
                          

        ))))٢٠٢٠٢٠٢٠++++بيجين بيجين بيجين بيجين ((((التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية 

  "ا*ستعراض الوطنّي للتقدم المحرز في تنفيذ إع�ن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 

  ومستشارة التخطيط ا�ستراتيجي والمشاريع

  للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة
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التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية 

        

ا*ستعراض الوطنّي للتقدم المحرز في تنفيذ إع�ن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً 

        

        

        

        

        

  منى مؤتمن. د: إعداد

ومستشارة التخطيط ا�ستراتيجي والمشاريعا�مينة العامة المساعدة 

للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة
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التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية التقرير الوطني للمملكة األردنية الهاشمية 

ا*ستعراض الوطنّي للتقدم المحرز في تنفيذ إع�ن ومنھاج عمل بيجين بعد عشرين عاماً "

ا�مينة العامة المساعدة 
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        المعظمالمعظمالمعظمالمعظم    الحسينالحسينالحسينالحسين    بنبنبنبن    الثانيالثانيالثانيالثاني    هللاهللاهللاهللا    عبدعبدعبدعبد    الملكالملكالملكالملك    الجاللةالجاللةالجاللةالجاللة    من أقوال صاحبمن أقوال صاحبمن أقوال صاحبمن أقوال صاحب

  
 يس*ير المملك*ة، امت*داد عل*ى المحلي*ة المجتمعات وفي الصحية، والخدمات التعليم، قطاع في ا�ردنيين آ�ف جھود وبفضل أنه"

 التح*اق ض*مان ھ*دف تحقي*ق المملك*ة اس*تطاعت المث*ال، سبيل على الثاني الھدف ا�لفية، أھداف من العديد تحقيق نحو ا�ردن
 يحتاجونھ*ا الت*ي والمھ*ارات للط*Dب التعل*يم وت*وفير...  الش*باب بين ا�مية إنھاء...  وإكماله ا�ساسي التعليم في ا�طفال جميع

  ".اFنجاز لتحقيق
  

 والخدمات التعليم توفير في سواء ا�خرى، ا�ھداف إلى الوصول في النجاح يُعزز ا�لفية أھداف من أي في نحققه إنجاز فكل"
 أن ونس*تطيع. ا�قتص*ادية الف*رص إيج*اد أو والش*باب، النس*اء تمك*ين أو أعل*ى، معيش*ية مس*تويات تحقي*ق أو ا�فضل، الصحية

 غي*ر اFنج*از على الحفاظ لكن. والدولية الوطنية ا�ستراتيجيات في ا�لفية أھداف تحقيق استراتيجيات دمج عبر اFنجاز نعظم
  ".العالمية الفرص وتوافر والشراكة، السDم، في والمتمثلة التنمية، مسيرة تحتاجھا التي الظروف إيجاد دون من ممكن

  
/ نيوي%ورك/ المتح%دة ل$م%م العام%ة الجمعي%ة في ل$لفية ا"نمائية ا�ھداف حول المستوى رفيع العام ا�جتماع في الثاني عبدهللا الملك ج�لة خطاب(

  )٢٠١٠ سبتمبر -أيلول ٢٠/ ا�ميركية المتحدة الو�يات
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صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة األمم المتحدة صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة األمم المتحدة صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة األمم المتحدة صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، سفيرة النوايا الحسنة لهيئة األمم المتحدة : : : : خطابخطابخطابخطاب
        ٢٠٢٠٢٠٢٠++++للمرأة بمناسبة إطالق عملية مراجعة وتقييم إعالن بيجين للمرأة بمناسبة إطالق عملية مراجعة وتقييم إعالن بيجين للمرأة بمناسبة إطالق عملية مراجعة وتقييم إعالن بيجين للمرأة بمناسبة إطالق عملية مراجعة وتقييم إعالن بيجين 

  

معلماً رئيساً في تعزيز المساواة بين الرجال والنساء، ولحظ*ة فارق*ة ف*ي حي*اة الحرك*ة النس*ائية  ١٩٩٥كان إعDن بيجين عام "
تل*ك الفت*رة قطعن*ا ش*وطاً ط*ويDً، ولك*ن العالمية، مما ساھم بتمكين المDيين من النساء والفتيات وفتح آفاق المستقبل لھن، ومنذ 

ھذا يقودنا إلى التساؤل عما إذا كنا قد ھيأنا ا�جواء لجيل الشباب الذي ورث إنجازات بيجين ليك*ون عل*ى دراي*ة كامل*ة باaم*ال 
يون بالحفاظ عل*ى والطاقات التي تم بناؤھا آنذاك، وا�ھمية التي يحملھا إعDن بيجين لھم، �ن الشباب في نھاية ا�مر ھم المعن

روح إعDن بيجين ودفع مكتسباته إلى ا�مام، وعلى الرغم من ا�ضطرابات المتعددة التي أثرت على معظم مناطق العالم من*ذ 
ذالك الحين؛ سواء الحروب أو ا�زمة المالي*ة العالمي*ة وتبعاتھ*ا أو الربي*ع العرب*ي، لمس*نا الجھ*ود الكبي*رة الت*ي بُ*ذلت م*ن أج*ل 

ء والفتيات في مجا�ت عديدة، بالمقابل علينا أن نستشرف ما يمك*ن أن يحمل*ه لن*ا ھ*ذا الق*رن الجدي*د، وكي*ف يمكنن*ا تمكين النسا
لق*د ت*م إج*راء تقي*يم Fع*Dن ومنھ*اج . ا�ستمرار بتنفيذ إعDن ومنھاج عمل بيجين، بالرغم م*ن مث*ل ھ*ذه ا�وض*اع وت*داعياتھا

ف*ي ھ*ذه المرحل*ة م*ع تقي*يم ا�ھ*داف اFنمائي*ة لmلفي*ة، والت*ي ستص*ب ف*ي ج*دول عمل بيجين من قبل، ولكن مع تزامن التقي*يم 
، آمل أن نتمكن من إرساء أرض*ية مش*تركة بينھم*ا، وأن نتف*وق عل*ى أنفس*نا م*ن خ*Dل اتخ*اذ ٢٠١٥أعمال التنمية لما بعد عام 

جدارة على ما سبق وجعل نتائجه أقرب م*ا  توجه علمي وواقعي لھذا الموضوع، ففي نھاية ا�مر علينا أن نبني ھذا التقييم بكل
يمكن للتطبيق، فبإرادة أخواتي العربيات، ومشاركة المرأة في كل أنحاء العالم، وجمي*ع المھتم*ين بقض*ايا حق*وق الم*رأة، أرج*و 

  ."أن نتمكن من إعادة الزخم وا�لق الذي شھدناه في بيجين
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  صفحة المحتويات
 

 .١٩٩٥ل%نجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ عام تحليل عام : ا�ولالباب  -
  :، وتشمل٢٠٠٩ھتمام الحاسمة لمنھاج عمل بيجين منذ عام �تنفيذ مجا+ت ا يالتقدم المحرز ف: يالباب الثان -

  .مجال المرأة والفقر  -أ 
  .مجال تعليم المرأة وتدريبھا  -ب 
  .المرأة والصحة مجال  -ج 
   .العنف ضد المرأة مجال  -د 
   .المرأة والنزاع المسلح مجال  -ه 
   .المرأة وا+قتصاد مجال  - و 
   .مواقع السلطة وصنع القرار يالمرأة ف مجال  -ز 
   .اIليات المؤسسية للنھوض بالمرأة مجال  -ح 
   .للمرأة اNنسانحقوق  مجال  -ط 
   .المرأة واNعPم مجال  -ي 
   .المرأة والبيئة مجال  -ك 
   .الطفلة مجال  - ل 

 .البيانات واNحصاءات: الباب الثالث -
  .ا�ولويات الناشئة: الرابع الباب -
  .قائمة المراجـــع -
  .المرفقات قائمة -
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 ١٩٩٥تحليل عام ل%نجازات التي تحققت والتحديات التي صودفت منذ عام : ا�ولالباب 
 

  :مقدمة
، 4ب�د لن�ا م�ن أن نتوج�ه )٢٠+بيج�ين (بمناسبة إعداد التقرير الوطني للمملكة ا$ردنية الھاشمية لغايات استعراض وتقييم تنفيذ إع�ن ومنھ�اج عم�ل 

باEنجازات بالتقدير لنساء ا$ردن وللمؤسسات المعنية بقضايا المرأة على كل ما تحقق من إنجازات على مختلف الُصعد والمجا4ت؛ سواء ما يتعلق 
ثل�ت ببع�دھا التربوية التي تمثلت ببعدھا الكمي بارتفاع معد4ت التحاق الفتيات بمختلف المراحل التعليمية بدرجة فاقت الذكور ف�ي معظمھ�ا، مثلم�ا تم

4ختب�ارات الوطني�ة والدولي�ة ف�ي النوعي بتميّز نتائج التحصيل التعلّمي لطالباتنا اEناث وتفوقھن على زمئھن الذكور وفق�اً لم�ا أش�ارت إلي�ه نت�ائج ا
ل�ة ولكب�ار مختلف المباحث والمستويات التعليمية، أو ما يتعلق بالتقدم الملموس في مجال توفير الرعاية الص�حية الش�املة والمجاني�ة لWموم�ة والطفو

ا وتبن��ى السياس��ات الكفيل��ة بتلبي��ة وكبي��رات الس��ن والمص��ابين والمص��ابات ب��أمراض مزمن��ة، أو ف��ي مج��ال مراجع��ة التش��ريعات وتع��ديلھا وتطويرھ��
ده احتياجات النساء وإطق طاقاتھن لخدمة أسرھن ومجتمعاتھن المحلي�ة ووط�نھن، والكفيل�ة بإعم�ال واحت�رام وحماي�ة حق�وقھن اEنس�انية، وم�ا ش�ھ

ء والتي تقدمھا الجھات الحكومية ومنظمات ا$ردن من إنجازات على سبيل التوسع والتنوع في البرامج والخدمات التأھيلية والتدريبية الموجھة للنسا
  . المجتمع المدني في مختلف مناطق المملكة

تكام�ل ھذه اEنجازات التي لم تك�ن لتتحق�ق ل�و4 اEس�ھامات القيّم�ة لWردني�ات جنب�اً إل�ى جن�ب م�ع أش�قائھن الرج�ال ا$ردني�ين ف�ي ش�راكة وتع�اون و
لملك عبدهللا الث�اني اب�ن الحس�ين المعظ�م؛ والت�ي ج�اءت اس�تجابة لتطلع�ات ا$ردني�ين وا$ردني�ات ترجمة لرؤى وتوجيھات جلة قائد البد المفدى ا

حك�ام جميعاً نحو إعء ق�يم الح�ق والعدال�ة والمش�اركة والمس�اواة، وعملھ�م مع�اً م�ن أج�ل الحري�ة والكرام�ة المكفول�ة لك�ل أردن�ي وأردني�ة بموج�ب أ
مي الحنيف والرسا4ت السماوية، والتزاماً بمب�ادئ حق�وق اEنس�ان العالمي�ة وبأحك�ام المواثي�ق وا4تفاقي�ات الدستور، واستناداً إلى مبادئ الدين اEس

يُمث�ل إنج�ازاً  الدولية لحقوق اEنسان التي صادق عليھا ا$ردن وأعلن التزامه بھا، بما فيھا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم�رأة، مم�ا
  .ز حقوق المرأة ا$ردنية كمواطنة وكإنسانة تنطبق عليھا كافة النصوص التشريعية وأحكام ا4تفاقيات كما تنطبق على الرجلآخر ساھم في تعزي

؛ أداء عملھا بالبناء على اEنج�ازات الت�ي حققتھ�ا النس�اء والمنظم�ات ١٩٩٢واصلت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسھا في عام وقد 
وبالتعاون والتنس�يق م�ع مختل�ف ال�وزارات والمؤسس�ات الحكومي�ة والمؤسس�ات ا$ھلي�ة ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني ومؤسس�ات القط�اعين  النسائية؛

المس�يرة  ا$كاديمي واEعمي المعنية بقضايا المرأة، للنھوض بالمھام الموكلة إليھا، ولتحقيق المزي�د م�ن اEنج�ازات الوطني�ة ومعالج�ة م�ا يعت�رض
حقق�ت اللجن�ة الوطني�ة برئاس�ة ص�احبة الس�مو  فق�د. الخاص�ة ب�المرأة ا$ردني�ة ت ومعيق�ات، ومتابع�ة تنفي�ذ وتطبي�ق ا4س�تراتيجيات الوطني�ةمن عقب�ا

، كما أحدثت تغيي�راً إيجابي�اً كبي�راً وملموس�اً ف�ي حي�اة ا$ردني�ات رغ�م الظ�روف عدةالملكي ا$ميرة بسمة بنت طل المعظمة منذ تأسيسھا إنجازات 
ا الصعبة التي تعيشھا المنطقة، فقد سعت جاھدة 4نتزاع حضورھا وتعزيز مكانتھا بكافة المجا4ت، وأسھمت في إحداث تطورات ھام�ة ف�ي مس�يرتھ

وتواص�ل اللجن�ة . قليمي�اً ودولي�اً، فق�د خط�ت خط�وات واس�عة نح�و ا$فض�ل ف�ي مج�ا4ت مختلف�ةإعربياً و ى بهنموذج يحتذأوصو4ً إلى حالة نادرة و
كم�ا عب�ر عنھ�ا ص�احب الجل�ة المل�ك عب�دهللا الث�اني المعظ�م، م�ن خ�ل مب�ادرات مل�ـكية مميّ�زة وإرادتھ�ا عملھا مستندة إلى رؤية القيادة الھاش�مية 

   .عقبات أو صعوبات ا منھوما زالت اللجنة الوطنية تعمل بجھد مؤسسي تشاركي، ومثابرة 4 تكل و4 تمل بھدف تذليل كل ما يعيق تقدم. عديدة
  

اNنجازات الرئيسة التي حققھا ا�ردن في إطار تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المYرأة منYذ اعتمYاد إعPYن ومنھYاج ) أ(
  :عمل بيجين

لتعزي��ز المس��اواة ب��ين الجنس��ين وتمك��ين الم��رأة  الرامي��ة تعزي��ز انتھ��اج منح��ى التخط��يط ا�س��تراتيجي التش��اركي؛ ف��ي إط��ار الجھ��ود الوطني��ة) ١
  :وا�رتقاء بواقعھا في مختلف مجا�ت الحياة

  :إقرارھامتابعة إعداد ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية وتحديثھا وتطويرھا، و -أ
، وف�ي )٢٠١٠-٢٠٠٦(الثانية للم�رأة ا$ردني�ة  ؛ وا4ستراتيجية الوطنية١٩٩٣بعد أن صدرت ا4ستراتيجية الوطنية ا$ولى للمرأة ا$ردنية في عام 

، المتضمن تكلي�ف اللجن�ة الوطني�ة ٢٤/٩/١٩٩٦بتاريخ  ٩٣٦٥-٨-١١-٢١ضوء تقييم مخرجاتھا ونتاجاتھا؛ واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 
يثھا وتطويرھا، وانطقاً من آلي�ات العم�ل الت�ي تعتم�دھا ا$ردنية لشؤون المرأة، بمتابعة تنفيذ ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية والعمل على تحد

-٢٠١٣(للم�رأة ا$ردني�ة  -الثالث�ة  –في تحقيق ذلك؛ قامت اللجنة الوطنية بقيادة جھد وطني ش�مولي تك�املي Eع�داد وتط�وير ا4س�تراتيجية الوطني�ة 
، مثلم�ا تنس�جم م�ع )٢٠١٣-٢٠١١(والبرن�امج التنفي�ذي التنم�وي ، والتي تنبثق م�ن أحك�ام الدس�تور ا$ردن�ي وتتماش�ى م�ع ا$جن�دة الوطني�ة )٢٠١٧

ومع ا4ستراتيجيات والخطط الوطنية لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات المعنية ) ٢٠١٦-٢٠١٣( لWعوام برنامج عمل الحكومة
وقد تم إعداد ا4ستراتيجية لتك�ون إط�اراً مرجعي�اً لعم�ل . Eنسانبقضايا المرأة، وترتكز على مبادئ الشريعة اEسمية وقيم المجتمع ومبادئ حقوق ا

ف��ي اللجن�ة الوطني�ة والمؤسس�ات الحكومي��ة والخاص�ة ومنظم�ات المجتم��ع الم�دني ذات العق�ة بتمك��ين الم�رأة وا4رتق�اء بواقعھ��ا وتعزي�ز مش�اركتھا 
  .مختلف الميادين

، وتحديد اEيجابيات لتعظيم أثرھا وتحديد الفجوات للعمل على وضع الخط�ط والب�رامج ولغايات تعّرف واقع المرأة وأوضاعھا في مختلف المجا4ت
لتش�خيص واق�ع قط�اع الم�رأة، ال�ذي اش�تمل عل�ى تحلي�ل الت�أثيرات ) Analysis PESTEL( الكفيلة بتجاوزھ�ا، فق�د ت�م توظي�ف تحلي�ل البيئ�ة الكلي�ة

لواق�ع قط�اع الم�رأة، ال�ذي ) (SWOTتحلي�ل تطبي�ق  إض�افة إل�ى. والتكنولوجي�ة، والبيئي�ة، والقانوني�ةالسياسية، وا4قتصادية، وا4جتماعي�ة، : التالية
التھدي�دات الس�ائدة ف�ي البيئ�ة الخارجي�ة، إض�افة إل�ى تع�ّرف / اشتمل على تلخ�يص نق�اط الق�وة ونق�اط الض�عف ف�ي البيئ�ة الداخلي�ة، وتحدي�د التح�ديات

  .ثمارھا في تحويل نقاط الضعف والتحديات والتھديدات إلى نقاط قوٍة والبناء عليھاالفرص المتاحة في البيئة الخارجية 4ست
تعزي�ز التش�بيك وبن�اء الش�راكات ا4س�تراتيجية م�ع مختل�ف بتم اعتماد النھج التشاركي متعدد ا$بعاد وا4ختصاصات في التعامل مع قضايا الم�رأة، و

. ع الم��دني والقط��اعين ا$ك��اديمي واEعم��ي والمنظم��ات الدولي��ة المعني��ة بقض��ايا الم��رأةالمؤسس��ات الوطني��ة الرس��مية والخاص��ة ومنظم��ات المجتم��
وروع��ي ا4نفت��اح عل��ى التج��ارب والخب��رات وأفض��ل الممارس��ات والمس��تجدات والمنھجي��ات المتط��ورة المتبن��اة ف��ي إع��داد ا4س��تراتيجيات والخط��ط 



٦ 

 

وصية البيئة ا$ردنية، والتوظيف الفاعل لوسائط تكنولوجيا المعلومات وا4تصا4ت المتنوعة والتقارير العربية والدولية، واEفادة منھا بما يئم خص
  .  في خدمة قضايا المرأة

وس المتعلم�ة وانطقاً من ا4ھتمام بأولويات المرأة ومتطلباتھا في مختلف محافظات المملكة، وإيماناً بضرورة البناء على الخبرات التراكمية وال�در
رائدات ولمؤسساتنا الوطنية، فقد تم تنفيذ حملة وطنية للحوار حول وضع المرأة وأولوياتھا في محافظات المملكة؛ تضمنت عق�د سلس�لة م�ن لنسائنا ال

لقاًء ُعقدت في إط�ار المش�اورات وا4ستش�ارات Eع�داد ا4س�تراتيجية الوطني�ة ) ٢٥(ا4جتماعات واللقاءات وورش العصف الذھني التي بلغ عددھا 
  .، والتي تم خلھا تفعيل النقاش والحوار مع مختلف ھيئات المجتمع وقطاعاته المختلفة رجا4ً ونساءً )٢٠١٧ -٢٠١٣(أة ا$ردنية لWعوام للمر

اجتماعي��اً وسياس��ياً "ُعني��ت بإدم��اج أح��دث المس��تجدات المتص��لة بتمك��ين الم��رأة ) ٢٠١٧-٢٠١٣(علم��اً ب��أن ا4س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة 
  : والتي تم صياغتھا وفق مجموعة متكاملة من المحاور؛ ھي" واقتصادياً وقانونياً 

التعليم، والصحة، والعن�ف ض�د : الذي يتضمن مجا4ت فرعية عدة، ھي ؛)أي التمكين ا�جتماعي(محور ا8من ا;نساني والحماية ا�جتماعية  •
والم�رأة المرأة، والبيئة والتغير المناخي، والمرأة ذات الحاجات ا$ساسية والتحديات الخاصة، بما في ذلك؛ ا$من الغذائي، والمأوى واEس�كان، 

 . المعّوقة، والمرأة كبيرة السن
السلطة القضائية، والسلطة التنفيذي�ة، السلطة التشريعية، و: الذي يشمل المرأة في مشاركة في الحياة العامة؛محور التمكين السياسي للمرأة وال •

 . والمجالس البلدية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني
زل أو ف�ي العم�ل غي�ر الم�نظم، والم�رأة الذي يتناول المرأة العاملة، وسيدة ا$عمال، والمرأة العامل�ة م�ن المن� محور التمكين ا�قتصادي للمرأة؛ •

 . الفقيرة، والُمعيلة لWسرة
اEع�م منھ�ا؛ مح�ور تتضمن ا4ستراتيجية مجموعة من المحاور المستعرضة؛ التي تندرج أھدافھا ضمن جمي�ع مح�اور ا4س�تراتيجية ومجا4تھ�ا، و

بمواص��لة العم��ل عل��ى م��ا تحق��ق ف��ي ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ُعني��ت ا4س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ف��ي ا$ردن كم��ا . وتكنولوجي��ا المعلوم��ات وا4تص��ا4ت
ل�م تك�ن واردة ف�ي ا4س�تراتيجية الس�ابقة، ولك�ن المس�تجدات  -ضمن المحاور المستعرض�ة  – أدمجت محاور جديدةفا4ستراتيجية السابقة وتعظيمه، 
  :في مجال المرأة أفرزتھا، وھي

  .لمجتمعية الداعمة لتمكين المرأةمحور الثقافة ا -
  .محور دمج النوع ا4جتماعي؛ في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية -
الحكم الرشيد وضمان الجودة والتميز والنزاھة، وإدارة (محور التطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة، الذي يتضمن  -

  ).جتمع التعلم الدائم، والبحث العلمي والمتابعة والتقييم، وحفز التمويل وبناء الشراكاتالمعرفة وترسيخ م
  :   ضمن المجال المناسب لھا، مثل -التي لم تكن متضمنة أصً في ا4ستراتيجية السابقة  -كما تم إدماج بعض البنود الجديدة 

  . مجال المرأة والتعليم الجامعي والدراسات العليا؛ ضمن: المرأة في التعليم العالي -
  .المرأة واستثمار الفرصة السكانية في ا$ردن؛ ضمن مجال المرأة والصحة -
  ".المرأة والبيئة"المرأة والتغيّر المناخي؛ ضمن مجال  -
 ".العنف ضد المرأة"ة؛ ضمن مجال /ة المعنّف/الطفل -

بموج�ب الق�رار  ٢٠١٣-١-٢٠راء؛ في اجتماعه الذي ُعقد يوم ا$حد الموافق وقد تم إقرار ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية من قبل مجلس الوز
فيم�ا يخ�ص مختل�ف " التوجھات والممح العامة لس�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة ا$ردني�ة"حيث تم اعتماد وثيقة ا4ستراتيجية التي تُمثل  ).٩٥٩(رقم 

، وبذلك يكون مجل�س ال�وزراء ق�د أق�ر ھ�ذه التوجھ�ات والمم�ح "سياً واقتصادياً وقانونياً اجتماعياً وسيا"المحاور والمجا4ت المتصلة بتمكين المرأة 
ف العامة للعمل الوطني والمؤسسي في مجال تمكين المرأة ف�ي المرحل�ة المقبل�ة، كم�ا ت�م تعم�يم ا4س�تراتيجية م�ن خ�ل مجل�س ال�وزراء عل�ى مختل�

ب�إذن ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ا4ستراتيجية كما تم إقرارھا من مجلس الوزراء لفترة الخمس سنوات وسيتم تفعيل العمل ب. الوزارات والمؤسسات الحكومية
وق�د بوش�ر بتنفي�ذ برن�امج توع�وي متكام�ل للتعري�ف با4س�تراتيجية بمختل�ف محاورھ��ا . هللا، وإع�داد الخط�ط ا4س�تراتيجية والتنفيذي�ة ف�ي ض�وء ذل�ك

حالياً لغايات حشد التمويل من المنظمات والمؤسسات والجھ�ات المانح�ة للمش�اريع المنبثق�ة ع�ن كما يتم العمل . ومجا4تھا في محافظات المملكة كافة
مش�روعاً تس�تھدف تمك�ين الم�رأة ف�ي مختل�ف القطاع�ات وا$ق�اليم، والت�ي س�يتم تنفي�ذھا أيض�اً وف�ق منح�ى تش�اركي م�ع ) ٣٨(ا4ستراتيجية وع�ددھا 

ويؤمل إذا ما نجحنا في حشد التموي�ل المناس�ب لتنفي�ذھا؛ أن تُش�كل ھ�ذه المش�اريع نقل�ة . قضاياھامختلف الجھات والقطاعات المعنية بشؤون المرأة و
ف�ي رس�م  نوعية تُسھم في تطوير واقع المرأة ا$ردنية، وتجذير مش�اركتھا الفاعل�ة ف�ي الحي�اة العام�ة بمختل�ف مس�اراتھا وأبعادھ�ا، وزي�ادة مس�اھمتھا

ت الوطني��ة الرس�مية وا$ھلي��ة، وإح��داث التغيي�ر اEيج��ابي ال��ذي ي�نعكس ف��ي تحس��ين نوعي�ة حي��اة الم��رأة السياس�ات وص��ناعة الق��رارات ف�ي المؤسس��ا
  ١.بخاصة وحياة أسرتھا بعامة

  

  :واعتمادھا ا�ستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العAقة بمجا�ت ا�ھتمام الحاسمة لمنھاج عمل بيجينبناء وتطوير  -ب
في محور التنمية السياسية والمشاركة، وفي بند الحرص على تمكين المرأة؛ بأنه 4 بد م�ن زي�ادة ) ٢٠١٥-٢٠٠٦(لWعوام جاء في ا$جندة الوطنية 

ف�ي  مساھمة المرأة في النشاط ا4قتصادي وجعلھا شريكاً للرجل في التنمي�ة، وض�مان مب�دأ تك�افؤ الف�رص ف�ي إج�راءات التعي�ين والترقي�ة والت�دريب
كم��ا تناول��ت ا$جن��دة ض��من مح��ور المش��اركة الش��عبية ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني وف��ي بن��د تمك��ين الم��رأة توص��يات . خاص��ةالمؤسس��ات العام��ة وال

قھا تحقيق المساواة للمرأة وإزالة كافة أشكال التمييز بحقھا في القوانين والتشريعات ا$ردنية، وتغيير الممارسات ا4جتماعية الخاطئة بح: بخصوص
  ...طية السلبية التي تنتقص من حقوقھا، وضمان زيادة مشاركة المرأة بنسب مقبولة في مواقع صنع القرار الرسميةوتصحيح الصورة النم

                                                           

 .٢٠١٣، التوجھات والم)مح العامة والوثيقة المرجعية، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، )٢٠١٧- ٢٠١٣(ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية  ١



٧ 

 

نسين وتمك�ين انسجاماً مع اعتماد النھج ا4ستراتيجي في التعامل مع القضايا الوطنية المھمة بعامة ومع ا$ولويات المتصلة بتعزيز المساواة بين الجو
، )١١ المرف�ق رق�م(اس�تراتيجية وطني�ة وخط�ة اس�تراتيجية وإط�اراً وطني�اً ) ٤٣(ت�م حص�ر أكث�ر م�ن $ھداف التنموية بخاص�ة؛ فق�د المرأة وتحقيق ا

ا4س�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة : التاليةذات عقة بمجا4ت ا4ھتمام الحاسمة لمنھاج عمل بيجين؛ أبرزھا ا4ستراتيجيات الوطنية  تناولت موضوعات
، ا4ستراتيجية )٢٠٢٠-٢٠١١(، ا4ستراتيجية الوطنيّة للتشغيل لWعوام )التوجھات والممح العامة، والوثيقة المرجعية) (٢٠١٧-٢٠١٣(ا$ردنية 

، اس�تراتيجية المجل�س ال�وطني لش�ؤون ا$س�رة )٢٠٠٥(، ا4س�تراتيجية الوطني�ة لWس�رة ا$ردني�ة )٢٠٢٠-٢٠١٣(الوطنيّة لمكافح�ة الفق�ر لWع�وام 
ا4س��تراتيجية ، )٢٠١٢-٢٠٠٨(، ا4س��تراتيجية الص��حية الوطني��ة )٢٠٠٩(، ا4س��تراتيجية الوطني��ة ل�رش��اد ا$س��ري ف��ي ا$ردن )٢٠١٢-٢٠٠٩(

، ا4س��تراتيجية الوطني��ة للص��حة )٢٠١٢-٢٠٠٨(، اس��تراتيجية وزارة الص��حة )٢٠١٧-٢٠١٣(تنظ��يم ا$س��رة لWع��وام /الوطني��ة للص��حة اEنجابي��ة
، )٢٠١٢-٢٠١١(، ا4س����تراتيجية الوطني����ة لتص����ال واEع����م الص����حي )٢٠٢٠-٢٠٠٠(س����تراتيجية الوطني����ة للس����كان ، ا4)٢٠١١(النفس����ية، 

، ا4ستراتيجية الوطنية لWشخاص ذوي اEعاقة، خطط العمل للمرحلة الثانية )٢٠٠٨(الوثيقة المرجعية / (ا4ستراتيجية الوطنية ا$ردنية لكبار السن
ا4س�تراتيجية الوطني�ة ، ٢٠٠٦ا4س�تراتيجية الوطني�ة للح�د م�ن عم�ل ا$طف�ال، ، )٢٠٠٠( الوطنية للطفولة المبك�رة ا4ستراتيجية، )٢٠١٥-٢٠١٠(

ا4س��تراتيجية الوطني��ة للتعل��يم الع��الي والبح��ث العلم��ي ، )٢٠٠٦( ا4س��تراتيجية الوطني��ة للتعل��يم، )٢٠٠٩-٢٠٠٥(ا$ردني��ة ا$ول��ى للش��باب لWع��وام 
اس�تراتيجية ا4تص�ال الخاص�ة ، و)٢٠١٠( س�تراتيجية الوطني�ة Eدم�اج الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي وزارة التربي�ة والتعل�يما4، )٢٠١٢-٢٠٠٧(للسنوات 

الخط�ة الوطني�ة : إض�افة إل�ى مجموع�ة الخط�ط الوطني�ة وا4س�تراتيجية، وأبرزھ�ا .)٢٠١٧-٢٠١٤(بالعنف المبني على الن�وع ا4جتم�اعي لWع�وام 
، الخط��ة ا4س��تراتيجية ل��وزارة التربي��ة والتعل��يم )٢٠٠٧-٢٠٠٣(، الخط��ة الوطني��ة للطفول��ة المبك��رة )٢٠١٣-٢٠٠٤(ا$ردني��ة للطفول��ة لWع��وام 

، الخط�ة )٢٠١٥-٢٠١١(، الخط�ة ا4س�تراتيجية لبرن�امج الق�رى الص�حية )٢٠١٢-٢٠٠٨(، الخطة ا4ستراتيجية ل�وزارة الص�حة )٢٠١٣-٢٠٠٩(
، الخطة ا4ستراتيجية لصندوق المعونة )٢٠١٧-٢٠١٣(، الخطة ا4ستراتيجية لتنظيم ا$سرة )٢٠١٦-٢٠١٢(ا4ستراتيجية الوطنية لمكافحة اEيدز 

، اEط�ار ال�وطني لحماي�ة ا$س�رة م�ن )٢٠١١(، الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية )٢٠١٣-٢٠١١(الوطنية 
  ).٢٠١١(ل ، واEطار الوطني لمكافحة عمل ا$طفا)٢٠٠٦(العنف 

  

  ٢):٢٠١٦-٢٠١٣(وضع واعتماد برنامج عمل الحكومة لCعوام  -ج
المالي�ة (قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً، ھ�ي ) ٢٣(؛ بحيث تضمن الخطط والبرامج لـِ )٢٠١٦-٢٠١٣(تم وضع برنامج عمل الحكومة لWعوام 

ح�ة الفق�ر فالعامة، تحسين بيئة ا$عمال وتطويرھا، السياحة، الزراعة، التش�غيل والت�دريب المھن�ي والتقن�ي، التنمي�ة المحلي�ة وتنمي�ة المحافظ�ات، مكا
$ش�غال، اEس�كان، والتنمية ا4جتماعية، الرعاية الصحية، التعليم العام، التعليم العالي والبحث العلمي واEبداع، الثقاف�ة، الش�باب والرياض�ة، النق�ل، ا

ير القط�اع الع�ام، إط�ار العم�ل المياه والصرف الصحي، الطاقة والثروة المعدنية، ا4تصا4ت وتكنولوجيا المعلومات، البيئ�ة، التش�ريع والع�دل، تط�و
وقد احتوى البرنامج على التوجھات المستقبلية والسياس�ات والمؤش�رات لكاف�ة الجھ�ات المعني�ة، ومح�ق خاص�ة ). السياسي، ا$من والسمة العامة

لمشاريع التي بحاجة إل�ى تموي�ل، وھن�اك بجميع المشاريع والبرامج لكل قطاع عبر سنوات البرنامج التي يتوافر لھا تمويل؛ والقسم ا�خر البرامج وا
  .ملحق خاص بمشاريع صندوق تنمية المحافظات

ي وقد تم صياغة البرنامج بنھج تشاركي ساھمت فيه جميع الجھات ذات العقة، وتتضمن خطة عمل كل قطاع التوجھات المس�تقبلية والسياس�ات الت�
مج والمش�اريع المرتبط�ة بھ�ا والمخصص�ات المالي�ة موزع�ة عل�ى س�نوات الخط�ة م�ع يمكن من خلھا تحقيق ا$ھداف ف�ي الم�دى المتوس�ط، والب�را

 مراعاة الموقع الجغرافي، وضمن إطار زمني محدد، إضافة إلى مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية شاملة للقطاعات، وقيم ونسب مستھدفة لكل س�نة
  .مج وكفاءة اEنفاق عليھامن السنوات القادمة، والتي على أساسھا سيتم تقييم أثر ھذه البرا

) ٧(وھي المش�اريع المت�وافر تموي�ل لھ�ا بكلف�ة إجمالي�ة تبل�غ ح�والي ) ١٠٧١(وبلغ عدد البرامج والمشاريع التي تضمنتھا الخطة في كافة القطاعات 
مش�روعاً 4 يت�وافر تموي�ل لھ�ا ) ٢٧٨(، باEضافة إل�ى مش�اريع س�يتم تنفي�ذھا بالش�راكة م�ع القط�اع الخ�اص، و)٢٠١٦-٢٠١٣(مليار دينار لWعوام 

حالي��اً وستس��عى الحكوم��ة للبح��ث ع��ن مص��ادر تموي��ل لھ��ا، وم��ن المتوق��ع أن يس��اھم تنفي��ذ برن��امج عم��ل الحكوم��ة ف��ي تحقي��ق ا$ھ��داف والتوجھ��ات 
  .المستقبلية

  

  :المAمح الرئيسة لخطة عمل القطاعات

ج والمش��اريع، إض��افة إل��ى مؤش��رات كمي��ة ونوعي��ة قابل��ة للقي��اس ش��امله ھن��اك ت��رابط ب��ين التوجھ��ات المس��تقبلية، وك��ل م��ن السياس��ات والب��رام -
  .للقطاعات، ووجود نسب مستھدفة لكل سنة من السنوات القادمة، وعلى أساسھا سيتم تقييم أثر ھذه البرامج وكفاءة اEنفاق عليھا

  .ھناك شمولية وتكامل بين القطاعات التنموية وتم ربطھا وتناسقھا ضمن المحور الواحد -

تم تحديد ا$ولويات للبرامج من منظور قطاعي وضمن خصوصية كل قطاع، مع ا$خذ بع�ين ا4عتب�ار التوزي�ع الجغراف�ي للب�رامج والمش�اريع  -
  .على المحافظات كافة

جميع الب�رامج والمش�اريع الت�ي تُمث�ل ا$ولوي�ات بني�ت عل�ى دراس�ات وأس�س واض�حة ودقيق�ة ومخرج�ات مح�ددة بخط�ط عم�ل وفت�رات زمني�ة  -
  . للتنفيذ، واعتمدت من قبل الجھة المنفذة ذات العقة

تُمثل الخطة ترجم�ة لWولوي�ات وتس�تجيب لمتطلب�ات التنمي�ة الجدي�دة والتح�ديات الت�ي تفرض�ھا الظ�روف والتط�ورات ا4قتص�ادية وا4جتماعي�ة  -
 .محلياً وإقليماً ودولياً 

  

  

                                                           

٢
 ،)٢٠١٦-٢٠١٣( الحكومة عمل برنامج - الثاني الجزء ،العادية غير دورته في عشر السابع النواب لمجلس المقدم النسور عبد� الدكتور دولة لحكومة الوزاري البيان 

 .م ٢٠١٣ نيسان ١٤ الموافق/ ھـ١٤٣٤ ا/خرة جمادى ٣ ا+حد



٨ 

 

  : ، التي لھا عAقة مباشرة بتمكين المرأة)٢٠١٦-٢٠١٣(جملة ا;جراءات التنفيذية القابلة للتطبيق التي تضمنھا برنامج عمل الحكومة لCعوام 

رأة التنفيذي لستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ بھدف إيجاد المزيد من فرص العم�ل للش�باب ا$ردن�ي، وتعزي�ز مش�اركة الم�تنفيذ وتطبيق البرنامج  -
  .، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية الريادة والمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقرارھا وتفعيل العمل بموجبھافي سوق العمل

لحس��ابھم الخ��اص  ات/ت�وفير الحماي��ة ا4جتماعي��ة وتش��جيع دخ��ول الم��رأة إل��ى س��وق العم��ل؛ ع�ن طري��ق تفعي��ل الم��ادة المتعلق��ة بش��مول الع��املين -
منھم شريحة واسعة من سائقي سيارات ا$جرة والع�املين ف�ي ضوأصحاب العمل بشكل إلزامي بأحكام قانون الضمان ا4جتماعي، حيث يندرج 

 ، وجع�ل تغطي�ة الت��أمين الص�حي إلزامي�ة ت��دريجياً الزراع�ة وعم�ال البن�اء والح��رفيين، واEس�راع ف�ي إق��رار ق�انون الض�مان ا4جتم�اعي الجدي��د
ات في الشركات غير المشمولة بخطط تأمين أخرى، باEضافة إلى تنفيذ برامج تمكين الم�رأة وبرن�امج التموي�ل الُم�در لل�دخل، وتنظ�يم /للعاملين

   .  ات عن العمل/توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة للمشاريع المتناھية الصغر التي ستعمل على توفير فرص عمل وإيجاد دخل للمتعطلين

 ١١٫٣/١٠٠٠و4دة حي�ة إل�ى  ١٧/١٠٠٠(الت�ي س�تعمل عل�ى تقلي�ل وفي�ات ا$طف�ال الرض�ع م�ن وھوض بخدمات الرعاية الصحية ا$ولي�ة؛ الن -
وذلك خل أعوام برنامج عمل ) و4دة حية ١٣/١٠٠٠و4دة حية إلى  ٢١/١٠٠٠(، وتقليل معدل وفيات ا$طفال دون الخامسة من )و4دة حية
  .  المراض السارية ضدوتحصينھم ، )٢٠١٦-٢٠١٣(الحكومة 

؛ )٢٠١٧-٢٠١٣(تنظ�يم ا$س�رة لWع�وام /ا4ستراتيجية الوطنية للص�حة اEنجابي�ةرفع معد4ت استخدام خدمات الصحة اEنجابية؛ بتفعيل تنفيذ  -
، )٢٠١٦في ع�ام % ٧٠ى إل ٢٠١٢في عام % ٦١(موانع الحمل من / نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم ا$سرةمما سيؤدي إلى رفع 

، وخف�ض مع�دل وفي�ات )٢٠١٦بحل�ول ع�ام  ٣٫٤إل�ى  ٢٠١٢في عام  ٣٫٥(مولود لكل امرأة من /الخصوبة الكلي معدلباEضافة إلى تخفيض 
ت ا$مھات؛ حيث يُتوقع أن يتمكن ا$ردن من تحقيق الھدف الخامس من ا$ھداف اEنمائي�ة لWلفي�ة، ال�ذي يس�تھدف خف�ض مع�دل وفي�ات ا$مھ�ا

    .٢٠١٥/٢٠١٦ عام ألف و4دة حية بحلول) ١٠٠(وفاة لكل  ١٢إلى 

سياسياً واجتماعياً واقتصادياً؛ بتعزيز دور المرأة في التنمية والديمقراطية، ونشر ثقافة التمك�ين الت�ي تؤھلھ�ا لن�دماج ف�ي عملي�ة : تمكين المرأة -
في عملية التنمية بأبعادھ�ا؛ ا4قتص�ادية والسياس�ية وا4جتماعي�ة، وتوعي�ة  لمرأةفاعلة ل التنمية الشاملة، والتوصل إلى مقترحات تضمن مشاركة

ت المجتمع عموماً والمرأة خصوصاً بحقوقھا وواجباتھا المكفولة لھا بموجب الدستور، وبأھمية إدماج منظور النوع ا4جتم�اعي ف�ي اس�تراتيجيا
 .  العمل وخططه وسياساته

  

  :النوع ا�جتماعي إدماجالجھود الوطنية في إطار تفعيل ) ٢
 :تنفيذ مشروع دمج النوع ا�جتماعي في الحياة العامة -أ

