


التنمية المستدامة

المتحدة وضعتها االمم التي أالهداف مجموعة من هي 
وهي رؤية ( 2030)والتي تعرف ايضا باسم االجندة العالمية 

ودعـوة عالميـة للعمل من اجل القضاء على الفقر وحماية 
كوكب األرض وضمان تمتع جمــيع الشعــوب بالسالم 

.2030واالزدهــار بحلول عــام 



اهم ما يميز اهداف التنمية 
المستدامة 

ى اهداف مترابطه فأي نجاح في تحقيق هدف بعينه في معالج موضوع يؤد-1
.الى تحقيق اهداف اخرى

ن تستلزم تكاثف والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي حتى تتمكن م-2
لقادمة اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياه بطريقة مستدامه لالجيال ا

.

تمثل خارطه طريق شاملة وهي تعالج االسباب الجذرية للفقر وتوجد -3
.الشعوب الحداث تغيير ايجاد للعالم أجمع 

وعندما نقول اهـداف عالمية واجنده عالمية فإنه ال يمكـن لدولة ان 
ا تعمل لوحدهـا لتحقيق النمـو اإلجتماعي واالقتصادي داخل حدودها فقط ب

يجب على الدول ان تتكاثف لضمان تحقيق االهداف واالستدامة للعالم
.أجمع 





الهدف الخامس المساواة بين 
(Gender equality )الجنسين

ذي ال ويقصد به القضاء على كافة أشكال التميز ضد النساء والفتيات وال
يمثل حقآ اساسآ من حقوق 

اإلنسان فقط وانما هو عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية 
. المستدامه 

وحسب اليونيسيف فأن المساواة بين الجنسين هي أن الرجال والنساء 
كون يتمتعوا بنفس الحقوق والموارد والفرص والحماية اال إنها ال تطلب أن ي

.الرجال والنساء متشابهين أو أن يتم معاملتهم بالمثل 

عهم هو هدف لخلق التكافؤ بين الجنس وتمت-:والمساواه بين الجنسين 
ي بكافة الحقوق واالمتيازات في جميع مجاالت الحياه من اجل المشاركة ف

.التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة اشكال التمييز ضد المراه 

مفروضه النابعة من االعتماد ان االختاالف البيولوجي بين الجنس يصف االدوار ال
.اجتماعيآ 



األردن والمساواة بين الجنسين 



عملت الحكومه االردنيه من خالل وضع االستراتيجيات 
المتعدده على بذل جهودها لتحقيق المساواه بين 

الجنسين ولكنه لم يستطيع ان يقدم تحسنا ملحوظا 
المنتدى ))على سلم ترتيب المساواة بين الجنسين 

فقد افاد التقرير ان (( 2016االقتصادي العالمي لعام 
دوله على 144من اصل 134االردن جاء في المرتبه 

من 140والمرتبه 2016سلم الفجوه الجندريه لعام 
كما اشار 2015في الفجوه الجندريه لعام 145اصل 

التقرير الى ان تحسننا طفيفا طرأ على المساواه 
باالجور بقطاع االعمال في االردن اال ان هذا التحسن 

ه  الطفيف لم يساعد االردن بتقدم الترتيب بصوره الفت
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وحسب اللجنه الوطنيه لشؤون المراه ان االردن لم يحقق تقدم 
حيث 2019يحرز في مجال اغالق الفجوه بين الجنسين لعام 

بلغ مؤشر االردن للفجوة الجندريه  0,603

وهذا المؤشر لم يخرج االردن من ذيل القائمه وتركهافي المركز 
دوله  الفتة الى ان االردن احرز تقدما قليال 144من بين 134

0,59 والذي بلغ 2015عن ما احرزه في عام 

دوله في الشرق االوسط 18ما بين 12وجاء االردن في المركز 
,  وشمال افريقيا متاخرا عن تسع دول عربيه من بينها الجزائر 

موروتانيا ودول الخليج ما عدا السعوديه ,مصر  ,تونس 



مؤشرات إيجابية الغالق الفجوة الجندرية 
في األردن  

 اقترب االردن من إغالق الفجوة في مجال الصحة
996,0وفرص الحياه 

 993,0اغالق الفجوة الجندريه في التحصيل العلمي



مؤشرات الجندرية  - 381,0الفجوة الجندرية في المشاركة االقتصادية

- 73,0الفجوه الجندرية في المشاركه السياسية



أسباب وجود الفجوة الجندريه في 
.التمكين االقتصادي للمرأه 

 التراجع الكبير في المشاركة في سوق العمل.

 اتساع فجوه االجورما بين الذكور واإلناث.

