  لالأمية  �لعامة  �لن�ضبة  تر�جعت  عليه، 

 كما 
8
للذكور، ومن 14.1% �إىل 10.1% لالإناث بني 1995 و2013.

بلغت ن�ضبة �لتحاق �لإناث باجلامعات 51.7% عام 2013، )%47.2 

يف �لكليات �لعلمية و 54.8% يف �لكليات �لإن�ضانية(؛ ون�ضبة �لن�ضاء 

�للو�تي يحملن درجات جامعية ت�ضاعفت �أكرث من ثالث مر�ت 

يف �ل�ضنو�ت �لأخرية.

6.   حت�سيل �لتعليم �لأ�سا�سي �ل�سامل وردم �لفجوة �جلندرية يف �لقطاع �لتعليمي

7.   وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �لتقرير �ل�سنوي، 3102

8.   د�ئرة �لإح�ساء�ت، در��سة �لت�سغيل و�لبطالة، 5991 و3102
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كما  �ل�ضحية،  �لرعاية  تقدمي  يف  كبريًة  قفزًة  �لأردن  �ضهد 

جمال  يف  �جلندرية  �لفجوة  على  �لق�ضاء  على  �أي�ضاً  عمل 

�ل�ضحة ومتو�ضط �لعمر �ملتوقع؛ فقد بلغ متو�ضط عمر �لإناث 

�لذكور  عمر  مبتو�ضط  مقارنة  (عاماً   76.7(  2013 عام   �ملتوقع 

142 بلد مدرج  134 بني   م�ضجاًل بذلك �ملرتبة 
10

 عاماً،
9
) 72.7(

�ملنتدى  عن  �ل�ضادر  �لعاملية  �جلندرية  �لفجوة  موؤ�ضر  على 

�إىل  �لر�ضمية  �لأرقام  ت�ضري   .2014 لعام  �لعاملي  �لقت�ضادي 

41 لكل 100،000 ولدة حية  �لأمهات من  تر�جع يف عدد وفيات 

كما   .2008 عام  حية  ولدة   100،000 لكل   19.1 �إىل   1995
11

عام 

�نخف�ص �أي�ضاً معدل وفيات �ملو�ليد من 28 لكل 1000 ولدة حية 

 و�ضهد �لأردن 
12

عام 1995 �إىل 17 لكل 1000 ولدة حية عام 2013.

تر�جعاً طفيفاً يف معدلت �ملو�ليد،  فقد بلغت 3.5% �إ�ضافة �إىل 

�لتو�ضع يف ��ضتخد�م �أ�ضاليب تنظيم �لأ�ضرة �حلديثة �لذي و�ضل 

�إىل61.3% عام 2012.

5. التحديات والتوصيات

�إن تاأثري �لأزمة �لقت�ضادية �لعاملية وتاأثر �لأردن بال�ضطر�بات 

�لإقليمية �أديا �إىل تعميق �لفو�رق �لجتماعية يف �لأردن مما كان 

�إقر�ر  منذ  �ملر�أة  حققتها  �لتي  �ملكت�ضبات  على  �ل�ضلبي  �لأثر  له 

�إعالن منهاج عمل بيجني .  

 يربز �لفقر كظاهرة مت�ضعبة، حيث مينع �لن�ضاء و�لفتيات من 

وجه،  �أكمل  على  طموحاتهن  وحتقيق  طاقاتهن  من  �ل�ضتفادة 

�لأمر �لذي حمل �أثر�ً �ضلبياً م�ضاعفاً �نعك�ص على حماور منهاج 

�لفجوة  موؤ�ضر  يف  �لأردن  �حتل  �ملثال،  �ضبيل  على  بيجني.  عمل 

�جلندرية �لعاملية لعام 2014 �ملرتبة 140 من بني 142 بلد مدرج 

بامل�ضاركة �لقت�ضادية للمر�أة  �ملتعلقة  �لبلد�ن  �أد�ء  على بطاقات 

و�لفر�ص �ملتاحة.  ول تز�ل تو�جه �ملر�أة م�ضتويات من �لبطالة 

�أعلى من �لرجل وتتقا�ضى �أجور�ً �أدنى، - فالن�ضاء ميثلن حو�يل 

25% من �مل�ضاركني �لفاعلني ومبعدلت �أدنى من �لأجور �ل�ضهرية 

�إمكانية  �خلا�ضعة للتاأمني و�لرو�تب �لتقاعدية. ويف ظل تدين 

قدرتها  تتاأثر  �لالئق،  و�لعمل  عمل  فر�ص  على  �ملر�أة  ح�ضول 

تلبية  يف  �أ�ضرتها  و�إعالة  �لقت�ضادية  �ل�ضتقاللية  حتقيق  على 

�ملحدودة  �لدخل  فر�ص  تبعات  وتكون  �لأ�ضا�ضية.  �حتياجاتها 

و�ل�ضعوبات يف �لو�ضول �إىل �خلدمات �لجتماعية �أكرث حدًة يف 

من  كبريًة  �أعد�د�ً  ت�ضت�ضيف  �لتي  و�ملجتمعات  �لريفية  �ملناطق 

�لــالجـــــئني �ل�ضـــــورييـن، فـــــال�ضـــــعور بـخـطـــــر عـــــدم �ل�ضـــــتـقـر�ر

9.   وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، 3102

10.   د�ئرة �لإح�ساء�ت، كتاب �لإح�ساء �ل�سنوي، 3102

11.   وز�رة �ل�سحة، 5991

12.   د�ئرة �لإح�ساء�ت، در��سة �ل�سكان و�ل�سحة �لأ�سرية، 2102

�ملر�أة  حت�ضر  �لتي  �مل�ضترتة  �لجتماعية  و�حلو�جز  �لقت�ضادي 

مثل  �ل�ضلبية  �ملمار�ضات  من  تعزز  �أمور  كلها  �لأ�ضري  �لإطار  يف 

�لزو�ج �ملبكر، و�لذي �ضكل ما ن�ضبته 13.2% من جمموع �لزيجات 

  ومتثل �لفجو�ت يف تنوع وجودة �خلدمات 
13

�مل�ضجلة عام 2013.

�ملتوفرة  �لإجنابية(  �ل�ضحة  ذلك  يف  )مبا  و�لتعليمية  �ل�ضحية 

و�لفتاة،  للمر�أة  �إ�ضافياً  حتدياً  �ملهم�ضة  و�ملناطق  �لعا�ضمة  يف 

متثيل  فهناك  ذلك،  على  عالوة  �لإعاقة.  ذو�ت  للن�ضاء  خا�ضة 

غري متكافئ لالأ�ضر �لفقرية �لتي تر�أ�ضها �مر�أة يف �إجمايل �لأ�ضر 

�لفقرية يف �لأردن. تو�جه �لطفلة �لفتاة  متييز�ً، وهن يف �لغالب 

مقيد�ت يف خيار�تهن وفر�ص م�ضاركتهن يف �لف�ضاء �لعام مقارنة 

بال�ضبيان.