التخط�يط والتع�اون و لعم�لا ت�يوزارو للجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأةتم تنفيذ مشروع دمج النوع ا4جتماعي في الحياة العامة بالتعاون بين ا
من القط�اع الخ�اص، وب�دعم م�ن المرك�ز ال�دنماركي للبح�وث المتعلق�ة ب�المرأة والن�وع  قلنُ مجموعة ، إضافة إلى اEحصاءات العامةدائرة ، والدولي

الملموس�ة الت�ي  ب�اEجراءاتوف�ي م�ا يتعل�ق . ٢٠١٢واس�تمر لغاي�ة  ٢٠٠٧/ ش�باط/ ١٥تم إطق المشروع رسمياً في قد و .KVINFOا4جتماعي 
   : فقد تم ما يلي شروع،تحققت نتيجة تطبيق الم

 .تطوير قدرات ا$مانة العامة للجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة، لتنفيذ برامج ومشاريع مماثلة -

 .تنفيذ العديد من الورش والندوات التدريبية حول دمج النوع ا4جتماعي في القطاعين العام والخاص -

 .النوع ا4جتماعي في المؤسسات الحكوميةالمساھمة في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية لضباط  -

وق�د ت�م اختي�ار وزارة العم�ل  ،زي�ادة حساس�ية المؤسس�ات الت�ي تق�دم الخ�دمات ا4جتماعي�ة وا4قتص�ادية العام�ة للن�وع ا4جتم�اعيالمساھمة في  -
 .كنموذج تجريبي لدمج النوع ا4جتماعي في القطاع العام

وقد تم اختي�ار مجموع�ة  ،التي تمكن المرأة من الدخول في القطاع الخاص وتحقيق التقدم الوظيفي فيهالمساھمة في تھيئة وتعزيز البيئة الداعمة  -
 .نقل كنموذج تجريبي لدمج مفھوم النوع ا4جتماعي في القطاع الخاص

 .ات مديرية عمل المرأة في وزارة العمل على استخدام قاعدة بيانات المرأة العاملة/تدريب موظفي -

ن الكتب والدراس�ات واEحص�اءات والمؤش�رات وا$دل�ة والمطبوع�ات المتص�لة ب�دمج الن�وع ا4جتم�اعي بالتنس�يق م�ع الجھ�ات إصدار العديد م -
 ).١٢المرفق رقم ( المعنية

  .دعم حضانة الصندوق ا$ردني الھاشمي للتنمية البشرية -

وتع�رف وزيارة عدد من المجالس البلدي�ة الدنماركي�ة ارجية، ا4ستطعية والمشاركة في ورش العمل الخالدراسية والقيام بالعديد من الجو4ت  -
 .قصص النجاح واEفادة منھا

 .تم تحميل العديد من السير الذاتية لمختلف الخبرات ا$ردنية من السيداتقد و ،)من ھي؟(إنجاز بناء قاعدة البيانات  -

تم��وز (عل��ى م��دى خمس��ة أي��ام تدريبي��ة خ��ل ش��ھر  ُعق��د، )Gender ToT(ات ف��ي مج��ال الن��وع ا4جتم��اعي /تنظ��يم برن��امج ت��دريب م��دربين -
 .، استھدف شركاء المشروع وضباط النوع ا4جتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية)٢٠١٠

 على مدى خمسة أيام متتالية، بالتعاون مع مركز ق�درات) إدارة الحمت ا4نتخابية باحتراف(تدريب عدد من المرشحات لنتخابات البرلمانية  -
 .للتنمية البشرية

 .وزارة العمل على مھارات إدارة الوقت ومھارات ا4تصال والتمكين ا4قتصادي للمرأة ات/تدريب مفتشي -



٩ 

 

إع��داد دلي��ل إرش��ادي ل��دمج الن��وع ا4جتم��اعي ف��ي وزارة التخط��يط والتع��اون ال��دولي، وتبع��ه الت��دريب عل��ى بح��وث سياس��ات الن��وع ا4جتم��اعي  -
 .عي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، باEضافة لكادر اللجنة المعني وشركاء المشروعلموظفات وحدة النوع ا4جتما

مستفيداً ومس�تفيدة م�ن القطاع�ات المختلف�ة، وش�مل ) ١٤٤٦(ات من برامج المشروع وفعالياته التوعوية والتدريبية /بلغ إجمالي عدد المستفيدين -
  .موظفين في القطاع الخاصالتدريب مجموعة من سيدات ا$عمال ومديري شؤون ال

 

   ٣:)كأنموذج قلنُ نموذج مجموعة شركات (دراسة تحليلية للنوع ا�جتماعي في القطاع الخاص  إجراء -ب
للبح�وث المتعلق�ة  ركياالمركز ال�دنم وبدعم من ا$ردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة ا$ردنية قامت اللجنة الوطنية

ق�ل نُ مجموعة ش�ركات ، استھدفت ٢٠٠٩للنوع ا4جتماعي في القطاع الخاص في عام  بتنفيذ دراسة تحليلية، KVINFO بالمرأة والنوع ا4جتماعي
  :   وفي ما يتعلق باEجراءات الملموسة التي تحققت نتيجة تطبيق المشروع، فقد تم ما يلي .)من أبرز مجموعات ا$عمال في القطاع الخاص بصفتھا(

ف عل�ى رّ قل في مختلف المستويات، وتمثيل ك الجنسين في المؤسسة، باEض�افة إل�ى التع�نُ تحليل واقع النوع ا4جتماعي في مجموعة شركات  -
 .تي يحتكم إليھا سير العمل داخل المؤسسة، وتحليل التشريعات الھامستوى الثقافة السائدة داخل

زي�ادة ف�رص س�اھم ف�ي محل�ي واقليم�ي وع�المي؛  ق�ل، والت�ي تتمت�ع بامت�دادنُ إن تحليل الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي مؤسس�ة اس�تثمارية مث�ل مجموع�ة  -
 .قليمي والعالميوتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على الصعيد المحلي واE ،وتمكينھافيھا وامكانيات تحسين اوضاع المرأة العاملة 

الموارد المتاحة لكل م�ن الرج�ل والم�رأة؛ م�ن خ�دمات ومكاف�آت وف�رص  بما في ذلكواقع النوع ا4جتماعي في مستوى الموارد،  علىف رّ التع -
 .قل فرصة من ا�خرأأي من الجنسين يعتبر تحديد لتدريب والتطوير المھني، ولللترقية الوظيفية وحوافز مادية ومعنوية وفرص 

 .قل من وجھة نظر العاملين والعامتنُ منظور النوع ا4جتماعي في المكاتب الرئيسة لمجموعة  دمجالمعوقات التي تحول دون  علىالتعّرف  -

   .منظور النوع ا4جتماعي في المؤسسات دمجشأنه مساعدة متخذي القرار في العمل على  ة، ما منخطة عمل مستندة الى نتائج الدراس وضع -

تس�اعد ف�ي تحقي�ق المس�اواة أساس�ية مث�ل خط�وة يُ منظور النوع ا4جتماعي في مؤسسات القط�اع الخ�اص،  دمجالدراسة في أن  ھذهة تكمن أھمي -
توزي�ع  بين الجنسين، وھي عملية 4 تقل ھدفاً بحد ذاتھا بقدر ماھي نھج يحمل في طياته فرصة معالجة القضايا البنيوية المتعلق�ة بعدال�ة والعدالة

 .ل المشاركة في مختلف ا$نشطة ا4جتماعية وا4قتصادية واEفادة من عائداتھاجلجنسين من ألوفير الفرص المتكافئة الموارد وت

وج�ود نظ�ام منھج�ي  نُ تض�موللتخط�يط،  إجرائي�ة إن مساعي دمج منظور النوع ا4جتماعي تسھم في إحداث أطر عمل وعملي�اتوبشكل عام؛ ف -
لن�وع ا4جتم�اعي، م�ن خ�ل لالعمل عل�ى تحقي�ق اس�تمرارية آلي�ات تخط�يط مراعي�ة ن كما أ .مؤسسي يعمل باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين

ا4جتم�اعي  سير فج�وة الن�وعجويؤدي إلى ت ،تحقيق تقدم منظم ومستدام لك الجنسين يةدمج ھذا المنظور في التخطيط الوطني، يزيد من احتمال
  .كافة في المجا4ت

  

 ٤":)دراسة نوعية لوزارة العمل(تحليل واقع النوع ا�جتماعي في القطاع العام "دراسة إجراء  -ج
للبح�وث المتعلق�ة  قامت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة ا$ردنية وبدعم من المركز ال�دنماركي

وزارة العم�ل ، اس�تھدفت ٢٠١٠ف�ي ع�ام " تحلي�ل واق�ع الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي القط�اع الع�ام"، بتنفي�ذ دراس�ة KVINFOبالمرأة والنوع ا4جتماعي 
سة أسلوب البحث النوعي استخدمت الدرا وقد. الشمال والوسط والجنوب: ةوالمديريات التابعة لھا في محافظات المملكة المختلفة لتمثل ا$قاليم الثث

وبل��غ ع��دد  ،ات وزارة العم��ل والم��ديريات التابع��ة لھ��ا ف��ي محافظ��ات المملك��ة المختلف��ة/م��ن خ��ل إج��راء المق��ابت المعمق��ة م��ع ع��دد م��ن م��وظفي
مون لغايات دراسة وتحلي�ل ة تم اختيارھم باستخدام أسلوب العينة القصدية الطبقية، كما تم استخدام أسلوب تحليل المض/موظفاً ) ٣٠( ات/المستجيبين

  :النتائج ا�تيةتوصلت الدراسة إلى وقد  .مجموعة التشريعات المطبقة في الوزارة

ع�دم وج�ود تميي�ز ق�ائم عل�ى أس�اس ووجود توجه واضح لدى وزارة العمل نحو زيادة تمثيل اEناث في المواقع الوظيفي�ة المختلف�ة كم�اً ونوع�اً،  -
 . لغايات التعيين اللجان المختصة بإجراء المقابت الجنس في مجال التعيين وفي تشكيل

وذلك من خل إيجاد ف�رص عم�ل جدي�دة ف�ي وظ�ائف كان�ت حك�راً عل�ى  ،عملت وزارة العمل على تحدي الصورة النمطية لطبيعة عمل المرأة -
 . الرجال مثل وظيفة التفتيش

 ات داخ�ل عم�ان/ات؛ إ4 أن توجھ�ات الم�وظفين/الس�نوي للم�وظفين كشفت الدراسة عن عدم وجود تمييز على أس�اس الج�نس ف�ي عملي�ة التقي�يم -
 .أكدت إحساسھم بوجود تأثير للعقات الشخصية في عملية التقييم وخارجھا

 . ساد ا4عتقاد بأن المرأة العاملة في مواقع صنع القرار تتميز بجدية ومھنية عالية -

والمكافآت في ال�وزارة وم�ديرياتھا، باEض�افة إل�ى وج�ود حاج�ة للعم�ل عل�ى رف�ع كشفت الدراسة عن عدم وجود معايير واضحة لمنح الحوافز  -
  .ات/مستوى الخدمات المساندة في المديريات؛ ا$مر الذي من شأنه تحسين ظروف عمل الموظفين

 .اتم تقديم خطة عمل مقترحة في ضوء نتائج دراسة تحليل النوع ا4جتماعي في الوزارة لتفعيل عمليات الدمج داخلھ -
  
  
 
  

                                                           

 .٢٠٠٩، دراسة لمجموعة شركات نقل، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة: ع الخاصعبير دبابنه وأمل العواودة، تحليل النوع ا�جتماعي في القطا ٣
 .٢٠١٠، دراسة نوعية لوزارة العمل، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة: ، تحليل واقع النوع ا�جتماعي في القطاع العامهدبابنعبير  ٤



١٠ 

 

  ٢٠١٠:٥، "تدقيق واقع إدماج النوع ا�جتماعي في القطاع العام في ا8ردن"دراسة  إجراء -د
" تدقيق واقع إدم�اج الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي القط�اع الع�ام ف�ي ا$ردن"بعنوان  نوعية -كمية  دراسة تنفيذقامت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة ب

ش�ّكلت م�ا  وزارة ومؤسس�ة ودائ�رة وجھ�ات حكومي�ة أخ�رى) ٨١(بلغ عدد مؤسسات القطاع العام التي شاركت في الدراس�ة  وقد. ٢٠١٠ عامخل 
من إجمالي عدد الوزارات والدوائر والمؤسسات والجھات الحكومي�ة ف�ي ا$ردن الت�ي تُمث�ل مجتم�ع الدراس�ة وھ�و القط�اع الع�ام %) ٧٢٫٣٢(نسبته 

ح�ول يمك�ن البن�اء عليھ�ا وقد ساھمت الدراسة في تكوين قاعدة معلوماتية ثرية  .وزارة ومؤسسة ودائرة وجھة حكومية) ١١٢(بأكمله والبالغ عددھا 
 :الجوانب التالية شملتإدماج النوع ا4جتماعي في مؤسسات القطاع العام؛ 

وزارات، دوائر، مؤسس�ات، جھ�ات حكومي�ة أخ�رى، م�ن منظ�ور : إدماج النوع ا4جتماعي في القطاع العام في ا$ردن بمختلف مؤسساته واقع -
 .منھجية تدقيق النوع ا4جتماعي

المس�تويات اEداري�ة : حس�بنسبة تمثيل الذكور واEناث في السلم الوظيفي للقطاع العام في ا$ردن والفجوات في التعيين والترقي�ة فيم�ا بينھم�ا،  -
 .، والوظائف القيادية وغير القيادية، والمسميات الوظيفية المختلفة)اEدارة العليا، والوسطى، والتنفيذية(المختلفة 

ات في المؤسس�ات الرس�مية، عل�ى نس�بة تمثي�ل اEن�اث ف�ي الك�ادر ال�وظيفي وف�ي المراك�ز الوظيفي�ة القيادي�ة /عدد الموظفين/ أثر حجم المؤسسة -
 . لقطاع العام في ا$ردن بمؤسساته المختلفةل

ي ا$ردن أثر نسبة تمثيل اEناث في وظائف اEدارة العليا على نسبة تمثيلھن في الكادر الوظيفي وفي المراكز الوظيفي�ة القيادي�ة للقط�اع الع�ام ف� -
 .بمؤسساته المختلفة

ا4جتم�اعي عل�ى المس�توى ال�وطني، وعل�ى مس�توى المؤسس�ات الحكومي�ة المؤسسي المعني بالمرأة أو النوع /اEطار التنظيمي طبيعة ومستوى -
 .مدى فعالية ھذا اEطار وأبرز إنجازاتهوفي ا$ردن،  العامالمختلفة الممثلة للقطاع 

عل�ى ؛ مي�ةجھ�ة حكو) ١٨(الفعاليات وا$نشطة التي أشارت المؤسسات الحكومية التي لديھا وحدات معنية بالنوع ا4جتماعي أو المرأة وعددھا  -
 .ومھامھا عملھاأنھا تدخل ضمن اھتماماتھا الرئيسة وفي نطاق 

مدى استھداف المرأة بشكل محدد أو إدماج بنود خاص�ة ب�المرأة أو الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي سياس�ات وتش�ريعات واس�تراتيجيات وخط�ط وب�رامج  -
 .ع ا4جتماعيأو ليس لديھا وحدات معنية بالنو/عمل ومشاريع المؤسسات الحكومية التي لديھا

 .في مؤسسات القطاع العام في مجال إدماج النوع ا4جتماعي المبادرات الرياديةأبرز  -

 .المختلفةطبيعة آليات تعزيز الشراكة والتنسيق مع الجھات  -
  

تدقيق واقع إدماج النوع "أداة المسح المستخدمة في دراسة /بشكل عام، بلغ عدد الجھات الحكومية التي استجابت للبعد النوعي من ا4ستمارةو
جھة حكومية منھا استجابت للبعد النوعي ) ١٨(وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية، ) ٣٥( ٢٠١٠خل عام " ا4جتماعي في القطاع العام في ا$ردن

، شكلت وبذلك. )١٣المرفق رقم ( )مھما كان مستواھا التنظيمي أو شكلھا الوظيفي(انطقاً من أن لديھا وحدات معنية بالنوع ا4جتماعي أو المرأة 
من إجمالي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي شكلت عينة الدراسة، %) ٢٢٫٢٢(الجھات الحكومية التي لديھا ھذه الوحدات ما نسبته 

تصل تكاد  C) مھما كان مستواھا التنظيمي أو شكلھا الوظيفي(أي أن المؤسسات الحكومية التي لديھا وحدات معنية بالنوع ا4جتماعي أو المرأة 
وھذا واقع متواضع ينبغي العمل المنظم لتغييره وتطويره بالتعاون ما بين . نسبتھا إلى ربع المؤسسات الحكومية المشكلة للقطاع الرسمي في ا$ردن

  . وزارات ودوائر ومؤسسات: اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة والمؤسسات الحكومية كافة
بالرغم من أنه ل�يس ل�ديھا وح�دات معني�ة ب�المرأة أو الن�وع (أداة المسح /خرى لبعض جوانب البعد النوعي لستمارةجھة حكومية أ) ١٧(واستجابت 
، ولكنھا أبرزت إنجازاتھا فيما يتعلق باستھداف المرأة بشكل محدد أو في نطاق إدم�اج بن�ود خاص�ة ب�المرأة أو الن�وع ا4جتم�اعي ض�من )ا4جتماعي

إضافة إلى توضيح طبيعة عقتھا مع اللجنة الوطنية . الخاصة بھا) الموازنات/ المشاريع/ البرامج/ الخطط/ 4ستراتيجياتا/ التشريعات/ السياسات(
  .ا$ردنية لشؤون المرأة، ومستوى ودرجة فاعلية ھذه العقة، ومقترحاتھا لتفعيل ھذه العقة

  

  :ماعي في ا8ردنتعزيز التوجه نحو الموازنة العامة المستجيبة للنوع ا�جت) ٣
  : المستجيبة للنوع ا�جتماعي/الحساسةنشر الوعي والتدريب على الموازنة  -أ
مرك�ز  بالتع�اون م�ع، )١٥/١٠/٢٠٠٨ -١٤(، خ�ل الفت�رة "الموازنة الحساسة للنوع ا4جتم�اعي"تم تنظيم ورشة تدريبية توعوية حول موضوع  -

مت�درباً ومتدرب�ة م�ن المعني�ين والمعني�ات برس�م السياس�ات ) ٢٨(، وتحت رعاية م�دير ع�ام دائ�رة الموازن�ة العام�ة، وبمش�اركة )اEسكوا(المرأة في 
ومنظم�ات ووضع الخطط المتعلقة بموازنة مؤسساتھم أو بموازنة البرامج والمشاريع التي ينف�ذونھا، م�ن ال�وزارات والمؤسس�ات وال�دوائر الرس�مية 

  . المجتمع المدني ذات العقة
، م�ن خ�ل ش�راكة فاعل�ة م�ع دائ�رة "الموازن�ة الحساس�ة للن�وع ا4جتم�اعي"تم تنظيم ورشة تدريبية Eعداد فريق وطني للت�دريب ح�ول موض�وع  -

، وتح�ت رعاي�ة )١٤/٥/٢٠٠٩-١٢(ل الفت�رة عم�ان، خ�/ المكتب اEقليمي للدول العربية/ الموازنة العامة، وصندوق ا$مم المتحدة اEنمائي للمرأة
مت�درباً ومتدرب�ة م�ن ) ٢٦(وق�د ت�م استض�افة وتنفي�ذ البرن�امج الت�دريبي ف�ي المعھ�د ال�وطني للت�دريب، وش�ارك في�ه . مدير عام دائرة الموازنة العامة

والمش��اريع الت��ي ينف��ذونھا، م��ن ال��وزارات  المعني��ين والمعني��ات برس��م السياس��ات ووض��ع الخط��ط المتعلق��ة بموازن��ة مؤسس��اتھم أو بموازن��ة الب��رامج
  .والمؤسسات والدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات العقة

  
   

                                                           

 .٢٠١٠نوعية، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة،  –دراسة كمية "/ تدقيق واقع إدماج النوع ا�جتماعي في القطاع العام في ا�ردن"منى مؤتمن وآخرون،  ٥



١١ 

 

  ):المستجيبة �حتياجات المرأة والرجل معاً (إطAق مشروع الموازنة المستجيبة للنوع ا�جتماعي  -ب
المرحل�ة ا$ول�ى، بمناس�بة ا4حتف�ال / في ا$ردن )4حتياجات المرأة والرجل معاً المستجيبة (للنوع ا4جتماعي المستجيبة تم إطق مشروع الموازنة 

الص�حة، التربي�ة : وقد تضمن نطاق عمل المش�روع ال�وزارات الت�ي تُعن�ى ب�المرأة بش�كل رئ�يس، وھ�ي .)٢٠١٠/ آذار/ ٨( في باليوم العالمي للمرأة
وقد ساھم المش�روع ف�ي . تنمية ا4جتماعية، العمل، التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية بما فيھا دائرة ضريبة الدخلوالتعليم، التعليم العالي، ال

رأة، وت�م ف�ي بناء شراكة حقيقية مع دائرة الموازنة العامة، وفي خلق تفھم حقيقي لديھم حول ا$ھداف الفعلية لعمل اللجنة الوطني�ة لغاي�ات تمك�ين الم�
إعداد الموازنة الذي يتم توزيعه على المؤسسات الحكومية التأكيد على إدماج بعض القضايا والمؤشرات ذات الصلة بالنوع ا4جتم�اعي، كم�ا نموذج 

 ت�م تحدي�د نس�بة م�ا يخص�ص - وبما أن الموازن�ة المتبع�ة ھ�ي موازن�ة الب�رامج -تم في قانون الموازنة العامة الذي يصدر عن دائرة الموازنة العامة 
ات في كل مؤسسة وكل برن�امج حس�ب الج�نس، كم�ا /للنساء من موازنة البرامج المختلفة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد عدد العاملين

تم إجراء دراسات تحليلية لموازنات الوزارات والمؤسسات التي شاركت في المشروع م�ن منظ�ور الن�وع ا4جتم�اعي، وت�م إدم�اج ع�دد م�ن الفتي�ات 
  ).كمحلت موازنة(مل في وظائف فنية متخصصة في دائرة الموازنة العامة للع

وتس�تھدف ھ�ذه المرحل�ة زي�ادة حج�م وفعالي�ة اس�تخدام وھ�ي مس�تمرة لغاي�ة ا�ن؛  ٢٠١٢ ع�ام أما المرحلة الثاني�ة للمش�روع فق�د بوش�ر بتطبيقھ�ا ف�ي
وتش�مل ھ�ذه المرحل�ة؛ وزارة الص�حة، . للمس�اواة ب�ين الجنس�ين وتمك�ين الم�رأة المعون�ات والم�وارد المحلي�ة لتنفي�ذ ا4لتزام�ات الوطني�ة/ المساعدات

  .وزارة التنمية ا4جتماعية، ووزارة العمل
؛ الت�ي ٢٠١٣ف�ي ع�ام  "الشبكة الوطني�ة ل�دعم الموازن�ة المس�تجيبة للن�وع ا�جتم�اعي ف�ي ا8ردن"تأسيس  الثانية للمشروع ضمن المرحلةوقد تم 

من مختلف القطاعات المعنية بالموازن�ة والم�رأة والن�وع ا4جتم�اعي، وتعم�ل تح�ت مظل�ة اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة،  ات/تضم ممثلين
 ت�م فق�د. ا4جتماع�ات واللق�اءات م�ن ع�دد عق�د ذل�ك تH ، وقدوزارة المالية وبالتعاون مع ھيئة ا$مم المتحدة للمرأة/بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة

 ف�ي ا4جتم�اعي للن�وع المس�تجيبة الموازن�ات ح�ول عم�ل ورش�ة عقد وته والمقترح، الفكرة على للتعّرف ،٢٠١٣ آذار شھر خل ا$ول اللقاء عقد
 ھيئ�ة م�ع نُفذ بالتع�اون والذي ا$ردن، في ا4جتماعي للنوع المستجيبة الموازنة في الفجوة حول البحث نتائج لمناقشة ،٢٠١٣ لعام نيسان شھر مطلع
 ھام�ة خط�وة ومثل�ت ا4جتم�اعي، للنوع المستجيبة الموازنة لدعم الوطنية الشبكة تأسيس ضرورة العمل، ورشة نتائج وعززت. للمرأة المتحدة ا$مم
 ف�ي ا4جتم�اعي للن�وع المستجيبة الموازنات حول التوجيھي البرنامج ضمن ا$ردنية التنفيذية ا$جھزة Tعضاء عمل وتم تنظيم ورشة .تأسيسھا نحو

 ط��رح الورش��ة ف��ي ت��م وق��د .للم��رأة المتح��دة ا$م��م ھيئ��ة م��ع بالتع��اون تنفي��ذھا ت��م والت��ي ٢٠١٣/ الث��اني تش��رين/ ٢٦-٢٤ الفت��رة خ��ل المي��ت البح��ر
 ا4جتم�اعي للن�وع المستجيبة والموازنات ا4جتماعي، للنوع المستجيبة الموازنات حول عامة ومقدمة ا4جتماعي، النوع مفھوم: التالية الموضوعات

 للن��وع المس��تجيبة الموازن��ات ف��ي والبرلم��ان التنفيذي��ة ا$جھ��زة ودور ا4جتم��اعي، للن��وع المس��تجيبة الموازن��ات تحلي��ل وأدوات الدولي��ة، الخب��رة ف��ي
 للم�رأة المتح�دة ا$مم ھيئة مع وبالتعاون كما تم أيضاً  .المقبلة والخطوات ا4جتماعي للنوع المستجيبة الموازنات تطبيق نجاح ومتطلبات ا4جتماعي،

 البح�ر ف�ي ا4جتم�اعي للن�وع المس�تجيبة الموازن�ة ح�ول التعريفي البرنامج ضمن ا$ردني النواب مجلس أعضاء والسادة للسيدات عمل ورشة تنظيم
 إل�ى إض�افة ا$ردنية؛ التنفيذية ا$جھزة Tعضاء طُرحت التي الموضوعات ذات طرح فيھا وتم ؛٢٠١٣/ الثاني تشرين/ ٢٩-٢٧ الفترة خل الميت
 في البرلمان دور تواجه التي والتحديات العامة، الموازنة على البرلمان يمارسھا التي الرقابة وأنماط العامة، الموازنة في البرلمان دور: على التأكيد

  .    ا4جتماعي للنوع المستجيبة الموازنة تبني في البرلمان دور وتفعيل العامة، الموازنة
الھادفة إلى دعم تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع ا4جتم�اعي عب�ر تبي�ان إمكاني�ة تطبيقھ�ا ) ٢٠١٦ -٢٠١٤(تم إعداد خطة عمل الشبكة لWعوام وقد 

لزي�ادة  وا$ثر اEيجابي لتطبيقھا، بما يضمن مكافحة كاف�ة أش�كال التميي�ز ض�د الم�رأة وزي�ادة مس�اھمتھا ا4قتص�ادية، وتوظي�ف الم�وارد بش�كل فّع�ال
: لش�بكة الوطني�ة ل�دعم الموازن�ة المس�تجيبة للن�وع ا4جتم�اعي عل�ى النح�و الت�اليلخطة عمل ا ويُمكن تلخيص ا$ھداف ا4ستراتيجية. ا4نتاج الوطني

الكفاي�ات  عضوات الشبكة من/تبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات حول الموازنة المستجيبة للنوع ا4جتماعي، وتمكين أعضاء
المطلوب��ة للش��بكة كبي��ت خب��رة لبن��اء الموازن��ة المس��تجيبة للن��وع ا4جتم��اعي، وإتاح��ة اEمكاني��ة والف��رص لوص��ول ) المعرفي��ة والمھني��ة والشخص��ية(

الموازن�ة ن، وتوفير موجھات وأدلة عملية لمس�اعدة المؤسس�ات المعني�ة لتبن�ي التوج�ه نح�و /عضوات الشبكة لمصادر المعلومات المفيدة لھم/أعضاء
اس�ات اكث�ر المستجيبة للنوع ا4جتماعي، وتفعيل قنوات وأساليب التأثير على مراكز صنع القرار ذات الصلة بإعداد وتنفيذ الموازنة العام�ة لتبن�ي سي

حقي�ق أھ�داف الش�بكة، استجابة للنوع ا4جتماعي، والسعي لتحقيق التوظيف الفاعل لتكنولوجيا المعلوم�ات وا4تص�ا4ت وا4س�تثمار الفاع�ل لھ�ا ف�ي ت
البش��رية والمعرفي��ة والتقني��ة والمالي��ة، وتوظيفھ��ا ل��دعم التوج��ه نح��و الموازن��ة : وتعزي��ز ال��نھج التش��اركي 4س��تثمار الم��وارد المتاح��ة بكف��اءة وفاعلي��ة

المنظم�ات المعني�ة بالموازن�ة المستجيبة للنوع ا4جتماعي، والعم�ل ك�أداة فاعل�ة للتواص�ل والتنس�يق والتش�بيك ال�داخلي والخ�ارجي ب�ين المؤسس�ات و
  ٦.المستجيبة للنوع ا4جتماعي

  

  :متخصصة في دراسات المرأةجامعية إنشاء مراكز بحثية ) ٤
وف�ق منھجي�ة علمي�ة  المرتبط�ة بھ�ا ووض�ع الب�رامج المناس�بة لھ�ا تح�دياتالووالن�وع ا4جتم�اعي قض�ايا الم�رأة وتحلي�ل ضرورة دراسة انسجاماً مع 
ف�ي الجامع�ة ا$ردني�ة بمرك�ز  انطلق�تأولت مؤسسات التعليم العالي اھتماماً بإنشاء مراكز بحثية متخصص�ة لدراس�ات الم�رأة،  منظمة،موضوعية و

ب�دعم م�ن ص�احبة الس�مو الملك�ي ا$مي�رة تط�ور البرن�امج ، و١٩٩٨ع�ام " ماجستير ف�ي دراس�ات الم�رأة"دراسات المرأة الذي بدأ مسيرته كبرنامج 
متخصص�اً ف�ي ش�ؤون الم�رأة وقض�اياھا عل�ى المس�تويين المحل�ي أص�بح مرك�زاً أكاديمي�اً  ٢٠٠٦بسمة بنت طل المعظمة ليصبح قسماً، وف�ي ع�ام 

مرك�ز ا$مي�رة بس�مة لدراس�ات أنشأت جامع�ة اليرم�وك  ٢٠١١وفي عام  .يمنح درجة الماجستير إلى جانب إعداده للدراسات المتخصصةواEقليمي 
ويتطل�ع المرك�ز للمس�اھمة ف�ي تط�وير وتنمي�ة ق�درات الم�رأة ا$ردني�ة، م�ن  ،٢٠١٣/ المرأة ا$ردنية، الذي تشرف برعاية سموھا 4فتتاحه ف�ي آذار

عمل�ت وتعم�ل دوم�اً عل�ى التنس�يق علماً بأن اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون الم�رأة  .خل جملة أھداف تنبثق من دراسات متخصصة ينفذھا المركز
                                                           

/ آذار ،لجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأةال ،)٢٠١٦ - ٢٠١٤(الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع ا�جتماعي في ا�ردن لFعوام "خطة عمل  ،منى مؤتمن ٦
٢٠١٤. 



١٢ 

 

إج�راء الدراس�ات التحليلي�ة أو ف�ي تنفي�ذ الب�رامج  إعداد ا4ستراتيجيات والسياسات أو ف�ي المتواصل وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المركزين سواء في
  . واقتصادياً  قانونياُ واجتماعياً وسياسياً : والمشاريع المشتركة أو في حشد التأييد لقضايا المرأة وبرامج تمكينھا

  

  :٢٠١٥ عام بعد لما التنمية أجندة أجل من ا8ردني المدني منظمات المجتمع تحالف تشكيل) ٥
وانسجاماً مع اEجماع الع�المي بالحاج�ة إل�ى أجن�دة تنموي�ة تأخ�ذ ، ٢٠١٥ في عام لWلفية اEنمائية ا$ھداف Eنجاز المحدد الزمني الموعد اقتراب مع

 ص�ياغة إل�ى لوص�وللالعالمي�ة الھادف�ة  رب السنوات السابقة، وف�ي ض�وء الجھ�ود التش�اوريةاتجودروس التعلم من التنموية وبا4عتبار المستجدات 
ف�ي ا$ردن إل�ى تش�كيل تح�الف " تض�امن"بادرت جمعية معھد تض�امن النس�اء ا$ردن�ي  .٢٠١٥عام  بعد لما مستدامة عالمية تنموية $جندة تشاركية

منظمة وجمعي�ة ومرك�ز إض�افة إل�ى ع�دد ) ٣٥(والذي تأسس بمشاركة  ،٢٠١٥منظمات المجتمع المدني ا$ردني من أجل أجندة التنمية لما بعد عام 
وبدعم مادي وفني من مكتب المنسقة المقيمة لھيئات ا$مم المتح�دة ف�ي ا$ردن  .نسانات في مجال التنمية وحقوق اE/من النشطاء الحقوقيين العاملين

 ف�ي أق�اليم المملك�ة الثث�ة؛ الش�مال والوس�ط والجن�وب، تش�اورية لق�اءات ثث�ةوھيئة ا$مم المتحدة للم�رأة، عق�د التح�الف ع�دة اجتماع�ات وت�م تنفي�ذ 
مضاعفة ع�دد أعض�اء ھذه اللقاءات في ساھمت ون، ووإعمي نووأكاديمي نووناشط المدني المجتمع لمنظمات ات/نوممثل اللقاءات ھذه في شاركو

ع�المي، التحالف، كما ساھمت في تعزيز النھج التشاركي وفي زيادة معرفة واھتمام منظمات المجتمع المدني بالعملية التشاورية الجارية على نطاق 
وم�ن المتوق�ع أن تنخ�رط ھ�ذه . ٢٠١٥في مناقش�ة وتحدي�د ا$ولوي�ات التنموي�ة لم�ا بع�د ع�ام  المشاركاتو وأفسحت المجال واسعاً Eسھام المشاركين

الذي ت�م تبني�ه كأح�د التوص�يات الرئيس�ة ف�ي الملتق�ى بھ�دف مأسس�ة العم�ل " منتدى منظمات المجتمع المدني ا$ردني للتنمية"المنظمات في عضوية 
  .والمتابعة التشاركية

 وتعمي�ق الثث�ة، مخرج�ات اللق�اءات بين وتحقيق تكامل وطنية، أولويات على ا4تفاق وبھدف سابقاً  المذكورة الثثة اEقليمية اللقاءات لھذه وتتويجاً 
 الملتق�ى ُعق�د ،٢٠١٥ ع�ام بع�د لم�ا التنموي�ة العالمي�ة ا$جن�دة تتض�منه أن يج�ب لم�ا رؤية أردني�ة وضع في المدني المجتمع لمنظمات الوطني الجھد

 إل�ى إض�افة ا$ق�اليم الثث�ة، م�ن المدني المجتمع منظمات عن ات/ممثلين بمشاركة عمان، في ٢٠١٣آذار  ٢ في المدني لمنظمات المجتمع الوطني
ك�ل م�ن وتم استعراض  ٧؛٢٠١٥عام  بعد لما التنمية $جندة الوطنية المشاورات وتقدم لمسارات جرى عرض حيث وإعميين، وناشطين أكاديميين
 الش�مال أق�اليم ف�يالت�ي ج�رت  اEقليمي�ة لمشاوراتا ستعراضالوطنية، إضافة إلى ا للمشاورات المدني المجتمع منظمات ورؤية الحكومي المنظور
 التنمية $جندة الوطنية التشاورية اللقاءات في تناولھا جرى التي ا$ولوية ذات التنموية أما المحاور .إليھا التوصل تم التي والنتائج والجنوب والوسط

اEنس�ان،  وحق�وق والعدال�ة الرش�يد والت�دريب، والتعل�يم، والحك�م واEنتاجي�ة والتش�غيل والجن�در، والنم�و المس�اواة: فق�د ش�ملت ٢٠١٥ع�ام  بعد لما
  .والوھن نتقاليةا4 والمجتمعات والطاقة، والنزاعات والمياه البيئية والتغذية، وا4ستدامة الغذائي اEنجابية، وا$من والصحة والصحة

  

  :تأسيس ا�ئتAف الوطني لدعم المرأة في ا�نتخابات) ٦
، وال�ذي يض�م )٤المرف�ق رق�م ( ٢٠١٠قامت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة بتأسيس ا4ئتف الوطني ل�دعم الم�رأة ف�ي ا4نتخاب�ات من�ذ ع�ام 

مم��ثت ع��ن مختل��ف المؤسس��ات الرس��مية وا$ھلي��ة المعني��ة با4نتخاب��ات والتمك��ين السياس��ي للم��رأة، بھ��دف تعزي��ز وتط��وير الش��راكة م��ع /ممثل��ين
نش�طة الموجھ�ة اقت�راح وتنفي�ذ الب�رامج وا$ علىويعمل ا4ئتف مع اللجنة . المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني والجھات الرسمية المعنية

إلى تحقي�ق ا$ھ�داف المرج�وة م�ن خ�ل تعزي�ز ال�نھج التش�اركي ا4ئتف لدعم المرأة في ا4نتخابات البرلمانية والبلدية، كناخبة ومرشحة، ويسعى 
والحش�د والتوعي�ة وص�و4ً إل�ى ص�ناع  ،وتعزي�ز ق�درات الم�رأة ذات العق�ة، وتط�وير وتع�ديل التش�ريعات والسياس�ات ،الجھات المعنية مختلفبين 

  .والمنتََخبَات، والشباب ومؤسسات المجتمع المدني وجموع المواطنين القرار والنساء الناخبات والمرشحات
 ؛ إذ تُع�د ھ�ذه ا4س�تراتيجية حج�ر٢٠١٢ف�ي ك�انون ا$ول  ٨)٢٠١٧-٢٠١٣(استراتيجية ا4ئتف الوطني لدعم المرأة ف�ي ا4نتخاب�ات  وقد تم وضع

ت ا$ساس لمتابع�ة س�ير عم�ل ا4ئ�تف وتقي�يم مس�توى اEنج�ازات لتط�وير العم�ل وا$داء بم�ا يحق�ق أھ�داف وغاي�ات ا4ئ�تف، وإدخ�ال أي�ة تع�دي
وح�ددت ا4س�تراتيجية . تحتاجھا ا4ستراتيجية للتصدي $ية تحديات أو صعوبات في التطبيق وإعادة توظيف الم�وارد ف�ي ض�وء ا4حتياج�ات الفعلي�ة

توفير البيئة التشريعية الداعمة ووضع السياسات لدعم برامج ومبادرات التمكين السياسي للم�رأة، ورف�ع : ثمانية أھداف استراتيجية على النحو التالي
تخب�ة، وتعزي�ز نسب تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في المناصب القيادية الحكومية، ورفع نسب تمثيل الم�رأة ومش�اركتھا الفاعل�ة ف�ي المج�الس المن

ابي�ة، ودع�م معارف المرأة ومھاراتھا، وتغيير الثقافة المجتمعية السلبية السائدة، وض�مان توحي�د الجھ�ود والتش�بيك، ودع�م الم�رأة ف�ي ا4نتخاب�ات الني
س�تراتيجية عل�ى أعض�اء ، ويعتم�د تطبي�ق ھ�ذه ا٢٠١٣4وراعت ھ�ذه ا4س�تراتيجية أن تض�ع خط�ة عم�ل تنفيذي�ة للع�ام  .المرأة في ا4نتخابات البلدية

ا4ئ��تف والجھ��ات الت��ي يمثلونھ��ا باEض��افة إل��ى مس��اندة وتع��اون الجھ��ات والمنظم��ات المحلي��ة والدولي��ة المعني��ة بش��ؤون الم��رأة، كم��ا تض��منت 
  .ا4ستراتيجية منھجية علمية تم توثيقھا ضمن الوثيقة لمتابعة تنفيذ ھذه ا4ستراتيجية وتقييمھا سنوياً 

  

  ": ١٣٢٥الھيئة الوطنية المعنية بتفعيل قرار مجلس ا8من رقم "تشكيل ) ٧
) ٢٠١٠/ ٦/ ٣٠(بت�اريخ " ١٣٢٥الھيئ�ة الوطني�ة المعني�ة بتفعي�ل ق�رار مجل�س ا$م�ن رق�م "تش�كيل باللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة  بادرت

وق�د نف�ذت الھيئ�ة مجموع�ة م�ن ا$نش�طة  .المؤسس�ات الحكومي�ة ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني المعني�ة مختل�فع�ن  ات/م�ن ممثل�ين) ٢٤المرفق رقم (
تكون ا$ولى من نوعھا في المنطقة، بحيث تتضمن اعتماد مجموعة من ا$ھداف والتدابير المتعلقة يتوخى أن وأوصت بضرورة وضع خطة وطنية 

قام�ت ا$مان�ة العام�ة للجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة وق�د  .عجل�ة تنفي�ذ وتفعي�ل ھ�ذا الق�راربالسياسات المرنة والقابلة للتعديل، Eرش�اد ودف�ع 
وفريق عمل متخصص تم اختياره من أعضاء الھيئة بإعداد مسودة الخطة بالتعاون مع الجھات الرسمية وغير الرسمية؛ وتم عرض�ھا عل�ى أعض�اء 

 الوطنية اللجنة وتقومEقرارھا، وھي ا�ن في المراحل النھائية مجلس الوزراء  إلى ُمعدلة تم رفعھا كما ،١٣٢٥الھيئة الوطنية المعنية بتفعيل القرار 
متابع��ة تفعي��ل ھ��ذا الق��رار وتنفي��ذ الب��رامج  وف��ق منح��ى تش��اركيبمتابع��ة ذل��ك، ليتس��نى بع��دھا للجھ��ات الوطني��ة المعني��ة ك��ل ف��ي مج��ال اختصاص��ھا و

                                                           