التحديات االجتماعية والتشريعية التي تواجهه فرص مشاركة المرأة في
.الفضاء العام

  غياب السياسات والخطط الداعمه لتمكين المرأة.

رأة عدم تخصيص الموازنات لتنفيذ الخطط والبرامج الساعيه لتمكين الم
.اقتصاديآ 

 وتدفق اعداد كبيرة من 2011الوضع العام الذي تمر به االردن منذ عام
.  الالجين والذي احدث ضغطآ كبير على البنية التحتية والموارد



كيف تحقق المساواه بين الجنسين والتمكين 
.اإلقتصادي للمرأة 

واستراتيجيات واضحة ومراعيه للنوع الجنساني في ادارة ضمان حوكمه-

.الموارد الطبيعية مثل االرض 

دعم إدماج اإلعتبارات الجنساني في اجراءات الحماية اإلجتماعية لتمكين-
.النساء والرجال من المشاركة في العملية األقتصادية 

لجة العمل على لقضاء على العوائق المتعلقة بالتمكين اإلقتصادي ومعا-
مل موضوع عمل النساء غير المدفوع االجر وغير الوارد إحصائيآ وتشجيع الع

.الكريم للنساء 

.تحقيق المساواه في امكانية الوصول للموارد االنتاجية المتاحة -

دعم وصول المرأة الى الخدمات التقنية والنظم الزراعية وضرورة ملكيتها-
.وادارتها المستدامة 

-





وزارة الزراعه االردنية والمساواه بين 
الجنسين والتمكين اإلقتصادي 

إيجاد بيئة 
مؤسسية 
أة تمكينيه للمر

جعل دور المرأة 
واضح في العملية 

الزراعية 

تبني نهج 
يراعي الفوارق 
بيت الجنسين 

التمكين 
األقتصادي للمرأة 

الريفية 





تبنت وزارة الزراعة نهجآ يسعى الى تحقيق 
آ المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادي

-:أجراءات اهمها وذلك من خالل عدة 

 وضع االستراتيجية الوطنية لوزارة الزراعه والتي تتضمن في بنودها.

(12 )– زياده مساهمه المرأة في التنمية الريفية وقد ظهر هذا جليآ في
ادراج مديرية التنمية الريفية وتمكين المرآة ضمن هيكلة وزارة الزراعة
ن خالل وتخصيص نشاطات هذه المديرية نحو تعزيز تمكين المرأة اقتصاديآ م
ويقية تدريبها وتأهيلها في المجاالت االنتاجية وتشبيكها مع المنافذ التس

. بهدف دعم الفئات المهمشة والضعيفة 

(13 )–دعم األمن الغذائي من حيث توفيره واتاحته للجميع حيث عملت
مشاريع األمن الغذائي في وزارة الزراعة االردنية على إيجاد فرص عمل 

زراعية مناسبة للمراه الريفية االردنية ووضع نسب فرص عمل زراعيه 
مناسبة للمرأة الريفية االردنية ووضع نسب من الموازنات الخاصة بهذه

المشاريع لتشغيل السيدا ت ضمن أجور مساوية الجور الرجال وساعات 
.عمل كذلك 

(14 )– زيادة دخول المزارعين سواءآ اناثآ ام ذكور من خالل ايجاد انشطة
.زراعية ريفية متكامله تشارك فيها النساء والرجال 





على ابراز دور المرأة في العملية كما عملت
-:الزراعية واعطاؤها اهمية وذلك من خالل 

1- تدريب النساء تدريبآ متخصصآ في مجاالت القطاع الزراعي .
2-نتجات تحضير النساء على انشاء الجمعيات بهدفة تطوير منتجاتهن وابتكار م

.جديدة وتسهيل انضمامهن الى اعضاء نشيطين 
3-ق تحسين ادوار المرأة في سالسل القيمة لتشمل ادوار التجهيز والتسوي

. والتي ال تشكل حاليآ قوة رئيسية للنساء في سالسل القيمة 
4-جيا زيادة فاعلية ودور المرأة في سالسل القيمة من خالل الوصول للتكنولو

.الحديثه 

وجعل دور المرأة في العملية الزراعية واضحآ يضمن تحسين جمع البيانات
وهذه امر بالغ االهمية لصياغة , حسب نوع الجنس ونشرها واستخدامها 

السياسات الزراعية السليمة المراعية للنوع االجتماعي والمساواه بين 
.الجنسين 

ين والتشاركيه والتعاونية مع المؤسسات والوزارات االخرى والداعمه للمساواه ب
.الجنسين لتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق الهدف المرجو