و�جلهود  �لأ�ضري  �لعنف  من  �حلماية  قانون  �إقر�ر  ي�ضري  فيما 

يف  �مل�ضرعني  رغبة  �إىل  �لأحد�ث  عد�لة  نظام  لتقوية  �ملبذولة 

عدم  فاإن  و�لفتاة،  باملر�أة  �خلا�ضة  �حلرجة  �لتحديات  معاجلة 

توفر �ملو�رد �ملخ�ض�ضة لتنفيذ هذه �لنظم ي�ضعف من تاأثريها. 

�إنهاء  �ضبيل  يف  �لتوعية  ن�ضر  جهود  ت�ضل  مل  �ملثال،  �ضبيل  على 

جهود  قوَّ�ص  مما  �لرجال،  �إىل  �لكايف  بال�ضكل  �ملر�أة  �ضد  �لعنف 

�لوقاية. كما حتتاج خدمات �إعادة �لتاأهيل و�لإحالة للناجني من 

�لعنف �أي�ضاً �إىل �لتعزيز، بالإ�ضافة �إىل وجود �لثغر�ت يف تف�ضري 

بع�ص ن�ضو�ص قانون �لعقوبات �أو غياب �لرقابة �لفعلية و�آليات 

�لتنفيذ، مما يرتك جماًل ل�ضوء �لفهم وبالتايل ملالحقة ق�ضائية 

غري من�ضفة �ضد �جلناة على ح�ضاب �ل�ضحايا. تعر�ص �لفجو�ت 

�لت�ضريعية �ملر�أة و�لفتاة خلطر �لنتقام �أو �لو�ضمة �لجتماعية 

كناجية من �لعنف �أو �لإ�ضاءة مثل �ملادة �خلالفية رقم 308 من 

قانون �لعقوبات �لأردين �لتي توقف �ملالحقة �لق�ضائية للجاين 

�إذ� تزوج من �ل�ضحية. عالوة على ذلك، فاإن مرتكبي ما يعرف 

�ملخففة  �لظروف  من  ي�ضتفيدون  ز�لو�  ما  �ل�ضرف«  »بجرمية 

وبح�ضب  �لأردين.  �لعقوبات  قانون  من   98 و   97 �ملادة  ح�ضب 

�لربهان �ملبني على �لرو�يات �ل�ضفهية، فاإن �لف�ضاح عن �لعنف 

�ملنزيل يف تز�يد على �لرغم من �أنه معظمه ل يز�ل غري موثق 

 ول يبلغ عنه ب�ضبب »ثقافة �لعيب« �ل�ضائدة �إ�ضافة �إىل غياب 
14

و�ل�ضحية  �لقانونية  �ل�ضت�ضارة  خدمات  بتو�فر  �لعام  �لوعي 

على م�ضتوى �ملجتمع. ويعد �لعنف �ضد �ملر�أة مقبوًل على نطاق 

و��ضع -79% من �ل�ضابات ما بني 15-24 يعتقدن باأن �ضرب �لزوج 

 - و�ضائع – حيث تفيد ن�ضبة 32% ممن تزوجن 
15

لزوجته مربر

يد  على  �جلن�ضي  و/�أو  �جل�ضدي،  �أو  �لنف�ضي،  للعنف  بتعر�ضهن 

 
16

�أزو�جهن.

13.   يوني�سيف، در��سة حول �لزو�ج �ملبكر يف �لأردن، 4102

14.   ل يز�ل 47% من حالت �لعنف �سد �ملر�أة �ملبنية على �لنوع �لجتماعي يف �لأردن غري موثقة، 

�للجنة �لوطنية �لأردنية ل�سوؤون �ملر�أة، و�سع �لعنف �سد �ملر�أة، 8002 

15.   �للجنة �لوطنية �لأردنية ل�سوؤون �ملر�أة، و�سع �لعنف �سد �ملر�أة، 8002

16.   د�ئرة �لإح�ساء�ت، در��سة �ل�سكان و�ل�سحة �لأ�سرية، 2102
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تخ�ضي�ص  يف  �ملحرز  �لتقدم  على  �حلفاظ  على  �لعمل  يتم  مل 

خالل  من  �لبلدية  �لنتخابات  ويف  �لربملان  يف  للن�ضاء  مقاعد 

ب�ضكل  �لقر�ر  �ضنع  مو�قع  يف  �لن�ضاء  عدد  يف  �لفاعلة  �لزيادة 

�مل�ضترتة  �لجتماعية  �ملعوقات  من  �لكثري  هناك  يز�ل  ول  عام. 

يف جمال �لعمل، مما يخلق فجو�ت يف �لأجور ويف فر�ص �لتقدم 

�لعام  �لقطاعني  يف  �لعليا  �لإد�رة  م�ضتوى  على  و�لتمثيل  �ملهني 

و�خلا�ص.

ومن �جلدير بالذكر �أن �لأردن يحتل �ملرتبة 106 من �أ�ضل 108 

�لأخري  �لدولية  �لعمل  منظمة  تقرير  قائمة  على  مدرج  بلد 

�لرغم من وجود  وعلى   .« و�لإد�رة  �لأعمال  �لن�ضاء يف   « بعنو�ن 

�ضبكات �ت�ضال حكومية للنوع �لجتماعي ووحد�ت خا�ضة باملر�أة 

يف �لغالبية �لعظمى من �ملوؤ�ض�ضات �لعامة يف �لأردن، فاإن قدرتها 

�ل�ضرت�تيجيات،  �ضمن  وتعميمه  �لجتماعي  �لنوع  �إدماج  على 

ب�ضبب  �لطموحات  دون  ز�لت  ل  �لوطنية  و�ل�ضيا�ضات  و�خلطط 

�لدو�ئر  بني  و�لتن�ضيق  �ملتخ�ض�ضة  �لتدريبية  �لفر�ص  نق�ص 

�لجتماعي  للنوع  �مل�ضتجيبة  �ملو�زنات  �إعد�د  ويعترب  �ملختلفة. 

�لنوع  �أولويات  على  �لرتكيز  �أمام  �ملجال  لف�ضح  رئي�ضة  �أولوية 

بالقدر  �لجتماعي يف �ملجالت �لتي ل يكون فيها �لتمييز جلياً 

ذ�ته مثل �لبيئة.