٧
 .٢٠١٣ ،"تضامن" ا�ردني النساء تضامن معھد جمعية ،٢٠١٥ عام بعد لما التنمية أجندة حول المدني المجتمع لمنظمات ا�ردني الوطني الملتقى نتائج 
 .٢٠١٢ ا�ول كانون، المرأة لشؤون ا�ردنية الوطنية اللجنة، )٢٠١٧- ٢٠١٣( استراتيجية ا�ئت)ف الوطني لدعم المرأة في ا�نتخابات ٨



١٣ 

 

عل�ى أساس�ھا الش�روع ف�ي تنفي�ذ ب�رامج  ١٣٢٥ولتت�ولى الھيئ�ة الوطني�ة المعني�ة بتفعي�ل الق�رار  ،المح�ددة وا$نشطة التي تص�ب ف�ي تحقي�ق ا$ھ�داف
م�ل وإطق مبادرات وبناء شراكات محددة لدعم تنفي�ذ ھ�ذه الخط�ة، م�ع اEبق�اء عل�ى إمكاني�ة مراجعتھ�ا المس�تمرة لمواءمتھ�ا م�ع م�ا يس�تجد م�ن عوا

الص�ادر ع�ن مجل�س ( ١٣٢٥الخطة الوطنية ا$ردنية لتفعيل القرار رقم مسودة علماً بأن  .متغيرة ومتوترة مؤثرة في تنفيذھا في ظل ظروف إقليمية
: عل�ى النح�و الت�اليرئيس�ة ق�د تض�منت أربع�ة مح�اور  ٩)٢٠١٨ - ٢٠١٤( لWع�وام) ا$من الدولي بموجب الفصل السادس من ميثاق ا$م�م المتح�دة

ار، وتعزيز دور المرأة في عملي�ات حف�ظ وبن�اء الس�م ومن�ع الص�راع، وحماي�ة النس�اء والفتي�ات ض�حايا تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القر
 الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة من جميع أشكال العنف؛ خاصة في المناطق التي تنتشر فيھ�ا ق�وات حف�ظ الس�م التابع�ة ل�Wردن، وض�مان

، وبن��اء الق��درات والش��راكات وتعزي��ز وتط��وير التع��اون والتنس��يق ب��ين المنظم��ات الحكومي��ة وغي��ر حماي��ة وص��ون حق��وق اEنس��ان للنس��اء والفتي��ات
  .الحكومية المعنية

  

   :"المتساوي المستقبل"مبادرة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعھدات ا8ردن بموجب تشكيل ) ٨
ف��ي  )٢٤/٩/٢٠١٢(تعزي�ز المش�اركة السياس��ية وا4قتص�ادية للم�رأة بت�اريخ  :"المس�تقبل المتس�اوي"ش�ارك ا$ردن دول الع�الم حف�ل إط�ق مب��ادرة 

ق�دم ا$ردن التعھ�دات وا4لتزام�ات و.  ك�ان الدول�ة العربي�ة ا$ول�ى الت�ي ت�م دعوتھ�ا لنض�مام إل�ى ھ�ذه المب�ادرة إذ؛ مؤسساً  نيويورك بصفته عضواً 
مكنھ�ا م�ن المش�اركة بفعالي�ة ف�ي الحي�اة العام�ة، يللم�رأة؛ بم�ا  اEنس�انيةالطوعية التي تنبثق من حرص القيادة الھاشمية على تعزي�ز وحماي�ة الحق�وق 

عھ�دات وا4لتزام�ات بالتع�اون ب�ين وزارة وق�د ص�يغت ھ�ذه الت. م�ت الم�رأة ودع�ت إل�ى احت�رام وص�يانة حقوقھ�ارّ خاصة وأن الديانات السماوية قد ك
تسھم في النھوض بالمرأة وتعزيز مش�اركتھا ف�ي التنمي�ة المس�تدامة؛ لتس�ريع وتي�رة تحقي�ق  بحيثالخارجية واللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة، 

وقد مث�ل ا$ردن ف�ي تل�ك  ،يات الدولية التي صادق عليھابموجب ا4تفاق ا$ردن وفاء بتنفيذ التزاماتال، و٢٠١٥ا$ھداف اEنمائية لWلفية بحلول عام 
بتكليف من مجلس الوزراء الذي كان قد عمم ھذه المبادرة على الوزارات والجھ�ات المعني�ة؛ ب�ادرت اللجن�ة و .ا4جتماعات وزير الخارجية ا$ردني

واتخ�اذ " خط�ة وطني�ة"لمعني�ة للعم�ل ب�نھج تش�اركي؛ لوض�ع الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة إلى دعوة ال�وزارات والمؤسس�ات الرس�مية والجھ�ات ا
ا$ول تعزي��ز المش��اركة السياس��ية والث��اني تعزي��ز المش��اركة  :اEج��راءات الزم��ة لتفعي��ل بن��ود ھ��ذه المب��ادرة عل��ى المس��توى ال��وطني؛ ف��ي مس��ارين

تمثي�ل الم�رأة : ا$ھ�داف التالي�ة ١٠)٢٠١٧ – ٢٠١٣(للم�رأة  وقد تضمنت الخطة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية وا4قتصادية .ا4قتصادية للمرأة
 ، وزيادة تمثي�ل الم�رأة ف�ي ك�ل م�ن مجلس�ي الن�واب%)٢٠(وفي المناصب اEدارية العليا بما 4 يقل عن %) ١٥(في مجلس الوزراء بما 4 يقل عن 

، %)٢٠(ض�ائية الرفيع�ة، ورف�ع نس�بة تمثيلھ�ا بم�ا 4 يق�ل ع�ن وا$عيان، وتعزيز مشاركة المرأة في الس�لطة القض�ائية و4س�يما تقل�دھا المناص�ب الق
خ�ل الس�نوات ال�ثث %) ٣٥(إل�ى %) ٢٥(ورفع نسبة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي، ورفع نسبة تمثيل الم�رأة ف�ي المج�الس المحلي�ة م�ن 

ھيئ�ة مكافح�ة الفس�اد؛ الھيئ��ة (ان الحكومي�ة وش�به الحكومي�ة القادم�ة وص�و4 إل�ى المناص�فة، ورف�ع نس�بة تمثي�ل الم�رأة ف�ي الھيئ�ات والمج�الس واللج�
س�ان؛ المستقلة لنتخابات؛ المجلس ا4قتص�ادي وا4جتم�اعي؛ الھيئ�ات التدريس�ية واEداري�ة والعم�ادات ف�ي الجامع�ات؛ المرك�ز ال�وطني لحق�وق اEن

والقيام بحم�ت إعمي�ة وتوعوي�ة لزي�ادة التقب�ل ا4جتم�اعي لعم�ل  ،، وتعزيز المشاركة ا4قتصادية للمرأة%)٣٠(بما 4 يقل عن ...) ديوان المظالم
  .المرأة ودورھا الھام في تحقيق التنمية المستدامة

   :فيةإعداد وإطAق التقارير الوطنية الدورية التي ترصد تقدم المرأة ا8ردنية في مجا�ت الحقوق السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقا) ٩
مسيرة تقدم المرأة ا$ردنية في مختلف المجا4ت،  ثقالوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة بإعداد وإطق التقارير الوطنية الدورية التي تو باشرت اللجنة

وترص���د اEنج���ازات وتؤش���ر عل���ى الفج���وات واEخفاق���ات، وتحل���ل المؤش���رات وتوص���ي ب���اEجراءات، وتق���يس م���دى التق���دم ف���ي تنفي���ذ الخط���ط 
واللجن�ة الوطني�ة تتطل�ع $ن تص�بح ھ�ذه . تم اختيار موضوع أساس لكل تقرير وفقاً لWوليات الوطنية التي تفرضھا كل مرحل�ة وا4ستراتيجيات، وقد

الم�رأة  التقارير مرجعاً، يسھم في تمكين صانعي القرار من الوقوف على أوضاع المرأة ا$ردنية، ويوفر لھم المعلومات الزمة لمراع�اة احتياج�ات
راراتھم، لتكون العدالة في متناول جميع النساء في بلدنا من مختلف الفئات وفي مختلف محافظات المملكة ولتكون المش�اركة ا4قتص�ادية عند اتخاذ ق

راراتن�ا والسياسية واقع له أثره في حي�اة النس�اء وحي�اة ا$ردن، ولتك�ون المواطن�ة عل�ى أس�اس المس�اواة مب�دأ تجس�ده جمي�ع تش�ريعاتنا وإجراءاتن�ا وق
  :وھذه التقارير. وتجري ترجمته عملياً من خل ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في مختلف المجا4ت وخاصة في مواقع صنع القرار

   ١١":٢٠١١- ٢٠١٠نحو العدالة والمشاركة والمساواة للفترة : تقدم المرأة ا8ردنية"التقرير الوطني ا8ول  -
العدال�ة؛ والحماي�ة القانوني�ة للح�ق ف�ي الوص�ول إل�ى العدال�ة، : الفص�ل ا$ول: النح�و الت�اليلقد اشتمل التقرير على خمسة فصول رئيسة، عل�ى 

الس�لطة التش�ريعية، والس�لطة التنفيذي�ة، والس�لطة : عدالة بمشاركة النساء، ويشمل النساء في كل م�ن: القسم ا$ول: ويتضمن عدة أقسام كالتالي
عدال�ة النص�وص القانوني�ة، : ا4ختصاص ا$كاديمي القانوني واEعم القانوني، والقسم الثاني القضائية والمھن القانونية ا$خرى، والنساء في

: آليات وضمانات الحق في الوصول إلى العدالة، والقسم الراب�ع: بموجب الدستور وا4تفاقيات الدولية والعربية والقوانين النافذة، والقسم الثالث
المش�اركة؛ وتمك�ين الم�رأة اقتص�ادياً؛ فق�د : أما الفصل الث�اني م�ن التقري�ر. وصول النساء إلى العدالةتوصيات لتطوير الفرص المتاحة لتعزيز 

: المس��اواة؛ والمواطن��ة وص��نع الق��رار، والفص��ل الراب��ع: بينم��ا تن��اول الفص��ل الثال��ث. اEنج��ازات، والتح��ديات، والتوجھ��ات: اش��تمل عل��ى
  .التوصيات: ا4ستنتاجات، والفصل الخامس

  
 

                                                           

٩
 .، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة)٢٠١٨ – ٢٠١٤( ١٣٢٥الخطة الوطنية ا�ردنية لتفعيل القرار رقم  
١٠

اللجنة الوطنية ، )٢٠١٧ – ٢٠١٣( السياسية وا�قتصادية للمرأة الخطة الوطنية لتعزيز المشاركة/ "مبادرة المستقبل"اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعھدات ا�ردن بموجب  
  . ا�ردنية لشؤون المرأة

 . ٢٠١١اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، ، )"٢٠١١- ٢٠١٠(نحو العدالة والمشاركة والمساواة : تقدم المرأة ا�ردنية"التقرير الوطني  ١١



١٤ 

 

نحو الوقاية والحماية والتمكين في مجا�ت الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافي�ة للفت�رة : تقدم المرأة ا8ردنية"التقرير الوطني الثاني  -
١٢":٢٠١٣-٢٠١٢ 

الوطني�ة،  السياس�ات وا4س�تراتيجيات والتش�ريعات الوطني�ة، واEحص�اءات الوطني�ة، واEنج�ازات: لقد اشتمل التقري�ر عل�ى مح�اور ع�دة؛ ھ�ي
المرأة والحقوق ا4قتص�ادية؛ : الفصل ا$ول: كما اشتمل التقرير على ثثة فصول رئيسة، على النحو التالي. إضافة إلى التحديات والتوصيات

ريع، وص�احبات المرأة والعمل، والنقابات العمالية والمھنية، والمرأة والفقر، والعمل غير المنظم، والملكيّة والمي�راث، وري�ادة المش�ا: وتضمن
ا$س��رة، والعن��ف ض��د الم��رأة، والص��حة، والتأمين��ات : الم��رأة والحق��وق ا4جتماعي��ة؛ فتن��اول: أم��ا الفص��ل الث��اني. ا$عم��ال، وعم��ل ا$طف��ال

: ىالم��رأة والحق��وق الثقافي��ة، عل��: بينم��ا اش��تمل الفص��ل الثال��ث وا$خي��ر. ا4جتماعي��ة، وكبي��رات الس��ن، وذوات اEعاق��ة، والطف��ت واليافع��ات
Eع�م، التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكنولوجيا المعلومات وا4تصا4ت، واEبداع ا$دبي والفن�ي، والم�رأة والرياض�ة، والم�رأة وا

حقوق كما تضمن التقرير سرداً لرزمة من قصص النجاح لفتيات ونساء أردنيات حقق�ن تمي�زاً ف�ي المج�ا4ت ذات العق�ة ب�ال. والمرأة والتراث
لثقافي ا4قتصادية وا4جتماعية والثقافية، إضافة إلى إبراز نخبة من ا$ردنيات المتميزات في مجا4ت العلوم والبحث العلمي وجوانب اEبداع ا

  .واشتمل التقرير على رزمة من التوصيات الھادفة إلى ا4رتقاء بالمرأة وتمكينھا في المجا4ت كافة. والرياضي والفني المختلفة

التحديات الرئيسة التي صادفھا ا�ردن في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والتي برزت أثناء تحليل ) ب(
  ١٣:والخطط المنبثقة عنھا) ٢٠١٧-٢٠١٣(واقع قطاع المرأة قبيل إعداد ا+ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية 

كش�ركاء غي�ر متك�افئين ف�ي عملي�ات التنمي�ة المس�تدامة وعل�ى جمي�ع المس�تويات، بس�بب ) الغال�ب في(اEناث ما زالوا يعاملون /النساء وا$طفال -
 . اتالتحيز القائم على السن والنوع ا4جتماعي والذي يُغرس في ا$فراد منذ الطفولة المبكرة، وتتسم به ا$نظمة اEجرائية في معظم المؤسس

أخ�رى  مجتمعي�ة أش�كا4ً  ا4جتم�اعي، إ4 أن المس�اواة تتخ�ذ الن�وع حس�ب أھمي�ة المس�اواة وم�عالنساء،  نحو وخاصة المساواة ثقافة انتشار -
إض�افة إل�ى م�ا  والص�حية، التعليمي�ة والتش�غيلية الف�رص ف�ي المملكة، والمساواة مناطق في التحتية والبنى الخدمات توفر في منھا؛ المساواة

 .مھمشة مجتمعية فئات وتشّكل انتشار إلى المساواة، وھذا مما يؤدي بمجمله من ومتنوعة ةواسع من حا4ت اEعاقة ذوو ا$شخاص يواجھه

تح�ت أعب�اء 4 يزال الفقر يُشكل عامً ضاغطاً ومتنامياً يمنع المرأة من التمتع بشكل كامل بالحقوق ا$ساسية ل�نسان، إذ ت�رزح الم�رأة الفقي�رة  -
حدودة ومسؤوليات تدبير متطلبات ا$سرة وم�وارد اEنت�اج، ف�ي ظ�ل ظ�روف متزاي�دة الص�عوبة ت�نعكس غير متوازنة من اEمكانيات المادية الم

 . في عدم قدرة المرأة على التمكن من الموارد والفرص والسلع والخدمات

ماعية التي تحول دون فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب 4 تزال أقل من فرص الرجل، بسبب العقبات الناتجة عن المفاھيم ا4جت -
تيسير وصولھا وامتكھا للموارد التي تمكنھا من الحصول على المسكن المناسب، وعدم عناية قط�اع اEس�كان بخاص�ة بت�وفير وح�دات س�كنية 

 . مناسبة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل والمعيلة لWسرة

لعمل المرأة ولحصولھا على حقھا ف�ي الملكي�ة والمي�راث، والتركيب�ة ا$بوي�ة ) أحياناً (الثقافة المجتمعية السائدة غير الصديقة للمرأة والمعارضة  -
، وانتشار ثقافة العيب وثقاف�ة الص�مت وإنك�ار ال�ذات ل�دى بع�ض النس�اء، مم�ا ي�ؤثر عل�ى قض�ايا الم�رأة عموم�اً وعل�ى "غالباً "للمجتمع ا$ردني 

  .مجتمعياً  غطاءً  لھا وتجد ومنتشرة قائمة اجتماعية قضية المرأة ضد قضية العنف ضد المرأة خصوصاً، أي أن العنف

زالت المرأة العاملة تعاني في سوق العمل، بسبب عدم التزام بعض أص�حاب العم�ل ببن�ود وم�واد التش�ريعات، س�اعد ف�ي ذل�ك ض�عف وع�ي  ما -
إضافة إلى معاناة المرأة التي مردھا التفريق بينھا وبين الرجل وعدم اEنصاف في ا$جر وعدم تكافؤ الفرص في النمو . المرأة بحقوقھا العمالية

وع�دم احتس�اب عم�ل الم�رأة م�ن المن�زل أو ف�ي العم�ل غي�ر الم�نظم بمختل�ف مجا4ت�ه ض�من مع�د4ت المش�اركة ف�ي . والترقي ال�وظيفيالمھني 
 . ا4قتصاد الوطني

 ن، وتخريج/ن وقدراتھم/ات واستعداداتھم/ضعف انسجام أسس القبول في برامج  التعليم والتدريب المھني والتعليم العالي مع رغبات المتعلمين -
 طلبة 4 يمتلكون المھارات المنس�جمة م�ع متطلب�ات ومع�ايير س�وق العم�ل واحتياجات�ه، و4 يتمتع�ون بالكفاي�ات المطلوب�ة لقتص�اد المبن�ي عل�ى

ات، وتف�اقم ھ�ذه الظ�اھرة ل�دى الفتي�ات بخاص�ة؛ إذ بل�غ مع�دل البطال�ة ل�دى /المعرفة، مما يؤدي بالتالي إلى تفشي ظاھرة البطالة بين الخ�ريجين
بينما بلغ مع�دل البطال�ة . لدى الذكور%) ١٠٫٦(لدى اEناث و%) ٢٢٫٢( ٢٠١٣حسب مسح العمالة والبطالة في عام ) سنة فأكثر ١٥(لسكان ا

ل��دى اEن��اث %) ٢١٫٧( ٢٠١١ف��ي ح��ين بل��غ مع��دل البطال��ة ف��ي ع��ام %). ١٠٫٤(ول��دى ال��ذكور %) ١٩٫٩(ل��دى اEن��اث  ٢٠١٢ف��ي ع��ام 
%) ٢٦٫٥(ل�دى اEن�اث و%) ٥٥٫١( ٢٠١٣س�نة فق�د بل�غ ف�ي ع�ام ) ٢٤-١٥(ما يتعلق بمعدل بطالة الش�باب أما في . لدى الذكور%) ١٠٫٤(و

لدى اEن�اث %) ٤٦٫٨( ٢٠١١لدى الذكور، وكان المعدل في عام %) ٢٥٫٢(لدى اEناث و %) ٤٨٫٨( ٢٠١٢لدى الذكور، بينما بلغ في عام 
ة التعليم ومخرجاته في مختلف مراحل التعل�يم ومس�توياته، ومراع�اة انس�جامھا م�ع مما يتطلب ضرورة العناية بنوعي ،لدى الذكور%) ٢٣٫٨(و

 متطلبات اقتصاد المعرفة، وأھمية تطوير التعليم والتدريب المھني وبرامجه وفقاً 4حتياجات سوق العمل، وإدماج مؤسسات القطاع الخاص ف�ي
 .  مراحل التطوير

محدودية تواجدھا في مراكز رسم السياسات وصناعة القرارات؛ إذ بلغ�ت نس�بة تمثي�ل الم�رأة ف�ي انخفاض معد4ت المشاركة السياسية للمرأة و -
وبلغ�ت نس�بة تمثي�ل الم�رأة ف�ي المج�الس . ف�ي مجل�س ا$عي�ان أيض�اً %) ١٢(ف�ي مجل�س الن�واب و%) ١٢(؛ في السلطة التش�ريعية ٢٠١٣عام 

كما بلغت نسبة تمثيل المرأة ف�ي %). ١٥٫٧( ٢٠١٣في السلطة القضائية في عام ، بينما بلغت نسبة تمثيل المرأة %)٣٥٫٩( ٢٠١٣البلدية لعام 
                                                           

اللجنة الوطنية  ،)"٢٠١٣- ٢٠١٢(في مجا�ت الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية للعامين ) نحو الوقاية والحماية والتمكين(تقدم المرأة ا�ردنية "الوطني الثاني  التقرير١٢ 
  .٢٠١٤ ،ا�ردنية لشؤون المرأة

 .٢٠١٣للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، ، الوثيقة المرجعية، ا)٢٠١٧- ٢٠١٣(ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية  ١٣



١٥ 

 

بينما لم تتجاوز نسبة تمثيل %). ٨(، وبلغت ھذه النسبة في وظائف الفئة العليا في السلطة التنفيذية %)١١٫١١( ٢٠١٣السلك الوزاري في عام 
، %)٣٢(، وبلغت نسبة تمثيل المرأة في ا$حزاب السياسية %)٦٫٥(، وفي غرف الصناعة %)١٫١(غرف التجارة  في ٢٠١٢المرأة في عام 

إض��افة إل��ى انخف��اض نس��ب مش��اركة الم��رأة ف��ي مراك��ز ص��نع الق��رار وف��ي %). ٢٢(وف��ي النقاب��ات العمالي��ة %) ٣١٫٢(وف��ي النقاب��ات المھني��ة 
تلف القطاعات والمجا4ت، مم�ا يف�رض الحاج�ة إل�ى نش�ر وتج�ذير الثقاف�ة المجتمعي�ة المس�اندة المجالس واللجان المعنية برسم السياسات في مخ

  .لوصول المرأة إلى ھذه المواقع

بقاء معد4ت الخصوبة الكلية كم�ا ھ�ي تقريب�اً مرتفع�ة دون انخف�اض ملم�وس خ�ل العق�د الماض�ي، مم�ا يس�توجب زي�ادة فعالي�ة وكف�اءة ب�رامج  -
 .ن الخدمات المقدمة كماً ونوعاً بما ينعكس في خفض معد4ت الخصوبةالصحة اEنجابية وتحسي

بخاصة، وھذا 4 يعني الغياب المطلق لWرقام اEحصائية الدال�ة؛ $ن ھن�اك أرقام�اً متن�اثرة " العنف ضد المرأة"في مجال " فجوة رقمية"وجود  -
وطنية تُعنى بجمع البيانات وا$رقام وتكون مص�باً لك�ل / دة بيانات مركزيةوأحياناً متباينة ومتناقضة من مصادر مختلفة، أي ا4فتقار لوجود قاع

الروافد للحصول 4حقاً على أرقام صحيحة موثقة ومثبتة، تستند إلى منھجية البح�ث العلم�ي فيم�ا يتعل�ق بموض�وع العن�ف ض�د الم�رأة بخاص�ة، 
ى التقدم والتطور المحرز في مجال مناھضة العن�ف ض�د الم�رأة، مم�ا وذلك $ھمية التعّرف على حجم ھذه الظاھرة بدقة، والتمكن من قياس مد

 .نتوخى أن يمكننا 4حقاً من وضع أھداف محددة والعمل عليھا بدقة وموضوعية

على الرغم من تطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات وطنية واضحة للحماية من العن�ف، إ4 أنھ�ا م�ا ت�زال تفتق�ر إل�ى تفعي�ل التطبي�ق عل�ى  -
الواقع، كما أن غالبية البرامج والخدمات والنشاطات الموجھة لمناھضة العنف ضد المرأة مرتبطة بالتمويل، مما يُثير قضية ديمومة ھذه  أرض

تق��ديم ا4ستش��ارات : الب��رامج والخ��دمات، ويؤك��د الحاج��ة إل��ى مزي��د م��ن الب��رامج والخ��دمات المتكامل��ة والش��املة للنس��اء ض��حايا العن��ف، تش��مل
 . الخ...، وخدمة التقاضي، والخدمات ا4جتماعية، والرعائية واEيوائية، والتربوية والتأھيل النفسي والسلوكيالقانونية

فق�د . تأثُر أوضاع النساء واستثمارات ص�احبات ا$عم�ال بخاص�ة با$زم�ة ا4قتص�ادية العالمي�ة، الت�ي انعكس�ت آثارھ�ا عل�ى ا$ردن بش�كل ع�ام -
وخاص�ة أن غالبيتھ�ا مش�اريع ص�غيرة أو متناھي�ة (احبات المح�ال والمش�اريع ف�ي س�وق العم�ل بش�كل أكب�ر أثرت تداعيات ھذه ا$زمة عل�ى ص�

 . ، مما اضطر العديد منھن لترك أعمالھن والتخلي عن مشاريعھن)الصغر

، إ4 أن نط�اق انتش�ار مع اEشادة بجھود منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات جيدة كل في مجال عملھا واختصاص�ھا وموقعھ�ا الجغراف�ي -
م�دناً وأرياف�اً : معظم ھذه المنظمات محدود نسبياً، و4 يكفي لتغطية وتلبي�ة الحاج�ات الحقيقي�ة للم�رأة والطفل�ة ا$نث�ى ف�ي مختل�ف أنح�اء المملك�ة

ث�ى وتق�ديم الب�رامج والخ�دمات وعلى الرغم من أھمية ا$دوار التي تمارسھا ھذه المنظمات والمتصلة بحماية حقوق المرأة والطفلة ا$ن. وبوادي
المخصصة للنساء، فقد لوحظ وجود ضعف واضح في التواصل والتنسيق فيما بينھا من جھة، وم�ع المؤسس�ات الرس�مية ذات العق�ة م�ن جھ�ة 

تجارب والخبرات أخرى، مما يقود إلى ھدر في الجھد والوقت والمال، ويؤدي أحياناً إلى ازدواجية وتكرار في العمل، وإلى ضعف في تبادل ال
إض�افة إل�ى مي�ل . وأفضل الممارسات، وا4فتقار إلى الرؤية المشتركة الھادف�ة إل�ى ا4رتق�اء بب�رامج تمك�ين الم�رأة بمفھومھ�ا الش�مولي التك�املي

ا، وابتعادھ�ا ع�ن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تقديم البرامج والخدمات للنساء نحو التنويع في تركيزھا وجھودھا ومنھجيات عملھ�
 .التخصص في عملھا، وھذا مما قد يؤدي إلى تشتيت الجھود وا�ثار الناجمة عنھا

الضعف الواضح في التمويل الحكومي المخصص للبرامج والخدمات الموجھة للنساء والمعنية بالتمكين السياسي وا4قتص�ادي للم�رأة بخاص�ة،  -
كم�ا . المجتمع المدني المعنية بتقديم ھ�ذه الب�رامج والخ�دمات للفئ�ات المس�تھدفة م�ن النس�اءإضافة إلى ضعف التمويل الحكومي المتاح لمنظمات 

تُعاني الكثي�ر م�ن منظم�ات المجتم�ع الم�دني م�ن ض�عف التموي�ل المت�اح لھ�ا وقص�وره ع�ن تغطي�ة برامجھ�ا وأنش�طتھا المتنوع�ة، أو ع�دم ثب�ات 
وھنال�ك اعتم�اد . ؤدي إلى تعثرھ�ا وتأخرھ�ا ف�ي تنفي�ذ الب�رامج وا$نش�طة المخط�ط لھ�االمساعدات واEعانات المقدمة لھا وعدم استدامتھا، مما ي

كبير وتنافس ش�ديد م�ن قب�ل العدي�د م�ن ھ�ذه المنظم�ات عل�ى التموي�ل الخ�ارجي وعل�ى الم�نح المقدم�ة لھ�ا م�ن قب�ل المنظم�ات الدولي�ة والجھ�ات 
ة تنب��ع م��ن طبيع��ة عملھ��ا ومھامھ��ا ا$ساس��ية فھ��ي تُعن��ى بت��وفير التموي��ل لھ��ا المانح��ة، ونظ��راً $ن الجھ��ات المانح��ة ل��ديھا مج��ا4ت اھتم��ام رئيس��

من  كأولوية، مما يدفع منظمات المجتمع المدني إلى تبني ھذه القضايا وتنظيم البرامج وا$نشطة المتصلة بھا لضمان الحصول على التمويل لھا
ع�ن ) غالب�اً (بتمك�ين الم�رأة والت�ي 4 تتمت�ع بإمكاني�ة التموي�ل الخ�ارجي بعي�دة  الجھات المانحة، وبذلك تبقى العديد م�ن القض�ايا المھم�ة المتص�لة

  ....احتمالية التنفيذ، ومنھا القضايا المتصلة بالمرأة الفقيرة؛ والمرأة كبيرة السن؛ والمرأة المعوقة؛ والمرأة المعيلة لWسرة
  

  :عت للتصدي لھذه التحدياتالتي وض) ٢٠١٧-٢٠١٣(وصف ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية 
وف��ق منح��ى تش��اركي مي��داني، لتك��ون إط��اراً مرجعي��اً لعم��ل اللجن��ة الوطني��ة ) ٢٠١٧-٢٠١٣(لق��د ت��م إع��داد ا4س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة 

. ينوالمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ذات العق�ة بتمك�ين الم�رأة وا4رتق�اء بواقعھ�ا وتعزي�ز مش�اركتھا ف�ي مختل�ف المي�اد
تمكين مختلف فئات النساء في ا$ردن؛ في جميع مراحلھن العمرية؛ وف�ي مختل�ف ) ٢٠١٧-٢٠١٣(وتستھدف ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية 

  : أنحاء المملكة، كما ھو موضح حسب المحاور والمجا4ت التالية

  :من مجا4ت فرعية عدة، ھيويتض، )التمكين ا�جتماعي(ا8من ا;نساني والحماية ا�جتماعية ): ١(محور 
: الفت�اة ف�ي مختل�ف مراح�ل التعل�يم: ويس�تھدف الفئ�ات التالي�ة ،)ما قبل التعليم العالي والتعليم العالي والتدريب المھني(مجال المرأة والتعليم  .١

والمرأة في . لتعليم والتدريب المھنيوالمرأة في ا. الجامعي والدراسات العليا: والمرأة في التعليم العالي. رياض ا$طفال، ا$ساسي، والثانوي
  .التعليم غير النظامي

والم�رأة واس�تثمار . والم�رأة والص�حة اEنجابي�ة. ص�حة الم�رأة ف�ي جمي�ع مراحلھ�ا العمري�ة: ويستھدف الفئ�ات التالي�ة مجال المرأة والصحة، .٢
  .الفرصة السكانية في ا$ردن
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والمنظم�ات والش�بكات العامل�ة ف�ي إط�ار مناھض�ة . والم�رأة المعنّف�ة. ة/ة المعنّ�ف/لالطف�: ويس�تھدف الفئ�ات التالي�ة مجال العنف ض�د الم�رأة، .٣
 .العنف ضد المرأة

والم�رأة . والم�رأة ف�ي المن�زل والمجتم�ع. الفتاة الشابة في المدرس�ة والجامع�ة: ويستھدف الفئات التالية مجال المرأة والبيئة والتغير المناخي، .٤
  .والمرأة والتغيّر المناخي. ع البيئةوالمرأة العاملة في قطا. في العمل

. والم�رأة والم�أوى واEس�كان. الم�رأة وا$م�ن الغ�ذائي: ويس�تھدف الفئ�ات التالي�ة مج�ال الم�رأة ذات الحاج�ات ا8ساس�ية والتح�ديات الخاص�ة، .٥
  .والمرأة كبيرة السن. والمرأة المعّوقة

والم�رأة ف�ي الس�لطة . الم�رأة ف�ي الس�لطة التش�ريعية: ويس�تھدف الفئ�ات التالي�ة ،ةالتمكين السياسي للم�رأة والمش�اركة ف�ي الحي�اة العام�): ٢(محور 
  .والمرأة في المجتمع المدني. والمرأة في القطاع الخاص. والمرأة في المجالس البلدية. والمرأة في السلطة التنفيذية. القضائية

والمرأة العاملة من المنزل أو في العمل غير . والمرأة سيدة ا$عمال. أة العاملةالمر: ويستھدف الفئات التاليةالتمكين ا�قتصادي للمرأة، ): ٣(محور 
  .والمرأة المعيلة لWسرة. والمرأة الفقيرة؛ وبخاصة في الريف والبادية. المنظم

  

  :وتشمل Crosscutting/المحاور المستعرضة 
والثقاف��ة المجتمعي��ة . الثقاف��ة القانوني��ة للتوعي��ة بحق��وق الم��رأة: التالي��ة المج��ا4تويس��تھدف الثقاف��ة المجتمعي��ة الداعم��ة لتمك��ين الم��رأة، ): ١(مح��ور 

والثقاف��ة . والثقاف��ة المجتمعي��ة المس��اندة لوص��ول الم��رأة إل��ى مراك��ز ص��نع الق��رار ورس��م السياس��ات. المس��اندة لحق��وق الم��رأة ف��ي الملكي��ة والمي��راث
       .المضادة للعنف ضد المرأة والثقافة المجتمعية. المجتمعية المساندة لعمل المرأة

والم�رأة العامل�ة ف�ي . صورة المرأة في اEعم بمختل�ف وس�ائطه: ويستھدف الفئات التاليةا;عAم وتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت، ): ٢(محور 
ة ف���ي قط���اع تكنولوجي���ا المعلوم���ات والم���رأة العامل���. والم���رأة المس���تخدمة لتكنولوجي���ا المعلوم��ات وا4تص���ا4ت. قط��اع اEع���م بمختل���ف وس���ائطه

 .وا4تصا4ت
الم��رأة ف��ي : ويس��تھدف الفئ��ات التالي��ة دم��ج الن��وع ا�جتم��اعي؛ ف��ي التش��ريعات والسياس��ات والخط��ط والب��رامج والموازن��ات الوطني��ة،): ٣(مح��ور 

  .يةوالمرأة في الخطط والبرامج والموازنات الوطن. والمرأة في السياسات الوطنية. التشريعات الوطنية
الحك��م الرش��يد وض��مان الج��ودة والتمي��ز : التالي�ة المج��ا4تويس��تھدف  التط��وير المؤسس��ي للمنظم��ات العامل��ة ف�ي إط��ار تمك��ين الم��رأة،): ٤(مح�ور 

  .وحفز التمويل وبناء الشراكات. والبحث العلمي والمتابعة والتقييم. وإدارة المعرفة وترسيخ مجتمع التعلم الدائم. والنزاھة
 

  : ا+نتكاسات التي شوھدت في إطار إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة/النكسات) ج(
فم�ن أب�رز ا4نتكاس�ات المش�اھدة ف�ي إط�ار الس�عي Eح�راز تق�دم نح�و تحقي�ق المس�اواة ب�ين الجنس�ين : تراجع معدل المشاركة ا�قتص�ادية للم�رأة -١

ق�وة العم�ل (المش�اركة ا4قتص�ادية للم�رأة ف�ي س�وق العم�ل؛ إذ بل�غ مع�دل النش�اط ا4قتص�ادي الم�نقح ل�ن�اث  وتمكين المرأة انخفاض وتراج�ع مع�دل
للذكور، بينما بل�غ ھ�ذا المع�دل ف�ي %) ٦٠٫٤(ل�ناث، في مقابل %) ١٣٫٢( ٢٠١٣لعام ) سنة فأكثر ١٥ل�ناث منسوبة إلى عدد السكان من اEناث 

أي أن مع���دل المش���اركة . لل���ذكور%) 62.8(ل�ن���اث و%) 14.7( ٢٠١١لل���ذكور، وبل���غ ف���ي ع���ام  %)٦١٫٣(ل�ن���اث و%) ١٤٫١( ٢٠١٢ع���ام 
وھو معدل منخفض جداً إذا ما ق�ورن . ا4قتصادية للمرأة في ا$ردن 4زال يراوح مكانه منذ سنوات عدة، 4 بل انتكس وتراجع في السنوات ا$خيرة

، وم�ع مع�دل المش�اركة %)٣٠(ة ا4قتص�ادية ھذا المؤشر مع واقع الحال في الدول العربية ودول العالم الثالث الذي يقارب فيه معدل مش�اركة الم�رأ
، ا$م�ر ال�ذي يش�ير ال�ى ض�عف فعالي�ة الجھ�ود والب�رامج الت�ي تب�ذل ف�ي ٢٠١٢في ع�ام %) ٥٠(ا4قتصادية للمرأة على المستوى العالمي الذي بلغ 

لع�ام  (WEF)ي تقري�ر التنافس�ية الع�المي ومن ا$ھمية بمك�ان اEش�ارة ال�ى أن ترتي�ب ا$ردن ف� .والشباب للنساء وخاصة ا4قتصادي التمكين مجال
س��نة والمش��اركات ف��ي س��وق العم��ل مقس��وماً عل��ى النس��بة  ٦٤-١٥نس��بة اEن��اث ب��ين (ف��ي مؤش��ر مش��اركة الم��رأة ف��ي الق��وى العامل��ة  ٢٠١٠/٢٠١١

   ١٤.دولة) ١٣٩(كان ا$خير بين ) المناظرة لھا من الذكور
  

  ١٥:�ختبارات الدوليةتراجع نتائج تحصيل طلبة التعليم ا8ساسي في ا -٢
، إل�ى جان�ب طلب�ة م�ن )٢٠١١(للع�ام ) TIMSS(شاركت عينة من الطلبة ا$ردنيين م�ن الص�ف الث�امن، ف�ي الدراس�ة الدولي�ة للرياض�يات والعل�وم 

ويُعق�د ھ�ذا ا4ختب�ار ك�ل أرب�ع أع�وام، حي�ث . تركيا، إيران، ماليزي�ا: دولة عربية، باEضافة إلى دول إسمية؛ ھي) ١١(دولة مشاركة، بينھا ) ٤٥(
ي العل�وم والرياض�يات ف�ي دورات ولق�د أظھ�رت نت�ائج الدراس�ة تف�وق اEن�اث عل�ى ال�ذكور ف�). ٢٠١١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ١٩٩٩(عقد في ا$ع�وام 

  . الدراسة لمختلف ا$عوام
أظھرت متوسطات ا$داء في العلوم للطلبة ا$ردنيين بحسب جنس الطالب، : وفي ما يتعلق بالتغير في التحصيل في العلوم فقد كان على النحو التالي

ع�ن  ٢٠١١غم من انخفاض متوسط ا$داء لدى اEناث في عام ، على الر)٢٠١١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ١٩٩٩(فروقاً لصالح اEناث في جميع ا$عوام 
؛ فلقد )٢٠١١، ٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ١٩٩٩(أما في ما يتصل بمتوسطات أداء للطلبة ا$ردنيين في العلوم بحسب جنس الطالب في ا$عوام . ٢٠٠٧عام 

ليص�ل إل�ى ) ٢٠٠٧(كم�ا ارتف�ع ف�ي ع�ام ) ٤٨٩(ليص�ل إل�ى  ٢٠٠٣، وارتف�ع ف�ي ع�ام )٤٦٠( ١٩٩٩بلغ متوس�ط أداء اEن�اث ف�ي العل�وم ف�ي ع�ام 
  ). ٤٧١(ليصل إلى  ٢٠١١، بينما انخفض وتراجع في عام )٤٩٩(

ليص�ل إل�ى ) ٢٠٠٧(، كما ارتف�ع ف�ي ع�ام )٤٦٢(ليصل إلى  ٢٠٠٣، وارتفع في عام )٤٤٢( ١٩٩٩أما متوسط أداء الذكور في العلوم فقد بلغ عام 
  ).  ٤٢٨(يضاً ليصل أ ٢٠١١، بينما انخفض وتراجع في عام )٤٦٦(

                                                           

 . ٢٠١٠/٢٠١١، لعام )WEF(تقرير التنافسية العالمي،  ١٤
، اللجنة الوطنية )٢٠١٣-٢٠١٢(في مجا�ت الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية للعامين ) نحو الوقاية والحماية والتمكين(تقدم المرأة ا�ردنية : الوطني الثاني التقرير ١٥

  .٢٠١٤ا�ردنية لشؤون المرأة، 
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، كم�ا أن ٢٠١١أم  ٢٠٠٧أم  ٢٠٠٣أم  ١٩٩٩ومجمل القول؛ فإن تحصيل اEناث ف�ي العل�وم أفض�ل م�ن تحص�يل ال�ذكور س�واء ك�ان ذل�ك ف�ي ع�ام 
، ھو أفضل من التحسن الذي طرأ على تحص�يل ال�ذكور ٢٠٠٣عما كان عليه في عام  ٢٠٠٧مقدار التحسن الذي طرأ على تحصيل اEناث في عام 

وعلى الرغم من تراجع كل من . عمات فقط) ٤(عمة في المتوسط مقارنة بالتحسن عند الذكور الذي بلغ ) ١١(فقد بلغ مقدار التحسن عند اEناث 
  .، إ4 أن حجم ھذا التراجع كان أكبر عند الذكور عما ھو عليه عند اEناث٢٠١١الذكور واEناث في عام 

ليص�ل  ٢٠٠٣، وارتف�ع ف�ي ع�ام )٤٣١( ١٩٩٩يل في الرياضيات؛ فقد بلغ متوسط أداء اEناث في الرياضيات في عام أما بالنسبة للتغيّر في التحص
  ).٤٢٠(ليصل إلى  ٢٠١١، وانخفض في عام )٤٣٨(ليصل إلى  ٢٠٠٧، وانخفض قليً في عام )٤٣٩(إلى 

، )٤١٧(ليصل إلى  ٢٠٠٧وارتفع في عام ) ٤١١(إلى  ٢٠٠٣م ، وانخفض في عا)٤٢٥( ١٩٩٩بينما بلغ متوسط أداء الذكور في الرياضيات عام 
  ).٣٩٢(ليصل إلى  ٢٠١١وانخفض في عام 

، ٢٠١١أم  ٢٠٠٧أم  ٢٠٠٣أم  ١٩٩٩ومجم�ل الق��ول؛ ف��إن تحص��يل اEن��اث ف��ي الرياض��يات أفض��ل م�ن تحص��يل ال��ذكور س��واء ك��ان ذل��ك ف��ي ع��ام 
  .ن حجم ھذا التراجع كان أيضاً أكبر عند الذكور عما ھو عليه عند اEناثإ4 أ ٢٠١١وبالرغم من تراجع كل من الذكور واEناث في عام 

  

   ١٦:على تمكين النساءا�قتصادية تداعيات الحالة الراھنة في المنطقة العربية وبخاصة ا8زمة السورية؛ وتأثيراتھا  -٣
 العق�ود ط�وال إلى المملكة قدموا الذين لجئين اEنسانية المساعدات تقديم في دوراً أساسياً وھاماً  ا$ردن لعب فقد المحدودة، موارده من على الرغم

 ا$ردن إلى قدموا الذين لجئين الموجات المتتالية خل من الھام الدور ھذا اتضح وقد .كبير بشكل المنطقة ا4ستقرار في تعزيز وساھم في السابقة
  .ا$خيرة ا$ردن في الفترات إلى القادمين السوريين وأخيراً  العراقيين عن فضHً  الفلسطينيين، من بدءاً 

 ا$شقاء على المعيشية لتسھيل الظروف التدابير من مجموعة ا$ردنية الحكومة أعلنت فقد ا$ردني، ا4قتصاد تواجه التي التحديات من الرغم وعلى
  أراض�ي عل�ى للس�وريين الزم�ة الخ�دمات ت�وفير الدولي، عل�ى المجتمع من وبدعم ا$ردنية، الحكومة عملت حيث .ا$ردن إلى القادمين السوريين

 الس�لع وبقي�ة الم�دعوم الخب�ز إلى توفير إضافة منزلي، وغاز مياه وكھرباء من المدعومة والسلع الصحية والخدمات المجاني العام المملكة؛ كالتعليم
وأثم�ان  التس�جيل رس�وم م�ن وإعف�ائھم الحكومي�ة الم�دارس ف�ي الس�وريين الطلب�ة بتسجيل ا$ردنية الحكومة سمحت حيث .السوريين لجميع ا$ساسية

الرعاي�ة  مراك�ز إل�ى الوص�ول تس�ھيل خ�ل م�ن مج�اني وبش�كل الص�حية الخ�دمات م�ن با4س�تفادة للسوريين الحكومة كما سمحت المدرسية، الكتب
 على الضغوط زيادة إلى المملكة أنحاء جميع في السوريين انتشار أدى ولقد .الحكومية المستشفيات في جميع العج وتلقي والشاملة ا$ولية الصحية
  .يومي بشكل الخدمات لتقديم كبيرة نفقات البلديات ھذه إذ تتحمل البلديات في المملكة، تقدمھا التي الخدمات

للمملك�ة، ا$م�ر ال�ذي أدى ب�دوره إل�ى مواجھ�ة  المالي�ة الم�وارد محدودي�ة ض�من ھ�ذه الخ�دمات مث�ل بتق�ديم ا4س�تمرار تجاه متزايدة صعوبات وھناك
على  -لغاية ا�ن  -الصعوبات في توفير الموارد المالية الزمة لمعالجة قضايا المساواة وتمكين النساء؛ وھذا ما واجھناه حقيقة في عدم قدرتنا فعلياً 

) ٤،١٤٠،٠٠٠(لوطنية للم�رأة ا$ردني�ة والت�ي 4 تتج�اوز كلفتھ�ا اEجمالي�ة توفير المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن ا4ستراتيجية ا
ب�ل محدودي�ة ا$ردن بش�كل ع�ام إل�ى  كم�ا أدت الظ�روف ا4قتص�ادية الص�عبة الت�ي تواج�ه .)المرفق رق�م  ( خل سنوات ا4ستراتيجية دينار أردني

أل�ف ) ١٥٠(، فبع�د أن ارتفع�ت موازنتھ�ا الس�نوية م�ن ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأةتراجع الموارد المالية المخصصة من الموازنة العامة للجنة الوطني�
وزارة المالي�ة وإطعھ�م عل�ى ب�رامج اللجن�ة الوطني�ة /نتيجة لتفعيل التواصل مع دائرة الموازنة العام�ة ٢٠٠٩ألف دينار منذ عام ) ٢٠٠(دينار إلى 

، وھ�ي مخصص�ات 4 ٢٠١٤ولغاي�ة الع�ام الح�الي  ٢٠١٢ألف دينار منذ عام ) ١٧٠(عادت الموازنة المخصصة للجنة وانخفضت إلى  وإنجازاتھا،
 لت�دھور نتيج�ة المتوق�ع م�ن أن�ه كم�ا. تقص�ر ع�ن المس�اھمة الفاعل�ة ف�ي إنج�از مھامھ�ا وتنفي�ذ برامجھ�اوتكاد تغطي النفق�ات الجاري�ة للجن�ة الوطني�ة 

  .ا$ردن حالياً  تواجه التي والمالية ا4قتصادية لتحدياتا تفاقم إلى ذلك يؤدي سوريا أن في ا4ضطرابات وزيادة ا$وضاع
الم�وارد المالي�ة  جانب استنزاف إلى مباشرة، غير إضافية تكاليف اعليھ السوريين يترتب الجئين من الكبيرة ا$عداد استضافة أن فيه؛ شك ومما 4

 ا�ث�ار باEض�افة إل�ى الرسمي، العمل غير قطاع وتوسيع أصً، المحدودة العمل فرص على)ذكوراً وإناثاً (ا$ردني  الشباب مع كالمنافسة والمادية،
  .ا$خرى ا4جتماعية

خارط��ة الطري��ق لتحس��ين بيئ��ة ا8عم��ال وا�س��تثمار وموق��ع ا8ردن ف��ي التق��ارير والمؤش��رات ا�قتص��ادية "وھ��ذا مم��ا دف��ع ا$ردن $ن يض��ع 
ئة ا$عمال وا4ستثمار، والسياس�ات المالي�ة والنقدي�ة، إض�افة إل�ى مح�ور التعل�يم الع�الي بي: التي تضمنت محاور عدة، ھي ١٧،"وا�جتماعية الدولية

ي�ة؛ والعمل والبحث والتطوير؛ ومحور التعليم والصحة، اللذين تضمنا مؤشرات تتصل بمحاور إعن ومنھاج عمل بيجين وا$ھ�داف اEنمائي�ة لWلف
طف�ال، وح��ا4ت اEص��ابة بالس�ل، والت��أثير ا4قتص�ادي لم��رض اEي��دز، وتوق�ع الحي��اة، ومع��دل مش��اركة الم�رأة ف��ي الق��وى العامل�ة، ووفي��ات ا$: مث�ل

وق�د اش�تملت خارط�ة . ا4لتحاق بالتعليم ا$ساسي، وجودة النظام التعليمي، واEنفاق الكلي على الصحة، والمشاكل الصحية، وتحسين صحة ا$مھات
لمح�اور المختلف�ة للخارط�ة ومرتب�ة ا$ردن دولي�اً ف�ي م�ا يتص�ل بك�ل منھ�ا، اEج�راءات المقترح�ة الطريق إضافة إلى قيمة المؤشرات ذات العقة با

  .   لتحسين موقع ا$ردن في ما يتعلق بكل مؤشر، والجھات المعنية بتنفيذھا، والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ
  

مجYYال تعزيYYز المسYYاواة بYYين الجنسYYين وتمكYYين القانونيYYة التYYي طYYرأت فYYي والدسYYتورية  التشYYريعية الرئيسYYة؛ التطYYورات) د(
  ١٨:المرأة

من أجل تطوير تشريعات مستجيبة للنوع ا4جتماعي تحقق العدالة والمس�اواة وتك�افؤ الف�رص ب�ين الجنس�ين؛ حظ�ي مح�ور التش�ريع؛ باھتم�ام خ�اص 
ردني؛ وانسجاماً مع أن ا4تفاقيات الدولية التي صادقت وبرامجھا، انطقاً من مبادئ الدستور ا$ ردنية لشؤون المرأةا$ ضمن خطط اللجنة الوطنية

                                                           

 .٢٠١٢/دن، تشرين أولنداء ا_غاثة المشترك بين الحكومة ا�ردنية ومنظمات ا�مم المتحدة، ا�ر ١٦
 .والتعاون الدولي، ا�ردنخارطة الطريق لتحسين بيئة ا�عمال وا�ستثمار وموقع ا�ردن في التقارير والمؤشرات ا�قتصادية وا�جتماعية الدولية، وزارة التخطيط  ١٧
، اللجنة الوطنية )٢٠١٣-٢٠١٢(�ت الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية للعامين في مجا) نحو الوقاية والحماية والتمكين(تقدم المرأة ا�ردنية : التقرير الوطني الثاني ١٨

  .٢٠١٤ا�ردنية لشؤون المرأة، 



١٨ 

 

لمس�اواة عليھا المملكة بعد أن يتم نشرھا في الجريدة الرسمية تعتبر مرجعية أساسية للتش�ريعات الوطني�ة، وتُمث�ل ض�مانة حقيقي�ة Eعم�ال الح�ق ف�ي ا
E ح ولترجم�ة التوافق�ات الوطني�ة الت�ي تض�منتھا وتكافؤ الفرص لجميع ا$ردنيين، و$ن عملية التشريع تعتبر ا$داة الرئيس�ةنج�از التط�وير واEص�

جلت�ه  مختلف الوثائق الوطنية خاصة ا$وراق النقاشية ا$ربعة التي عرض�ھا جل�ة المل�ك عب�د هللا الث�اني ب�ن الحس�ين المعظ�م، والت�ي تُمث�ل رؤي�ة
وابة من الحرية لمشاركة أبناء الوطن بنس�ائه ورجال�ه ف�ي ص�ناعة المس�تقبل، لمسيرة اEصح الشامل في ا$ردن على مختلف الصعد، والتي تفتح ب

إل�ى  والذي نجح ا$ردُن في استشرافه؛ فواصل نھجه المتمثل بالسير قـدماً باEصحات التي تُرجمت عملياً عل�ـى أرض الواق�ع إل�ى سياس�ات تھ�دف
  .متمثلة بالبنية السياسية أو التشريعيةالسير قدماً في التغيير واEصح في مختلف المجا4ت؛ سواء ال

للجن�ة ولWھمية المترتبة على إلقاء الضوء على الجانب التشريعي وتطوير المتعلق من�ه ب�المرأة وت�أطيره تش�ريعياً ليس�ھم بتعزي�ز حض�ورھا، كان�ت ا
واش�تملت  –الت�ي أش�ادت بتل�ك المقترح�ات  –١٩٥٢ام الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة قد قدمت مقترحاتھا للجنة الملكية لتعديل الدس�تور ا$ردن�ي لع�

مادة؛ عززت الحري�ات ) ٤٢(صدر الدستور المعّدل الذي تضمن تعديل  ٢٠١١وفي عام . التعديت على العديد من المواد، حيث تم ا$خذ بمعظمھا
خاص��ة جريم��ة يعاق��ب عليھ��ا الق��انون، وع��ززت السياس��ية والمدني��ة، ون��ص عل��ى أن ك��ل اعت��داء عل��ى الحق��وق والحري��ات العام��ة أو حرم��ة الحي��اة ال

الش�رعي التعديت مبــادئ العدالة والمس�ـاواة واحت�رام حقـ�ـوق اEنس�ـان، والتأكي�د عل�ى أن ا$س�رة ھ�ي أس�اس المجتم�ع وأن الق�انون يحف�ظ كيانھ�ا 
عاقات ويحميھم م�ن اEس�اءة وا4س�تغل، كم�ا ويقوي أواصرھا وقيمھا، وأن القانون يحمي ا$مومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي ا4

مجموعــــة مـن المؤسسـات الدستوريـة الرقابيــة مثل؛ إنشـاء المحكمة الدستورية الت�ي  كما استحدثتأكدت على إلزامية التعليم ا$ساسي ومجانيته، 
، والھيئ�ـة المس�تقلة لطعن بدس�تورية الق�وانين وا$نظم�ةمجاCً لأناط بھا الرقابة على دستورية القوانين وا$نظمة وتفسير نصوص الدستور، مما يتيح 

ولكن؛ يؤخذ على ھذه التعديت الدستورية أنھا لم ت�نص ص�راحة عل�ى . استحداث درجتين من درجات التقاضي في القضاء اEداريتم لنتخاب، و
الم�ادة السادس�ة تتض�من المس�اواة ب�ين ا$ردني�ين رج�ا4ً ونس�اء ب�الحقوق المساواة على أساس الجنس، وقد صدر عن اللجن�ة الملكي�ة التأكي�د عل�ى أن 
  .والواجبات، وكذلك عدم النص على مكانة ا4تفاقيات الدولية المصادق عليھا

بمطالب الحركة النسائية  	ئحة"وقد واكبت اللجنة الوطنية ا/ردنية لشؤون المرأة المستجدات المتعلقة بحقوق المرأة في مختلف المجا�ت؛ بالعمل على إعداد 
، والتي أثمرت عن صدور ٢٠١٣وكان آخرھا في عام  ٢٠٠٣لتقدم /عضاء مجلس ا/مة بعد كل انتخابات نيابية بدءاً منذ عام " من السياسات والتشريعات

؛ ٢٠١٤قانون الضمان ا�جتماعي لعام : برزھـاتشريعات وإجراء تعديCت على العديد منھا؛ باتجاه تحقيق المزيد من الحماية لحقوق المرأة وتعزيزھا، من أ
ل النساء وعدم الذي استحدث تأمين ا/مومة وتأمين البطالة، ما سيعمل على توفير الحماية للمؤمن عليھن العامCت وُيحفز وُيشجع أصحاب العمل على تشغي

استحداث ا�نتساب ا�ختياري مما يتيح فرصة ا�شتراك بالضمان لربات ا�ستغناء عن خدماتھن في حال زواجھن أو قرب استحقاقھن Lجازة ا/مومة، كما تم 
وأتاح  . وغيرھا.. المنازل، وتوسعة الشمول بالضمان ليشمل العامCت في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحCت بيع ا/لبسة

ؤول إليھا من زوجھا وبين أجرھا من العمل، وكذلك الجمع بين نصيبھا من رواتب التقاعد لRرملة الجمع بين نصيبھا من راتب التقاعد أو ا�عتCل الذي ي
؛ الذي نص على الدور التنموي للبلديات ورفع النسبة المخصصة للنساء في ٢٠١١وقانون البلديات لسنة . وا�عتCل الذي يؤول إليھا من والديھا أو من أبنائھا

خصص للنساء خمسة عشر مقعداً  الذيا�نتخاب لمجلس النواب؛ قانون  :قوانينعدة ؛ صدرت ٢٠١٢وفي عام %). ٢٥(إلى %) ٢٠(المجالس البلدية من 
السياسية للمرأة في المجلس  نيابياً باLضافة للمقاعد التي تحصل عليھا النساء في الدوائر ا�نتخابية المحلية ومن الدائرة ا�نتخابية العامة؛ مما عزز المشاركة

�نتخابات النيابية وقانون الھيئة المستقلة لCنتخاب؛ الذي نص على إشراف الھيئة على العملية ا�نتخابية النيابية وإدارتھا في كل مراحلھا، كما أدارت ا .النيابي
دوائر المحلية، وشاركت الھيئة ؛ ما عزز من الثقة بنزاھة ا�نتخابات وساھم في رفع نسبة مشاركة النساء فيھا على مستوى القائمة الوطنية وال٢٠١٣لعام 

وقانون ا/حزاب السياسية؛ الذي نص على وجوب أن يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة وا�لتزام . ٢٠١٣بإدارة ا�نتخابات البلدية لعام 
بسبب الجنس، على أن � تقل نسبة النساء عن  أو على أساس التفرقة... بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، وأنه � يجوز تأسيسه على أساس ديني

؛ الذي وسع اختصاص القضاء الشرعي ليتولى اLشراف على تنفيذ السندات التنفيذية سواء ٢٠١٣وقانون التنفيذ الشرعي لسنة . في الھيئة التأسيسية%) ١٠(
اً؛ الصادرة أو المصادق عليھا من المحاكم الشرعية، بما في ذلك عقود الزواج من ا/حكام القضائية والقرارات معّجلة التنفيذ والسندات وا�تفاقات المتضمنة حق

والقانون المعّدل لقانون جوازات . وا/حكام ا/جنبية ما ييسر تحصيل الحقوق بسرعة وفاعلية ويؤدي إلى تجنب اللجوء Lقامة الدعاوى لتحصيل ھذه الحقوق
والقانون المعّدل لقانون العقوبات ا/ردني لسنة . لخطية للزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة وا/و�د؛ الذي ألغى اشتراط الموافقة ا٢٠١٣السفر لسنة 

؛ الذي شدد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي كجرائم ا�غتصاب وجرائم ھتك العرض والخطف والتحرش الجنسي، وعلى مرتكبي جرائم ٢٠١١
ومن التوصيات التي قبلھا . وغيرھا من الجرائم ذات الصلة.. وجريمة نسب طفل الى امرأة لم تلده وجرائم القوادة والخطفتھريب ا/شخاص عبر الحدود، 

تعديل قانون العقوبات لجھة إلغاء ) ٢٤/١٠/٢٠١٣(ا/ردن عند مناقشة تقريره الوطني الثاني ]لية ا�ستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق اLنسان في 
وقانون ا/حوال الشخصية الذي نص . المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو التحقيق فيھا بزواج المغتصب بالضحية، وأية تشريعات تمّيز ضد المرأة) ٣٠٨( المادة

فة حقوقھا الزوجية ويكون بالتنازل عن كا ؛يحق للزوجة طلب التفريق لCفتداء ، وأنهشمسيةسنة  ١٨إلى  ١٥رفع سن الزواج من : على عدة تعديCت، أبرزھا
استحداث نص قانوني يجيز للمرأة طلب الطCق بسبب عدم القدرة على اLنجاب من قبل الزوج ضمن شروط ، كما تم من مھر معجل ومؤجل مقابل طCقھا

غايته تسليف النفقة ) النفقة صندوق تسليف(تم النص على إنشاء صندوق يسمى ، وتم رفع سن حضانة ا/م للصغير إلى الخامسة عشر سنة شمسية، كما محددة
؛ الذي منح إجازة ا/بوة في حال المولود ٢٠١٣ونظام الخدمة المدنية لعام  .المحكوم بھا وإدانتھا للمحكوم له الذي تعذر عليه تحصيل تلك النفقة المحكوم بھا

، وإجازة ا/مومة لحا�ت اLجھاض بعد الشھر الرابع، ورفع الجديد لمدة يومين، ومنح الموظفة ساعة رضاعة يومياً لمدة تسعة أشھر بعد إجازة ا/مومة
؛ لضمان ٢٠١٣ونظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة . الزوجة إلى عشرة أيام، واLجازة العرضية عند وفاة ا/صول/اLجازة العرضية حال وفاة الزوج

؛ ٢٠١٣ونظام مكاتب اLصCح والتوفيق ا/سري لعام . يادية، ما سيعزز تواجد النساء فيھاالنزاھة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائف الق
مكتب اLصCح والتوفيق ا/سري في كل محكمة شرعية Lنھاء النزاعات ا/سرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيـف بالحقوق "الذي نص على إنشاء 

؛ الذي تم بموجبه إنشاء المركز الوطني للعناية بصحة ٢٠١١نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة لسنة و. والواجبات الزوجية وتقديم اLرشاد ا/سري
؛ لتمكين ربات المنازل من مزاولة ٢٠١١وتعليمات ترخيص المھن من داخل المنزل لسنة . المرأة ويھدف إلى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة

صفة قانونية في عدد من القطاعات ا�قتصادية المھنية كا�ستشارات اLدارية والتسويقية ومجموعة من المھن والحرف اليدوية كالحياكة ا/عمال من منازلھم ب
وتعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية للقطاعات العام والخاص والتطوعي؛ التي وضعت شروطاً ميسرة ُتتيح لصاحب  .والتطريز والخزف وتصنيع ا/غذية

ووفق التعديل الذي جرى على قانون التقاعد المدني؛ حيث تمت المصادقة . لعمل توفير دور الحضانة بطريقة أقل تعقيداً مقارنة بشروط الحضانات التجاريةا
  . ا وتقاعدھاعليه من مجلس ا/مة؛ وبانتظار استكمال اLجراءات الدستورية لصدوره؛ ما سمح لRرملة بالجمع بين ما يستحق لھا من تقاعد زوجھ



١٩ 

 

المرف�ق (مثلم�ا يوض�ح  ،تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةلقائمة بأبرز التشريعات التي تم إدخال تعديت فيھا ) ٢٦المرفق رقم (ويوضح 
 عليھ�ا اش�تمل الت�ي المزاي�ا مجموع�ة )٢٨( رق�م ، كما يوضح المرفقأبرز التعديت التي طرأت على مجموعة من القوانين لصالح المرأة )٢٧رقم 

  .العمل سوق في ا4نخراط على وتشجيعھا المرأة حقوق تعزيز في تساھم والتي ؛٢٠١٤ لسنة) ١( رقم ا4جتماعي الضمان قانون
ا$حداث، وحقوق الطفل، وتشكيل المحاكم الشرعية والنيابة العام�ة ل�ديھا،  :منھا ،ويجرى العمل حالياً على إعداد وتعديل رزمة من مشاريع القوانين

 ..وأصول المحاكم�ات الش�رعية، والحماي�ة م�ن العن�ف ا$س�ري، وحق�وق ا$ش�خاص المع�وقين، وا4نتخاب�ات النيابي�ة وق�انون مع�ّدل لق�انون البل�ديات
  . وغيرھا

  

  :التي تُستثمر في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةالوطنية / الموازنة العامةالحصة التقريبية من ) ھـ(
عام�ة؛ ش�رعت نتيجة لتنفيذ مشروع الموازنة المستجيبة للنوع ا4جتماعي بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة ودائ�رة الموازن�ة ال

المخصص�ات المق�درة (وازن�ة العام�ة للس�نوات المالي�ة المختلف�ة يوض�ح بوضع جدول خ�اص ض�من ق�انون الم ٢٠١١دائرة الموازنة العامة منذ عام 
وبن��اء عل�ى مراجع��ة ھ��ذه الج��داول ومقارنتھ��ا م��ع الج�داول الخاص��ة بإجم��الي النفق��ات العام��ة للس��نوات ). ل�ن�اث موزع��ة حس��ب الفص��ول والس��نوات

حي�ث ل�م ي�تم تض�مين (النفق�ات العام�ة المخصص�ة لWجھ�زة المدني�ة المختلفة، يتبين لنا أن النس�بة المئوي�ة للمخصص�ات المق�درة ل�ن�اث م�ن إجم�الي 
%) ٢٦٫٢٤(، و٢٠٠٩لع�ام %) ٢٣٫٧٢: (كانت وفق الس�نوات المختلف�ة عل�ى النح�و الت�الي) النفقات العامة المخصصة لWجھزة العسكرية وا$منية

  ٢٠١٣.١٩لعام %) ٢٤٫٦٩(، و٢٠١٢لعام %)  ٢٥٫٥٨(، و٢٠١١لعام %) ٢٣٫٠٧(، و٢٠١٠لعام 
من إجم�الي النفق�ات %) ٢٥٫١٨(ديناراً أردنياً أي ما نسبته ) ١٥٢٢٧٣٧٦١٨( ٢٠١٤وقد بلغ إجمالي المخصصات المالية المقدرة ل�ناث في عام 

ق��درة والمبني��ة وفق��اً للب��رامج فق��د قُ��درت النس��بة المئوي��ة للمخصص��ات الم ٢٠١٤ووفق��اً لق��انون الموازن��ة العام��ة للس��نة المالي��ة . ٢٠١٤العام��ة لع��ام 
  ٢٠.على التوالي%) ٢٥٫٦٩(و%) ٢٥٫٧٧( ٢٠١٦و ٢٠١٥ل�ناث للعامين ) التأشيرية(

ل�ن�اث م�ن إجم�الي النفق�ات العام�ة المخصص�ة لWجھ�زة المدني�ة ) التقديري�ة والتأش�يرية(ويتضح من خل ما سبق؛ أن النسبة المئوية للمخصصات 
 %).٢٦٫٢٤ -% ٢٣٫٠٧(ھا بين وقد تراوحت قيمت) ٢٠١٦-٢٠٠٩(بدت متذبذبة عبر السنوات 

إع�داد ا4س�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة، والعم�ل عل�ى تح�ديثھا : وانطقاً من أب�رز المھ�ام الت�ي أنيط�ت باللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة؛ وھ�ي
لستراتيجية التي تقوم بھا اللجنة الوطني�ة، لمتابع�ة  الضرورية الدورية وتطويرھا، ومتابعة تنفيذھا وتقويمھا بشكل دوري، تتضح أھمية المراجعات

؛ ٢٠/١/٢٠١٣م�ن مجل�س ال�وزراء بت�اريخ ) ٢٠١٧-٢٠١٣(الوطني�ة للم�رأة ا$ردني�ة  ا4س�تراتيجية الّتنفيذ، وبخاص�ة أن إق�رار أي تقّدم في تحقيق
استدعى اEس�راع التنمية المجتمعية الشاملة بكافة محاورھا، كما الوعي وا4لتزام السياسي العالي بقضايا المرأة وبأھمية مشاركتھا الفاعلة في  عكسُ 

الش�راكة م�ا تعزي�ز و تفعيل التواص�لخل  من الّضروريّة الموارد حشدالعمل على  تطلب ا$مر الذي موضع التنفيذ، وضعھاو ا$ساسية اتالخطوب
المرأة ومختلف الجھات الحكومية التي يُمكن أن تُسھم في توفير الدعم المالي والفني للب�رامج والمش�اريع المعني�ة  بين اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون

تفعي�ل التنس�يق م�ع دائ�رة الموازن�ة العام�ة بش�كل كما ت�م وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المالية، و رئاسة الوزراء،: وفي مقدمتھابالمرأة، 
رص�د  والتأكيد عل�ى أھمي�ة، )سنوياً أردني دينار  ٢٠٠٠٠٠ -١٧٠٠٠٠التي تبلغ( ز موازنة اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأةتعزيسعياً لخاص 

مش�روعاً ) ٣٨(ع�ددھا و ٢١،والمعنية بتمك�ين الم�رأة قانوني�اً واجتماعي�اً وسياس�ياً واقتص�ادياً  موازنة خاصة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن ا4ستراتيجية
فعي�ل التنس�يق م�ع كم�ا ت�م ت. لWع�وام القادم�ة الوطنية في إطار موازنة اللجنةوذلك  )٧المرفق رقم ( دينار أردني )٤،١٤٠،٠٠٠( فة إجمالية تبلغبكل

المش�اريع المختلف�ة وإرسال  الجھات والمنظمات المانحة والمعنية بشؤون المرأة والتحاور معھا لحشد التمويل عن طريق قيام اللجنة الوطنية بعرض
للنظ�ر ف�ي إمكاني�ة تمويلھ�ا ك�ل حس�ب  )جھ�ة مانح�ة ومنظم�ة دولي�ة وس�فارة أجنبي�ة ٤٧وعددھا ( ھذه الجھات الممولة إلىالمنبثقة عن ا4ستراتيجية 

$ردن والمنظم�ات بخصوص تمويل ھذه المشاريع من الجھات المعنية من داخل ا ، ونحن بانتظار الرداختصاصھا ونطاق عملھا ومجا4ت اھتمامھا
   .الخارجية الدولية والجھات المانحة

  

  :التي تُنفذ من أجل إجراء حوار منتظم بين الحكومة والمجتمع المدني المؤسسية اIليات) و(
الرس�مية فيم�ا ، تُعد اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة المرجع ل�دى جمي�ع الجھ�ات ٢١/٩/١٩٩٦بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 

اللجن�ة  يتعلق با$نشطة النسائية وشؤون المرأة، وعل�ى كاف�ة الجھ�ات الرس�مية ا4س�تئناس برأيھ�ا قب�ل اتخ�اذ أي ق�رار أو إج�راء يتعل�ق ب�ذلك، وتَرف�ع
تب�اط لھ�ا ف�ي محافظ�ات وق�د قام�ت اللجن�ة الوطني�ة بافتت�اح مكات�ب ار. توصياتھا وتقاريرھا إل�ى رئ�يس ال�وزراء 4تخ�اذ اEج�راءات المناس�بة بش�أنھا

  .اربد، المفرق، عجلون، مادبا، الكرك، والعقبة: المملكة، حيث شملت المرحلة ا$ولى، محافظات
على ضرورة انتھاج منحى تشاركي وبناء الشركات الفاعلة والتش�بيك الم�نظم م�ع المؤسس�ات الوطني�ة الرس�مية " رسالتھا"وتؤكد اللجنة الوطنية في 

ومن موجھات ومنطلقات عم�ل اللجن�ة الوطني�ة م�ا . جتمع المدني والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة وقضاياھاوا$ھلية ومنظمات الم
كما يتوافق عليھا المجتمع؛ اس�تناداً إل�ى مب�ادئ وأحك�ام الش�ريعة اEس�مية والتقالي�د في مختلف المحافظات أولويات المرأة ا$ردنية ومتطلباتھا : يلي

البن�اء عل�ى ، واEيمان بقدرات المرأة وتطلعاتھا وتق�دير إس�ھاماتھا وإنجازاتھ�ا، وا4لت�زام باحتياج�ات ا$س�رة المجتم�عولة والتشريعات النافذة، ا$صي
ية م�ع التش�بيك وبن�اء الش�راكات ا4س�تراتيج، وتق�دير أھمي�ة وض�رورة لمؤسس�ات الوطني�ةاالرائ�دات و للنس�اءالخبرات التراكمية والدروس المتعلمة 

إض�افة إل�ى  ،، واعتماد النھج التش�اركي متع�دد ا$بع�اد ف�ي التعام�ل م�ع قض�ايا الم�رأةالمؤسسات الرسمية وا$ھلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية
   .التزامات ا$ردن ومواقفه من برامج عمل ومخرجات المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة وا4تفاقيات الدوليةمواكبة 

                                                           

 .دائرة الموازنة العامة، ا�ردن). ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١(قانون الموازنة العامة للسنوات المالية  ١٩
 .٢٠١٤، دائرة الموازنة العامة، ا�ردن، ٢٠١٤لمالية قانون الموازنة العامة للسنة ا/ ٢٠١٤لسنة ) ٥(قانون رقم  ٢٠
 .٢٠١٣/، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، أيار)"٢٠١٧- ٢٠١٣(ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية "المشاريع التجديدية المنبثقة عن  ٢١



٢٠ 

 

، أھدافھا وإنجاز مھامھا بعامة، ولتفعيل عمليات تنفيذ ا4ستراتيجية وتحقيق أھدافھا بمختلف محاورھا ومجا4تھا، وتس�ھيل متابعتھ�ا بخاص�ةولتحقيق 
ا فإن اللجنة الوطنيّة ا$ردنية لشؤون الم�رأة حرص�ت عل�ى تط�ّوير آلي�ات وعق�ات عم�ل قويّ�ة ومنھجيّ�ة ومس�تدامة م�ع كاف�ة ش�ركائھا، وبخاص�ة م�

  :صل بتعزيز عقة الشراكة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، من خليت
  .تعزيز عقات التشبيك والمناصرة وكسب التأييد مع منظمات المجتمع المدني حول قضايا المرأة وأولوياتھا •
اللجن�ة الوطني�ة وھ�ذه المنظم�ات،  بناء تحالفات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني لصالح دعم السياس�ات والتوجھ�ات المش�تركة ب�ين •

  .ودعم الجھود الرامية لتحسين أوضاع المرأة بعامة
وضع آليّات عمل لتفعيل عقات الشراكة والتعاون مع منظم�ات المجتم�ع الم�دني م�ن أج�ل تعزي�ز فعاليّتھ�ا، وتحقي�ق ا4س�تدامة م�ن خ�ل  •

  .قديم الدعم الفني الزم لھاإشراك ھذه المنظمات في وضع البرامج والمشاريع الّتنفيذيّة وت
 اEنس��انية والمعرفي��ة والتقني��ة والمالي��ة: تعزي��ز ال��نھج التش��اركي م��ع منظم��ات المجتم��ع الم��دني 4س��تثمار الم��وارد المتاح��ة بكف��اءة وفاعلي��ة •

  .خدمات كماً ونوعاً والمادية، وتوظيفھا لرتقاء بمستوى أداء المنظمات العاملة في إطار تمكين المرأة وتحسين مستوى البرامج وال
. أھ�دافھا وتقع ضمن إطار مھام اللجنة الوطنية ومسؤولياتھا؛ مھمة تشكيل الشبكات والفرق العاملة مع ا$مانة العام�ة للجن�ة، للعم�ل معھ�ا ف�ي تحقي�ق

م�رأة وترس�يخ مكانتھ�ا ف�ي تق�دم كما تتضمن ا$ھداف المنشودة للجنة؛ مساھمة اللجنة كقوة ضغط فاعلة ومؤثرة في نشر ال�وعي الع�ام بأھمي�ة دور ال
الع��ام، : المجتم�ع، وكس��ب تأيي��د الفئ�ات المختلف��ة لقض��اياھا، وتفعي��ل قن�وات الح��وار والتواص��ل م�ع المؤسس��ات المعني��ة بقض��ايا الم�رأة ف��ي القطاع��ات

  ٢٢.لمرأةوالخاص، والمجتمع المدني، والجامعات ومراكز البحث، لتبادل الرأي والرؤية حول القضايا المتعلقة بتمكين ا
شخص��اً يمثل��ون مختل��ف ال��وزارات والمج��الس ) ٢٢(ا$ردني��ة لش��ؤون الم��رأة؛ فھ��ي تض��م ف��ي عض��ويتھا  أم��ا ف��ي م��ا يتعل��ق بھيكلي��ة اللجن��ة الوطني��ة

وع�دد (وتعم�ل ا$مان�ة العام�ة للجن�ة الوطني�ة ). ٢المرف�ق رق�م (والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعني�ة، وشخص�يات وطني�ة ب�ارزة 
وق�د . المعنية بشؤون المرأة وقضاياھا وب�رامج تمكينھ�ا والمنظمات وفق منحى تشاركي مع مختلف القطاعات والمؤسسات) سيدة حالياً  ١٢أعضائھا 

ة منتظم�ة تتح�اور معھ�ا بص�فقامت اللجنة الوطنية استناداً إلى مھماتھا ومسؤولياتھا بتشكيل العدي�د م�ن الف�رق واللج�ان والش�بكات المتخصص�ة الت�ي 
   :تتعاون معھا في تحقيق أھدافھا الوطنية، وھيو
 ).٣المرفق رقم (رسمية /وزارة ومؤسسة ودائرة وجامعة حكومية) ٤٣(شبكة ا4تصال مع المؤسسات الحكومية؛ وتضم  -
 ).٣ رقم المرفق(معنية بقضايا المرأة مدني المجتمع من المنظمة ) ٣٩(اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية؛ وتضم  -
  :فرق العمل واللجان والشبكات ا$خرى؛ وتشمل -

 .عضواً ) ١٥(، ويبلغ عدد أعضائه فريق العمل القانوني •
 .عضواً ) ١٩(، ويبلغ عدد أعضائه الفريق اEعمي •
 س�واء )٣٤٨(وع�ددھن في ا4نتخابات  الفائزاتعضوات المجالس البلدية  جميع، وتضم "نشميات"شبكة النساء عضوات المجالس البلدية  •

 .تنافسياً أو عن الكوتا النسائية، إضافة إلى السيدات اللواتي تم تعيينھن رسمياً فزن 
 .عضواً ) ٨٢(، ويبلغ عدد أعضائھا "شمعة"شبكة مناھضة العنف ضد المرأة  •
 .عضو) ١٠٠(، ويبلغ عدد أعضائھا "شمعة"شبكة شباب  •
 .عضواً ) ٣٠(، ويبلغ عدد أعضائھا ا4جتماعيالشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع  •
 .عضواً ) ١٥(لجنة ا$حزاب السياسية والمرأة، ويبلغ عدد أعضائھا  •
  .عضواً ) ٢٦(، ويبلغ عدد أعضائھا "المرأة وا$من والسم) "١٣٢٥(اللجنة الوطنية لتفعيل قرار مجلس ا$من رقم  •
  . عضواً ) ٣٦(أعضائھا ، ويبلغ عدد اللجنة التوجيھية ل�نصاف في ا$جور •
 .عضواً، وتم تشكيل اللجنتين التوجيھية والفنية من أعضاء الفريق) ١٧(الفريق الوطني لحماية عامت المنازل، ويبلغ عدد أعضائه  •
  .)٤المرفق رقم ( وزارة ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدني) ١٩(ا4ئتف الوطني لدعم المرأة في ا4نتخابات، ويضم في عضويته  •

 

  :ما يلي؛ على اoليات التي تُنفذ من أجل إجراء حوار منتظم بين الحكومة والمجتمع المدنيأمثلة عملية وك
ا�جتماعات وورش العصف ال�ذھني وال�ورش التوعوي�ة الت�ي ت�م تنظيمھ�ا ف�ي إط�ار المش�اورات بخص�وص ا;ع�داد والتط�وير لAس�تراتيجية   - أ

  ):٢٠١٧-٢٠١٣(الوطنية للمرأة ا8ردنية 
ض�من فعالي�ات الحمل�ة الوطني�ة فعالي�ة ) ٢٥(بل�غ ع�ددھا  التوعوي�ةفقد تم تنظيم وعقد سلسلة من ا4جتماعات وورش العصف الذھني وال�ورش 

التط�وير لس�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة والبن�اء ووذل�ك ف�ي إط�ار اEع�داد  ،ف�ي مختل�ف محافظ�ات المملك�ةحول وضع المرأة وأولوياتھا للحوار 
إل��ى ا4س��تماع والمش��اركة والنق��اش م��ع  الحمل��ة ھ��دفتوالخط��ط ا4س��تراتيجية والتنفيذي��ة والمش��اريع المنبثق��ة عنھ��ا،  )٢٠١٧-٢٠١٣(ا$ردني��ة 

العام، والخاص، وا$كاديمي، واEعم�ي، والمجتم�ع المحل�ي، ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني، : مختلف ھيئات المجتمع المعنية وقطاعاته المختلفة
  ).٦المرفق رقم (ما ھو موضح في  ، وذلك حسبوالمنظمات المانحة

إعداد بيان بالمطالب ا;صAحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات؛ ص�ادر ع�ن الھيئ�ات النس�ائية ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني   - ب
والمنبثقة عن اللجنة الوطنية ا8ردني�ة ا8عضاء في اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية من مختلف محافظات المملكة / المعنية بالمرأة
  :لشؤون المرأة

4ئح�ة بمطال�ب "واكبت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون الم�رأة المس�تجدات المتعلق�ة بحق�وق الم�رأة ف�ي مختل�ف المج�ا4ت؛ بالعم�ل عل�ى إع�داد 
وك�ان آخرھ�ا ف�ي  ٢٠٠٣$عضاء مجلس ا$مة بعد ك�ل انتخاب�ات نيابي�ة ب�دءاً من�ذ ع�ام  وتم تقديمھا" الحركة النسائية من السياسات والتشريعات

                                                           

٢٢
  .٢٠١٣/تشرين ا�ول ،اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة المنقحة، الطبعة الثانية ،التعريف بالھوية المؤسسية للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة 
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إلى إيضاح موقف الھيئات النس�ائية الموقع�ة " البيان بالمطالب في مجال اEصح السياسي والتشريعي"بصورة عامة يسعى ھذا و. ٢٠١٣عام 
ماعي وكفالة مراعاة احتياجات وحقوق كل من الرجل والمرأة بعدالة، بحي�ث عليه من اEصحات التشريعية، لضمان إدماج مفھوم النوع ا4جت

وق�د . متأني�ة يتم معالجة القوانين المؤقتة باEبقاء على الجيد منھا وإقرارھا لتصبح قوانين دائمة، وإلغاء أو تعديل ما يلزم من ا$حكام بعد دراس�ة
شريعات بھدف تنقيتھا من كل تمييز وخاصة التمييز ضد المرأة، وكل قص�ور وخاص�ة أنه 4 بد من مراجعة دورية للتإلى ھذه الھيئات  توصلت

القص��ور ف��ي ت��وفير الض��مانات القانوني��ة لحق��وق اEنس��ان، وبھ��دف تح��ديث التش��ريعات لمواكب��ة التط��ورات والمس��تجدات بم��ا يكف��ل ا4س��تقرار 
س��ة العلمي��ة المعمق��ة والمتأني��ة للتش��ريعات قب��ل التص��ويت عليھ��ا ب��نفس الوق��ت عل��ى أھمي��ة الدرا أك��دت ھ��ذه الھيئ��اتو. والوض��وح ف��ي العق��ات

، وإقرارھا أو ردھا أو تعديلھا وإجراء مشاورات واسعة حولھا وخاصة مع الھيئات النس�ائية م�ن خ�ل اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة
التشريعات وتلبيتھ�ا لتطلع�ات مختل�ف القطاع�ات، وبھ�دف ات وذوي ا4ختصاص بھدف ضمان التوافق حول /وا4ستعانة بالخبراء وا$كاديميين

  .استقرار التشريعات وعدم العبث بالحقوق المستقرة
ال�ذي أع�د بمناس�بة ا4نتخاب�ات  ٢٠١٠وقد تم التقدم بھذا البيان بعد أن تمت مراجعة ما تم إنجازه من مطالب الھيئ�ات النس�ائية ال�واردة ف�ي بي�ان 

حي�ث توافق�ت م�ع مختل�ف الجھ�ات المعني�ة، مناقش�ات مستفيض�ة حوار من�تظم ولتعديت التشريعية المقترحة بعد ، متضمناً ا٢٠١٠النيابية عام 
خذھا با4عتبار عن�د ممارس�ة الس�لطات والمس�ؤوليات المناط�ة بمجل�س T تمھيداً رد فيه من مطالب وتوجھات واقتراحات، وا�راء على تبني ما 

  .في مجال التشريعبشقيه ا$عيان والنواب الحالي ا$مة 
  

والخبYرات فYي رصYد وتنفيYذ إعPYن ومنھYاج عمYل  المعYارفھا ا�ردن لYدعم تبYادل يأوجه التعاون الرئيسة التي يشترك ف) ز(
  : بيجين