�ل�ضلبية  �لجتماعية  و�لجتاهات  �لنمطية  �ل�ضورة  ت�ضتمر 

�ملرتبطة بالدور �لذي تقوم به �ملر�أة و�لفتاة يف �ملجتمع يف �إبطاء 

ما يرتجم  �مل�ضاو�ة بني �جلن�ضني. وغالباً  �ملر�أة وحتقيق  متكني 

�لت�ضور باأن �ملر�أة و�لفتاة بحاجة �إىل و�ضاية وحماية �إىل حزمة 

من �لقيود على �حلركة و�لنخر�ط �ملجتمعي و�مل�ضاركة �ملدنية. 

من هنا تربز �حلاجة �إىل متكني �لإعالميني و�لنظام �لتعليمي 

ليقومو� بنقل �ضورة �أكرث عدًل للمر�أة وغري منحازة، ويتجنبو� 

�ملدر�ضية.  و�ملناهج  �لإعالم  يف  �ل�ضلبية  �لنمطية  �ل�ضورة  تعزيز 

�لفاعلة للمر�أة يف  �لقدرة  توؤثر على  �ملجتمعية  �لثقافة  �أن  ومبا 

ينبغي  مهنية،  وظائف  على  و�حل�ضول  �لعايل  �لتعليم  متابعة 

�لجتاهات  هذه  تغيري  �أجل  من  �لتاأييد  لك�ضب  �أكرب  جهد  بذل 

�لأردن  بقيام  �ملدين  �ملجتمع  يطالب  ذلك،  وملجابهة  �ل�ضلبية. 

�لإ�ضالحات  خالل  من  �لدولية  باملعايري  �لتز�مه  بت�ضريع 

�لقانونية ورفع �لتحفظات على �تفاقية �لق�ضاء على كافة �أ�ضكال 

. 
17

�لتمييز �ضد �ملر�أة وعن �تفاقية حقوق �لطفل

17.  ل يعترب �لأردن نف�سه ملزمًا بن�سو�ص �سيد�و �لتالية: 1. �ملادة 9، فقرة 2؛ �ملادة 51، �لفقرة4 

)�سكن �لزوجة مع زوجها(؛ �ملادة 61، �لفقرة )1()ج(، �ملتعلقة باحلقوق �لناجمة عن ف�سخ �لزو�ج 

من ناحية �لإعالة و�لتعوي�ص؛ �ملادة 61، �لفقرة )1()د(و )ز(. �إ�سافة �ىل ذلك فقد عرب �لأردن عن 

حتفظه على وعدم �لتز�مه باملو�د 41، 02 و12 من �لتفاقية حول حقوق �لطفل، �لتي متنح �لطفل 

�حلق يف حرية �ختيار �لدين و�ملتعلقة مب�ساألة �لتبني، حيث �أنها تخالف تعاليم �ل�سريعة �ل�سالمية 

�ل�سمحة.     

ونظر�ً لأن �لغالبية �لعظمى من �لالجئني �لقادمني من �ضوريا 

ق�ضارى  �لأردنية  �حلكومة  تبذل  و�لأطفال،  �لن�ضاء  من  هم 

على  و�لفتيات  �لن�ضاء  وح�ضول  لهم  �حلماية  ل�ضمان  جهدها 

�خلدمات �لتعليمية و�ل�ضحية. ومتثل �لأ�ضر �لتي تر�أ�ضها �مر�أة، 

و�ل�ضبيان و�لبنات �ملوجودين بال مر�فق �ل�ضريحة �لأكرث �ضعفاً 

من  م�ضتمرة  ملخاطر  و�ملعر�ضني  �لأردن  يف  �لالجئني  فئة  من 

بالب�ضر.  �لجتار  حماولت  ذلك  يف  مبا  و�لإ�ضاءة،  �ل�ضتغالل 

و�لتكفيل  بالثبات  �ملتعلقة  �لعمليات  تكون  ذلك،  على  عالوة 

�لتي  �لأ�ضرة  �أو  �لوحيدة  �ملر�أة  قبل  من  �ملنال  �ضعبة  �لغالب  يف 

�لالجئني،  جمتمع  بني  �ل�ضعف  تعاظم  ومع    .  
18

�مر�أة ترعاها 

من  �لرغم  وعلى   .
19

�ضلبية كممار�ضة  �ملبكر  �لزو�ج  وترية  تزد�د 

ومنظمات  �ملتحدة  و�لأمم  �لأردنية،  �حلكومة  من  �ملقدم  �لدعم 

�لإغاثة للالجئني، فهناك حاجة �إىل �ملزيد من �جلهود لتح�ضني 

و�لرجال  و�ل�ضبيان  و�لبنات،  �لن�ضاء،  من  �مل�ضت�ضعفني  ح�ضول 

على �خلدمات، مبا يف ذلك �لدعم �لنف�ضي للالجئني �ملتعر�ضني 

نزوحات  عدة  من  عانو�  وممن  �ل�ضر�ع،  نتيجة  نف�ضية  ل�ضدمة 

مو�رد  تلزم  كما  �لعنف.   �ضحايا  �أو  �ضوريا(   وخارج  )د�خل 

�لعر�قيات  �لالجئات  لتي�ضري حماية وم�ضاعدة  �أي�ضا  خم�ض�ضة 

و�لفل�ضطينيات ممن يع�ضن �أي�ضاً يف �لأردن.

18.   مفو�سية �لأمم �ملتحدة �لعليا ل�سوؤون �لالجئني، �ملر�أة لوحدها: �سر�ع �ملر�أة �ل�سورية �لالجئة 

من �أجل �لبقاء، 4102

19.   مفو�سية �لأمم �ملتحدة �لعليا ل�سوؤون �لالجئني، در��سة حول �لزو�ج �ملبكر يف �لأردن، 4102
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  مجال 
االهتمام

التوصياتالتحديات

المراة
والفقر

�إن �إمكانية و�سول �لن�ساء �لفقري�ت يف �لأردن �إىل م�سادر 

�ل�ستثمارية  و�لقرو�ص  �ل�سغرية  �لتمويل  وفر�ص  �لدخل 

ما  غالبًا  �لجتماعية  �ملمار�سات  �إن  حمدودة.  و�لعد�لة 

وت�سكل  �ملمتلكات.  وحيازة  �لر�ص  ملكية  يف  �ملر�أة  تقيد 

 8 �إىل  �أفر�دها  �لكبرية )�لتي ي�سل عدد  �لريفية  �لأ�سر 

�أفر�د �أو �أكرث( و�لأ�سر �لتي يوجد بها كبار �ل�سن و�لأفر�د 

ذوي �لإعاقات �ل�سريحة �لأكرث �سعفًا يف �ملجتمع.