المس�اواة ب�ين بين اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة والجھات ا$خرى المعني�ة بتعزي�ز اتفاقية تعاون ومذكرة تفاھم ) ٤٢(تم توقيع أكثر من  -
 إعمي�ةوأم منظمات مجتمع مدني أم مؤسسات أكاديمية  حكومية؛ سواء أكانت وزارات ومؤسسات )١٤المرفق رقم  ( الجنسين وتمكين المرأة

، "اقتص�ادياً المش�روع اEقليم�ي لتمك�ين الم�رأة "مث�ل  تنفيذ المش�روعات المش�تركة: وذلك لغايات تحقيق أھداف عدة، أبرزھا، أم منظمات دولية
وت�دريب المرش�حات عل�ى إدارة الحم�ت  ات/المتص�لة بت�دريب الم�دربين نشطةا$تنفيذ ، و"مشروع دمج النوع ا4جتماعي في الحياة العامة"و

ي�ة المعن وإج�راء المس�وح دراس�اتالع�داد ، وإتدريب ممثت اللجنة في المحافظ�ات عل�ى مھ�ارات الكمبي�وتر واEنترن�تا4نتخابية باحتراف، و
ص باللجن�ة الوطني�ة، والتع�اون ف�ي مج�ال تحقي�ق ا$ھ�داف المش�تركة وخاص�ة م�ا يتعل�ق بش�كاوي ابقضايا المرأة، وبناء الموقع اEلكتروني الخ�

، وتعزي�ز المش�اركة ب�ث ومض�ات إذاعي�ة ح�ول خ�ط المس�اعدة المج�اني والخ�دمات الت�ي يق�دمھا مكت�ب ش�كاوي الم�رأةنتاج إعن�ات والمرأة وإ
 ....التعاون في مجال ا$مور الثقافية والمعرفية والبحثيةتوسيع قاعدتھا بين النساء، والسياسية و

المرف�ق ( وزارة ومؤسسة حكومية ومنظمة مجتم�ع م�دني وجمعي�ة ف�ي محافظ�ات العاص�مة وعجل�ون والعقب�ة) ٧١(تم توقيع مذكرات تفاھم مع  -
 .ما يتعلق بمناھضة العنف ضد المرأة، بخصوص التعاون في مجال تحقيق ا$ھداف المشتركة في )١٥رقم 

خط�ة عم�ل لمكافح�ة ا$مي�ة ب�ين النس�اء ف�ي المنطق�ة العربي�ة "شارك ا$ردن ضمن فريق الخب�راء ال�ذي س�اھم ف�ي إط�ار مش�روع إقليم�ي ببن�اء  -
 ).بية والبنك الدوليجامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العر(؛ والذي نُفذ بالتعاون بين جھات عدة عربية ودولية "كمقاربة تنموية

أح��د ب��رامج ص��ندوق ا$م��م المتح��دة اEنم��ائي (بالتع��اون م��ع اقت��دار " ورقت��ي"ش��اركت اللجن��ة الوطني��ة ا$ردني��ة لش��ؤون الم��رأة بتنفي��ذ مش��روع  -
UNDP (دف ويھ�. ا$ردن، وفلس�طين، والمغ�رب، وت�ونس، ولبن�ان: علماً بان ھذا المشروع طُبق في خمس دول وھ�ي. وعلى مستوى المملكة

ھذا المشروع إلى نشر الوعي القانوني بحقوق المرأة والطفل باستخدام تكنولوجيا المعلوم�ات وا4تص�ا4ت ب�إطق موق�ع إلكترون�ي متخص�ص 
لھ�ذه الغاي��ة، باEض��افة إل�ى إنت��اج أق��راص مدمج��ة تح�وي كاف��ة المعلوم��ات القانوني��ة المتعلق�ة بحق��وق الم��رأة والطف��ل، ويحت�وي ك��ل م��ن الموق��ع 

على إجابات عن ا$سئلة ا$كثر شيوعاً والتي تم تجميعھا عن طريق استمارات خاصة وزعت على كافة محافظات المملكة، وتم عمل والقرص 
 دراسة متخصصة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة في الجامعة ا$ردنية حول نتائج ھذه ا4ستمارات وتقييمھا فيما يتعلق بمدى معرفة ش�رائح

مرأة والطفل، ويح�وي الموق�ع اEلكترون�ي باEض�افة إل�ى الق�رص عل�ى نم�اذج دع�اوى لتس�ھيل ا$م�ور وبخاص�ة للم�رأة أم�ام المجتمع بحقوق ال
عناوين مھمة كعناوين المحاكم الشرعية وا$طباء الشرعيين والمنظم�ات الت�ي تق�دم الخ�دمات ا4جتماعي�ة والقانوني�ة، باEض�افة وعلى المحاكم، 

 . ات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والطفلإلى ا4تفاقيات واEعن
يوم�أً لمناھض�ة العن�ف ض�د )  ١٦(ب�دعم حمل�ة " مج�وھرات إمس�يح"وكمثال على الشراكة مع القطاع الخاص؛ قام الس�يد ك�رم إمس�يح ص�احب  -

ة ا$ردنية لشؤون المرأة م�ن من خل تصنيع اسم شمعه على مجوھراته كنوع من الدعم، على أن يتم دعم اللجنة الوطني ٢٠٠٩المرأة في عام 
، وتم تنظيم حفل كبير ودعوة جميع الجھات المعنية واEعمية من أج�ل اEع�ن ع�ن ھ�ذا الن�وع %)٢٥(بيع ھذا النوع من المجوھرات بنسبة 

 . من المجوھرات وترويجه، وقام بتزويد اللجنة الوطنية بعدد من ا$طواق
وتحقيق أھدافھا بمختلف محاورھ�ا ومجا4تھ�ا، وتس�ھيل متابعتھ�ا، ) ٢٠١٧-٢٠١٣(الوطنية للمرأة ا$ردنية ولتفعيل عمليات تنفيذ ا4ستراتيجية  -

عم�ل قويّ�ة ومنھجيّ�ة ومس�تدامة؛ وتعزي�ز عق�ة الش�راكة  وعق�ات آلي�ات تط�ّوير الم�رأة حرص�ت عل�ى ا$ردني�ة لش�ؤون اللجن�ة الوطنيّ�ة ف�إن
المؤسسات الحكوميّة، ومنظمات المجتمع المدني، : خمسة مستويات مختلفة لكنھا مترابطة، وھي لىإ الذين ينقسمون والتعاون مع كافة شركائھا

 .المانحة ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات ا$كاديمية واEعمية، والمنظمات الدوليّة والھيئات
  

النYوع (متصلة بالمسائل الجنسYانية ال ا�ھداف كيف أدت ا�ھداف اNنمائية لiلفية بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص) ح(
   ؟مساھمتھا في ذلكمدى ، إلى تيسير أو تعزيز تنفيذ إعPن ومنھاج عمل بيجين، و)ا+جتماعي

ھداف الوطنية في ما يتعلق بتحقيق ا$ھداف ا$لفية في ا$ردن، فقد أدركت القيادة ا$ردنية أھمية ھذه ا$ھداف التي تتناغم وتنسجم في مجملھا مع ا$
نية، باEضافة إلى لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة، حيث تم العمل منذ البدايات على إدماج ھذه ا$ھداف والغايات في الخطط الوط
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ام وضع آلية لقياس مدى التحقق من خل تبني مؤشرات قياس ا$داء في ھذا المجال، وظھر ذلك في خطة التنمية ا4قتصادية وا4جتماعية لWعو
ين ا4عتبار ، بحيث تم ا$خذ بع)٢٠١٣- ٢٠١١(، والبرنامج التنموي التنفيذي )٢٠٠٩ - ٢٠٠٧(، والبرنامج التنفيذي لWعوام )٢٠٠٦-٢٠٠٤(

 مجموعة من السياسات واEجراءات والبرامج والمشاريع وا$نشطة التي عملت على تحقيق تلك ا$ھداف وصو4ً إلى مستوى أفضل لحياة المواطن
ي ولم يقتصر العمل على مستوى الخطط والبرامج الوطنية، وإنما شمل أيضاً تبني ھذه ا$ھداف وتكييفھا على المستوى المحل. ومعيشته

  .لما لذلك من أثر في تعزيز التنمية المحلية، وتم ذلك بالتعاون مع منظمات ا$مم المتحدة في ا$ردن) المحافظات(
ب في وضمن إطار ا$ھداف اEنمائية لWلفية فقد أولى ا$ردن أھمية خاصة للتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص العمل والتدريب والتشغيل للشبا

مؤشرات التعليم العام في ا$ردن على أن إلى المنجزات التي تحققت في مجال توفير التعليم للجميع، وخير دليل على ذلك  سن العمل، باEضافة
  .المستوى الكلي والجنس والمنطقة

صحة ا$م التركيز على بتم إيء موضوع الصحة ا$ھمية القصوى خل السنوات السابقة، وصو4ً إلى مستوى صحي متقدم لكل ا$ردنيين، و
جاء ا4ھتمام بالبيئة من و. والطفل التي 4 تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والجھد من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في ھذا المجال

لى المحميات ضمن ا$ولويات الوطنية وصو4ً إلى بيئة مستدامة من حيث السيطرة على انبعاث الغازات، وا4ھتمام بالتنوع الحيوي والحفاظ ع
  .بأنواعھا، ومكافحة التصحر والتلوث الھوائي والمائي والتربة

وفي مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، فقد حقق ا$ردن إنجازات كبيرة في كافة مؤشرات المساواة وحقق الشطر ا$ول من الھدف اEنمائي 
ة مراحله وأنواعه، باستثناء التعليم المھني، كما قطع شوطاً كبيراً في السعي والمتعلق بتحقيق مؤشرات تعادل الجنسين في ا4لتحاق بالتعليم بكاف

سياسياً  لتحقيق الشطر الثاني من الھدف اEنمائي المتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وعلى الرغم من ذلك فإن تمكين المرأة
  .واقتصاديا 4 زال تحدياً ماثً للعيان

داء لتلك ولمتابعة تحقيق ا4نجازات في ا$ھداف اEنمائية، تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإصدار التقارير الدورية حول مؤشرات قياس ا$
م ا$خذ الذي لخص ا4نجازات المتحققة نحو تحقيق ا$ھداف ومجا4ت التحسين التي ت ٢٠٠٤ا$ھداف، وقد تم اصدر تقرير ا$ردن ا$ول في العام 

بعد مرور عشر سنوات على إعن ا$لفية ليضع  ٢٠١٠بھا في الخطط الوطنية للسنوات الحقة، وجاء إصدار التقرير الوطني الثاني في العام 
ھود للمحافظة 4 بد من تكثيف الج من أجلھا، والتي ٢٠١٥تلك ا$ھداف وليرسم الطريق إلى ا$مام لبلوغ أھداف العام إطار اEنجازات المتحققة في 

ا$ھداف اEنمائية، وتعزيز فرص التقدم وتذليل العقبات إلى جانب اتخاذ إجراءات وتدخت تعمل على تسريع  ضوء على اEنجازات المتحققة في
  .بلوغ تلك ا$ھداف

م المتحدة، لستفادة من برنامج تسريع ونتيجة ل�نجازات التي حققھا ا$ردن في ھذا المجال، فقد تم اختيار ا$ردن وثمان دول أخرى من قبل ا$م
تم إعن أسماء الدول ويتم التركيز في حالة ا$ردن على الھدف ا$ول المتعلق بالفقر وتحديداً من خل ا$من الغذائي،  إذتحقيق ا$ھداف اEنمائية، 

، وكان صاحب الجلة الملك عبد هللا الثاني بن في نيويورك) ٢٢/٩/٢٠١٠-٢٠(ضمن القمة ا$لفية التي حضرھا زعماء العالم خل الفترة 
  . حد المشاركين الرئيسين في ھذه القمةأالحسين المعظم 

ه ويجدر بالذكر أن النجاحات التي تم تحقيقھا لم تكن لتتم لو4 تكاتف جھود القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ولتحقيق ھذ
  ٢٣.على اتخاذ اEجراءات الكفيلة لتحقيقھا ا$ھداف على الجميع تبنيھا والعمل

ويتب��ين م��ن ك��ل م��ا س��بق؛ أن ا$ردن ق��د خط��ى خط��وات واس��عة ف��ي الس��نوات الس��ابقة تمثل��ت ف��ي العدي��د م��ن اEنج��ازات عل��ى مس��توى السياس��ات 
ت والتشريعات السياسية وا4قتص�ادية وا4جتماعي�ة والثقافي�ة؛ أس�ھمت ف�ي تط�وير أوض�اع الم�رأة ف�ي المج�ا4ت كاف�ة وبخاص�ة م�ا يتعل�ق باEنج�ازا

دھا الكمي المتمثل في ارتفاع معد4ت التحاق الفتيات بمختلف المراحل التعليمية بدرجة فاق�ت ال�ذكور ف�ي معظمھ�ا، مثلم�ا تمثل�ت ببع�دھا التربوية ببع
لصحية لرعاية االنوعي بتميّز نتائج التحصيل التعلّمي لطالباتنا اEناث وتفوقھن على زمئھن الذكور، أو ما يتعلق بالتقدم الملموس في مجال توفير ا

ا الشاملة والمجانية لWمومة والطفولة؛ ولكبار وكبيرات الس�ن والمص�ابين والمص�ابات ب�أمراض مزمن�ة، أو ف�ي مج�ال مراجع�ة التش�ريعات وتع�ديلھ
ووط�نھن، وتطويرھا وإقرار تشريعات جديدة، وتبنى السياسات الكفيلة بتلبية احتياجات النساء وإطق طاقاتھن لخدمة أسرھن ومجتمعاتھن المحلي�ة 

التوس�ع والتن�وع ف�ي الب�رامج والخ�دمات اEرش�ادية بوالكفيلة بإعمال واحترام وحماية حقوقھن اEنسانية، إضافة إل�ى م�ا ش�ھده ا$ردن م�ن إنج�ازات 
  . مناطق المملكةوالتي تقدمھا الجھات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف  ،والتأھيلية والعجية والبرامج التدريبية الموجھة للنساء

رأة وعلى الرغم من كل ما تحقق؛ ف تزال ھناك العديد من التحديات التي يجب تذليلھا لنصل إلى مس�توى طموحاتن�ا ف�ي مج�ال ا4رتق�اء بوض�ع الم�
ثر من أي وقت مضى؛ بتعظ�يم وانطقاً من ذلك؛ فإننا ا�ن، مطالبون أك. ا$ردنية في مختلف المجا4ت ا4قتصادية والسياسية وا4جتماعية والثقافية

سياس��ياً واقتص��ادياً واجتماعي��اً وقانوني��اً، وتكثي��ف جھودن��ا م��ن خ��ل تط��وير منظوم��ة متكامل��ة م��ن : نوعي��ة وفعالي��ة وجدي��ة مش��اركة الم��رأة وتمكينھ��ا
  . ي تعيق مسيرة تقدم المرأةالتشريعات والسياسات والخدمات المساندة والبرامج والخطط والموازنات الھادفة إلى التغلب على التحديات الت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٢/٩/٢٠١٠عمون،  - ، وكالة ا�نباء ا_لكترونية"تحقيق ا�ھداف ا�لفية في ا�ردن" ، مقالة بعنوان )السابق(جعفر حسان، وزير التخطيط والتعاون الدولي . د ٢٣
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   ٢٠٠٩ھتمام الحاسمة لمنھاج عمل بيجين منذ عام �تنفيذ مجا+ت ا يالتقدم المحرز ف: يالباب الثان
  مجال المرأة والفقر -أ

ظاھرة الفقر تح�ّدياً أم�ام مختل�ف دول الع�الم، بغ�ض النظ�ر ع�ن مس�توى تطّورھ�ا ا4قتص�ادي وا4جتم�اعي، إ4ّ أنّھ�ا تنتش�ر ب�درجات متفاوت�ة،  تُشكل
م ويش�ير المفھ�وم الع�ام لھ�ذه الظ�اھرة إل�ى غي�اب أو ع�د. وتختلف طرق مكافحتھا والحّد من انتشارھا، بطبيعة استخدام ا�ليات والب�رامج والسياس�ات

  . ملكيّة ا$صول أو حيازة الموارد أو الثروة المادية منھا وغير المادية
ش�أنھا ف�ي ذل�ك  وفي ا$ردن، تَُعدُّ مشكلة الفقر، والعدالة في توزيع الدخل، من المشكت ا4قتصادية وا4جتماعية الرئيسة الت�ي تع�اني منھ�ا المملك�ة،

وتعن�ي مش�كلة الفق�ر ف�ي جانبھ�ا ا4قتص�ادي؛ العج�ز ع�ن تلبي�ة ا4حتياج�ات ا$ساس�ية . لريف والباديةشأن الكثير من الدول النامية، و4 سيّما مناطق ا
للفق�ر، و4 وفقًا لمقاييس ومعايير يمكن بلورتھا في ضوء معايير مادية أو فسيولوجية أو اجتماعية، وكثيراً ما ينص�رف ا4ھتم�ام نح�و القي�اس الم�ادي 

ومن منظور الدخل، فإّن الفق�ر 4 يعن�ي قل�ة ال�دخل ف�ي ح�ّد ذات�ه، ولك�ن ع�دم وف�اء ال�دخل بالنش�اطات . وتوزيعه سيّما في إطار مستوى الدخل ونمطه
  . والتوظيفات التي تتولد عنھا القدرة اEنسانية المناسبة للشخص

قتص�ادية ارتباط�اً وثيق�اً بم�دى إس�ھامھا ف�ي وعموماً، ارت�بط مفھ�وم الفق�ر بالتنمي�ة وم�دى نجاحھ�ا أو إخفاقھ�ا ف�ي تحقي�ق أھ�دافھا، إذ ت�رتبط التنمي�ة ا4
  .تخفيض نسبة الفقر وآليّة البرامج التي توضع للحّد من ھذه الظاھرة

تحت أعب�اء غي�ر  و4 يزال الفقر يُشكل عامً ضاغطاً ومتنامياً يمنع المرأة من التمتع بشكل كامل بالحقوق ا$ساسية ل�نسان، إذ ترزح المرأة الفقيرة
اEمكانيات المادية المحدودة ومسؤوليات تدبير متطلب�ات ا$س�رة وم�وارد اEنت�اج، ف�ي ظ�ل ظ�روف متزاي�دة الص�عوبة ت�نعكس ف�ي ع�دم متوازنة من 

  .قدرة المرأة على التمكن من الموارد والفرص والسلع والخدمات
إنَّ رئاسة المرأة لWسرة برزت كمؤشر مبكر لفقر المرأة؛ $نّھ�ا  إنَّ العقة ا$قوى بين النوع ا4جتماعي والفقر تكثر في ا$َُسر التي ترأسھا إناث، إذ

  . العامل الوحيد الشفاف في ما يتعلَّق بالنوع ا4جتماعي في مقاربات الفقر المستندة إلى ا$سر
حي�اتھّن ا4قتص�ادية مقارن�ة  وجاء مصطلح تأنيث الفقر من منطلق أنَّ ھناك صعوبات كبيرة تقف أمام النساء للحصول على الم�وارد الزم�ة لتس�يير

  .بالذكور، ضمن الفئات ا4جتماعية ذاتھا، ما يؤدي إلى ھشاشة وضع ا$نثى ا4قتصادي

  :مؤشرات حول الفقر مصنفة حسب النوع ا�جتماعي/ إنتاج إحصاءات
أة، كان 4 بد من ت�وفير مؤش�رات رقمي�ة ع�ن نظراً $ھمية البيانات والمؤشــرات الخاصة بالنوع ا4جتماعي لواضعي السياسات الخاصة بتنمية المر

ات عل�ى رس�م وتنفي�ذ السياس�ات التنموي�ة ص�ورة /وضع المرأة الفقيرة أو التي ترأس أس�رة، ومقارن�ة خصائص�ھا م�ع مثيلھ�ا ال�ذكر، ليت�وفر للق�ائمين
. صادية والمشاركة في المجتمع وفى اتخاذ القرارإحصائية كاملة وحديثة عن وضع المرأة الفقيرة في ا$ردن؛ في الجوانب التعليمية والصحية وا4قت

وانطق��اً م��ن ذل��ك؛ ت��وفر دائ��رة اEحص��اءات العام��ة ض��من مجموع��ة المؤش��رات الوطني��ة لرص��د التق��دم المح��رز ف��ي تحقي��ق المس��اواة ب��ين الجنس��ين 
  :والموزعة حسب القطاعات ا$ساسية، مؤشرات الدخل والفقر المراعية للنوع ا4جتماعي؛ وتشمل

  :، وھي"مسح دخل ونفقات ا$سرة"رات يكون مصدرھا مؤش -
 .متوسط الدخل السنوي لWسر حسب جنس رب ا$سرة ومصدر الدخل .١
 .متوسط اEنفاق السنوي لWسر حسب جنس رب ا$سرة ومصدر اEنفاق .٢

 :، وھي"تقرير حالة الفقر في ا$ردن"مؤشرات يكون مصدرھا  -
 . نسبة الفقر لWسر حسب جنس رب ا$سرة .٣
 . شدة الفقر لWسر حسب جنس رب ا$سرة .٤
 . فجوة فقر ا$سر حسب جنس رب ا$سرة .٥
 . نسبة الفقر لWفراد حسب الجنس .٦
 .متوسط أوزان ا$ردنيين حسب العمر والجنس .٧
 .احتياجات ا$ردنيين اليومية من السعرات الحرارية حسب العمر والجنس .٨
 .التوزيع النسبي لWفراد حسب الجنس وخميسات اEنفاق .٩

 . جنس رب ا$سرة حسب الخميسات .١٠
 .حسب الجنس والمرحلة التعليمية وخميسات اEنفاق) سنه فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لWفراد  .١١
 .نسبة النساء التي يرأسن أُسرھن بين الفقراء وغير الفقراء .١٢
 .نسبة الفقر بين ا$سر حسب جنس رب ا$سرة والحالة الزواجية .١٣
 .عدل البطالة حسب الجنس بين الفقراء وغير الفقراءمعدل المشاركة ا4قتصادية وم .١٤

  

  :أبرز ا;حصاءات الوطنية المتعلقة بفقر المرأة
إلى نس�بة الفق�ر حس�ب ج�نس  وبالنظر. بين الذكور%) ٦٫٩(مقابل %) ٧٫٤(؛ إلى أن نسبة الفقر بين اEناث بلغت ٢٠١٠تشير نتائج الفقر لعام  -

بين ا$سر التي أربابھا م�ن اEن�اث، ف�ي ح�ين بلغ�ت نس�بة ا$س�ر %) 9٠.(مقابل %) ٩٫٥(رب ا$سرة، فقد بلغت بين ا$سر التي أربابھا ذكور 
 %). ١٠٫٤(الفقيرة على المستوى الوطني 

ف�ي %) ٩٫٩(ف�ي الري�ف و%) ١٣٫١(اطق الحض�رية، حي�ث بلغ�ت ارتفاع نسبة الفقر بين ا$سر في المناطق الريفية بصورة أكبر منھا في المن -
، كذلك تزداد النسبة بين اEناث في الريف عنھا في الحضر، كما ت�زداد النس�بة ب�ين ا$س�ر الت�ي ترأس�ھا اEن�اث ف�ي الري�ف ٢٠١٠الحضر لعام 

 .عنھا في الحضر
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دين�اراً ع�ن المتوس�ط لWس�ر الت�ي ) ٥٣٨(دين�اراً أردني�اً، وبف�ارق ) ٤٤٦٤(تدني متوسط الدخل السنوي لWسر الفقيرة التي ترأسھا أنثى والبالغ  -
 .يرأسھا الذكور

دين�اراً ) ٨١٥(ارتفاع متوسط اEنفاق ا4ستھكي السنوي لWسر الفقيرة الت�ي يرأس�ھا ال�ذكور، ع�ن ا$س�ر الفقي�رة الت�ي ترأس�ھا اEن�اث بمق�دار  -
 %).١٦٫٧(وبزيادة مقدارھا 

ب�ين ال�ذكور م�ن الفق�راء، وارتفع�ت نس�بة ا$مي�ة ب�ين أرب�اب ا$س�ر الفقي�رة م�ن %) ٨٫١(بين اEن�اث مقارن�ة م�ع %) ١٤٫١(بلغت نسبة ا$مية  -
 . $رباب ا$سر الفقيرة من الذكور%) ١١٫٦(مقابل %) ٦٤(اEناث لتبلغ 

 .من الذكور%) ٢٠٫١(من اEناث لم يلتحقن بالتعليم نتيجة فقر ا$سرة مقابل %) ٢٧(حوالي  -
 .للذكور الفقراء%) ٢٥٫١(مقابل %) ٥٦٫٥(معد4ت البطالة بين اEناث الفقيرات؛ حيث بلغت ترتفع  -
 .للذكور من قوة العمل بين الفقراء%) ٦٧٫٧(مقابل %) ٩٫٧(سنة فأكثر إلى ) ١٥(وصلت نسبة مشاركة اEناث التي أعمارھن  -
 .من اEناث الفقراء مشمو4ت بالتأمين الصحي%) ٧٥(حوالي  -
 .من اEناث الفقيرات%) ١٫٧(من إجمالي الذكور الفقراء مقابل %) ٣٫٤(سبة اEعاقة في ا$ردن بين الذكور الفقراء؛ حيث بلغت ترتفع ن -
%) ٩٥٫٦و% ٦٨٫٦(حاز العمل في القطاع الخاص على المرتبة ا$ولى بالنسبة $رباب ا$سر الفقيرة من الذكور واEناث، حيث بلغت النسبة  -

 .من إجمالي أرباب ا$سر اEناث الفقيرات%) ٤٫٤(التوالي، في حين بلغت نسبة أرباب ا$سر الفقيرة من اEناث في القطاع العام  على
. للذكور أرب�اب ا$س�ر%) ١١٫٩(ل�ناث و%) ١٨٫٧(شكلت ا$عمال الزراعية النشاط ا4قتصادي الرئيس لعمل أرباب ا$سر الفقيرة؛ وبنسبة  -

 .ل�ناث والذكور أرباب ا$سر على التوالي%) ٩٫٧(و%) ٩٫٥(لحيواني في المرتبة الثانية وبنسبة متقاربة وجاء اEنتاج ا
على الت�والي، وانخفاض�ه عن�د ا$س�ر غي�ر الفقي�رة %) ٦٫٣و% ٧٫٥(ارتفاع متوسط حجم ا$سر الفقيرة التي يرأسھا الذكور واEناث حيث بلغ  -

 .على التوالي%) ٣٫٥و% ٥٫٤(حيث بلغ 
، وف�ي المقاب�ل بلغ�ت نس�بة أرب�اب ا$س�ر الفقي�رة م�ن اEن�اث %)٨٦(أرباب ا$س�ر الفقي�رة م�ن اEن�اث المطلق�ات وا$رام�ل ح�والي  نسبة غتبل -

  ٢٤%).٩٩٫٤(، في حين يحظ ارتفاع نسبة أرباب ا$سر الفقيرة من الذكور المتزوجين حيث بلغت %)١٤٫٣(المتزوجات 

  :مقارنات إحصائية
- Eم�ن إجم�الي ا$ف�راد  ٢٠١٢ف�ي ع�ام %) ٧٨(إل�ى  ٢٠٠٩ف�ي ع�ام %) ٤٩٫٥(ن�اث المقترض�ات بش�كل واض�ح وملم�وس م�ن ارتفعت نس�بة ا

 ٢٠١٢فق�ط ف�ي ع�ام %) ٤٤٫٤(إل�ى  ٢٠٠٩ف�ي ع�ام %) ٣٠٫٨(ات، بينما ارتفعت قيمة القروض التي حصلت عليھا اEن�اث م�ن /المقترضين
 ).  قروض ميكروية(من القيمة اEجمالية للقروض 

) ١٣٣٤١(ات من صندوق التنمية والتشغيل حس�ب الج�نس؛ فق�د ارتف�ع ع�دد اEن�اث المقترض�ات م�ن /ا يتعلق بالتوزيع النسبي للمقترضينفي م -
%) ٦٧٫١٥(مقترضة تمثل ما نس�بته ) ١٦٠٩٥(ات؛ ليصل إلى /من إجمالي المقترضين%)  ٦٥٫١١(تمثل ما نسبته  ٢٠١١مقترضة في عام 

 .٢٠١٢عام ات في /من إجمالي المقترضين
) ٩٢٨٧(في ما يتعلق بعدد المشاريع التي تم تمويلھا من صندوق التنمية والتشغيل والتي استھدفت تمكين المرأة الريفية؛ فق�د ارتف�ع ع�ددھا م�ن  -

ا مش�روعاً تمث�ل م�) ١١٥٩٧(، ليص�ل ع�ددھا إل�ى ٢٠١١من إجمالي المشاريع التي مولھ�ا الص�ندوق لع�ام %) ٤٥٫٣(مشروعاً تمثل ما نسبته 
 . ٢٠١٢من إجمالي المشاريع التي مولھا الصندوق لعام %) ٤٨٫٤(نسبته 

، وارتفع�ت ھ�ذه )11.8%( ٢٠٠٩في ما يتعلق بالتوزيع النسبي لWسر حسب جنس رب ا$سرة؛ بلغت نسبة ا$سر التي ترأسھا ام�رأة ف�ي ع�ام  -
 .من إجمالي ا$سر في المملكة%) ١٣٫٧(إلى  ٢٠١٢النسبة لتصل في عام 

ديناراً أردنياً لWسر التي ترأس�ھا ام�رأة ) 5932.2( ٢٠٠٩يتعلق بمتوسط دخل ا$سرة السنوي حسب جنس رب ا$سرة؛ فقد بلغ في عام في ما  -
دين�اراً أردني�اً لWس�ر الت�ي ) ٧١٠٥٫٩(ليبل�غ  ٢٠١٢ديناراً أردنياً لWس�ر الت�ي يرأس�ھا رج�ل، وارتف�ع ھ�ذا المتوس�ط ف�ي ع�ام ) 7811.3(مقابل 

أي أن ا$سر التي ترأسھا امرأة تعاني دائماً من انخفاض دخلھ�ا مقارن�ة . ديناراً أردنياً لWسر التي يرأسھا رجل) ٩٠٩٨٫٢(أة مقابل ترأسھا امر
 ).١٧المرفق رقم  (بدخل ا$سر التي يرأسھا رجل 

  ): ٢٠٢٠-٢٠١٣(إطAق ا�ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر للسنوات 
، والبرن��امج )٢٠١٥-٢٠٠٦(للس��نوات  ؛ وامت��داداً لWجن��دة الوطني��ة ٢٠٠٢تح��ديثا لس��تراتيجية الوطني��ة لمكافح��ة الفق��ر، الت��ي أطلق��ت للعم��ل ع��ام 

قام��ت رئاس��ة ال��وزراء بتش��كيل لجن��ة . ؛ ومواص��لة لجھ��ود ا$ردن ف��ي تحقي��ق ا$ھ��داف اEنمائي��ة لWلفي��ة)٢٠١٣-٢٠١١(التنفي��ذي التنم��وي لWع��وام 
vوأنج�زت ھ�ذه . عداد ا4ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، برئاسة وزارة التنمية ا4جتماعية، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي نائباً لرئيس اللجن�ة

اركاً مش�) ٦٥(، ش�ارك فيھ�ا أكث�ر م�ن )٢٠١٢/تم�وز(اللجنة من خل تعاونھا مع برن�امج ا$م�م المتح�دة اEنم�ائي، وعق�دھا لورش�ة عم�ل ف�ي ش�ھر 
، ب��نھج الش��راكة المؤسس��ية، ال��ذي أفض��ى إل��ى مش��اركة )٢٠٢٠-٢٠١٣(ومش��اركة، مھم��ة إع��داد ا4س��تراتيجية الوطني��ة لمكافح��ة الفق��ر للس��نوات 

المؤسس��ات عل��ى اخ��تف تبعيتھ��ا القطاعي��ة المعني��ة بمعالج��ة أس��باب الفق��ر والتص��دي �ث��اره، والتواف��ق عل��ى مض��مون ا4س��تراتيجية م��دار البح��ث 
احتواء الفقر والحد منه إضافة إلى الحد من التعرض ل�ه، م�ن خ�ل اعتم�اد نھ�ج ش�امل "ويتلخص الھدف العام لستراتيجية بـِ . جھا التنفيذيوبرنام

  :إما أھدافھا الخاصة المستمدة من رؤيتھا ورسالتھا ومبادئھا التوجيھية؛ فھي". وموجه نحو تحقيق النتائج، يستھدف الفقراء والمعرضين للفقر
  تنسيق برامج مكافحة الفقر، التي تنفذھا الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني؛ .١
  تنفيذ سياسات فضلى للحماية ا4جتماعية، تستھدف أفراد ا$سر الفقيرة والمعرضة للفقر؛ .٢
  بعامة، وللشباب والنساء وا$شخاص ذوي اEعاقة بخاصة؛ ات/توفير فرص عمل 4ئقة لWردنيين .٣

                                                           

 .٢٠١٢ /كانون ا�ول ،دائرة ا_حصاءات العامة ،"صورة إحصائية "المرأة والرجل في ا�ردن  ٢٤



٢٥ 

 

  القضاء على عمل ا�طفال؛ .٤

  توفير مشاريع القروض الميكروية والصغيرة للذكور وا�ناث؛ .٥

ق))ر والمس))نين م))ن ا�س))ر الفقي))رة والمعرض))ة للف ؛ت))وفير الخ))دمات الص))حية ا�ساس))ية م))ع س))ھولة الوص))ول إل))ى أم))اكن تق))ديمھا لك))ل م))ن ال))ذكور وا�ن))اث .٦
  وا�شخاص ذوي ا�عاقة؛

لك)ل م)ن ال)ذكور وا�ن)اث م)ن ا�س)ر الفقي)رة والمعرض)ة للفق)ر  ؛توفير خدمات التعليم ا�ساسي والتدريب المھني مع سھولة الوصول إلى أم)اكن تق)ديمھا .٧
  والمسنين وا�شخاص ذوي ا�عاقة؛ 

  أفراد ا�سر الفقيرة والمعرضة للفقر؛التخفيف من آثار التغير المناخي والتدھور البيئي على  .٨

  .توفير خدمات وسائل النقل وا�سكان �فراد ا�سر الفقيرة والمعرضة للفقر .٩

ن�امج وستعمل ا4ستراتيجية على تحقيق أھدافھا، والقيام بمھمتھا، وترجمة رؤيتھ�ا م�ن خ�ل خمس�ة مح�اور، أملتھ�ا معطي�ات ا$جن�دة الوطني�ة والبر
التنفي��ذي التنم��وي وق��رارات وتوص��يات لجن��ة الح��وار ال��وطني ا4قتص��ادي ومس��توى ا$ردن ف��ي تحقي��ق ا$ھ��داف اEنمائي��ة لWلفي��ة، وتل��ك المح��اور 

ي�ادة التش�غيل ور؛ الرف�اه ا4جتم�اعي والن�وع ا4جتم�اعي: لخمس، التي تعتبر مواضيع المساواة بين الجنس�ين وا4س�تدامة البيئي�ة متكامل�ة معھ�ا، ھ�يا
  .ن الفقراءالبنية التحتية ومساك؛ والزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء؛ خدمات التعليم والصحة الشاملة؛ من منظور داعم للفقراء ا$عمال

  :أھم السياسات المزمع تنفيذھا على مستوى محاور ا�ستراتيجية
  :سياسات محور الرفاه والنوع ا�جتماعي   -أ

، وت�وفير خ�دمات )أي خف�ض نس�بة ا$خط�اء أو إزالتھ�ا(ا4ستمرار في قياس فقر الدخل، وتحليله من أجل توجيه المساعدات بش�كل أفض�ل   -١
  .ية ا4جتماعية بشكل أكثر فعالية، على نحو يؤدي إلى تأسيس نظام شامل للحماية ا4جتماعيةالتأمين ا4جتماعي والحما

 -الرعاي�ة ا4جتماعي�ة -م�ن"بناء آليات لدمج الفقراء في سن العمل في نشاطات سوق العمل، وتوليد الدخل من خل حزمة م�ن اEج�راءات  -٢
  . ية البحث عن عمل ودعم العاملين لحسابھم الخاص، تشمل التدريب المھني واEرشاد في عمل"إلى العمل

  :سياسات محور التشغيل وريادة ا8عمال من منظور داعم للفقراء -ب
تفعي�ل سياس�ات التعام�ل م�ع الفق�راء الع�املين   :ا4ستثمار في التعليم والمھارات، من أجل اس�تحداث ف�رص العم�ل بأع�داد كافي�ة، م�ن خ�ل -١

عم للشركات الصغيرة والميكروية، عن طريق تقديم اEرشاد وا4ستشارات، والحوافز الضريبية وا�ليات المالية والعاطلين عن العمل، والد
  .مثل التمويل الميكروي

ات ع�ن العم�ل، وھ�ذا ال�دعم يج�ب أن يش�مل ح�وافز /من الضروري أن تق�دم سياس�ات التش�غيل وس�وق العم�ل دعم�اً مؤقت�اً ل�دخول الع�اطلين -٢
وتس�تھدف ھ�ذه السياس�ات بش�كل خ�اص الش�باب ال�ذين . لعم�ل لتحفي�زھم عل�ى إيج�اد عم�ل أو مباش�رة أعم�الھم الخاص�ةلWشخاص في س�ن ا

  . يحتاجون إلى الدعم حتى يباشروا في النشاطات ا4قتصادية بعد إكمال تعليمھم
  :سياسات محور خدمات التعليم والصحة الشاملة  -ج

  .قتصادية وا4جتماعية، التي يعانوا منھا في أثناء سعيھم للحصول على خدمات التعليم والصحةمساعدة الفقراء للتغلب على المعوقات ا4 -١
  .تطوير مھارات الفقراء لزيادة فرصھم في الحصول على عمل وتنافسيتھم في سوق العمل ولتحسين قدراتھم في ريادة ا$عمال -٢
  . المتغير من المھارات في سوق العمل، مع مراقبة الطلب من المؤھتجعل التعليم والتدريب المھني أكثر فعالية لتلبية الطلب  -٣
  .تحسين الرعاية الصحية المقدمة لWمھات وأطفالھن -٤

  : سياسات محور الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء -د
١- ك�ين ال�ذين يحت�اجون إل�ى ال�دعم ف�ي اس�تعمال استحداث فرص العمل وتوليد الدخل المنتج للفقراء في المن�اطق الريفي�ة، خاص�ة ص�غار الم

وتط�وير سلس�لة قيم�ة مض�افة ف�ي التص�نيع الزراع�ي، ين�تج عنھ�ا   أرضھم للزراعة، وذلك من خل التموي�ل الميك�روي وخ�دمات اEرش�اد
  .ياحةاستحداث فرص العمل وزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية لستھك من قبل سكان الريف والمدن وقطاع الس

وتش�مل إج�راءات ض�د ت�دھور ا$رض وحماي�ة  .جعل استدامة البيئة قضية رئيسة في كاف�ة مكون�ات ا4س�تراتيجية كأح�د النش�اطات الش�املة -٢
  . خيالمناالموارد المائية وا4ستعمال العقني لھذه الموارد، واEجراءات الھادفة إلى التركيز على الفقراء في عملية التكيف واEعداد للتغير 

  :سياسات محور البنية التحتية ومساكن الفقراء -ھـ
  .توفير البنية التحتية الرئيسة والخدمات للمجتمعات الفقيرة والمحرومة لتحسين مستويات معيشة سكانھا -١
  .توفير المسكن بسعر معقول للفقراء في جيوب الفقر الريفية والمناطق الحضرية المكتظة -٢
  .النقل لتطوير المناطق الفقيرة وربطھا با$سواق، وبالتالي توليد فرص اقتصادية فيھاتحسين مستوى خدمات  -٣

  

  : السياسات وا;جراءات التي يتبناھا صندوق المعونة الوطنية، فيما يخص تأمين الحماية والرعاية الAزمة للمرأة الفقيرة والمحتاجة
ل إمكاناته المتاحة Eخراج المرأة المحتاجة من دائرة الفق�ر، إدراك�اً من�ه ب�أن الم�رأة ف�ي يعمل صندوق المعونة الوطنية جاھداً على تسخير وتوجيه ك

جنه، كثير من ا$حيان تكون مسؤولة عن ا$سرة بكاملھا، حين تُفرض عليھا عوامل مثل؛ الطق أو غياب أو فقدان ا$ب أو بطالته أو مرض�ه أو س�
. أكب�ر إل�ى الم�رأة الفقي�رة، وذل�ك لض�مان ت�أمين الح�د ا$دن�ى م�ن الحماي�ة والرعاي�ة لھ�ا و$س�رتھالذلك فإن الصندوق يوجه نطاق استھدافه وبش�كل 

  :ويتبنى الصندوق رزمة من السياسات واEجراءات فيما يخص تأمين الحماية والرعاية الزمة للمرأة ا$ردنية الفقيرة والمحتاجة، أبرزھا
الم�رأة الفقي�رة وزي�ادة ف�رص دمجھ�ا ف�ي س�وق العم�ل واEنت�اج؛ وذل�ك م�ن خ�ل ع�دم اعتب�ار ال�دخل  سياسات وبرامج تدفع باتجاه زيادة إنتاجية .١

وبالتالي تعزيز حقھا في الحصول على جميع أن�واع دخً لWسرة، ) الحرف اليدوية أو ا$عمال اEنتاجية المنزلية(ممارستھا $ي من المتأتي لھا من 
وق، ودون أن يكون ھذا الدخل حاجب�اً أو مانع�اً 4نتفاعھ�ا، وذل�ك إيمان�اً م�ن الص�ندوق بأھمي�ة وأث�ر نج�اح الم�رأة المعونات المالية التي يقدمھا الصند

  .الفقيرة في إدارة المشاريع الصغيرة التي تعمل على زيادة مداخيل أسرتھا وبالتالي حمايتھا من الفقر



٢٦ 

 

الخدمات للم�رأة الفقي�رة، وبم�ا يس�اعدھا عل�ى تلبي�ة الح�د ا$دن�ى م�ن احتياجاتھ�ا سياسات متوازنة تستجيب للنوع ا4جتماعي؛ بحيث تضمن تقديم  .٢
المتاحة خصوصاً ا4قتصادية منھا، مث�ل تق�ديم المعون�ات المالي�ة الش�ھرية المس�تحقة للم�رأة  واEمكاناتا$ساسية، وتمكينھا من ا4ستفادة من الموارد 

 .، بحيث تشمل ھذه المعونة أبناءھا الذين يعيشون معھا في ذات المنزل)تعيل أسرة(الفقيرة المطلقة التي لديھا أو4د و
للم�رأة الفقي�رة والمحتاج�ة، وذل�ك م�ن خ�ل تنظ�يم وإع�داد ب�رامج ش�مولية  تعزيز عمل الصندوق في مجال تطوير المھارات والقدرات اEنتاجية .٣

 .دھنلتأھيل وتدريب وتشغيل المرأة، بما في ذلك التوسع في برامج التعليم والتدريب المھني والتقني الخاصة بالنساء الفقيرات في أماكن تواج
ة الفقي�رة، وذل�ك م�ن خ�ل ع�دم ت�أثير اش�تراك الم�رأة الفقي�رة ف�ي نظ�ام ا4ش�تراك إسباغ الحماية ا4جتماعية وا4قتصادية عل�ى الم�رأتعزيز ُسبل  .٤

 .ا4ختياري في الضمان ا4جتماعي لربات المنازل في الحدود المقبولة على ا4ستفادة من المعونات المالية الشھرية التي يقدمھا الصندوق
دين�اراً ) ١٥٠(الدخل الش�ھري المت�أتي للزوج�ة م�ن أي عم�ل غي�ر من�تظم ويق�ل ع�ن  بھدف تمكين المرأة اقتصادياً؛ فقد أصبح الصندوق 4 يعتمد .٥

  .   دخً لWسرة، وبالتالي عدم تأثير ھذا الدخل أيضاً بأي شكل من ا$شكال على المعونة المستحقة لWسرة سواء باEيقاف أو التخفيض
ا$رملة والتي تعيل أسرة على المعونة، فإن الصندوق أص�بح يحتس�ب ج�زءاً م�ن  بھدف زيادة فرص حصول ا$سر المحتاجة التي ترأسھا المرأة .٦

  .من دخلھا%) ٤٠(راتبھا أو دخلھا المنتظم كدخل لWسرة ووفقاً لشرائح محددة في التعليمات وبنسبة 4 تزيد عن 
عون�ات المالي�ة المختلف�ة الت�ي يق�دمھا الص�ندوق، ؛ بتوسيع قاعدة ا4س�تھداف ونط�اق الش�مول ل�ن�اث ف�ي ب�رامج الم٢٠١٢قيام الصندوق في عام . ٧

تقريباً من إجمالي أعداد أرباب ا$سر المنتفع�ة م�ن الص�ندوق، ويُق�در الع�دد اEجم�الي لWس�ر الت�ي تعيلھ�ا %) ٦٠(حيث تُشكل اEناث حاليا ما نسبته 
) ٣٨٠٠٠(أسرة، بينما يُقدر عدد ا$س�ر الت�ي يعيلھ�ا رج�ال بـ�ـِ ) اثنان وخمسون ألف) (٥٢٠٠٠(امرأة وتنتفع من المعونات المالية الشھرية حالياً بـِ 

  .أسرة) ثمانية وثثون ألف(
فئات من إجمالي العدد الع�ام للفئ�ات ) ٥(؛ بزيادة عدد الفئات الرئيسة المستھدفة والخاصة بالنساء فقط لتصبح ٢٠١٢قام الصندوق أيضاً في عام  .٨

فئة المطلق�ات وأبن�ائھن، وفئ�ة فئة المرأة التي 4 معيل لھا وأسرتھا، و، وا$رامل وأسرھنفئة : فئات الخمس ھيوھذه ال. فئة) ١٤(المستھدفة والبالغ 
  .ھذا مع ا$خذ بعين ا4عتبار أن باقي الفئات ذات استھداف مشترك ما بين الذكور واEناث. أسر ا$حوال الشخصية، وفئة أسر الغائبين والمفقودين

دينـ�ـار ) تس�عة وثث�ون ملي�ون) (٣٩،٠٠٠،٠٠٠(؛ فق�د وص�ل إل�ى ٢٠١٣لفعلي الذي ت�م تخصيص�ه ل�ن�اث حت�ى نھاي�ة ع�ام أما عن حجم اEنفاق ا
  .٢٠١٦دينار بحلول عام ) اثنان وأربعون مليون) (٤٢،٠٠٠،٠٠٠(تقريباً، ومن المتوقع أن يرتفع ھذا المبلغ حسب تقديرات الصندوق إلى نحو 

 عملية منح المعونات المالية لWسرة بتأمين الحد ا$دنى من ا4ستقرار النفسي وا4جتماعي للنساء وا$طفال، وذلك من خ�ل حج�ب المعون�ة ربط .٩
  ٢٥.الشھرية لمدة عام كامل عن ا$فراد أو ا$زواج الذين يتعرضون للمرأة أو أطفالھا باEيذاء أو العنف

  

  :د من فقر المرأةدور مؤسسة ا;قراض الزراعي في الح
لدعم الزراع�ة وتنميتھ�ا وتطويرھ�ا، وزي�ادة اEنت�اج وتحس�ينه كم�اً  ١٩٦٠؛ وباشرت أعمالھا في عام ١٩٥٩ئت مؤسسة اEقراض الزراعي عام شِ أن

فئة الصغار منھم، من خل توفير رأس المال الزم لتمويل المش�اريع الزراعي�ة، ع�ن طري�ق  ونوعاً، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصه
ة منح القروض الزراعية على اختف أنواعھا وآجالھا وغاياتھا الزراعية، وأيضا؛ ھنالك دور مھم وبارز للمؤسس�ة ف�ي تنش�يط دور الم�رأة وخاص�

م�ال زراعي�ة ف�ي الري�ف والبادي�ة ا$ردني�ة، ل�ذلك ف�ان المؤسس�ة تق�وم ب�إقراض الم�رأة م�ن ق�روض في المناطق الريفية والبادية، لما تق�وم ب�ه م�ن أع
  .المؤسسة العادية بغض النظر عن النوع ا4جتماعي، باEضافة لبرامج اEقراض المتخصصة والموجھة التي تنفذھا المؤسسة

 – ٢٠٠٩(وض التي منحتھا مؤسسة اEقراض الزراعي خل السنوات وقد تراوحت نسبة القروض التي حصلت عليھا المرأة من إجمالي عدد القر
) ٣١/٣/٢٠١٤لغاي��ة  ١/١/٢٠١٤(بينم��ا بلغ��ت نس��بة الق��روض الت��ي حص��لت عليھ��ا الم��رأة لھ��ذا الع��ام للفت��رة م��ن %). ٣٧-%٣٣(م��ا ب��ين ) ٢٠١٣

  .من إجمالي عدد القروض التي منحتھا المؤسسة%) ٢٥(
والموجھة الت�ي تنف�ذھا المؤسس�ة؛ مش�روع الق�روض الص�غيرة للح�د م�ن مش�كلتي الفق�ر والبطال�ة ف�ي الري�ف ومن المشاريع اEقراضية المتخصصة 

يھ�ا الم�رأة ف�ي والبادية ا$ردنية، الذي يشمل كافة ا$سر الفقيرة والفئات العاطلة عن العمل، وتُعطى ا$ولوية لWسرة الريفية الت�ي تعيلھ�ا وتش�رف عل
  .يةمناطق الريف والبادية ا$ردن

وقد تراوحت نسبة القروض التي حصلت عليھا المرأة من إجمالي عدد القروض الصغيرة التي منحتھا مؤسسة اEقراض الزراعي للحد من مشكلتي 
بينما بلغت نسبة القروض التي حصلت عليھ�ا %). ٦٤-%٥٧(ما بين ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٩(الفقر والبطالة في الريف والبادية ا$ردنية خل السنوات 

من إجمالي عدد %) ٥٧) (٣١/٣/٢٠١٤لغاية  ١/١/٢٠١٤(للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في الريف والبادية ا$ردنية للفترة من  مرأة لھذا العامال
  ٢٦.القروض التي منحتھا المؤسسة

  

  :دور مشروع القرى الصحية في الحد من فقر المرأة
علق برفع كفاءة المرأة وتمكينھ�ا، والمس�اھمة ف�ي الح�د م�ن مش�كلتي الفق�ر والبطال�ة م�ن خ�ل يُمكن إيضاح أبرز النشاطات التي تم إنجازھا في ما يت

  : قسم القرى الصحية في وزارة الصحة، وذلك على النحو ا�تي
  . مشاركة النساء في نشاطات الجمعيات التعاونية والخيرية ومجالس التنمية المحلية .١
ا$سر الفقيرة ف�ي الق�رى الص�حية، بالتع�اون م�ع مؤسس�ة اEق�راض الزراع�ي، واس�تفادت م�ن  منح القروض الصغيرة المدّرة للدخل لعدد من .٢

ات، ويوج�د العدي�د م�ن /م�ن إجم�الي المقترض�ين%) ٤٦(أس�رة من�ذ بداي�ة المش�روع لغاي�ة ا�ن، وش�كلت النس�اء م�ا نس�بته ) ٤٦١(القروض 
  .ى التابعة للبرنامجقصص النجاح لسيدات حصلن على قروض ومشاريعھن أصبحت ناجحة في القر

                                                           

، "المحتاجةأھم السياسات وا_جراءات التي يتبناھا صندوق المعونة الوطنية، فيما يخص تأمين الحماية والرعاية ال)زمة للمرأة ا�ردنية الفقيرة و"تقرير ملخص حول  ٢٥
 .٢٠١٤/صندوق المعونة الوطنية، نيسان

 .٢٠١٤/، مؤسسة ا_قراض الزراعي، نيسان"دور مؤسسة ا_قراض الزراعي في الحد من فقر المرأة"ملخص حول  تقرير ٢٦



٢٧ 

 

، وال�ذي يھ�دف لمس�اعدة أف�راد “المرأة العربي�ة ت�تكلم”برنامج شركاء اEعم لصحة ا$سرة لتنفيذ برنامج / التعاون مع جامعة جونز ھوبكنز .٣
ظات الجنوب وف�ي المجتمع المحلي على تبني أنماط سلوكية لتحسين نوعية حياتھم وحياة أسرھم، حيث تم تنفيذ البرنامج في قرى تابعة لمحاف

ات، بعقد الندوات التثقيفية للفئات المستھدفة في قراھم وتزويدھم بالنش�رات التثقيفي�ة، وزادت /قرى تابعة لمحافظات الوسط، وقام المشاركون
دي ف�ي مراح�ل وتم اكتشاف العديد من حا4ت سرطان الث�. نسبة ارتياد النساء للمراكز الصحية $خذ المشورة واستخدام وسائل تنظيم ا$سرة

  .مبكرة
تم عقد الن�دوات التثقيفي�ة ح�ول المواض�يع الص�حية وا4جتماعي�ة والتنموي�ة المختلف�ة، وت�م تزوي�دھم ب�أجھزة في�ديو وتلفزي�ون 4س�تخدامھا ف�ي  .٤

العم�ل تخط�يط، كس�ب التأيي�د المجتمع�ي، (مف�اھيم تنموي�ة : وتناول�ت ھ�ذه الورش�ات وال�دورات موض�وعات؛ مث�ل. الندوات والورش المختلفة
، وإدارة المش��اريع الص��غيرة والتس��ويق، وتمك��ين الم��رأة ف��ي مختل��ف المواض��يع، ومھ��ارات ا4تص��ال )التط��وعي، وإع��داد مقت��رح مش��روع

وقد تراوحت نسبة مشاركة المرأة ف�ي ھ�ذه الورش�ات وال�دورات . والتشبيك، والمدرسة المجتمعية، ودورات حرفية ومھنية، ومھارات إدارية
  ).٣٣المرفق رقم (ات /من إجمالي المشاركين %)٩٠-%٤٠(ما بين 

؛ وت�م ٢٠١٣ك�أول ن�واة للم�دن الص�حية ف�ي ع�ام ) مدينة العقبة(تم دراسة واقع المرأة في العقبة؛ بعد أن قامت منظمة الصحة العالمية باتخاذ  .٥
  . برنامج المدن الصحية والمحددات ا4جتماعية والعدالة والجندر للعمل عليھا إدراج

شح الموارد المالية لتنفيذ برامج خاص�ة للم�رأة، وا4زدواجي�ة ف�ي عم�ل الجھ�ات الرس�مية وا$ھلي�ة : لتحديات التي واجھت المشروع؛ فھيأما أبرز ا
  ٢٧.العاملة ميدانياً في ھذه المجا4ت وعدم التنسيق بينھا

  

  :الصندوق ا8ردني الھاشمي للتنمية البشرية"/ برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر"تنفيذ 
منطقة من من�اطق جي�وب الفق�ر ) ٣٢(، والذي يتم تنفذه في "برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر في المملكة"أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

وي�ل م�نح ، من خل توقيع اتفاقي�ات تم٢٠٠٨التي تم إعنھا بناء على التقرير الذي أعدته دائرة اEحصاءات العامة لمسح دخل ونفقات ا$سر للعام 
الص�ندوق ا$ردن�ي الھاش�مي للتنمي�ة البش�رية، ال�ذي : $ربع مؤسسات وطنية ذات خبرة في مجال التنمية المحلية وتمك�ين المجتمع�ات، وم�ن ض�منھا

  .يُنفذ البرنامج في سبع مناطق من جيوب الفقر في المملكة
ق�ر وتحس�ين الظ�روف المعيش�ية وا4قتص�ادية لس�كان من�اطق جي�وب إلى المس�اھمة ف�ي تخفي�ف ح�دة الف" برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر"ويھدف 

ادة الفقر، وذلك من خل تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتدريب والتأھيل، وت�وفير ف�رص عم�ل لزي�
  .راء في تلك المناطقالدخل، وتحقيق الفائدة ا4قتصادية وا4جتماعية المباشرة وغير المباشرة للفق

) ١٢(شھراً، وتم تمديده لفت�رة ) ٣٠(، والفترة الزمنية لتنفيذ البرنامج ھي )٦/٢٠١٠(وقد بوشر بتنفيذ المرحلة الثالثة والحالية من البرنامج في شھر 
  .مليون دينار أردني) ٥٫٣(والجھة الممولة للبرنامج ھي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبمبلغ إجمالي مقدراه . شھراً إضافياً 

ذ ويھدف البرنامج إلى تحسين الواقع ا4جتماعي وا4قتصادي، والمساھمة في تخفيض نسب الفقر والبطال�ة ف�ي من�اطق جي�وب الفق�ر، م�ن خ�ل تنفي�
Eق�راض ال�دوارة، وتموي�ل بناء القدرات والتدريب للھيئات والمجتمعات المحلية، وتطبيق المحفظ�ة اEقراض�ية م�ن خ�ل ص�ناديق ا: محاوره التالية

 .المشاريع اEنتاجية وتحسينات البنية التحتية
الجمعيات والھيئات المحلية في مناطق عمل البرنامج، وقطاع الشباب، وقطاع النساء، وقطاع الطفولة المبكرة : أما الفئات المستھدفة بالبرنامج، فھي

 .واEعاقة، وا$سر ا$شد فقراً في مناطق عمل البرنامج
غ�ور : وتجم�ع. محافظ�ة المف�رق/ إرحاب، الخالدية، أم الجمال، الص�الحية ونايف�ة، دي�ر الكھ�ف: تجمعات: ما بالنسبة لمناطق عمل البرنامج، فتشملأ

 . محافظة البلقاء/ الشونة الجنوبية: وتجمع. محافظة الكرك/ الصافي
بل�غ : المرحلة الثالثة ف�ي م�ا يتعل�ق بتمك�ين الم�رأة؛ عل�ى النح�و الت�الي/ "برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر"ويمكن تلخيص إجمالي إنجازات محاور 

) ٣٠(أم�ا ع�دد المح�افظ اEقراض�ية فق�د بل�غ . فرص�ة عم�ل) ٩٣٨(مشروعاً وفرت ل�ناث في مناطق جي�وب الفق�ر ) ٤٥٤(عدد المشاريع اEنتاجية 
)  ١٥(وف�ي م�ا يتعل�ق بمش�اريع البني�ة التحتي�ة فق�د بل�غ ع�ددھا . عملفرصة ) ٥٠٢(، ووفرت ھذه المحافظ )٢٨٧(محفظة، كما بلغ عدد المقترضات 

فرص�ة عم�ل ل�ن�اث ) ٤٧٠(برنامج�اً وف�رت ) ٢٥٤(بينما بلغ عدد برامج التدريب والمنح الش�بابية والنس�وية . فرصة عمل) ١٠٢(مشروعاً وفرت 
   ٢٨).٣٦المرفق رقم (في مناطق جيوب الفقر 

 

  :معان محافظة في مشروع ازدھارتنفيذ 
م�ن  ب�دعمو ،٢٠١٢بالتعاون مع جمعية ا$س�ر التنموي�ة خ�ل الع�ام  ،مشروع ازدھار في جمعية ا$نوار الخيرية للسيدات في محافظة معانتم تنفيذ 

 دخ�ول عل�ى ھنلمساعدت واقتصادياً  اجتماعياً  العمل عن والعاطت الفقيرات النساء تمكين: وتتلخص رسالة المشروع في .وزارة التنمية ا4جتماعية
 وت�وفير ،الخدمي�ة القطاع�ات ف�ي الم�رأة عم�ل تج�اه والمجتمعي�ة الفردية السلبية ا4تجاھات تعديل خل من ،المعيشي مستواھن تحسينو العمل سوق

  .العمل سوق واحتياجات المستھدفة الفئات احتياجات تلبي متطورة تدريبية برامج
 :وتتلخص أھداف المشروع في ما يأتي

م��ن خ��ل تحس��ين وض��عھن  ،ف��ي الح��د م��ن الفق��ر والبطال��ة ب��ين النس��اء الفقي��رات والع��اطت ع��ن العم��ل ف��ي المن��اطق المس��تھدفة المس��اھمة -
 .ا4جتماعي وا4قتصادي

  .وخاصة في القطاعات الخدمية والسياحية ،العمل على تعديل ا4تجاھات المجتمعية والفردية السلبية تجاه عمل المرأة -

                                                           

 .٢٠١٤/نيسان الصحة، وزارة الصحة، مجال/ بيجين عمل ومنھاج إع)ن تنفيذ وتقييم �ستعراض ملخص تقرير ٢٧
 .٢٠١٤/أيار ،الصندوق ا+ردني الھاشمي للتنمية البشرية ،الثالثة المرحلة"/ الفقر جيوب مناطق تمكين برنامج"تقرير حول  ٢٨

  



٢٨ 

 

  .مؤھلة وقادرة على المنافسة لدخول سوق العمل والمشاركة الفعالة في التنمية ا4قتصاديةإعداد كوادر نسائية  -
  .لتصميم برامج تدريبية متنوعة تلبي ھذه ا4حتياجات ،الدراسة والبحث المستمر 4حتياجات الفئات والمناطق المستھدفة واحتياجات السوق -
  .على المجتمعالسلبي  يالحد من العمالة الوافدة وأثرھا ا4جتماع -
  . تطوير البرامج التدريبيةولتبادل الخبرات  ،تعزيز العقة مع كافة الجھات التدريبية من مختلف القطاعات -

، م��ع المتس��ربات م�ن الم��دارس، والع��اطت ع�ن العم��ل، وال��دخل المح�دود اتالفتي��ات والنس�اء م��ن ذو: الت��ي ت�م اس��تھدافھا بالمش��روع، ھ�يالفئ�ات و
   .ء الفقيرات في قرى معانلتركيز على النساا

  .متدربة) ٢٠(  ؛ واستھدفالمنزلي التدبير، ومتدربة) ٢٠( ؛ واستھدفالــطـھــي فن :التدريب مجا4توقد شملت 
 الت��دريب، وللمؤسس�ات الميداني�ة الزي�ارات، وواجتماعي��اً  نفس�ياً  الم�رأة تمك�ين مج��ال ف�ي الت�دريب، والنظ�ري الت��دريب :المش�روع مراح�لوتض�منت 

  .للمتدربات الميداني/ العملي
 الھاش�مي ا$ردن�ي الص�ندوق، وط�ل ب�ن الحس�ين جامع�ة، والحكومي معان مستشفى: وشاركت مؤسسات عدة في التدريب العملي للمتدربات، منھا

  .المھني التدريب مؤسسة، والبادية نشميات جمعية، وديكارات حضانة، والجامعية معان كليةللتنمية البشرية، و
  :أبرز مخرجات المشروع فكانت على النحو ا�تيأما 
سيدة؛ أصبحن يعملن في القطاع الخ�دمي بكف�اءة ومھ�ارة تحق�ق لھ�ن اس�تدامة وم�ورداً مالي�اً، يس�اھم ف�ي تحس�ين أوض�اعھن ا4جتماعي�ة ) ٤٠( -

 .وا4قتصادية
 .وعي المستھدفات من المشروع بحقوقھن في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية -
المھارات ا4جتماعية في ا4تصال والتواص�ل والتعبي�ر ع�ن ال�ذات ل�دى المس�تفيدات م�ن المش�روع، م�ا يس�اھم ف�ي تعزي�ز وت�دعيم الثق�ة تطور  -

 . بالذات لديھن
 .مؤلفة من القيادات الرسمية والشعبية، لدعم سياسات وأھداف المشروع على مستوى المحافظة لجنة استشارية -
 .إدارة المشاريع والتحفيز على استحداث مشاريع أخرى، تساھم في تنمية واقع المرأة في محافظة معان على نوارTتطور قدرات جمعية ا -
 ٢٩.سرةTسري من قبل المجلس الوطني لشؤون اأرشاد إفتح مكتب  -

  

  :تنفيذ مشروع المرأة الماھرة  في محافظة معان
اقتص�ادياً وف�ي مكافح�ة فق�ر الم�رأة، وق�د نفذت�ه جمعي�ة ا$س�ر التنموي�ة الخيري�ة مشروع المرأة الماھرة م�ن المش�اريع الت�ي تس�اھم ف�ي تمك�ين الم�رأة 

ف�ي بالتعاون مع جمعية ا$نوار الخيرية في محافظة معان، وبدعم من صندوق التدريب والتشغيل، وذلك على أثر النجاح ف�ي تنفي�ذ مش�روع ازدھ�ار 
س�يدة م�ن ) ٢٥(الخ�دمي، مم�ا ش�كل ح�افزاً لتنفي�ذ ھ�ذا المش�روع ال�ذي اس�تھدف  سيدة  في القطاع) ٤٠(، الذي ساھم في تدريب وتشغيل ٢٠١٢عام 

ا$مي�ة، والتعل�يم ا$ساس�ي، والتعل�يم (سنة، وتراوح المستوى التعليمي لھ�ن ب�ين ) ٤٥-٢٠(مناطق متعددة في محافظة معان، تراوحت أعمارھن بين 
حسين في معان، بعد تدريبھن على إعداد الوجبات السريعة لخدم�ة طالب�ات الس�كنات وذلك لغايات تمكينھن من العمل في كافتيريا جامعة ال). الثانوي

ويُعد ھذا المشروع من المشاريع الريادية في المحافظة، كونه ا$ول من نوعه من حيث تمكين مجموعة من المت�دربات م�ن . الداخلية التابعة للجامعة
  .في تحقيق أھداف المشروع إدارة الكافتيريا وتقديم الخدمات بجودة متميزة ساھمت

المساھمة في الحد م�ن مش�كلتي الفق�ر والبطال�ة ب�ين النس�اء المع�يت $س�رھن، م�ن خ�ل الت�دريب والتش�غيل ف�ي : ويھدف المشروع بشكل عام إلى
 : أما أھدافه الفرعية، فھي. اEنتاجي/ القطاع الصناعي

 .ثقافة العمل واEنتاج لدى النساء اللواتي يعانين من ظروف صعبة تحد من مشاركتھن في سوق العمل ترسيخ -
  .توفير فرص عمل مستدامة للنساء الفقيرات لعتماد على الذات في تلبية ا4حتياجات وتحسين المستوى المعيشي لھن -
 . طاع التصنيع واEنتاجتعزيز مشاركة المرأة في المناطق المھمشة في سوق العمل، وخاصة ق -
 .تنمية الموارد المالية لجمعية ا$سر التنموية لتمكينھا من تحقيق أھدافھا التنموية في خدمة المجتمع المحلي -

ت وقد تم تنفيذ حملة توعوية لكسب تأييد أصحاب القرار ونشر أھداف المش�روع ورس�الته، 4س�تقطاب الفئ�ات المس�تھدفة، حي�ث ت�م إع�داد المطبوع�ا
Eنات المناسبة، وعقد ستة لقاءات مع القيادات والمجتمعات المحليةواطلباً من الراغبات با4لتحاق بالتدريب، تم ) ٥٠(وقد تم استقبال ما يقارب . ع

  .منھن وفق ظروفھن ا4جتماعية وا4قتصادية) ٢٥(اختيار 
ي مج�ال إع�داد الوجب�ات الس�ريعة، إض�افة إل�ى تنفي�ذ ورش�ة عم�ل خاص�ة يوماً تدريبياً بأسلوب نظري وعمل�ي، ف�) ٥٠(وتم تنفيذ دورة تدريبية لمدة 

قانون العمل والعمال، وقانون الضمان ا4جتماعي، ومھارات ا4تص�ال والتواص�ل، وآلي�ات ح�ل المش�كت  :بتمكين المرأة، تضمنت المحاور التالية
  .حوال الشخصيةواتخاذ القرارات، وكتابة السيرة الذاتية، ومھارات المقابلة، وقانون ا$

الزي�ارات الميداني�ة، وا4ط�ع عل�ى التق�ارير، والمتابع�ة : وقد كانت ھنالك متابعة دورية لسير العمل في المش�روع، باس�تخدام وس�ائل متع�ددة تش�مل
  .الھاتفية، ونماذج التقييم

  

  :مخرجات المشروع فكانت على النحو ا�تيأبرز أما 
المطلوب��ة للت��دريب، وتق��ديم خ��دمات الوجب��ات الس��ريعة لطالب��ات الس��كنات الداخلي��ة التابع��ة لجامع��ة وج��ود كافتيري��ا م��زودة بكاف��ة ا$جھ��زة  -

  .معان/الحسين
 .توفر فرص عمل لكافة المتدربات بعد انتھاء التدريب، حيث عملن جميعھن في إدارة الكافتيريا وتقديم الخدمات -

                                                           

 ،جمعية ا�نوار الخيرية للسيدات في محافظة معان وجمعية ا�سر التنموية، المنفذ في محافظة معان بدعم من وزارة التنمية ا�جتماعية" ازدھار"تقرير حول مشروع  ٢٩
٢٠١٢     . 



٢٩ 

 

المحافظ�ة، حي�ث يمك�ن اس�تغل مس�احات متع�ددة ف�ي الكافتيري�ا، لف�تح مقھ�ى  إمكانية التوسع في المشروع وتوليد العديد من فرص العمل ف�ي -
للمجتمع المحلي، ومشتل زراعي، وھذا سيوفر ما 4  )مخلت ومربيات وألبان(إنترنت لفتيات الجامعة، ومركز لياقة، ومشغل تصنيع غذائي 

 .دة للعمل في ھذه المجا4تفرصة عمل، إذا تم توفير الدعم لتدريب كوادر نسائية جدي) ١٠٠(يقل عن 
 .الخدمي/ ثقة المستفيدات بأنفسھن وعملھن لتحسين مستواھن المعيشي، وتشجيع غيرھن على اEقبال للعمل في القطاع اEنتاجي -
ل ف�ي ھ�ذه المساھمة في تحقيق ا4ستدامة لمشاريع جمعية ا$نوار الخيرية، وف�تح مج�ال للت�دريب المس�تمر للعدي�د م�ن الفتي�ات الراغب�ات بالعم� -

   ٣٠.المجا4ت
  

  :الجندي سرةأ رعاية جمعيةجھود 
لWس�ر  النقدي�ة المس�اعدات بتق�ديم الجمعي�ة اس�تمرت فق�د الواح�د، الفري�ق ب�روح والعم�ل المتواص�ل والعط�اء الخي�ر مسيرة على عاماً  ربعونأو اثنان

  .أسرة) ٨٣٠( منھا تاستفاد أردنياً  ديناراً ) ١٫٤١٩٫٨٥٠( قيمتھا بلغت والتي ،المملكة محافظات مختلف في المحتاجةالفقيرة و
 مش�روع" خ�ل وم�ن الجمعية تمكنت حيث ،يقدمھا التي والبرامج عيالمشار خل من ؛الزرقاءمحافظة  في ا4جتماعي المركز خدمات توسعت كما

 نأ الجمعي�ة اس�تطاعت كم�ا المش�روع، عمر من عاماً  نيثHث خلللسيدات  عمل فرصة )٥٥٩٨( توفر نأ ،"للنساء الدخل وتوليد المھارات تدريب
) ٢٫٢٤٥٫٩٢٨(اً مق�داره مبلغ� منتظم�ة ج�ورأ م�ن للمش�اركات الجمعي�ة قدمت�ه ما جماليإ وصل أن لىإ عام بعد عاماً  لھن المدفوعة جورTا من تزيد

    .أردنياً  ديناراً 
 ة/متردداً ) ٦٨٦٨١٢( تستقبل نأ ،له التابعة الصحية والعيادات والطفل مTا رعاية مركز خل ومن الجمعية استطاعت فقد ؛الصحي المجال في أما

  .عاماً  نيثHث خل
 الصيانة أعمال من عائلة) ٩٧٠( منھا تاستفاد ورشة) ١٨٧٩( مجموعه ما تنجز نأ ،المحلي المجتمع تنمية مشروع خل من الجمعية استطاعتو

  .بالزرقاء الغويرية منطقة في المنزل في ة/للطفل السليمة البيئة توفير على الجمعية من حرصاً ، ل�سر المنزلية
 مش�روع خل من ،المحلي المجتمع في أةرللم إضافية عمل فرص لخلق ،اليادودة منطقة في الطبية النباتات مشروعب التوسعفي  الجمعية استمرتو

  .والتعاون الدولي التخطيط وزارة خل من دعمه تم الذي ،والطازجة الطبية النباتات
  .النفسية صحتھمبو با$فراد تعنى سلمية اجتماعية بيئة خلق في لتساھم جاءت التي، سريTا رشادvا بوحدة تنھض نأ الجمعية واستطاعت

 ورعاي��ة دع��م عل��ى برامجھ��ا ف��ي معتم��دة ،الم��رأة وخاص��ة نفس��ه يس��اعد لك��ي نس��انvا بمس��اعدة تلت��زم الس��نوات م��رور وم��ع الجمعي��ة 4زال��ت و
 ٣١.الوطن بناءأ من ات/المخلصين

  
  مجال تعليم المرأة وتدريبھا -ب

  ٣٢التعليم العام: أو+ً 

مرحل�ة ) ب(مرحلة رياض ا$طفال ومدتھا سنتان على ا$كثر، ) أ(إلى  ١٩٩٤لسنة ) ٣(تتوزع مراحل التعليم المشمولة بقانون التربية والتعليم رقم 
مس�ار التعل�يم : مرحل�ة التعل�يم الث�انوي وم�دتھا س�نتان، ويت�ألف التعل�يم الث�انوي م�ن مس�ارين رئيس�ين ھم�ا) ج(التعليم ا$ساسي ومدتھا عشر سنوات، 

  .الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة، ومسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على اEعداد والتدريب المھني
، حس�بما ورد "التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع ك�ل وف�ق قابليات�ه وقدرات�ه الذاتي�ة"عليم باعتبار أن وينعكس اھتمام ا$ردن في توفير الت

س�اس وعي�اً في ا$ساس ا4جتماعي أحد مرتكزات فلسفة التربية والتعليم، المنصوص عليھا في قانون التربية والتعليم المشار إليه، وق�د واج�ه ھ�ذا ا$
  . لدى أفراد المجتمع ا$ردني بإلحاق الفتيات اEناث في التعليم بمختلف مراحله واسعاً ورغبة كبيرة

إل�ى م�دارس ) ا$ول أساس�ي ولغاي�ة الثال�ث أساس�ي(وقد درجت وزارة التربية  والتعليم على تحويل عدد من المدارس ا$ساسية ف�ي الص�فوف ال�دنيا 
اEناث في ھذه الصفوف بالتن�اقص مقاب�ل تزاي�د ع�دد الم�دارس المختلط�ة، مم�ا يس�ھم ف�ي  مختلطة تستقبل الطلبة من الجنسين، ولھذا بدأ عدد مدارس

  . دمج النوع ا4جتماعي منذ الطفولة
 ولدى متابعة نسب التحاق اEناث في التعليم حسب المرحلة، فق�د قارب�ت نس�ب التح�اق اEن�اث ف�ي ك�ل م�ن مرحلت�ي ري�اض ا$طف�ال ومرحل�ة التعل�يم

م�ن مجم�وع %) ٥٠(موع الطلبة من ك الجنسين، في حين بلغت نسبة التحاق اEناث في مرحلة التعليم الثانوي أعل�ى م�ن من مج%) ٥٠(ا$ساسي 
  .ات في ھذه المرحلة، لتحقق نسبة أفضل من نسب التحاق الذكور/الطلبة الملتحقين

ات ف�ي /م�ن مجم�وع الطلب�ة الملتحق�ين%) ٤٩(وح ح�ول م�ا نس�بته إن نسب التحاق اEناث في المراحل التعليمي�ة المختلف�ة جي�دة وثابت�ة نس�بياً، وتت�را
دو منس�جمة التعليم عبر السنوات العشر ا$خيرة، على الرغم من أن أعداد اEناث الملتحقات بالتعليم تتزايد وتتقارب م�ع نس�ب التوزي�ع الس�كاني، وتب�

  .مع نسب النمو السكاني للمملكة
 :مرحلة رياض ا8طفال .١

إل�ى %) ٣٧(حيث ا4لتحاق ف�ي ھ�ذه المرحل�ة غي�ر إلزام�ي، بمس�توى نم�و مح�دود، م�ن  -معد4ت التحاق اEناث في مرحلة رياض ا$طفال  تزايدت
) ٢٠١٢/٢٠١٣(، إذ بلغت معد4ت التحاق الطلبة اEجمالية للعام الدراسي )٢٠١٢/٢٠١٣ – ٢٠١٠/٢٠١١(خل ا$عوام الدراسية %)  ٣٨٫١٩(
وإضافة إلى . سنوات، وتشمل سنتي رياض ا$طفال ا$ولى والثانية) ٥-٤(ل�ناث في مرحلة رياض ا$طفال للعمر %) ٣٨٫١(للذكور و%) ٣٨٫٥(

                                                           

 . ٢٠١٣المنفذ بدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المھني والتقني، جمعية ا�سر التنموية الخيرية، " لمشروع مشغل المرأة الماھرة"النھائي  التقرير ٣٠
 . ٢٠١٣، "عاماً من العطاء والعمل بروح الفريق الواحد ٤٢: جمعية رعاية أسرة الجندي"منشور حول  ٣١
اللجنة الوطنية  ،)"٢٠١٣-٢٠١٢(في مجا�ت الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية للعامين ) نحو الوقاية والحماية والتمكين(تقدم المرأة ا�ردنية "الوطني الثاني  التقرير ٣٢

 .٢٠١٤ ،ا�ردنية لشؤون المرأة



٣٠ 

 

، نتيج�ة لزي�ادة أع�داد ٢٠١٢/٢٠١٣محدودية نمو نسب التحاق اEناث في ھذه المرحلة خل ھذه الفترة، فقد انخفضت ھذه النسبة في العام الدراسي 
تزايد أعلى من الزيادة في أعداد اEناث الملتحقات، إ4 أن أعداد اEناث تزايدت خمسة أضعاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات، الذكور الملتحقين ب

  . وبمستوى متقارب من الزيادة Eجمالي طلبة المرحلة
 : مرحلة التعليم ا8ساسي .٢

إل�ى مع�دل التح�اق ) ٢٠١٢/٢٠١٣ – ٢٠١٠/٢٠١١(س�ية الممت�دة مدتھا عشر سنوات، وقد وصلت نس�ب التح�اق اEن�اث فيھ�ا خ�ل الس�نوات الدرا
، وھ��ي أعل��ى م��ن متوس��ط نس��ب التح��اق الطلب��ة م��ن الجنس��ين لتل��ك الفت��رة، إذ بلغ��ت مع��د4ت التح��اق الطلب��ة اEجمالي��ة للع��ام %)٩٩٫٠(يس�تقر ح��ول 

م��ن ) ٢فق��رة  ٦الم��ادة (ناداً إل��ى م��ا ورد ف��ي واس��ت. ل�ن��اث ف��ي مرحل��ة التعل��يم ا$ساس��ي%) ١٠٠(لل��ذكور و%) ٩٧٫٩) (٢٠١٢/٢٠١٣(الدراس��ي 
، فق�د أك�د ق�انون )٢٠الم�ادة (الدستور ا$ردني بأن الدولة تكف�ل التعل�يم ض�من إمكاناتھ�ا، إض�افة إل�ى إلزامي�ة التعل�يم ومجانيت�ه ف�ي م�دارس الحكوم�ة 

ل المرحل�ة ا$ساس�ية لم�دة عش�ر س�نوات، وإيمان�اً بأھمي�ة ، على ھذا الحق ورفع مس�توى التعل�يم اEلزام�ي ليش�م١٩٩٤لسنة ) ٣(التربية والتعليم رقم 
لتص�بح المرحل�ة ) ٢٠١٣نھاي�ة ع�ام (مرحلة الطفولة المبكرة لما قبل التعليم المدرسي وتأثيرھا على المخرجات التعليمية، فقد اقترحت تع�ديت ف�ي 

  . ال إلى المرحلة ا$ساسيةاEلزامية إحدى عشر سنة بد4ً من عشر سنوات، بإضافة سنة من مرحلة رياض ا$طف
  :مرحلة التعليم الثانوي .٣

دة مرحلة التعليم الثانوي مدتھا سنتان، غير إلزامية، وتش�تمل عل�ى ع�دة مس�ارات، وق�د وص�لت نس�ب التح�اق اEن�اث خ�ل الس�نوات الدراس�ية الممت�
تحاق ال�ذكور ف�ي تل�ك الس�نوات، إذ بلغ�ت ، وھي أيضاً أعلى من نسب ال%)٨٧، %٨٣٫٦، %٨١(على التوالي ) ٢٠١٢/٢٠١٣ – ٢٠١٠/٢٠١١(

  .ل�ناث في مرحلة التعليم الثانوي%) ٨٧(للذكور و%) ٧٤٫٣) (٢٠١٢/٢٠١٣(معد4ت التحاق الطلبة اEجمالية للعام الدراسي 
ت نس�بة التح�اق اEن�اث ف�ي وبمقارنة نسب التحاق اEناث في مختلف المراحل التعليمية خل السنوات الثث ا$خيرة؛ نلحظ نمواً بشكل ع�ام، وحقق�

س�توى المرحلة ا$ساسية أعلى نس�بة، تليھ�ا نس�بة التح�اقھن ف�ي المرحل�ة الثانوي�ة، إ4 أن نس�بة ا4لتح�اق ف�ي مرحل�ة ري�اض ا$طف�ال م�ا ت�زال دون م
للع�ام %) ١٦٫٦(لزراع�ي فق�د بلغ�ت الف�رع ا/ أما ف�ي م�ا يتعل�ق بنس�بة الطالب�ات اEن�اث ف�ي التعل�يم الث�انوي المھن�ي. الطموح سواء للذكور أم ل�ناث

  .       من إجمالي الملتحقين والملتحقات%) ١٫٨(الفرع الصناعي / ، في حين لم تتجاوز نسبة اEناث في التعليم المھني٢٠١٢

  :نسب النجاح في امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة -
ات على مراكز أوائل الطلبة في المملكة ف�ي /لعامة، سواء على مستوى الحاصلينحققت اEناث أعلى نسب نجاح في امتحان شھادة الدراسة الثانوية ا

فق�د حص�دت اEن�اث ف�ي نت�ائج امتح�ان ش�ھادة الدراس�ة الثانوي�ة العام�ة للع�امين . فروع الثانوية العامة المختلفة، أو على مستوى نس�ب النج�اح العام�ة
: موقع�اً ب�ين أوائ�ل المملك�ة م�ن أوائ�ل الف�روع التعليمي�ة المختلف�ة) ٤٥ -٤٠(عن  على التوالي ما ينوف) ٢٠١٢/٢٠١٣، ٢٠١١/٢٠١٢(الدراسيين 

فق�د بلغ�ت نس�بة النج�اح العام�ة ف�ي . العلمي وا$دبي واEدارة المعلوماتية والتعليم الصحي؛ فضً ع�ن ع�دد آخ�ر م�ن أوائ�ل الف�روع ا$خ�رى المھني�ة
، وقد قدم ا4متحان دليً آخر عل�ى ارتف�اع نتاج�ات التحص�يل التعلم�ي %)٥٤٫٩( ٢٠١٣ة للعام امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الصيفي

العام�ة  لدى الطالبات اEناث مقارنة بنتاجات الطلبة الذكور، إذ حصلت اEناث على نسب نجاح أعلى في جميع فروع امتحان شھادة الدراسة الثانوي�ة
في نتائج امتحان شھادة الدراسة الثانوية العامة والذي يظھ�ر ف�ي كاف�ة فروعھ�ا، ليؤش�ر ف�ي ثناي�اه إل�ى أھمي�ة  إن ھذا التميّز الذي تحققه اEناث. أيضاً 