�لقت�سادي  �ملر�أة  متكني  تدعم  �لتي  �لقنو�ت  تعد 

حمدودة، وحتتاج �إىل �لتو�سع بها خ�سو�سًا يف �ملجتمعات 

�مل�سيفة. يحد نق�ص �ملعلومات حول �لقرو�ص و�لت�سليف 

من ح�سول �ملر�أة على �لئتمان. وب�سبب تدفق �لالجئني 

�ل�سوريني، يالحظ �سيوع �لت�سور باأن �لالجئني يناف�سون 

�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  تقدمه  ما  على  �لأردين  �ملو�طن 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين من عمل وخدمات ومتويل .

�لتغلب  يف  مل�ساعدتها  مهم  �أمر  �قت�ساديًا  �ملر�أة  متكني 

للدخل،  مدرة  بفر�ص  تزويدها  خالل  من  �لفقر  على 

بناء  وتوفري  �لقت�سادي  �لتمكني  باأهمية  وعيها  وزيادة 

�لقدر�ت للم�ساريع �ل�سغرية و�لتدريب. 

م�ساعدة �ملر�أة يف ت�سويق منتجاتها و�إن�ساء مر�كز حملية 

يف  �لإعاقة  ذ�ت  و�ملر�أة  و�ملطلقات،  �لأر�مل،  ت�ستوعب 

�ملجتمعات �لريفية.

�إجر�ء در��سات حول �لفقر ترتكز على �لنوع �لجتماعي 

للم�ساعدة يف توفري �ملعلومات �لالزمة لر�سم �ل�سيا�سات 

وبر�مج �حلد من �لفقر. كما يوجد حاجة لدعم طالبات 

لتتو�ئم  �ملهني  �لتدريب  مر�كز  يف  و�لن�ساء  �جلامعات 

مهار�تهن مع فر�ص �لعمل �ملتاحة ورفع قابلية توظيفهن 

وترويج ريادة �لأعمال .

تعليم 
وتدريب

المرأة 

يف  ملمو�سًا  تقدمًا  �لأردن  �أحرز  �لأخرية،  �ل�سنو�ت  يف 

حتقيق  �مل�ساو�ة بني �جلن�سني يف �لتعليم �لأ�سا�سي، لكن 

ل يز�ل هناك تفاوت يف جمالت �لتدريب �ملهني و�لتقني 

وتتدنى فيه م�ساركة �لن�ساء وتنح�سر يف جمالت معينة 

فقط مثل �لقت�ساد �ملنزيل . 

ي�سكل �لدور �ملخفي �لذي يلعبه �لنظام �لتعليمي يف تعزيز 

بذلك  مقو�سًا  هامًا،  حتديًا  �جلن�سني  بني  �لختاللت 

حماولت تغيري �لأعر�ف و�لجتاهات �ل�سائدة نحو �لنوع 

�لتغيري  يفتقر   �ملتنوعة،  �ملحاولت  ورغم  �لجتماعي. 

�لتمويل  مو�رد  �إىل  للمناهج  �لعام  �خلطاب  يف  �لفعال 

وخرب�ء يف حقوق �لإن�سان. 

جمالت  يف  للجندر  ح�سا�سة  �سيا�سات  تطبيق  ينبغي 

�مل�ساو�ة،  �أكرب من  تعزيز درجة  �أجل  �ملناهج من  تطوير 

م�ساركة  ترويج  من  للتحقق  �ملناهج  مر�جعة  ينبغي  �إذ 

�لإناث يف �سوق �لعمل وحت�سني �لجتاهات حيال �ملر�أة يف 

�سوق �لعمل،  بحيث ميكن ترجمة �لتح�سيل �لتعليمي �إىل 

مكا�سب �قت�سادية للمر�أة.

�لجتماعي  للنوع  و�ملعلمني  و�لرتبويني  �ملدر�ء  مر�عاة 

حتفيز  �أجل  من  للم�ساو�ة  به  يحتذى  منوذجًا  ليكونو� 

ودفع عجلة منوهن  للطالبات  �لعلمي   و�لتح�سيل  �لأد�ء 

�لتعلمي.

�لفر�ص  ت�سميم  عند  �لجتماعي  �لنوع  مر�عاة  يجب 

لتح�سني فعالية هذه  �لتدريبية وتطبيق مقاربات مبتكرة 

�لرب�مج.  
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المرأة
والصحة 

�ل�سحية  و�لرعاية  �ل�سحية  �خلدمات  �نت�سار  رغم 

جودة  يف  تفاوت  هناك  يز�ل  ل  �ململكة،  يف  �لإجنابية 

كما  �ملختلفة.  �جلغر�فية  �ملناطق  بني  �ملقدمة  �خلدمات 

�لطبي  �ل�سحة حاليًا على �جلانب  تدريب مزودي  يركز 

�لهتمام  من  �لقليل  �إعطاء  مع  �لإجنابية،  �ل�سحة  من 

لق�سايا �لنوع �لجتماعي ذ�ت �ل�سلة.

هناك فجو�ت ملحوظة يف  توفر وجودة �خلدمات �لطبية 

�ملقدمة للمر�أة خا�سة يف �ملناطق �لريفية.

�لإجنابية  �ل�سحة  مو�سوع  يف  �لوعي  م�ستوى  ينخف�ص 

�خلدمات  �أن  كما  مو�رد.  توفر  عدم  نتيجة  �ل�سباب  بني 

ذو�ت  للن�ساء  �ملتاحة  و�ل�ست�سارية  �لإجنابية  �ل�سحية 

�لعاقة حمدودة �أي�سًا.

عالوة عليه، فاإن قدر�ت �ملر�أة على �مل�ساركة يف قر�ر�ت 

مثل  ورفاهها  ب�سحتها  �ملتعلقة  خا�سة  �لرئي�سة  �لأ�سرة 

تنظيم �لأ�سرة و��ستعمال مو�نع �حلمل حمدودة �أي�سًا.    

�إ�سافة �ىل  دمج �خلدمات �لإجنابية و�ل�سحة �جلن�سية 

�مل�ست�سفيات  يف  للمر�أة  �لعقلية  و�ل�سحة  �لنف�سي  �لدعم 

بالإ�سافة  �لريفية  �ملناطق  �ل�سحية، خا�سة يف  و�ملر�كز 

ل�سمان  �لإجنابية  لل�سحة  �لتحتية  �لبنية  حت�سني  �إىل 

�خل�سو�سية.

لتقدميها  �ل�سحية  �خلدمات  من  �ساملة  حزمة  �إعد�د 

خدمات  مزودي  قبل  من  �ل�سحية  �لرعاية  ملعايري  وفقًا 

�لرعاية �ل�سحية �ملدربني على �لرعاية �ل�سحية �لأولية.