  . التنبه لھتمام بمستوى تحصيل الطلبة الذكور
  :التعليم غير النظامي .٤

  :ا8مية في التعليم -
م��ن القض��ايا وال��ـمشكت التعليمي��ة وا4جتماعي��ة وا4قتص��ادية للف��رد لق��د أس��ھم برن��امج تعل��يم الكب��ار ومح��و ا$مي��ة عب��ر العق��ود ف��ي معالج��ة الـعدي��ـد 

يھم والـمجتمع؛ مثلما أسھم في توفير فرص التعليم للذكور واEن�اث عل�ى ح�د س�واء؛ وھ�و ا$م�ر ال�ـذي أدى إل�ـى تعمي�ق ال�وعي ال�وطني والق�ومي ل�د
ع، وت��ـنفيذاً لخط��ط التنمي��ة الش��املة، وأس��ھم أيض��اً بتوف��ـير ف��رص ج��ـيدة للكب��ار محقق��اً الع��دل والمس��اواة فيم��ا بي��نھم تحقيق��اً $ھ��ـداف التع��ـليم للج��ـمي

ات في تعويـض ما فاتھم من فـرص التعليم، وبمعالجة بعض اEفرازات السـلبية للتعليم النظامي المدرسي، إذ أمـكن مـن خ�ـله ت�دارك م�ا /الراغبين
  .ات وھم في سن التعليم/من المواطنين قّصر أو عجز عن تحقيقه التعليم النظامي $عداد كبيرة

إل�ى أن وص�لت إل�ى ) ٢٠٠٤(ف�ي ع�ام %) ٩٫١(ولقد انخفضت النسبة العامة لWمية في ا$ردن بشكل ملموس خ�ل الس�نوات الماض�ية، وذل�ك م�ن 
إل�ى %) ٤٫٨(سنة فأكثر، كما انخفضت ھذه النسبة وللفترة نفس�ھا م�ن ) ١٥(لدى السكان ا$ردنيين الذين تبلغ أعمارھم ) ٢٠١٢(العام  في%) ٦٫٧(
لدى اEناث، وفي الوقت نفسه بل�غ ع�دد اEن�اث الملتحق�ات بب�رامج مح�و ا$مي�ة وتعل�يم الكب�ار %) ٩٫٩(إلى %) ١٤٫١(لدى الذكور، ومن %) ٣٫٥(

م��ن إجم��الي الملتحق��ين والملتحق��ات بالبرن��امج، %) ٩٤(دارس��ة، أي م��ا نس��بته ) ٤٩٥٦(ف��ي جمي��ع أنح��اء المملك��ة ) ٢٠١٢/٢٠١٣(اس��ي للع��ام الدر
  .  ات بسوق العمل/ووصلت ا$مية إلى أدنى حدودھا لدى الفئات العمرية دون ا$ربعين عاماً لدى الذكور واEناث و4 سيما لدى الملتحقين

  :التسرب من المدارس -
ام إن ظاھرة التسرب من المدارس التي تعزى أسبابھا على ا$غلب لظروف اقتصادية واجتماعية لدى بعض ا$سر ا$ردنية، تعتبر قضية تأخ�ذ اھتم�

ض�مان إ4 أن اEج�راءات المطبق�ة ف�ي م�ا يتعل�ق بإلزامي�ة التعل�يم م�ا ت�زال ع�اجزة ع�ن . مختلف الجھات المعنية وعلى رأسھا وزارة التربية والتعليم
  .سنة، وذلك لعدم اتخاذ اEجراءات القانونية تجاھه) ١٦(تطبيق قانون اEلزامية على السكان كافة لمن ھم دون ُعمر 

م�ن مجم�وع %) ٢٩(نس�بة ) ٢٠١٢/٢٠١٣، و٢٠١١/٢٠١٢(فقد بلغت نس�بة تس�رب اEن�اث ف�ي مرحل�ة التعل�يم ا$ساس�ي خ�ل ا$ع�وام الدراس�ية 
عل�ى الت�والي م�ن مجم�وع %) ٥٦ -% ٦٦(ھذه النسبة بلغت في مرحلة التعليم الثانوي خل ا$عوام الدراس�ية ذاتھ�ا  في حين أن. الطلبة المتسربين

  .الطلبة المتسربين في ھذه المرحلة، ولعل ھذا ا4تجاه في التناقص مبشراً لتقليص نسب التسرب
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عل��ى الت��والي ) ٢٠١٢/٢٠١٣، ٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٠/٢٠١١(دراس��ية وق��د بلغ��ت نس��بة إع��ادة الطالب��ات اEن��اث ف��ي المرحل��ة ا$ساس��ية لWع��وام ال
، في حين جاءت نسبة اEعادة ل�ناث في مرحلة التعليم الثانوي بمستوى أقل، وھي على التوالي لنفس ا$عوام الدراس�ية %)٩٦، %١١٥، %١١٠(
)٤٠، %٥٨، %٧٩   .(%  

للتنمية ا4جتماعية ف�ي الش�رق ا$وس�ط، ) كويست سكوب(بالتعاون مع مؤسسة ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥(وقد بدأت وزارة التربية والتعليم منذ العام الدراسي 
) ١٨-١٣(، بھدف إعداد وتأھيل ا$طفال المتسربين من التعليم م�ن عم�ر )تعزيز الثقافة للمتسربين(ببناء وتصميم وتنفيذ برنامج التعليم غير النظامي 

دھم بالمعارف والخبرات، وإكس�ابھم المھ�ارات وا4تجاھ�ات ا4يجابي�ة الت�ي تس�ھم ف�ي تمكي�نھم عاماً ل�ناث، من خل تزوي) ٢٠-١٣(عاماً للذكور و
ة التعليمي�ة من بناء ذواتھم واEسھام بفعالية في تنمية مجتمعھم، إذ تم بناء وتصميم البرنامج وفق ظروف ا$طف�ال المتس�ربين، وت�وفير متطلب�ات البيئ�

تم إعداد مواد قرائية مئمة، وتأمين الغرف التعليمية بالمواد واللوازم وا$جھزة التعليمية المحفزة عل�ى ال�تعلم، المادية والمادية وفق احتياجاتھم، و
ش�ھراً ) ٢٤(ات في المراكز وفق ظروفھم واحتياج�اتھم، حي�ث تبل�غ م�دة الدراس�ة ف�ي البرن�امج /وتحديد مدة الدراسة وأوقات الدوام اليومي للدارسين

وبھ�دف . ش�ھور) ٤(ش�ھور، وتقس�م الحلق�ة الواح�دة إل�ى مس�تويين م�دة ك�ل مس�توى منھ�ا ) ٨(حلقات تعليمي�ة م�دة ك�ل حلق�ة منھ�ا ) ٣(تنفذ من خل 
ة المسجل في المراكز بالمستوى ا$ول من الحلق�ة الثاني�ة كح�د /مراعاة الفروق الفردية بينھم يتم إجراء اختبارات تشخيصية، حيث يتم إلحاق الدارس

  .تيازه ا4ختبارات التشخيصيةأعلى في حال اج
الص�ندوق  وإدراكاً من الوزارة $ھمية التشبيك المؤسسي الفعال مع المؤسسات الوطني�ة كاف�ة والمعني�ة بفئ�ة ا$طف�ال المتس�ربين، فق�د ت�م التع�اون م�ع

ض��وء الجھ��ود المبذول��ة م��ن قب��ل ال��وزارة وف��ي . ا$ردن��ي الھاش��مي للتنمي��ة البش��رية م��ن خ��ل الب��دء بتنفي��ذ البرن��امج ف��ي المراك��ز التابع��ة للص��ندوق
مركزاً ل�ن�اث، ) ١٦(مركزاً منھا ) ٥١(وشركائھا المعنيين بالتنفيذ، فقد تم التوسع بتنفيذ البرنامج في العديد من مناطق المملكة، إذ بلغ عدد المراكز 

دارساً من الذكور ) ٩٣٦(، منھم )٢٠١٣(تى نھاية العام دارس ودارسة ح) ١٥٠٠(ات المنتظمين بالدوام في المراكز ما يقارب /وبلغ عدد الدارسين
  .دارسة من اEناث) ٥٦٤(و

أنموذجاً ريادياً يُحتذى به ف�ي مج�ال إع�داد المتس�ربين عل�ى مس�توى دول الج�وار كاف�ة، ) تعزيز الثقافة للمتسربين(ويُعد برنامج التعليم غير النظامي 
الج��نس أو الجنس��ية، ويعتب��ر ب��ديً مئم��اً ت��م اس��تثماره ف��ي تلبي��ة ا4حتياج��ات التعليمي��ة لWف��راد وھ��و ترجم��ة لمب��دأ التعل��يم للجمي��ع بغ��ض النظ��ر ع��ن 

  ).كالعراقيين والسوريين(المھجرين بسبب الحرب 
  :  ا;ناث وجوائز التميّز في التعليم .٥

%) ٢٥(ات ف�ي الم�دارس الخاص�ة /ة المعلم�ينوتش�كل نس�ب. ات على مس�توى المملك�ة/من إجمالي عدد المعلمين%) ٧٦(تبلغ نسبة المعلمات اEناث 
ة، أنش�أت /التعلمية الت�ي تتمح�ور ح�ول الطال�ب -ومن ضمن المبادرات التحفيزية التي تھدف إلى رفع سوية العملية التعليمية . ات المملكة/من معلمي

ات ف�ي المراح�ل /، والتي تشمل فئات متعددة تطال المعلم�ين٢٠٠٦منذ عام " جائزة  الملكة رانيا للمعلم المتميز"جلة الملكة رانيا العبدهللا المعظمة 
على مدى سنوات تطبيقھا، ا$مر الذي أسھم في تحفيز " بجائزة المعلم المتميز"وقد حققت المعلمات اEناث نتائج متميزة في ما يتصل . التعليمية كافة

م�ن مجم�وع %) ٨٦(المعلمات الفائزات بالجائزة لجميع الدورات ما نس�بته  ات ليزداد إقبالھم على المشاركة في الجائزة، وقد شكل مجموع/المعلمين
  .   ات من الجنسين/الفائزين

؛ إذ بلغ�ت )٢٠١٣، ٢٠١١، ٢٠٠٩(في ما يتعلق بجائزة الم�دير المتمي�ز؛ فق�د حقق�ت الم�ديرات اEن�اث نس�باً متمي�زة ف�ي دورات الج�ائزة ال�ثث  أما
 .خل الدورات الثث على التوالي%) ١٠٠(، %)٧١(، %)٨٨(نسبة المديرات الفائزات بالجائزة 

دنيات المتميزات اللواتي حصلن عل�ى ج�وائز ف�ي مج�ا4ت العل�وم والبح�ث العلم�ي وجوان�ب اEب�داع وعلى الصعيد العام؛ ھنالك نخبة من النساء ا$ر
  ).١٨المرفق رقم (وطنياً وعربياً ودولياً : المختلفة

  ٣٣:إعداد وإقرار ا�ستراتيجية الوطنية ;دماج النوع ا�جتماعي في وزارة التربية والتعليم .٦
: م�ن كونھ�ا تس�عى إل�ى) ٢٠١٠/تش�رين الث�اني(الوطنية Eدماج الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي وزارة التربي�ة والتعل�يم  تنبع أھمية إعداد وإقرار ا4ستراتيجية

اعي ضمان تكامل دور اEناث والذكور بأسلوب يحقق التغيير اEيجابي المطلوب، وتمكين وزارة التربي�ة والتعل�يم م�ن تض�مين منظ�ور الن�وع ا4جتم�
ات وتطبيقاتھا وضمن خطط العمل ونشاطات الوزارة، وإط�ق الطاق�ات وتعزي�ز الوص�ول إل�ى الحق�وق وف�رص في تطوير السياسات وا4ستراتيجي

وط�ة بك� المساواة بين الجنسين، وتمكين ك الجنسين من اEسھام بشكل فاعل في اتخاذ القرارات التي تُبنى على وعي عمي�ق ب�ا$دوار والمھ�ام المن
وشملت ا4ستراتيجية الوطنية Eدماج النوع ا4جتماعي ف�ي وزارة التربي�ة . تعليم للجميع وا$ھداف اEنمائية لWلفيةالجنسين، ومتابعة تحقيق أھداف ال

  :والتعليم؛ المحاور ا�تية
 مأسسة إدماج النوع ا�جتماعي ): ١(المحور 

ل�وزارة وم�ديريات التربي�ة والتعل�يم والم�دارس ف�ي ويتم ذلك م�ن خ�ل دراس�ة الھيك�ل التنظيم�ي لل�وزارة، بحي�ث ي�تم التطبي�ق عل�ى مس�توى مرك�ز ا
  . محافظات المملكة وألويتھا، من خل اللجنة التوجيھية للنوع ا4جتماعي وقسم إدماج النوع ا4جتماعي

   بناء الكفاءة المؤسسية): ٢(المحور 
  : من تلك المفاھيم والمھارات المتصلة بإدماج النوع ا4جتماعي في عملھم اليومي، من خل ات/تمكين العاملين

  .ات في مركز الوزارة ومديريات التربية والمدارس/التعاون مع اEدارات المعنية لتطبيق برامج تدريبية للموظفين -

   .ات عند تحليل النوع ا4جتماعي/تقديم اEرشاد والدعم للموظفين -

 .ات في تطبيق النوع ا4جتماعي في العمل اليومي/التقدم الذي يحرزه الموظفون متابعة -
 

                                                           

٣٣
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  التخطيط ا�ستراتيجي والسنوي): ٣(المحور 
وبمتابع�ة  تقوم إدارات مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم بإدماج استراتيجيات النوع ا4جتماعي وأنشطته في خططھا ا4ستراتيجية والس�نوية؛

إدماج النوع ا4جتماعي في الوزارة ومراجعة للخطط جميعھا؛ لضمان تحليل النوع ا4جتماعي وتضمين نتائجه في خط�ط عم�ل اس�تراتيجية من قسم 
  .وسنوية مستجيبة 4حتياجات النوع ا4جتماعي

  المتابعة والتقييم ): ٤(المحور 
ديريات التربية والتعليم والمدارس؛ بمراجعة مدى التقدم الحاصل في تنفيذ ات الوزارة على مستوى المركز وم/يقوم قسم النوع ا4جتماعي مع ممثلي

لس��نوية ا4س�تراتيجية الوطني��ة Eدم�اج الن��وع ا4جتم�اعي ف��ي وزارة التربي��ة والتعل�يم، وتوج��ه نت�ائج التقي��يم والتط��ور الحاص�ل عملي��ة إع�داد الخط��ط ا
  .Eدماج النوع ا4جتماعي في وزارة التربية والتعليم

  

 التعليم العالي: ثانياً 
بمرور نصف قرن من التعليم الجامعي، وبنشوء الجامعة ا$ردنية أولى الجامعات، التي رفدت ونظيراتھا التي تقارب  ٢٠١٢احتفل ا$ردن في العام 

فيعة تُع�د ال�ذخر الوحي�د ف�ي أردن جامعة رسمية وأھلية وإقليمية السوق ا$ردني والعربي واEقليمي والدولي على حد سواء؛ بكفاءات أردنية ر) ٣٠(
وقد أتاح نش�وء الجامع�ات ا$ردني�ة الف�رص م�ن أوس�ع أبوابھ�ا أم�ام الفت�اة ا$ردني�ة للتعل�يم الج�امعي، و$ن تط�رق كاف�ة . يخلو من المصادر الطبيعية

وق�د تمكن�ت الفت�اة . ص�ادية والتنموي�ةالتخصصات العلمي�ة الت�ي تھي�ئ لھ�ا الف�رص لل�دخول ف�ي مختل�ف مج�ا4ت العم�ل، والمش�اركة ف�ي العجل�ة ا4قت
ب�ة ال�ذكور ا$ردنية من ترجمة رغبتھا لممارسة حقھا في التعليم بأن تصل نسبة التحاقھا في التعليم الج�امعي نس�بة تق�ارب أو تف�وق نس�بة التح�اق الطل

د بلغت النسبة المئوية 4لتحاق اEناث في الكلي�ات العلمي�ة فق. في التعليم الجامعي، سواء في الكليات العلمية أو الكليات النظرية في الجامعات ا$ردنية
عل�ى الت�والي، %) ٤٨٫٥(، %)٤٩٫٨(، %)٤٦٫٦) (٢٠١٢/٢٠١٣، ٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٠/٢٠١١(ات لWعوام الدراس�ية /من مجموع الملتحقين

  .ليعلى التوا%) ٥٣٫٦(، %)٥٣٫٢(، %)٥٤٫٢(أما نسبتھن في الكليات النظرية ولنفس ا$عوام فقد بلغت 
ي�ة ف�ي كما تمكنت الفتاة ا$ردنية من خل جدھا وتميّزھا، من السعي نحو ا4لتحاق ببرامج الدراس�ات العلي�ا، للحص�ول عل�ى مختل�ف ال�درجات العلم

. امع�ات ا$ردني�ةات ف�ي الج/، وأن تحقق نمواً في نسب ا4لتحاق بالنسبة لمجم�وع الطلب�ة المقب�ولين)الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه(برامج  
التعل�يم وفي متابعة نمو نسب التحاق اEناث ببرامج الدراسات العليا ف�ي مختل�ف الجامع�ات ا$ردني�ة، نج�د أن أعل�ى نس�بة التح�اق للفتي�ات ف�ي ب�رامج 

، ٢٠١١/٢٠١٢، ٢٠١٠/٢٠١١(لWع��وام الدراس��ية %) ٧١٫٦(، %)٧٤(، %)٦٠٫٩(الع��الي، ھ��ي ف��ي برن��امج ال��دبلوم الع��الي؛ وق��د بلغ��ت النس��بة 
لذات ا$عوام عل�ى الت�والي، وأخي�راً %) ٤٥٫٣(، %)٤٥٫٣(، %)٤٦٫١(على التوالي، ويليھا برنامج الماجستير؛ وقد بلغت النسبة ) ٢٠١٢/٢٠١٣

  .لWعوام الثثة على التوالي%) ٣٦٫٦(، %)٣٤٫٤(، %)٣١٫٩(جاء برنامج الدكتوراه؛ إذ بلغت نسبة اEناث  
ه الفتاة ا$ردنية في مجال التعليم العالي، فقد أثبتت ذاتھ�ا م�ن خ�ل ا4لتح�اق بتخصص�ات علمي�ة ل�م تك�ن مألوف�ة بالنس�بة لھ�ا ونتيجة للتقدم الذي حققت

س��ابقاً، وانعك��س ذل��ك عل��ى تحقي��ق نم��و واض��ح ف��ي نس��ب اEن��اث الخريج��ات ف��ي التخصص��ات العلمي��ة كتخصص��ات الھندس��ة وا4تص��ا4ت وعل��وم 
فق�د . تخصصات ا$دبية أو النظرية التي ما تزال تشھد نمواً واسعاً في أعداد الخريج�ات اEن�اث ف�ي ھ�ذه التخصص�اتالحاسوب، كما ھو الحال في ال

، ٢٠١٠/٢٠١١(ات لWعوام الدراس�ية /بلغت النسبة المئوية للخريجات في تخصصات الھندسة وا4تصا4ت وعلوم الحاسوب من مجموع الخريجين
للس�نوات ال�ثث عل�ى %) ٣٧٫٥(، %)٣٨٫٩(، %)٣٢٫٣(لغت نس�بة الخريج�ات ف�ي تخص�ص الھندس�ة ب: ما يلي) ٢٠١٢/٢٠١٣، ٢٠١١/٢٠١٢

عل�ى الت�والي، بينم�ا بلغ�ت نس�بة الخريج�ات ف�ي %) ٣٥٫٦(، %)٢٨٫٣(، %)٢٠٫٤(التوالي، كما بلغت نسبة الخريج�ات ف�ي تخص�ص ا4تص�ا4ت 
  .  على التوالي للسنوات الثث%) ٤٦٫٥(، %)٤٤٫٩(، %)٤٢٫٨(تخصصات علوم الحاسوب 

 :المرأة ا8كاديمية ا8ردنية -
ير لق��د أدى التح��اق الم��رأة ا$ردني��ة ب��التعليم الع��الي بمختل��ف التخصص��ات، والتوج��ه ً إل��ى اس��تكمال دراس��تھا العلي��ا للحص��ول عل��ى ش��ھادة الماجس��ت

عمل ا$كاديمي، وحصولھا على الرتب ا$كاديمية العليا؛ والدكتوراه سواء داخل ا$ردن أم خارجه، إلى تمكن المرأة ا$ردنية من الدخول إلى مجال ال
  . كأستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومحاضر، ومساعد بحث وتدريس، وبنسب متزايدة في السنوات ا$خيرة

د أن نس�بة تمثي�ل ا$كاديمي�ات وبمقارنة نسب تمثيل ا$كاديميات في ھيئات التدريس في الجامعات ا$ردنية في كل من الكلي�ات النظري�ة والعلمي�ة، نج�
فق�د بلغ�ت نس�بة اEن�اث أعض�اء ھيئ�ة الت�دريس ف�ي الكلي�ات . في الكليات العلمية شھدت نمواً أسرع من نسبة تمثيل ا$كاديمي�ات ف�ي الكلي�ات النظري�ة

، ٢٠١٠/٢٠١١(ة وذل���ك لWع���وام الدراس���ي%) ٢٤(، %)٢٢٫٨(، %)٢١(وف���ي الكلي���ات النظري���ة %) ٤٥٫٧(، %)٢٣٫٧(، %)٢٢٫٣(العلمي���ة 
  .على التوالي) ٢٠١٢/٢٠١٣، ٢٠١١/٢٠١٢

  :المرأة ا8ردنية في العلوم والبحث العلمي -
علمي�ة  دخلت المرأة ا$ردنية مجال العلم والبحث العلمي من أوسع أبوابه، وقد تميز عدد منھن في ھذا المجال، مما مّكنھن من الحصول عل�ى ج�وائز

امرأة باحث�ة م�ن الحص�ول عل�ى موافق�ة ل�دعم مش�اريعھن البحثي�ة م�ن ص�ندوق دع�م البح�ث العلم�ي ف�ي ) ٢٨(تمكنت  وقد. وتقديرية نتيجة إبداعاتھن
، في مختلف )٢٠١٢ - ٢٠٠٨(ديناراً أردنياً خل الفترة الممتدة من ) ١٫٦٦٠٫١٧٦(مختلف الجامعات والمؤسسات المعنية، بقيمة إجمالية مقدارھا 

  . المجا4ت العلمية
  

 لتدريب المھنيا: ثالثاً 
    ٣٤:دور مؤسسة التدريب المھني في تشجيع دخول المرأة في سوق العمل ا8ردني -

                                                           

٣٤
 ،مؤسسة التدريب المھني ،"٢٠١٢ومشروع تدريب الفتيات في إقليم الجنوب لعام  ا�ردنيدور مؤسسة التدريب المھني في تشجيع دخول المرأة في سوق العمل "تقرير حول  

  .  ٢٠١٤/نيسان
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يز على تبنت المؤسسة في خططھا ا4ستراتيجية سياسة تعزيز فرص التحاق المرأة ببرامج التدريب المھني التي تنظمھا المؤسسة، انسجاماً مع الترك
كة تعزي�ز مش�ار"وم�ن ھن�ا انبث�ق مش�روع . محور دعم التش�غيل والت�دريب المھن�ي/ زيادة مشاركة اEناث في التدريب المھني ضمن ا$جندة الوطنية

زي�ادة ع�دد المش�اركات : ، الذي يتضمن ثث�ة أھ�داف أساس�ية لتمك�ين اEن�اث ف�ي مج�ا4ت الت�دريب المھن�ي، ھ�ي"اEناث في برامج التدريب المھني
 قببرامج التدريب المھني المختلفة، ورفع كفاءة وتطوير المرأة داخل المؤسسة، وتطوير برامج اEن�اث وإدخ�ال ب�رامج جدي�دة حس�ب احتياج�ات س�و

وزارة التخط�يط والتع�اون ال�دولي، وزارة : (التنسيق والتعاون مع جميع الجھات ذات العقة بتدريب الفتيات مث�لولغايات تنفيذ المشروع يتم . العمل
وق التنمي�ة العمل، الجمعيات الخيرية، أصحاب العمل، الصندوق ا$ردن�ي الھاش�مي للتنمي�ة البش�رية، اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة، ص�ند

  ).وغيرھا من الجھات.. والتشغيل، صندوق المرأة، مؤسسة نھر ا$ردن،
دورات تدريبي�ة، ) ١٠٨(تنفي�ذ : ما يلي) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خل الفترة "تعزيز مشاركة اEناث في برامج التدريب المھني"ومن أھم إنجازات مشروع 

موظفة، إضافة إلى تنفيذ دراسات تحديد ا4حتياجات التدريبية ومتابعة ) ١٥٢(ورشة توعوية، ورفع كفاءة ) ١٠٠(متدربة، وعقد ) ٢٤٨٠(وتدريب 
معھ��داً ) ١٢(معاھ�د خاص�ة ل�ن�اث و) ٩(وبالنس�بة للمعاھ�د المتاح�ة لت�دريب الم��رأة ف�ي أنح�اء المملك�ة؛ فيبل�غ ع�ددھا . الخريج�ات ف�ي أق�اليم المملك�ة

؛ فق��د بل��غ )٢٠١٢-٢٠٠٣(أم��ا ف��ي م��ا يتعل��ق بع��دد الملتحق��ات بب��رامج مؤسس��ة الت��دريب المھن��ي خ��ل الس��نوات العش��ر . كاً لل��ذكور واEن��اثمش��تر
 ).٢٠المرفق رقم (ات ببرامج المؤسسة لھذه الفترة /من إجمالي الملتحقين%) ٣٠٫٥(متدربة، أي بنسبة ) ٣٥٠٦٦(

عم�ً مھني�اً ض�من /تخصص�اً ) ٤٥(متاحة ل�ناث في مؤسسة التدريب المھني؛ في�تم ت�دريبھن عل�ى ح�والي أما في ما يتصل بالتخصصات التدريبية ال
برن��امج الت�دريب لمس��توى المھن��ي، وبرن��امج الت�دريب لمس��توى الم��اھر، وبرن�امج الت��دريب لمس��توى مح��دد : مس�تويات العم��ل ا$ساس��ية، الت�ي تش��مل

  ).٢١المرفق رقم (دورات التدريب المستمر ، إضافة إلى المھارات

  :٢٠١٢مشروع تدريب الفتيات في إقليم الجنوب في عام  -
متدرب�ة خ�ل الفت�رة م�ن ) ٢٠٠(ت�دريب وتش�غيل : ؛ وال�ذي س�عى إل�ى٢٠١٢تم تنفيذ مشروع تدريب الفتيات في محافظات إقليم الجنوب ف�ي ع�ام  -
ي�ات الخيري�ة وأص�حاب ا4ختص�اص والمھتم�ين ف�ي تل�ك المن�اطق، لتلبية احتياجات سوق العمل بالتعاون م�ع الجمع) ٣١/١٢/٢٠١٢ -١/١/٢٠١٢(

وم�ن أب�رز إنج�ازات المش�روع؛ أن�ه ق�د ت�م تنظ�يم . وإتاحة فرص التشغيل الذاتي لبعض الخريجات ودعم البعض ا$خر لبدء مشاريعھن الخاصة بھن
  .معظمھا تشغيل ذاتي%) ٦٠(فتاة على المھن المختلفة، وبلغت نسبة التشغيل ) ٧٤٠(دورة تدريبية، وتدريب ) ٤٨(

تدني نسبة التحاق المرأة بمعاھد مؤسسة الت�دريب المھن�ي، : بالتحديات والمعيقات التي تواجه المرأة في مجال التدريب المھني؛ أبرزھا وفي ما يتعلق
إذ  تعتب�ر  المھن�ي، با4لتحاق بب�رامج الت�دريب في ما يتعلق الجنسين بين فجوة إذا ما تم مقارنتھا بنسب التحاق الذكور، حيث تشير الد4ئل إلى  وجود

 النساء اختصاصات تتركز حين في والنجارة، والكھرباء والميكانيكا اEلكترونيات: مجا4ت، مثل في بطبيعتھا ذكورية المتوافرة معظم التخصصات
ويواج�ه عم�ل الم�رأة ف�ي . تقلي�دي ف�ي المجتم�عال الم�رأة دور تك�رس اختصاص�ات وھ�ي ال�خ،...وتص�نيع ا$طعم�ة والتجمي�ل والخياط�ة الطباعة على

وتط�وير من�اھج الت�دريب وطرق�ه وبخاص�ة ف�ي التخصص�ات  والمادي�ة قدراتھا البشرية تطوير على قدرتھا في تتعلق تحديات ضخمة أيضاً  المؤسسة
 بتل�ك عن�د الخريج�ات والمعارف المكون�ة المھارات ارتباط يضمن المعاصر، وبما عالمنا في الحاصلة والتغيرات الكبيرة يتناسب غير التقليدية وبما

إضافة إلى ض�عف تمثي�ل الم�رأة ف�ي اللج�ان الرئيس�ة والمناص�ب القيادي�ة ف�ي قط�اع التعل�يم  .حياتھن الخاصة وفي العمل عالم في سيحتجن إليھا التي
Eالجامعات(ناث نحو التعليم ا$كاديمي والتدريب المھني، والنظرة المجتمعية السلبية 4لتحاق المرأة بالتدريب المھني وتوجه ا ( ًبعامة باعتب�اره ب�دي

  .مقبو4ً بالنسبة لھن و$سرھن
  

  المرأة وتكنولوجيا المعلومات وا+تصا+ت: رابعاً 
   :الربط بين التعليم وتكنولوجيا المعلومات

م�ن إجم�الي ا$ف�راد  ٢٠١٢ف�ي ع�ام %) ٤٣٫٤(إلى  ٢٠٠٩عام  في%) ٢٥(اللواتي يستخدمن اEنترنت من ) سنة فأكثر ١٥(ارتفعت نسبة اEناث 
%) ٥٦٫٦(إل�ى  ٢٠٠٩في عام %) ٣٤٫٥(المستخدمين ل�نترنت من ) سنة فأكثر ١٥(وفي المقابل؛ ارتفعت نسبة الذكور ). سنة فأكثر ١٥(اEناث 

على  ٢٠٠٩بالنسبة ل�ناث؛ فقد حصل المنزل في عام  وحسب مكان استخدام اEنترنت). سنة فأكثر ١٥(من إجمالي ا$فراد الذكور  ٢٠١٢في عام 
  ).١٧المرفق رقم %) (٤٨٫٢(وھي  ٢٠١٢، بينما حصلت المدارس على أعلى نسبة في عام %)٥٧٫٣(أعلى نسبة وھي 

امة في ك�انون ا$ول الصادر عن دائرة اEحصاءات الع" صورة إحصائية "المرأة والرجل في ا$ردن "في كتيب  وتشير البيانات اEحصائية الواردة
من المستخدمين للحاس�وب م�ن %) ٨٠(ات للحاسوب، حيث أن أكثر من /، إلى أنه كلما ارتفع التحصيل العلمي زاد عدد ا$فراد المستخدمين٢٠١٢

ا$ق�ل م�ن (ل التعليم�ي ات الحاسوب كانت بين حمل�ة المؤھ�/وفي المقابل فإن النسبة ا$قل لمستخدمي. الذكور واEناث ھم من حملة الشھادة الجامعية
ات الحاسوب الذكور واEناث كان أكثر وضوحاً بين حمل�ة /ويمكن القول أن التباين بين مستخدمي). ل�ناث% ٣٠٫٧للذكور مقابل % ٣٩) (الثانوي

ات ل�نترن�ت م�ن /تخدمينات اEنترن�ت، حي�ث أن أكث�ر م�ن ثث�ة أرب�اع المس�/ولم تختلف النتيجة بين مس�تخدمي%). ٨(الثانوية العامة وبفارق بلغ 
ا$ق�ل م�ن (وفي المقاب�ل، ف�إن النس�بة ا$ق�ل لمس�تخدمي اEنترن�ت كان�ت ب�ين حمل�ة المؤھ�ل التعليم�ي . الذكور واEناث ھم من حملة الشھادة الجامعية

ت اEنترنت الذكور واEن�اث ك�ان ا/ومن الملفت لنتباه؛ أنه على الرغم من أن التباين بين مستخدمي). ل�ناث% ١٨للذكور مقابل % ٢٥) (الثانوي
  .طفيفاً، إ4 أن الذكور في جميع المستويات التعليمية كانوا ا$كثر استخداما ل�نترنت

 :استخدام المرأة ا8ردنية لتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت
ر ا4تص�ا4ت وتكنولوجي�ا المعلوم�ات ل�دول عل�ى ھ�امش م�ؤتم" شركه إبسوس لWبحاث والدراسات"أظھرت الدراسة التي أعدتھا دائرة اEعم في 

شخص�ية عالمي�ة وعربي�ة م�ن ) ٥٠٠(برعاي�ة ملكي�ة س�امية، بحض�ور أكث�ر م�ن  ٢٠١٠الشرق ا$وسط وشمال أفريقيا، والذي عقد ف�ي ا$ردن ع�ام 
وس�ائل اEع�م المرئي�ة والمق�روءة  خبراء ا4تصا4ت وتكنولوجيا المعلومات، أن المواطن العربي يقضي ما يناھز ثم�اني س�اعات يومي�اً ف�ي متابع�ة



٣٤ 

 

وش�ملت الدراس�ة س�ت دول عربي�ة ھ�ي؛ ا$ردن ومص�ر ولبن�ان والمملك��ة  .والمس�موعة واس�تخدام الھ�اتف المتنق�ل إض�افة ل�نترن�ت وألع�اب الفي��ديو
 :ومن أبرز النتائج التي خلُصت إليھا الدراسة. العربية السعودية والكويت ودولة اEمارات العربية المتحدة

  .ات اEنترنت في ا$ردن/من مجمل مستخدمي%) ٤٤٫٩(احتلت المرأة ا$ردنية المرتبة ا$ولى عربياً في استخدامات اEنترنت، بنسبة بلغت  -

  .ات/من مجمل المشتركين%) ٣٦٫٣(احتلت المرأة ا$ردنية المرتبة ا$ولى عربياً في استخدام مواقع التواصل ا4جتماعي، بنسبة بلغت  -

م�ن مجم�ل ق�راء الص�حف %) ٣٩٫٩(احتلت المرأة ا$ردنية المرتب�ة ا$ول�ى عربي�اً ف�ي نس�بة قارئ�ات الص�حف عب�ر اEنترن�ت، بنس�بة بلغ�ت  -
  .اEلكترونية في بدھن

  .من مجمل القراء %)٥٤٫٨(احتلت المرأة ا$ردنية المرتبة الثانية عربياً في نسبه القراءة، حيث شكلت القارئات ا$ردنيات ما نسبته  -
ھدفت إلى تسليط الضوء على المدونات النسائية ا$ردنية عل�ى المواق�ع اEلكتروني�ة، ورك�زت الدراس�ة عل�ى  ؛)٢٠١٠الخطيب دراسة عام ( أجرت

أكبر تجم�ع إلكترون�ي  تحديداً، كونه يضم" مكتوب"معرفة مستوى المشاركة ا$ردنية في المدونات العربية اEلكترونية من خل الموقع اEلكتروني 
الم�رأة عربي على الشبكة العنكبوتية، وكذلك معرفة مستوى مشاركة المرأة ا$ردنية ف�ي الم�دونات اEلكتروني�ة ا$ردني�ة، والتع�رف إل�ى أھ�م قض�ايا 

اEع�م الب�ديل ف�ي ظ�ل التق�دم التي تتناولھا ف�ي م�دوناتھا، ودور اEع�م اEلكترون�ي م�ن خ�ل الم�دونات ف�ي تغيي�ر الص�ورة النمطي�ة للم�رأة كون�ه 
واستخدمت الدراسة منھج تحليل المضمون، وتكونت عين�ة الدراس�ة م�ن أب�رز . التكنولوجي، أم ھل يساعد على ترسيخ الصورة النمطية بشكل آخر؟

، ٢٠١٠حت�ى بداي�ة ع�ام  ٢٠٠٦عام منذ نشأة ظاھرة التدوين با$ردن من " مكتوب"المدونات اEلكترونية النسائية ا$ردنية على الموقع اEلكتروني 
وتم اختيار . مدونة) ١٠٠(وقد تم اختيار أبرز المدونات النسائية اEلكترونية في ھذا الموقع اEلكتروني اعتماداً على عدد زوار المدونة البالغ عددھا 

وق��د ت��م إج��راء تحلي��ل لمض��مون ھ��ذه . مدون��ة) ٤٥(ة الم��دونات النس��ائية ا$ردني��ة الت��ي تتن��اول قض��ايا الم��رأة تحدي��داً م��ن ض��من فئ��ات الت��دوين البالغ��
وخلصت الدراسة إلى أن المشاركة ا$ردنية في المدونات اEلكترونية تحتل المرتبة الثالث�ة م�ن ب�ين ال�دول العربي�ة المش�اركة ف�ي الت�دوين . المدونات

ة مقارن�ة بمش�اركة الرج�ل ف�ي ع�الم الت�دوين ا$ردن�ي، وأن ، وأن مس�توى مش�اركة الم�رأة ف�ي الم�دونات تُع�دُ  قليل�"مكت�وب"في الموقع اEلكترون�ي 
ض�ايا مدونات المرأة ا$ردنية يغلب عليھا الطابع الشخصي والقصور في تناول قضايا المرأة بشكل خ�اص، والتن�اول ا$كب�ر لقض�ايا نمطي�ة، وأن الق

مدون�ة نفس�ھا باEض�افة إل�ى مص�ادر أخ�رى، وأن الفئ�ة المس�تھدفة التي تتناولھا غالياً ما تكون في أبواب خاصة، وأن مصادر معلوماتھ�ا ت�أتي م�ن ال
وعلي��ه؛ ف��إن الم��دونات . موجھ��ة بش��كل كبي��ر للم��رأة ض��من أب��واب تطل��ق عليھ��ا للنس��اء فق��ط، وأن الت��دوين با4س��م الص��ريح ي��دل عل��ى بداي��ة التغيي��ر

اEعم�ي الح�ر بق�در م�ا أس�ھمن ف�ي تس�خيره لتك�ريس الص�ورة ا$ردنيات لم يسّخرن اEعم اEلكتروني الحديث لخدمة قضاياھن ف�ي ھ�ذا الفض�اء 
ات النمطي��ة الراس��خة ف��ي ا$ذھ��ان، وف��ي التقالي��د وا$ع��راف ا4جتماعي��ة ف��ي المجتم��ع ال��ذكوري، وبالت��الي؛ ف��إن حض��ور الم��رأة ا$ردني��ة ف��ي الم��دون

ني�ة وإخراجھ�ا م�ن ص�ور وأل�وان وعن�اوين، وعلي�ه؛ فكم�ا ف�ي متواضع من الناحية الكمية والنوعية، وان اھتمامھا يتركز في شكل الص�فحة اEلكترو
  .    اEعم الورقي ما زال دور المرأة في اEعم اEلكتروني الحر يحمل الممح الذكورية

  

  :في ا8ردن) من ھي(إنشاء قاعدة بيانات 
الدنمركية في الشرق ا$وسط وبالشراكة م�ع  -المبادرة ا$ردنية في اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة ضمن ) من ھي(جاء إنشاء قاعدة البيانات 

وتت��وفر قاع��دة البيان��ات ب��اللغتين العربي��ة واEنجليزي��ة، وھ��ذه القاع��دة مص��ممة  KVINFO المرك��ز ال��دنمركي لبح��وث الن��وع ا4جتم��اعي والم��رأة
كم�ا . ت غي�ر الحكومي�ة، وخاص�ة الص�ناعات والش�ركات العام�ةات، والوزارات واEدارات المحلية والمنظم�ا/ات واEعميين/4ستخدام الصحفيين

س�اء تسھل قاع�دة البيان�ات بش�كل ع�ام، الحص�ول عل�ى المعلوم�ات المتعلق�ة بالنس�اء الخبي�رات ف�ي ا$ردن، حي�ث تُ�درج قاع�دة البيان�ات س�ير ذاتي�ة لن
القط��اع الخ��اص فض��ً ع��ن القط��اع الع��ام، ومحامي��ات وزي��رات، سياس��يات، ق��ادة لل��رأي، وم��ديرات إدارة م��ن : ممي��زات ف��ي جمي��ع من��احي الحي��اة

س�يدة، ) ١٤٠(ومصرفيات، وتضم كذلك نقابيات وناشطات وكاتبات وممرضات ومھندسات وأديبات وكاتبات، وتحتوي القاع�دة حالي�اً س�ير ذاتي�ة ل�ـِ 
ة قاع�دة البيان�ات /ويمكن لمتصفح. والفنية والمھنية وتشمل القاعدة نساء متميزات من مناطق المملكة كافة وبمختلف التخصصات ا$كاديمية والعلمية

وم�ن الج�دير بال�ذكر . الوصول إلى المعلومات حول الخبيرات؛ إما بالبحث عن طريق ا$سماء أو عن طريق مج�ال الخب�رة ال�ذي يمي�زھن) من ھي(
            .متوفرة في كل من ا$ردن ومصر ولبنان وفلسطين) من ھي(أن قاعدة بيانات 

  
  جال المرأة والصحةم -ج

  :السياسات وا�ستراتيجيات والتشريعات الوطنية
ي بالقض�ايا استطاع ا$ردن أن يحقق تقدماً ملموساً في العناية بصحة المرأة بكفاءة وجودة عالية وفي جميع مراحل حياتھا، باEضافة إلى زي�ادة ال�وع

شريعة اEسمية وينسجم مع العادات والتقاليد ويح�افظ عل�ى تماس�ك ا$س�رة، وتحس�ين تنظيم ا$سرة، وبما يتناسب مع ال/ السكانية والصحة اEنجابية
ال��ة ب��ين مس�تواھا م��ن أج�ل الوص��ول إل�ى الت��وازن ب�ين الس��كان والم��وارد ا4قتص�ادية وا4جتماعي��ة والبيئي�ة، لتحقي��ق التنمي�ة الش��املة والمس�اواة والعد