تتوفر  ل  حيث  �لبعيدة  للمناطق  متنقلة  عياد�ت  توفري 

�ل�سحية  �خلدمات  جودة  وحت�سني  �سحية،  خدمات 

وخا�سة تنظيم �لأ�سرة وخدمات �ل�سحة �لإجنابية.  

تطوير �لرب�مج �لتعليمية وور�ص �لعمل لتمكني �ملر�أة حول 

خمتلف �لق�سايا مبا يف ذلك حقوقها يف �ل�سحة و�لرفاه.

�حلياة  �أمناط  حول  �ل�سباب  ت�ستهدف  بر�مج  تطوير 

�ل�سحة  عنا�سر  كل  لت�سمل  فيها  و�لتو�سع  �ل�سحية 

متخ�س�سة  �سبابية  مر�كز  �إن�ساء  خالل  من  �لإجنابية 

�ملرتبطة  �حلاجات  تلبية  م�ستوى  رفع  على  �أي�سًا  تعمل 

بتنظيم �لأ�سرة.

�جلامعي  �ملنهاج  يف  �لجنابية  و�ل�سحة  �جلندر  دمج 

وتوحيد �لروؤى �جلندرية يف �خلدمات �ل�ست�سارية.

�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �خذ  يف  �مل�ساركة  من  �لن�ساء  متكني 

ب�سحتهم.   

العنف ضد
المرأة

�لعنف  هذ�  عن  �لتبليغ  عدم  ��ستمر�ر  من  �لرغم  على 

�أ�سا�ص  على  خمتلفة  باأ�سكال  قائم  لكنه  كبري،  ب�سكل 

جندري يف �لأردن مثل: �لعنف �جل�سدي، وجر�ئم �ل�سرف 

�لجتماعية  �ملعتقد�ت  بع�ص  ت�ستند  كما  و�لتحر�ص. 

و�لعاد�ت �إىل بع�ص �ملفاهيم �لدينية �خلاطئة يف تربيرها 

باآليات  �لعنف  من  �لناجون  يعلم  ول  �ملر�أة.  �سد  للعنف 

�حلماية  طلب  يف  مرتددين  ويبقون  و�حلماية  �لتحويل 

و�مل�ساعدة خوفًا من �لو�سمة �لجتماعية و�لنتقام.

لدى  �لب�سرية  �ملو�رد  حمدودية  يف  هنا  �لتحدي  يتمثل 

�ملناطق  يف  وخا�سة  �ملتخ�س�سني،  �خلدمة  مقدمي 

�لريفية.

حت�سني نظم �لإحالة ورفع �لوعي باخلدمات �ملتخ�س�سة 

�ملقدمة للناجيات من �لعنف �ملبني على �لنوع �لجتماعي 

من جهة، ورفع م�ستوى جهود ك�سب �لتاأييد للق�ساء على 

�لعنف �سد �ملر�أة كليًا. 

�ملقدمة  �لتدريبات  يف  �لجتماعي  �لنوع  منظور  دمج 

�لعامني،  و�ملدعني  و�ل�سرطة،  و�ملحامني،  للق�ساة، 

مدونة  تطوير  ذلك،  على  عالوة   . �خلدمات  ومقدمي 

و�خت�سا�سي  �لجتماعيني  للعاملني  خا�سة  �سلوك 

و�سمان  �مل�ساءلة  لتح�سني  �جتماعية  �لنف�ص  �خلدمات 

�ل�سرية. 

حتديث قاعدة بيانات موحدة حول �لق�سايا �ملوثقة للعنف 

�ملتوفرة  �لإحالة  نظم  �أثر  وتقييم  �جلندر  على  �ملبني 

�حلكومية  غري  �لوطنية  �ملنظمات  مع  �لوثيق  بالتعاون 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين �لعاملة يف هذ� �ملجال.  
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المراة
والنزاع

المسلح

�ل�سالم  حفظ  عمليات  يف  �لأردنية  �ملر�أة  م�ساركة  تبقى 

�لدولية دون �مل�ستوى ب�سبب �لعتبار�ت �لأمنية و�ملعتقد�ت 

ومهار�ت  �ملالية  �حلو�فز  توفر  عدم  وميثل  �لثقافية. 

�لتدريب �ملحددة عائقًا �أمام حتقيق تو�زن جندري ناجع 

يف ن�سر �لكو�در �لدولية. 

�لأردن  يبذلها  �لتي  �مل�سنية  �جلهود  من  �لرغم  وعلى 

و�لفل�سطينيات  �ل�سوريات  للالجئات  �لدعم  تقدمي  يف 

�لتحديات  تز�ل هنالك عدد من  �ململكة، ل  �ملقيمات يف 

�لدعم  �إىل  و�لو�سول  �لقت�سادي،  �لدعم  ناحية  من 

�ل�سحي، و�لتعليمي، و�لوقائي و�لنف�سي.  

�ملجتمعية  �لثقافة  لتغيري  �لتاأييد  ك�سب  حمالت  دعم 

�ملر�أة يف مهام  بانخر�ط  �ملرتبطة  �لو�سمة  و�لتغلب على 

حفظ �ل�سالم.

�ل�سالم  حفظ  قو�ت  لدى  �لقدر�ت  بناء  بر�مج  تعزيز 

وزيادة وعيهم حول �إدماج �لنوع �لجتماعي لدى �لرجال 

و�لن�ساء �ملجندين. 

 �سمان �لدعم �ملتز�يد من منظمة �لأمم �ملتحدة مل�ساركة 

�آمنة،  بيئة  �سمان  )مثل  �ل�سالم  حفظ  مهام  يف  �ملر�أة 

وتقدمي حو�فز خا�سة وخدمات لل�سابطات، �لخ(

حيث  �لعنف؛  من  و�لطفل  �ملر�أة  حلماية  مر�كز  توفري 

�لأردن بغ�ص  بالب�سر يف  �ملر�كز �سحايا �لجتار  ت�ستقبل 

�لنظر عن �جلن�سية، �أو �لعرق �أو �لدين.

�سمان �تباع نهج �سامل من قبل �لنظام �لق�سائي �لأردين 

يف معاجلة ق�سايا �لزو�ج �لق�سري للقا�سر�ت. 

خالل  من  للمر�أة  و�لأمان  �لنف�سي  �لدعم  توفري  �سمان 

طاقم مدرب ومتمكن. 

المرأة
واالقتصاد

ترتفع ن�سبة �لبطالة بني �لإناث ب�سكل ملحوظ يف �ملناطق 

�ملهم�سة، نتيجة عدم توفر فر�ص عمل و�ملعيقات �لثقافية. 

تو�فر فر�ص تدريب  ي�سهم تدين م�ستويات �لدخل وعدم 

�ملهني و��ستمر�ر �لتمييز يف �لعمل يف عدم ت�سجيع �ملر�أة 

وثنيها عن �لدخول �إىل �سوق �لعمل.  

�لقطاع  يف  وخا�سة  �لأجور  يف  �جلندرية  �لفجوة  وجود 

ي�ستوجب  �لعمل  قانون  يف  ن�ص  وجود  وعدم  �خلا�ص 

تكافوؤ �لأجور بني �لرجل و�ملر�أة يف عمل مت�ساوي �لقيمة، 

�سوق  يف  و�لعمودي  �لأفقي  �جلندري  �لف�سل  و��ستمر�ر 

�لعمل كلها �أمور ت�سكل جمتمعًة حتديًا كبريً� �أمام م�ساركة 

�ملر�أة �لقت�سادية. 

و�دخال  عملهن  حقوق  ب�ساأن  �لن�ساء  بني  �لتوعية  رفع 

�سيا�سات �ملو�رد �لب�سرية �حل�سا�سة للجندر مبا يف ذلك 

من  �لعمل  وخيار  �جلزئي  �لدو�م  �ملرنة،  �لعمل  �ساعات 

�ملنزل.

�لعمل وو�سع  �لن�ساء حول حقوقهن يف  �لوعي بني  تعزيز 

�لجتماعي،  للنوع  �حل�سا�سة  �لب�سرية  �ملو�رد  �سيا�سات 

مبا ي�سمل �ملرونة يف �ساعات �لعمل، و�لعمل بدو�م جزئي 

و�لعمل من �ملنزل. 

يف  �ملر�أة  لدمج  �ملكر�ص  �لتدريب  فر�ص  جمال  تو�سيع 

�سوق �لعمل، وم�ساندة �مل�سار�ت �ملهنية يف حقل �لبتكار 

و�لتكنولوجيا 

 

�إيجاد و�سائل للتعاون بني �لقطاع �لعام و�خلا�ص من �أجل 

معاجلة �لبطالة يف �سفوف �لإناث بطريقة فّعالة و�إن�ساء 

نظام �سكاوى للمر�أة �لتي تو�جه �لتمييز يف �لعمل.  
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المرأة في
السلطة 

وصنع
القرار

فال   ، �لنتخابات  يف  �ملر�أة  كوتا  �عتماد  من  �لرغم  على 

�لرجال  قبل  �سو�ء من  �ملر�أة،  �ل�سائدة عن  �لفكرة  تز�ل 

�أو �لن�ساء، هي �أنها �أقل قدرًة على تويل �ملهام �لقيادية. 

و�لأعر�ف  �لتقاليد  �إىل  غالبًا  �جلندرية  �لفجوة  وتعزى 

�ل�ساأن  �أن  وتعترب  �ل�سيا�سة  يف  �ملر�أة  م�ساركة  تقيد  �لتي 

�لعام هو جمال يهيمن عليه �لذكور. 

كما تفتقر �ملر�أة عمومًا �إىل �ل�ستقاللية �لقت�سادية كي 

ت�سارك يف �حلياة �لعامة و�ل�سيا�سية. ل تز�ل �ملر�أة غائبة 

عن �ملنا�سب �لقيادية �لعليا �أو، �إن وجدت فيها، فلي�ص يف 

مقدورها �أن توؤثر على عملية �سناعة �لقر�ر. 

ينبغي حث �ملر�أة من كافة �لأعمار و�خللفيات �لجتماعية 

و�لقت�سادية على �مل�ساركة يف عملية �سنع �لقر�ر يف كافة 

�ملجالت، وذلك من خالل �لفر�ص �لتدريبية و�مل�ساعد�ت 

�ملالية �ملر�سودة لهذه �لغاية.

�إجر�ء�ت  يف  �ملتكافئة  �لفر�ص  مبد�أ  وجود  �سمان 

�لعامة  �ملوؤ�س�سات  يف  و�لتدريب  و�لرتقية،  �لتوظيف، 

و�خلا�سة.

�لنهو�ص  �أجل  من  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاع  عمل  تكاتف 

باملر�أة بالنظر �إليها ك�سانعة قر�ر وقيادية.

اآلليات
المؤسسية

الخاصه
بتقدم

المرأة

كل  يف  متخ�س�سة  جندرية  وحد�ت  وجود  من  بالرغم 

�ملوؤ�س�سات �لوطنية �لرئي�سة ، فال تز�ل هنالك فجوة �إذ ل 

ينعك�ص وجودها على حتقيق دمج ناجح للنوع �لجتماعي 

�لوطنية، ول تز�ل هنالك بع�ص  �ل�سيا�سات و�خلطط  يف 

�لقئام  �لتمييز  تعزز  عنا�سر  على  تنطوي  �لتي  �لأحكام 

على �لنوع �لجتماعي وعدم �مل�ساو�ة.  

ينبغي دمج �ملو�زنة �مل�ستجيبة للنوع �لجتماعي على كافة 

�مل�ستويات �حلكومية من �أجل معاجلة �لق�سايا �جلندرية 

�خلطط  يف  و�لفتاة  �ملر�أة  حاجة  تلبية  من  و�لتحقق 

و�ل�سيا�سات �لوطنية.

تعزيز وتفعيل دور �سباط �لنوع �لجتماعي يف �ملوؤ�س�سات 

�لوطنية من خالل بر�مج تدريبية متخ�س�سة . 

حقوق
المرأة

اإلنسانية 

�ملر�أة  ل�سوؤون  �لأردنية  �لوطنية  �للجنة  دعت  لطاملا 

و�حلركة �لن�سائية يف �لأردن �إىل �جر�ء تعديل على عدد 

حقوقها  وتقو�ص  �ملر�أة  �سد  متيز  �لتي  �لن�سو�ص  من 

�لإن�سانية يف قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية، وقانون �جلن�سية، 

وقانون �لعقوبات �لأردين، وقانون �لتقاعد، وقانون �لعمل 

ونظام �خلدمة �ملدنية.

باأحكام  ملزمًا  نف�سه  �لأردن  يعترب  ل  ذلك،   �إىل  �إ�سافة 

“�سيد�و” �لتالية:
-  �ملادة 9، �لفقرة 2؛

-  �ملادة 16، �لفقر�ت )1( )ج(، �ملتعلقة باحلقوق �لنا�ضئة عن 

�نف�ضام عرى �لزوجية من ناحية �لإعالة و�لتعوي�ص - �لفقر�ت) د ( ، 

)ز ( من نف�ص �ملادة 16

مع  �لوطنية  �لت�سريعات  مو�ئمة  بتحقيق  �لتعجيل 

يف  �ل�ستمر�ر  مع  عليها،  �مل�سادق  �لدولية  �لتفاقيات 

�تفاقية  على  ��لتحفظات  حول  �لوطني  �حلو�ر  تن�سيط 

“�سيد�و”.

تاأمني فر�ص تدريبية ح�سا�سة للجندر للق�ساة و�ملحامني 

لتعزيز �إقر�ر حقوق �لإن�سان يف �ملحاكم وتطبيقها ب�سكل 

�سائب.

تعزيز مبد�أ �مل�ساو�ة وعدم �لتمييز يف �ل�سيا�سات و�سياغة 

من  للتحقق  �لقائم  �لت�سريعي  �لإطار  ومر�جعة  �لقو�نني 

�لتو�فق يف هذ� �ل�ساأن. 
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المرأة 
واالعالم 

ل تز�ل تعترب �ملر�أة �إىل حد ما متلقي غري فاعل للمحتوى 

�لإعالمي؛ فدورها �لّبناء لي�ص مدجمًا متامًا يف �لرب�مج  

�للغة  يف  متييز  هنالك  يز�ل  ول  �لإعالمية.  و�لت�ساميم 

�مل�ستخدمة لالإ�سارة �إىل �ملر�أة يف �لإعالم.  

�لع�سرين  �ل�سنو�ت  �لتقدم �حلا�سل يف  �لرغم من  وعلى 

�لو�سائط  يف  �سعوبات  تو�جه  �ملر�أة  تز�ل  ل  �ملا�سية، 

�لرجل  يتلقى  فال  �لدو�م(.  �ساعات  )مثال:  �لإعالمية 

و�ملر�أة �لت�سجيع �لالزم للقيام بنف�ص �لأدو�ر. 

تطوير ميثاق �أخالقي للعاملني يف �لإعالم من �أجل تعزيز 

دور �لإعالم يف �لتخفيف من �ل�سور �لنمطية �لثابتة حول 

�ملر�أة يف �ملحتوى �لإعالمي و�لتاأكد من �حرت�م حقوقها. 

�لعتبار  يف  تاأخذ  �أن  �لإعالمية  �لو�سائط  على  ينبغي 

�لو�سع �لجتماعي و�لثقايف للمر�أة �أثناء ت�سميم �لرب�مج، 

و�لتعبري عن �حتياجات �ملر�أة �ملختلفة.

�لبحث  �أدو�ت  �إىل  �لو�سول  حق  �لإعالميات  منح  يجب 

�ملنا�سبة وفر�ص �لتدريب لدعم دورهن وتقدمهن �ملهني 

يف هذ� �ملجال.  

المرأة
والبيئة

�لعالقة  يف  عام  �جتماعي  وعي  وجود  عدم  يالحظ 

تفتقر  كما  �لبيئية.  و�لتحديات  �جلندرية  �لق�سايا  بني 

مبادئ  لإدر�ج  مت�سق  منهج  �إىل  �أي�سًا  �لبيئية  �مل�ساريع 

تعميم �لنوع �لجتماعي و�ملوؤ�سر�ت �مل�سنفة ح�سب �لنوع 

تاأثرً�  �لأكرث  هي  �لريفية  �ملناطق  تز�ل  ول  �لجتماعي. 

�لغذ�ئي  �لأمن  ناحية  من  �ملناخي  للتغري  �ل�سديد  بالوقع 

يف �لأردن �إل �أن �ملر�أة �لتي تعي�ص يف هذه �ملناطق ل تعي 

يف �لغالب �لعو�قب �ملرتتبة عليه.      

ينبغي حتفيز �ملر�أة على �مل�ساركة يف عملية �سنع �لقر�ر 

�لدر��سة  ملتابعة  �ملر�سودة  باحلو�فز  �بتد�ًء  �لبيئي، 

�جلامعية يف  �حلقول �لعلمية. 

كل  يف  �جلندر  مع  متجاوبة  مو�زنة  ��ستخد�م  تعزيز 

بني  بالعالقة  �لعام  �لوعي  وتعزيز  �لبيئية  �ل�سيا�سات 

متكني �ملر�أة و�لتغري �ملناخي 

�إىل  تاأثريها  تعظيم  �أجل  من  �لبيئية  �ل�سيا�سات  حتتاج 

م�ستهدفًة  �لذ�تي  و�لكتفاء  �لدخل  توليد  مكونات  دمج 

�ملر�أة يف �ملناطق �لريفية.     

الطفلة
الفتاة

 �ل�سن �لقانوين للزو�ج �ل�سرعي يف �لقانوين �لأردين هو 

�أ�سا�ص  وعلى  ��ستثنائية  ظروف  ويف  �أنه  بيد  عامًا.   18

عند  بالزو�ج  ي�سمح  �أن  للقا�سي  يجوز  �لقا�سي،  �جتهاد 

�سن  15 عامًا. و�لعامل �لرئي�ص �لذي يبنى عليه �لجتهاد 

هو فيما �إذ� كان �لزو�ج �ملبكر ي�سب يف م�سلحة �لبنت 

�لف�سلى.  

عو�ئقا  �لثقافية  و�لأعر�ف  �ملجتمعية  �لتوقعات  ت�سكل 

�لكاملة حتى  �لفتاة لقدر�تها  ��ستغالل  م�سترتة حتد من 

يف �ملحيط �لأ�سري. �لفتيات �لالتي يع�سن يف �أ�سر كبرية 

�أو فقرية �أو من هن ذو�ت �إعاقة هن �لأكرث عر�سًة للخروج 

لال�ستغالل  عر�سًة  �أكرث  وبالتايل  �لتعليمي،  �لنظام  من 

و�لإ�ساءة. 

بالزو�ج يف ظروف  للفتيات  �ل�سماح  باآثار  �لق�ساة  توعية 

��ستثنائية قبل بلوغ �حلد �لأدنى �لقانوين. 

تهيئة فر�ص تدريبية وبر�مج ن�سر �لتوعية �لتي ت�ستهدف 

لإعادة  �ل�سغار(  �ل�سبيان  )خا�سة  و�لأطفال  �ل�سباب 

�لنظر يف �لقو�لب �لنمطية �لثقافية و�ملفاهيم �ملجتمعية 

�خلاطئة حول �لبنات.

�لعالقة  للت�سبيك مع �جلهات ذ�ت  تن�سيقية  �آليات  و�سع 

يف جمال حقوق �لفتيات وت�سكيل جلان وطنية متخ�س�سة 

ملقدمي �خلدمات.   
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6.  االستنتاجات
 

�لأردن  يف  �جلن�ضني  بني  بامل�ضاو�ة  �لنهو�ص  حماولت  تو�جه 

من  �لرغم  وعلى  و�جتماعية.  وموؤ�ض�ضية  ت�ضريعية،  عو�ئق 

�جلهود �ملبذولة، تو�جه مطالب تعديل �لت�ضريعات �لتي تهدف 

لتحقيق �مل�ضاو�ة ردود فعل �ضلبية من �لفئات �ملحافظة يف �ملجتمع 

و�لتي ترتدد �حلكومة يف جمابهتها. وينظر �إىل مطالب �حلركة 

لتو�فق  �نعكا�ضاً  �أنها »نخبوية« و«ن�ضوية« ولي�ضت  �لن�ضائية على 

ومو�جهتها  هذه  �لفعل  ردود  جذور  مع  �لتعامل  ويلزم  ثقايف، 

�لثقافة  على  �لتاأثري  وقنو�ت  و�لإعالم  �لتعليمي  �لنظام  �ضمن 

�ملجتمعية  مثل �ملجال �لديني. هناك حاجة �إىل ت�ضخري �لقدر�ت 

و�لطاقات لدى �ملجموعات �ل�ضبابية يف جميع �ملحافظات لتعزيز 

وبث �لطاقة يف �حلركة �ملطالبة بامل�ضاو�ة بني �جلن�ضني يف �لأردن. 

وميكن حتقيق ذلك من خالل دعم منظمات �ملجتمع �ملدين على 

وك�ضب  �حل�ضد  على  بالقدرة  �ل�ضباب  لت�ضليح  �ملحلي  �مل�ضتوى 

�للجنة  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود  �ضيدعم  مما  للتغيري،  �لتاأييد 

�لوطنية �لأردنية ل�ضوؤون �ملر�أة و�ملنظمات �لن�ضائية على �مل�ضتوى 

�ملجتمع �ملدين يف �إدخال تعديالت على �لت�ضريعات و�لق�ضاء على 

كافة �أ�ضكال �لتمييز �ضد �ملر�أة.

يعمل �ئتالف �لربملانيات وجلان �ملر�أة يف جمل�ضي �لنو�ب و�لأعيان 

بني  �مل�ضاو�ة  �أجندة  لتمرير  �لنو�ب  جمل�ص  على  �لتاأثري  على 

�أن وجود هذ� �لئتالف  بيد  �لت�ضريعي.  �مل�ضتوى  �جلن�ضني على 

�لن�ضاء  من  حرجة  كتلة  بوجود  �إل  �أهد�فه  لتحقيق  يكفي  ل 

ويعك�ص  �لذكور.  من  �جلن�ضني  بني  �مل�ضاو�ة  و�أن�ضار  �لربملانيات 

هذ� �لو�قع �حلقيقة �لتي تو�جهها �ملر�أة يف مو�قع �ضنع �لقر�ر 

�لقطاعني  �لعليا يف  و�ملنا�ضب  �لتنفيذية،  �ل�ضلطة  عموماً، مثل 

�لعام و�خلا�ص، و�لأحز�ب �ل�ضيا�ضية، وجمال�ص �لنقابات �ملهنية، 

�لخ. كما مل يتم تبني و��ضتخد�م ��ضرت�تيجيات دعم م�ضاركة �ملر�أة 

يف ميد�ن �ضناعة �لقر�ر بالكامل حتى �لآن ، ويرجع ذلك جزئياً 

�لغاية.  لهذه  �ملر�ضودة  و�لب�ضرية  �ملالية  �مل�ضادر  توفر  �إىل عدم 

ويف هذه �لأثناء، يحتاج �ئتالف �لربملانيات �إىل �لعمل على بناء 

حتالفات مع �للجان �لأخرى و�ئتالفات لتو�ضيع قاعدة تاأثريه يف 

�لربملان من �أجل حتقيق �لتغيري�ت �ملن�ضودة.

ل ز�لت �أجندة �لتنمية بحاجة �إىل �أن تعترب ق�ضية �ملر�أة نقطة 

حمورية يف منظومة حقوق �لإن�ضان . وي�ضتدعي هذ� بذل �ملزيد 

و�أق�ضامها  �لجتماعي  �لنوع  وحد�ت  قدر�ت  لبناء  �جلهود  من 

لتمكينها �ضمن �لبنى �لتنظيمية �لقائمة من �أجل تعزيز وتقوية 

جهود تعميم �لنوع �لجتماعي على �مل�ضتوى �حلكومي لتوؤثر يف 

عمليات �لتخطيط و�ضناعة �ل�ضيا�ضة. كما تنادي �أي�ضاً بائتالف 

�مل�ضاندين  �لن�ضاء و�لرجال  �لن�ضطاء �حلقوقيني من  �أقوى بني 

لنظر�ئهم �حلكوميني.

على  يعمل  و�ل�ضيا�ضات  �خلطط  يف  �لجتماعي  �لنوع  �إدماج  �إن 

��ضتغالل ر�أ�ص �ملال �لب�ضري من طاقات �لرجال و�لن�ضاء  ليقودو� 

هم عملية �لتنمية مع �لأخذ بعني �لعتبار �لتفاوت يف ��ضتحد�ث 

فر�ص �لعمل وتقدمي �خلدمات بني �ملناطق �جلغر�فية �ملختلفة. 

�ملر�أة  تتحمل  �لتي  �لقت�ضادية،  �لتحديات  مو�جهة  �أجل  ومن 

�جلزء �لأكرب من عو�قبها، حتتاج �خلطط و�ل�ضيا�ضات �لإمنائية 

�حلكومية �إىل �عتماد منهج متكامل يتناول �لتحديات يف قطاع 

و�لفر�ص  �لعمل  فر�ص  ��ضتحد�ث  يف  وحتديد�ً   – �لت�ضغيل 

�لقت�ضادية – مع �ضمان �لو�ضول �ملتكافئ �إىل �لفر�ص و�ملو�رد، 

مكان  يف  �جلن�ضي  �لتحر�ص  مكافحة  �ضيا�ضات  وتطبيق  و�دخال 

بنية  �إىل  �إ�ضافة  منا�ضبة  بتكلفة  ح�ضانة  دور  وتوفري  �لعمل، 

�لعملية  هذه  ت�ضتلزم  �ملو��ضالت.  مثل  وموثوقة  �آمنة  حتتية 

�خلا�ص  �لقطاع  و  �لعام  �لقطاع  جهود  وتن�ضيق  قوية  �ضر�كة 

�لذي  �ملو�زنة  عجز  �ضوء  يف  خا�ضة  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات 

�ل�ضعب  �إقليمية من  �لأردنية يف ظل ظروف  �حلكومة  تو�جهه 

�لتنبوؤ بها. 
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