4ستراتيجيات والتشريعات لرتقاء بجودة الرعاي�ة الص�حية بش�كل ع�ام وبالص�حة اEنجابي�ة الجنسين، حيث عملت الحكومة على إعداد السياسات وا
  :  ا$ھداف ا�تية" قطاع الرعاية الصحية"في ) ٢٠١٣-٢٠١١(وقد تضمن البرنامج التنفيذي التنموي . بشكل خاص

  .تحسين جودة وخدمات الرعاية الصحية -
  .الصحية مع تقليل العبء عن التمويل العامتحقيق التمويل المستدام لقطاع الرعاية  -
 .الحد من معد4ت انتشار ا$مراض غير السارية -

  



٣٥ 

 

  :تنظيم ا8سرة والفرصة السكانية/ ا�ستراتيجيات والخطط الوطنية التي لھا عAقة بالصحة والصحة ا;نجابية
 ).٢٠١٧-٢٠١٣(الخطة ا4ستراتيجية لتنظيم ا$سرة  -
 ).٢٠١٧-٢٠١٣(تنظيم ا$سرة لWعوام / اEنجابية ا4ستراتيجية الوطنية للصحة -
 ).٢٠١٥-٢٠١١(الخطة ا4ستراتيجية لبرنامج القرى الصحية  -
 ).٢٠١٢-٢٠٠٨(استراتيجية وزارة الصحة  -
 ).٢٠١٦-٢٠١٢(الخطة ا4ستراتيجية الوطنية لمكافحة اEيدز  -
 .٢٠١١ا4ستراتيجية الوطنية للصحة النفسية،  -
 ).٢٠٢٠-٢٠٠٠(للسكان ا4ستراتيجية الوطنية  -
 ).٢٠١٢-٢٠١١(ا4ستراتيجية الوطنية لتصال واEعم الصحي  -
 ).٢٠١٧-٢٠١٣(ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية  -
 .٢٠٠٩سياسات الفرصة السكانية،  -
  .     ٢٠١١الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية،  -

  :في مجال صحة المرأة ا;حصاءات الوطنيةأبرز 
 ساھمت وزارة الصحة بشكل كبير في تحقيق التقدم الملموس في تطوير القطاع الصحي وتحقيق إنجازات كبيرة في مجال الرعاي�ة الص�حية المقدم�ة

 الجان�ب ف�ي المح�رز التقدم ، الذي يوضح مؤشرات)٢٩ المرفق رقم(حسب للمرأة والطفل يعكسھا التحسن الملحوظ في المؤشرات الصحية الوطنية 
وقد قامت وزارة الص�حة بوض�ع سياس�ة ريادي�ة ش�املة ف�ي مج�ال تق�ديم وتعزي�ز خ�دمات الرعاي�ة الص�حية، بم�ا ). ٢٠١٢ ،٢٠١١( للعامين الصحي

حي�اتھم العمري�ة  يضمن تقديم الرعاية الصحية ا$ولية والثانوية والثالثية بعدالة وجودة عالية لجميع المواطنين وخاصة للمرأة والطف�ل خ�ل مراح�ل
واطن لض�مان المختلفة، وذلك إيماناً منھا في أن توفير البيئة الصحية السليمة والخدمات الصحية بكاف�ة أنواعھ�ا يعتب�ر حق�اً م�ن الحق�وق ا$ساس�ية للم�

  .مجتمع صحي معافى
، ٢٠١٢ ،٢٠٠٩ الع�امين خ�ل ا$ردني�ة ةالم�رأ مؤش�رات تط�ور والصحة؛ بمقارن�ة في مجال المرأة اEحصاءات الوطنيةونوضح في ما يلي أبرز 

  ).  ١٧المرفق رقم (مما يعكس واقع المرأة في مجال الصحة 
 ٢٠١٢عام��اً لل��ذكور، وارتف�ع ھ��ذا العم��ر ليبل�غ ف��ي ع��ام ) ٧١٫٦(عام��اً ل�ن�اث و) ٧٤٫٤( ٢٠٠٩ك�ان العم��ر المتوق�ع وق��ت الم��يد ف�ي ع��ام  -

  .    عاماً للذكور) ٧٢٫٤(عاماً ل�ناث و) ٧٦٫٧(
  . ٢٠١٢في عام ) ١٧(إلى  ٢٠٠٩في عام ) ٢٣(من ) مولود حي ١،٠٠٠لكل (نخفض معدل وفيات الرضع ا -
  .٢٠١٢في عام ) ٢١(إلى  ٢٠٠٩في عام ) ٢٨(من  ) مولود حي ١،٠٠٠لكل (انخفض معدل وفيات ا$طفال دون الخامسة  -
  . ٢٠١٢و ٢٠٠٩حالة خل العامين ) ١٩(يمة فقي بقي يراوح مكانه وبق) مولود حي ١٠٠،٠٠٠لكل (أما معدل وفيات ا$مھات  -
ف�ي ع�ام %) ٦١٫٢(إل�ى  ٢٠٠٩ف�ي ع�ام %) ٥٩٫٣(س�نة م�ن ) ٤٩-١٥(ارتفعت نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم ا$سرة ضمن سن  -

٢٠١٢.  
  .٢٠١٢في عام ) ٣٫٥(إلى  ٢٠٠٩في عام ) ٣٫٨(انخفض معدل الخصوبة الكلي من  -

   ٣٥:المرأة البرامج في مجال صحةا;نجازات و
س التق�دم حقق ا$ردن تقدما جوھرياً في مجال صحة ا$م والطفل خل النصف الثاني من القرن الماضي، والعقد ا$ول من ا$لفية الثالث�ة، وق�د انعك�

ادية ف�ي رف�ع في المجال الص�حي بش�قيه الوق�ائي والعج�ي عل�ى ص�حة ا$م والطف�ل، كم�ا س�اھم التحس�ن الكبي�ر ف�ي الظ�روف ا4جتماعي�ة وا4قتص�
المستوى المعيشي، ا$م�ر ال�ذي س�اھم ف�ي انخف�اض مع�دل وفي�ات ا$مھ�ات وح�ديثي ال�و4دة، فق�د انخف�ض مع�دل وفي�ات ا$مھ�ات ف�ي ا$ردن خ�ل 

مول�ود ح�ي $ع�وام ) ١٠٠،٠٠٠(وفاة لكل ) ٤١(مولود حي مقارنة بـ ) ١٠٠،٠٠٠(حالة وفاة لكل ) ١٩٫١(إلى مستوى ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(السنوات 
وخل السنوات الماضية قامت وزارة الصحة بتحقيق انج�ازات كبي�رة . وذلك حسب الدراسة الوطنية التي قام بھا المجلس ا$على للسكان) ٩٦-٩٥(

رأة في مجال صحة المرأة والطفل من خل تقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة للمرأة والطفل وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تعتبر ص�حة الم�
حساس�ة الطفل من ا$ولويات الھامة في وزارة الصحة، فباEضافة إلى أنھما يشكن شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وأنھما يعتبران من الفئ�ات الو

وم�ن ھ�ذا المنطل�ق س�اھمت . والمعرضة لعوامل ا4ختطار على الصحة، فإن النھ�وض بص�حتھما ي�نعكس عل�ى ص�حة ا$س�رة والمجتم�ع بش�كل ع�ام
  :تمثلت بما يأتي ،صحة بتقديم خدمات ريادية شاملة لصحة المرأة والطفلوزارة ال

الشاملة وا$ولية والفرعية، حيث اشتملت ھذه الخدمات على؛ خدمات  ؛توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرأة والطفل في المراكز الصحية .١
باEضافة إلى خدمات رعاية ا$م أثناء فترة الحمل وما بعد الو4دة، ورعاية الطفولة  ،صحة المرأة المتكاملة في جميع مراحلھا العمرية

  . سنوات وخدمات تنظيم ا$سرة والصحة اEنجابية) ٦(المتكاملة حتى عمر 
الخدمات في المراكز الصحية في مجال تقديم خدمات صحة المرأة والطفل، حيث تم إعداد المعايير وا$دلة اEرشادية  ات/رفع كفاءة مقدمي .٢

  . ات معتمدين في جميع المحافظات وتدريب الكوادر الصحية عليھا/والتدريبية وإعداد مدربين

                                                           

٣٥
  .٢٠١٤/نيسان ،وزارة الصحة ،مجال الصحة/ ج عمل بيجينتقرير ملخص �ستعراض وتقييم تنفيذ إع)ن ومنھا 



٣٦ 

 

٣. ل تحسين جودة ونوعية الخدمات المقدمة للطفل والمرأة زيادة ا4ستخدام لخدمات صحة المرأة والطفل في المراكز الصحية، من خ
 وتوفيرھا في المراكز الصحية، والتطوير المستمر للبنية التحتية للمراكز وتجھيزھا با$جھزة والمعدات الزمة، وتوفير الكوادر الصحية

  . المختصة والمعنية
ن المراكز المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، حيث ارتفع عدد مراكز زيادة التغطية لخدمات رعاية المرأة والطفل من خل شبكة واسعة م .٤

مركزاً في ) ٤١٣(، و ١٩٩١مركزاً في عام ) ٢٣٠(، و١٩٧٦مركزاً عام ) ٤١(ليصل إلى  ١٩٥٥ا$مومة والطفولة من مركز واحد عام 
  .٢٠١٢مركزاً في عام ) ٤٤٤(، ليصل إلى ٢٠٠٧عام 

وسائل تنظيم ا$سرة الحديثة ذات الفاعلية العالية في جميع مراكز  إدخالحيث تم : ة في المراكز الصحيةزيادة ا4ستخدام لخدمات تنظيم ا$سر .٥
ا$مومة والطفولة وتدريب الكوادر عليھا، وتم استحداث نظام للتزويد بوسائل تنظيم ا$سرة يغطي جميع القطاعات الصحية في المملكة 

  . ويضمن توفرھا المستمر
دام معلومات صحة المرأة والطفل وتنظيم ا$سرة، من خل تطوير وحوسبة نظام المعلومات والمؤشرات الخاصة تحسين كفاءة استخ .٦

  . بخدمات صحة المرأة والطفل
يع زيادة درجة التنسيق والتعاون مع كافة الشركاء المساھمين في تقديم خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم ا$سرة، وتنفيذ العديد من المشار .٧

  . تفاقيات مع الجھات الداعمةوا4
  . رفع مستوى الوعي وإشراك المجتمع في مجال صحة المرأة والطفل .٨

أن الرعاية الصحية ا$ولية تكون أكثر فاعلية في تجنب مضاعفات الحمل والو4دة خل فترات الحمل المبكرة، واستمرارھا حت�ى  ؛ومما 4 شك فيه
، وتم��ت %)٩٩(لغ��ت نس��بة الحوام��ل الل��واتي تلق��ين خ��دمات رعاي��ة الحم��ل م��ن قب��ل ك��ادر طب��ي م��درب وق��ت ال��و4دة وأثنائھ��ا وم��ا بع��دھا، حي��ث ب

قس�م بيان�ات حس�ب وذل�ك من السيدات خدمات ما بع�د ال�و4دة خ�ل ي�ومين م�ن ال�و4دة، %) ٨٢(من الو4دات في مرفق صحي، وتلقت %) ٩٩،١(
  . ٢٠١٢ لعام السكان والصحة ا$سرية
ة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، قامت الوزارة بوضع استراتيجية الحمل ا�من للتعام�ل م�ع القض�ايا ذات وفي إطار جھود الوزار

ويش�مل . ا$ولوية، ولتشكل مرجعية لوضع الخطط التنفيذية لخدمات الحمل ا�من على جمي�ع مس�تويات الرعاي�ة الص�حية لتحقي�ق ا$ھ�داف المرج�وة
وق��د تطرق��ت . دمات رعاي��ة ا$م خ��ل فت��رات م��ا قب��ل الحم��ل، وم��ا بع��د الحم��ل، وم��ا قب��ل ال��و4دة وأثن��اء ال��و4دة وم��ا بع��دھانط��اق ا4س��تراتيجية خ��

  .ا4ستراتيجية كذلك لمكونات أخرى للحمل ا�من مثل تنظيم ا$سرة ورعاية ما بعد اEجھاض
  

  : النفاسالممارسات المتبعة في وزارة الصحة للحد من حا�ت الوفيات وأمراض 
  . شمول السيدات الحوامل بمظلة التأمين الصحي -
 . ھامجانية الرعاية للحوامل ما قبل الو4دة وبعد -
وأھمي�ة الرض�اعة  ،والمباع�دة ب�ين ا$حم�ال ،من�ة بالمستش�فيات�تأمين برامج التثقيف الصحي الھادفة للسيدة الحامل حول ض�رورة ال�و4دة ا -

 . الطبيعية
 .وما بعد الو4دة للحماية من ا$مراض النفاسية ،ل خل فترة الحمل للوصول لو4دة آمنةالمتابعة الحثيثة للحام -
علم�اً . وتلزم الكوادر الصحية بض�رورة العم�ل بھ�ا ونش�رھا ،توفر سياسة واضحة للرضاعة الطبيعية تساعد على تشجيع الرضاعة الطبيعية -

 الخدم�ة نظ�ام ف�ي وذل�ك الس�نة، سن الطفل  بلوغ لحين الحكومي القطاع في للموظفة رضاعة ساعة بإعطاء يتعلق الذي البند إدماج تم بأنه قد
    ).٢٠١٣( لعام الجديد المدنية

من��ة والح��د م��ن آللوص��ول ل��و4دة  الزم��ةوت��وفير ا$دوات  ،ت��وفير ك��وادر طبي��ة مؤھل��ة ف��ي المستش��فيات Eج��راء الت��دخت الطبي��ة الزم��ة -
 . المضاعفات النفاسية

زيادة ال�وعي ض�من  ذلك ومن أھداف ،وتضمينه صحة المراھقات ،كمرحلة أولى شامHً  اً صحي اً مركز) ١٧(ج صحة المرأة في دخال برنامإ -
 . ھذه الفئة لخطورة الزواج المبكر والحمل المبكر على صحة المرأة

 ،ف�ي جمي�ع مراك�ز ا$موم�ة والطفول�ة اً اعتماد السياسات الھادفة لتخفيض معدل الخصوبة الكلي من خل ت�وفير وس�ائل تنظ�يم ا$س�رة مجان� -
 .الزمة وا�منة لحا4ت الو4دة المنزلية با$دواتوتشجيع الو4دة بالمستشفيات وتأھيل وتدريب الكوادر وتأمينھم 

 ).٢٠١٧-٢٠١٣(لتنظيم ا$سرة لوزارة الصحة  ا4ستراتيجيةتم إعداد الخطة  -
 .سياسات تتعلق بتقديم خدمات تنظيم ا$سرة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تم إعداد ثث -
 .سياسات اEحالة الداخلية لتقليل الفرص الضائعة إعدادتم  -
 .تم اعداد سياسة تقديم خدمات تنظيم ا$سرة بعد الو4دة وبعد اEجھاض -
مثقف�ة ص�حية لتنفي�ذ  )٥٥(وذل�ك م�ن خ�ل تعي�ين  ،التوسع في تقديم خدمات الصحة اEنجابية في المراكز الصحية الفرعية بإقليم الجن�وب تم -

 ).الحبوب بنوعيھا والواقي الذكري(وتقديم وسيلتين من وسائل تنظيم ا$سرة الحديثة  ،الزيارات المنزلية
 .٢٠١٣ ،سائل تنظيم ا$سرة المستندة على ا$دلةتم إعداد ا$دلة اEرشادية السريرية لو -
 .نجابيةvسرة والصحة اTتم تنفيذ ندوات توعوية لرفع الوعي المجتمعي حول قضايا تنظيم ا -
مھ�ارات تركي��ب ، والمش��ورة :ةت�م عق�د سلس��لة ورش�ات تدريبي��ة للك�وادر الص��حية ف�ي القط��اع الع�ام والقط�اع الخ��اص ح�ول المواض��يع التالي� -

 .ارات غرسة اEمبنونمھلب، واللو
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   :بجھود ا;عAم الصحي لتوعية المرأة يتعلق في ما
 الھ��دف م��ع تتماش��ى والت��ي الص��حة، ل��وزارة ا4س��تراتيجية الخط��ة ال��ى اس��تناداً  الص��حية؛ للتوعي��ة اEعمي��ة الب��رامج م��ن العدي��د الص��حة وزارة تنف��ذ

 ممارس�ة وتش�جيع الص�حي، ال�وعي مس�توى لرف�ع اEعمي�ة الحم�ت خ�ل م�ن المجتمع، $فراد الصحية السلوكيات ممارسة لتعزيز ا4ستراتيجي
 والعنف ا�منة، وا$مومة ا$سرة، تنظيم( برامج مثل؛ اEنجابية الصحة مواضيع في خاصة، والنساء عامة المجتمع $فراد الصحية السلوكية ا$نماط

 مكافحة( برنامج مثل أخرى وبرامج ،)المبكر والزواج الزواج، قبل الطبي والفحص حم،الر وعنق الثدي وسرطان اليأس، سن ومشاكل المرأة، ضد
  ).وغيرھا.. السليمة والتغذية البدني، النشاط وممارسة التدخين،

  :ا;عAمية للتوعية الصحية للمرأة الحمAت لبعض نماذج -
 ش�انھا م�ن س�لوكية أنم�اط تبن�ي عل�ى خاص�ة والمرأة عامة المجتمع افراد لمساعدة يھدف إعمي تدريبي برنامج ھو :تتكلم العربية المرأة •

 وا$دوار وا4قتص�ادية وا4جتماعي�ة الص�حية الن�واحي البرن�امج ھ�ذا وتن�اول أس�رھم، وحي�اة حي�اتھم نوعي�ة وتحسين سمتھم على الحفاظ
  .والمعيشي ا4جتماعي والرفاه الصحية الكفاءة مرحلة إلى بالمجتمع الوصول أجل من المجتمع، في المتغيرة ا4جتماعية

 عل�ى وا$زواج ح�ديثاً  والمت�زوجين ال�زواج عل�ى المقبل�ين الش�باب تش�جيع ال�ى تھ�دف ا$س�رة لتنظ�يم وطني�ة حملة ھي :أحلى حياتي حملة •
 ف��ي الم��رأة عل��ى الحمل��ة ھ��ذه ف��ي التركي��ز ك��ان حي��ث. وا4جتم��اعي المعيش��ي الرف��اه إل��ى الوص��ول أج��ل م��ن س��عيدة، ص��غيرة أس��رة تك��وين

 ونش��رات والتلفزي��ون، اEذاع��ة عل��ى ي��ومي بش��كل تق��دم كان��ت وتلفزيوني��ة إذاعي��ة تنويھ��ات الحمل��ة ھ��ذه تض��منت وق��د المحلي��ة، المجتمع��ات
 الع�ام القط�اع ف�ي الخ�دمات تق�ديم مراك�ز ف�ي الص�حية الخ�دمات مق�دمو فيھ�ا ش�ارك الش�وارع، ف�ي وإعن�ات وملص�قات وتثقيفية، توعوية

  .المحلية والمجتمعات والخاص
 والج�وازات المدني�ة ا$ح�وال دائ�رة م�ع بالتع�اون كتيب�ات توزي�ع خلھ�ا م�ن ت�م والت�ي ،"وأب�اً  أم�اً  أص�بحت مب�روك"و" مبروك مبادرة" •

  .ا$سرة تنظيم مجا4ت في للتوعية
 بش�كل الص�حية القض�ايا تستھدف التي اEعمية المواد كافة نشر خله من يتم والذي ؛٢٠٠٩ عام في اEعمية للمواد موقع استحداث تم •

 .للجميع متاح وھو خاص، بشكل المرأة وقضايا عام
  

  :مكافحة مرض السرطان
، )٣١/١٢/٢٠١٠(حت�ى ت�اريخ ) ١/١/٢٠١٠(، واعتماداً على تاريخ التشخيص م�ن بداي�ة ٢٠١٠بيانات التقرير السنوي الخامس عشر لسنة  حسب

) ٤٨٤٩(م�ن إجم�الي ع�دد الح�ا4ت، منھ�ا %) ٧٢٫٢($ردني�ي الجنس�ية؛ أي م�ا نس�بته ) ٤٩٢١(حالة منھ�ا ) ٦٨٢٠(بلغ مجموع الحا4ت المسجلة 
حال�ة ذات س�لوك ) ٧٢(ك الخبيث لWورام حسب ما يتم اعتماده في التحليل وف�ق المع�ايير الدولي�ة لتحلي�ل الح�ا4ت الس�رطانية، وحالة من ذات السلو

)in situ( وبلغ عدد الحا4ت بين غير ا$ردنيين ،)٢٧٫٨(حالة؛ أي ما نسبته ) ١٨٩٩ .(%  

  : السرطانات ا8كثر شيوعاً بين الذكور -
، ث��م %)٨(، س��رطان المثان��ة بنس��بة %)٩٫٤(، س��رطان البروس��تات بنس��بة %)١٣٫٣(، س��رطان الرئ��ة بنس��بة %)١٤٫٢(القول��ون والمس��تقيم بنس��بة 

  %).٥٫٥(سرطانات الدم بنسبة 

  : السرطانات ا8كثر شيوعاً بين ا;ناث -
، وس��رطانات الغ��دة %)٥٫٥( ، ث��م س��رطان الليمفوم��ا 4ھ��ودكينز بنس��بة%)٩(، س��رطان القول��ون والمس��تقيم بنس��بة %)٣٧٫٤(س��رطان الث��دي بنس��بة 

  %).  ٤٫٥(الدرقية بنسبة 
ح�ا4ت ب�ين ال�ذكور، ) ١١٠(م�ن مجم�وع الس�رطانات الكل�ي، منھ�ا %) ٤(في حين بلغ مجموع سرطانات ا$طفال ما دون الخامسة عش�ر م�ا نس�بته 

ث�م س�رطان ا$نس�جة الض�امة %) ٦٫٧(كل�ى ، ال%)٢١(، ال�دماغ %)٣٠(س�رطان ال�دم : حالة بين اEناث، وكانت موزعة على النحو الت�الي) ٨٤(و
)٥٫٧ .(%  

م�ن ح�ا4ت اEن�اث، أي م�ا نس�بته %) ٣٧٫٤(حال�ة، والنس�بة المئوي�ة لھ�ا بلغ�ت ) ٩٤١( ٢٠١٠وبلغ عدد ح�ا4ت س�رطانات الث�دي عن�د النس�اء لع�ام 
  .من إجمالي السرطانات%) ١٩٫٨(
 

  :٢٠١٠ا;صابة بالسرطان لعام  تمعد1 -
  ).٨٥٫١(، وإناث )٧٤(ذكور ). من السكان ١٠٠٫٠٠٠لكل ٧٩٫٤(السرطان للبالغين بلغ المعدل  العام ل�صابة ب •
  ).إناث ٧٦ذكور،  ٩٤(لكل مليون طفل، ) ٨٥(معدل اEصابة الخام لWطفال، بلغ   •

الل�واتي أج�رين الفح�ص ؛ اEحصاءات والبيانات المتصلة ب�البرامج المعني�ة بمكافح�ة الس�رطانات؛ موض�حة ع�دد الس�يدات )٣٠المرفق رقم (ويظھر 
ع�دد السريري للثدي، واللواتي تم ت�دريبھن عل�ى الفح�ص ال�ذاتي للث�دي، وع�دد الن�دوات التثقيفي�ة الت�ي تنفي�ذھا، وع�دد الحض�ور ف�ي ھ�ذه الن�دوات، و

  .  ، وذلك حسب السنواتالسيدات اللواتي تم تحويلھن لعمل فحص ماموغرام
  

  : مكافحة مرض ا;يدز
  : ، وقد تم تحقيق اEنجازات التالية)٢٠١٦ - ٢٠١٢(ة وطنية لمكافحة اEيدز لWعوام استراتيجيخطة تم وضع 

  .إنشاء نظام للمتابعة والتقييم للبرنامج الوطني لمكافحة اEيدز، وتضمينه ا$ھداف والمؤشرات المستھدفة .١
  .بفيروس اEيدز إجراء دراسة الرصد السلوكي والحيوي ل�يدز بين الفئات ذات ا4ختطار العالي ل�صابة .٢
  .   توفير البرامج العجية والوقائية للمرضى والمصابين، مما أسھم في تحسين نوعية الحياة لديھم وبدون أن يترتب عليھم أي كلفة مالية .٣
  .المحافظة على معدل انتشار منخفض ل�يدز با$ردن .٤
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  .اEيدز في ا$ردن، مما ساھم في الوصول للفئات المستھدفةمكافحة لفاعلة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني  اتبناء شراك .٥
تنفيذ برامج التدريب والتعليم وبناء القدرات للكوادر الص�حية ومؤسس�ات المجتم�ع الم�دني، م�ن خ�ل عق�د العدي�د م�ن الورش�ات التدريبي�ة  .٦

  . ا$نشطة وا4جتماعات التنسيقية في مجال اEيدز، وشمول قادة المجتمع المدني والحكومي في ھذه
  .إعداد وإنتاج المواد التعليمية والتدريبية والد4ئل اEرشادية في مجال اEيدز وا$مراض المنقولة جنسياً  .٧
  . شمول مختلف القطاعات المعنية في اللجنة التنسيقية ل�يدز والتدرن .٨
  .لسرية والخصوصية لمتلقي الخدمةإنشاء وتعزيز مراكز المشورة والفحص الطوعي ل�يدز في المحافظات، مع المحافظة على ا .٩

 .الحصول على منح من الصندوق العالمي لمكافحة اEيدز والتدرن والمريابتوفير الدعم المالي والفني للبرنامج الوطني لمكافحة اEيدز،  .١٠
. ئ�د ف�ي المنطق�ة العربي�ة، وھ�و الرا)٢٠١٣ /أبري[ل(اEي�دز ف�ي العم�ل /اعتمد ا$ردن سياسة من أجل معالجة فيروس نقص المناعة البشرية .١١

 وإط�ار سياس�ة تعزي�ز أج�ل من ،٢٠١٠ العام منذ ا$ردن في ا4جتماعيين والشركاء ا$ردنية الحكومة مع الدولية العمل منظمة عملت فلقد
 ا$ردن إل�ى بالنسبة مفصلية محطة الخطوة ھذه وتُعتبر .العمل مكان خل من اEيدز/البشرية المناعة نقص فيروس بفعالية يعالج تشريعي
 م�ن التخفي�ف أج�ل م�ن دخ�ول كنقط�ة العم�ل مك�ان وتس�تخدم العم�ال، لجمي�ع الئ�ق العمل بتشجيع ا$ردن التزام وتؤّكد العربية، والمنطقة

 .البشرية المناعة نقص لفيروس وا4قتصادية ا4جتماعية ا�ثار

   :المرأة بقضايا يتعلق فيماالمجلس ا8على للسكان  مبادرات
وم�ا يترت�ب عل�ى ذل�ك  ،"الفرص�ة الس�كانية" ب�ـِ ع�رف يُ ردن كونه على أعتاب تحول ديموغرافي تاريخي T$ھمية المرحلة الحالية التي يشھدھا ا نظراً 

الم�رأة ال�رئيس ف�ي تحقي�ق و$ھمي�ة دور من مشاريع وبرامج وخط�ط عم�ل لض�مان دم�ج البع�د الس�كاني عل�ى مختل�ف المس�تويات الوطني�ة والمحلي�ة، 
  :أھمھا من ،في ھذا المجالعدة مبادرات بخل  تعزيز دورھا ا4جتماعي وا4قتصادي، قام المجلس  من ھا،الفرصة السكانية وا4نتفاع من

  

 :لتمكين ا4قتصادي وا4جتماعي للمرأة، من أھمھااعلى سياسات ومؤشرات  ؛"٢٠٠٩ ،وثيقة سياسات الفرصة السكانية"تضمنت  -
  :السكانية الفرصة فترة إلى والوصول الديموغرافي التحول تحقيق مستوى على  - أ

 .ا4ستثمار في الصحة •
 .ا4ستثمار في التعليم والتعليم العالي •
 .تحسين الوضع ا4قتصادي وا4جتماعي للمرأة •

 :السكانية الفرصة عوائد من ا4ستفادة مستوى على  -  ب
  .توسيع سوق العمل ومرونته •
 .ا4نفتاح ا4قتصادي •
 .المدخرات وحفز ا4ستثمارتعبئة  •
  .الحماية ا4جتماعية •

 :عداد لمرحلة ما بعد الفرصة السكانيةvعلى مستوى سياسات الحماية ا4جتماعية وا  -  ت
 .ا4جتماعي الضمان بتأمينات العاملة القوى وشمول تغطية •
 .التقاعدية ل�نظمة المالية الديمومة لتعزيز إصحات •
 .وغيرھا ..وا$مومة العمل عن التعطل تأمين جديدة؛ تأمينات استحداث •
  .نطاق الفئات والخدمات المشمولة بالتأمين توسيع •
 .للمسنين والنفسية والعجية الوقائية الصحة خدمات تطوير •

عل��ى اEط��ار المنطق��ي للنت��ائج المرغ��وب ؛ "٢٠١١ ،الخط��ة الوطني��ة لرص��د ومتابع��ة تحقي��ق واس��تثمار سياس��ات الفرص��ة الس��كانية" تض��منت -
اEعداد الفعال لمرحلة الفرص�ة الس�كانية : ، من خلتحقيق رفاھية المواطن في ظل الفرصة السكانيةھا، والتي تستھدف تحقيقھا من خل تطبيق

من  والوصول إلى معد4ت مرتفعة من نسب السكان النشيطين اقتصادياً،، ٢٠٣٠عام في الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية ، ووما بعد الذروة
Hب�داعمبيئة تعليمية : ل تحقيقخEإقب�ال متزاي�د عل�ى العم�ل المھن�ي ، وبيئ�ة أعم�ال محف�زة للعم�ل وا4س�تثمار والري�ادة، وحفزة للبحث العلم�ي وا

  .ارتفاع مستمر في المشاركة ا4قتصادية للمرأة، وإقبال متزايد على العمل الريادي والتشغيل الذاتي، ووالتقني
 .مؤشرات خاصة بالمرأة Devinfo برمجية باستخدامانية تضمنت قاعدة المؤشرات السك -
   . مختلف المجا4تفي دراسات خاصة بالمرأة   promiseلكتروني vتضمن موقع الدراسات ا -
عل�ى  ٢٠١٢عام منذ تنظيم ا$سرة بالتعاون مع وزارة الصحة متوفرة / اEنجابيةتوفر خدمات الصحة  التي لمناطقالموضحة لالرقمية  الخارطة -

 . الموقع ا4لكتروني للمجلس ا$على للسكان
قرارھ�ا ال�واعي فيم�ا  4تخ�اذتضمنت عدة سياس�ات ومب�ادرات خاص�ة بتمك�ين الم�رأة  ؛وخططھا التنفيذية اEنجابيةا4ستراتيجية الوطنية للصحة  -

  .نجابيةvيتعلق بصحتھا ا
 .  سرة في برامج التأمين الصحي الخاصإعداد استراتيجية كسب التأييد لتضمين خدمات تنظيم ا$ -
 ).٣١ رقم فقالمر(استھدفت المرأة  ة، تناولت موضوعات مختلفةسياس وملخص ريراً وتق وكتيباً  ةدراس) ٢٦(أكثر من  إعداد -
 س�لطت. بمش�اركة كاف�ة الجھ�ات المعني�ة ب�المرأة" مس�اھمة الم�رأة ف�ي تحقي�ق واس�تثمار الفرص�ة الس�كانية"عقد عدة لقاءات مائدة مستديرة حول  -

مساھمتھا في تحسين مستوى معيشة وذلك على زيادة الناتج المحلي  وانعكاس ،الضوء على أھمية مشاركة المرأة ا$ردنية في التنمية ا4قتصادية
م�ن خ�ل تعليمھ�ا وتس�ليحھا بالمھ�ارات المطلوب�ة لس�وق العم�ل لزي�ادة  منھ�ا، وا4نتف�اعالمساھمة في تحقيق الفرص�ة الس�كانية  بالتاليو ،رتھاأس



٣٩ 

 

وبالت�الي ا4س�تثمار ف�ي ص�حة وتعل�يم  ،مم�ا ي�ؤدي إل�ى تقلي�ل ع�دد الموالي�د ل�ديھا ،فرصھا في ا4لتحاق بسوق العمل والمشاركة في الحياة العام�ة
 .والتي تعتبر من متطلبات الفرصة السكانية اEنتاجيةزيادة  إلىمستقبل الفرصة السكانية وا4ستثمار بھم يؤدي  باعتبارھمأبنائھا 

ھ�دفت إل�ى التش�اور ح�ول مح�اور الم�ؤتمر ال�دولي للس�كان والتنمي�ة وخاص�ة المح�اور  ،المشاركة في ع�دة لق�اءات اس�تھدفت المنظم�ات النس�ائية -
التقرير الوطني الثاني للمملكة ا$ردنية الھاشمية حول تقييم التقدم ف�ي تنفي�ذ "ا المرأة وتضمين توصيات المشاورات الوطنية ضمن المعنية بقضاي

س��كوا وجامع��ة ال��دول vإل��ى منظم��ة ا رفع��هوال��ذي ت��م ، "٢٠١٤الق��اھرة، وم��ا بع��د ع��ام  -١٩٩٤برن��امج عم��ل الم��ؤتمر ال��دولي للس��كان والتنمي��ة 
تح�ديات التنمي�ة والتح�و4ت "للس�كان والتنمي�ة  اEقليم�يفعاليات المؤتمر العربي  خل اEقليمينتائجه ضمن التقرير العربي  توعرض ،العربية

 .٢٠١٣في حزيران " السكانية في عالم عربي متغير
، والت�ي ت�م "٢٠١٤ي�ة م�ا بع�د بي�ان موق�ف المملك�ة ا$ردني�ة الھاش�مية م�ن أولوي�ات برن�امج عم�ل الس�كان والتنم" تضمين قض�ايا الم�رأة ض�من  -

خ�ل  )٤٧(جتماع  لجنة السكان والتنمية في ال�دورة اھا في ؤالتي تم إلقا ا$ردنمندوبية ا$ردنية في نيويورك لتضمينھا في كلمة التزويدھا إلى 
ي إط�ار الجمعي��ة العام��ة لWم��م ، والجلس��ة ا4س��تثنائية الخاص�ة بمراجع��ة برن��امج عم��ل م�ؤتمر الس��كان والتنمي��ة ف��)٢٠١٤/نيس��ان/ ١١-٧( الفت�رة

 .)٢٠١٤/يلولأ /٢٢(في  )٦٩(المتحدة في دورتھا 
 ا$مھ�ات لوفي�ات الوطني�ة الدراس�ة لتوص�يات اس�تجابة ا$ردن، ف�ي ا$مھ�ات بوفي�ات الخاص�ة والتس�جيل التبلي�غ أنظم�ة لتطوير فنية لجنة تشكيل -

)٢٠٠٨-٢٠٠٧.(  
 ممارس��ة عل��ى الع��امت المرض��عات النس��اء مس��اعدةھ��دف إل��ى ؛ ٢٠١٠برن��امج توعي��ة ب��القوانين وا$نظم��ة الداعم��ة للرض��اعة الطبيعي��ة  تنفي��ذ -

 توعوي�ة رس�ائل تض�منت مطوي�ات توزي�ع ت�م وق�د ا$ردن�ي، ال�وطني المرأة لجان وتجمع الصحة وزارة مع بالتعاون المطلقة الطبيعية الرضاعة
  .الطبيعية للرضاعة الداعمة وا$نظمة القوانين حول

 ،ف�ي من�اطق جي�وب الفق�ر بالتع�اون م�ع وزارة الص�حة وتجم�ع لج�ان الم�رأة ال�وطني ا$ردن�ي ؛٢٠١٠ توعية للقي�ادات النس�ائية برامج عدة تنفيذ -
نية وأثر البعد السكاني على القطاع�ات والفرصة السكا ،قضايا الصحة اEنجابية وتنظيم ا$سرة ؛إلى رفع الوعي بالقضايا السكانية بما فيھا تھدف

 .التنموية المختلفة، إلى جانب تمكين المرأة وعقته بالخصوبة
 .عقد لقاءات حوارية في المحافظات حول الصحة اEنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة -
، نظ�راً ٢٠١٣" ال�ذاتي والتش�غيلالريادة "، "والتقني المھني والتعليمالتدريب : "السكانية بالفرصة الخاص واEعم لتصال العام اEطار إعداد -

وال�ذكور، وتحس�ين  اEن�اثللدور الكبير لتصال ووسائل اEعم ف�ي المس�اھمة برف�ع ال�وعي وتغيي�ر الس�لوك نح�و العم�ل المھن�ي والتقن�ي ل�دى 
ن، كجزء من الجھود الوطني�ة المبذول�ة لترجم�ة صورته لديھم، ولتنظيم جھود وعمليات ا4تصال المؤسسي التي يتم تنفيذھا ضمن ھذين المحوري

، وقد تم تعميمه على الجھات ذات الص�لة بالت�دريب المھن�ي والتش�غيل كاف�ة، لسترش�اد ب�ه ٢٠٣٠وتحقيق أھداف الفرصة السكانية بحلول العام 
 .ومواردھا البشرية والمالية عند إعداد الخطط التنفيذية الخاصة بتلك الجھات لWعوام المقبلة، وبما يتءم مع طبيعة عملھا

"  الري�ادة والتش�غيل ال�ذاتي/ الت�دريب المھن�ي والتقن�ي"ب�التركيز عل�ى مح�وري  ؛ح�ول الفرص�ة الس�كانية ٢٠١٢خ�ل الع�ام  إعمي�ةتنفيذ حملة  -
س�تفادة مس�تقبً م�ن عوائ�د والذكور، بھدف زيادة الوعي بالفرصة السكانية والسياسات الواج�ب اتخاذھ�ا ف�ي الوق�ت الحاض�ر ل اEناثللجنسين 

 ،)المرئية، المسموعة، الشاشات ا4لكترونية، ومواقع التواص�ل ا4جتم�اعي(تحقيقھا وصو4ً لتحسين مستوى حياة المواطن، عبر وسائل اEعم 
  .  بالتعاون مع برنامج شركاء اEعم لصحة ا$سرة

والھادف��ة إل��ى نش��ر القض��ايا ذات الص��لة بالس��كان  ؛)www.hpc.org.jo(لمجل��س اللمح��ة الس��كانية المت��وافرة عل��ى الموق��ع ا4لكترون��ي ل تح��ديث -
المحلي�ة والتنمية دورياً بما فيھا تلك المتعلقة ب�المرأة، عب�ر تض�مينھا $ب�رز وأھ�م القض�ايا وفق�اً للمس�تجدات ف�ي الش�أن الس�كاني عل�ى المس�تويات 

  . واEقليمية والدولية
 خ�ل  USAID/ بالتعاون مع مش�روع السياس�ة الص�حية" د للفرصة السكانيةتحليل السياسات وعملية ا4تصال وكسب التأيي"ورشة عمل  تنفيذ -

، بھدف بناء قدرات المجلس والعدي�د م�ن الجھ�ات الش�ريكة العامل�ة ف�ي مج�ال إيج�اد بيئ�ة داعم�ة للسياس�ات الس�كانية عل�ى المس�توى ٢٠١٣العام 
ات المختلف�ة والتنس�يق بينھ�ا، بمش�اركة  إعمي�ين وض�باط ارتب�اط الوطني، وتنفيذ ا$نش�طة المتعلق�ة بتل�ك السياس�ات، وتحس�ين مش�اركة القطاع�

الفرصة السكانية في مختل�ف ال�وزارات والمؤسس�ات والھيئ�ات العام�ة والخاص�ة المعني�ين برص�د ومتابع�ة مؤش�رات تحقي�ق واس�تثمار سياس�ات 
  .الورشة محاور أھم أحد للمرأة ا4قتصادية مشاركةال معدل رفع كانو ،الفرصة، ومسؤولي اEعم وا4تصال في مختلف الجھات ذات العقة

مختلف�ة تتص�ل بتعزي�ز المس�اواة ناقش�ت قض�ايا الوطنية والعربية والدولية التي تناول�ت و الفعالياتفي العديد من شارك المجلس ا$على للسكان و -
 ٣٦).٣٢المرفق رقم (بين الجنسين وتمكين المرأة 

 
  مجال العنف ضد المرأة -د

لن�وع ا$ردن في تنفيذ التزاماته ا$ساسية للتعامل مع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، من القناع�ة ب�أن حماي�ة النس�اء م�ن العن�ف الق�ائم عل�ى ا ينطلق
  .ا4جتماعي ھو متطلب أساسي لتمكينھن وضمان مشاركتھن ا4قتصادية وا4جتماعية والثقافية وفي المجا4ت كافة

  :بحماية المرأة من العنفصدور التشريعات المتعلقة 
لسنة ) ٦(بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف المنظمات المعنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني؛ تم سن قانون الحماية من العنف ا$سري رقم 

للوف�اق ا$س�ري، ويُع�د أول ، الذي يھدف إلى منع كافة أساليب العنف الموجھة إلى أفراد ا$س�رة وبخاص�ة الم�رأة؛ وج�اء بفك�رة وج�ود لج�ان ٢٠٠٨
  .قانون صدر على مستوى الوطن العربي يتحدث عن حماية ا$سرة ويعطيھا خصوصية ويلزم التبليغ عن العنف

                                                           

 .٢٠١٤/نيسان ،المجلس ا�على للسكان ،٢٠+لغايات تقرير بيجين  ،"مبادرات المجلس ا�على للسكان فيما يتعلق بقضايا المرأة"تقرير ملخص حول  ٣٦



٤٠ 

 

؛ الذي شدد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي كجرائم ا4غتصاب وجرائم ٢٠١١كما صدر القانون المعّدل لقانون العقوبات ا$ردني لسنة 
العرض والخطف والتحرش الجنسي، وعلى مرتكب�ي ج�رائم تھري�ب ا$ش�خاص عب�ر الح�دود، وجريم�ة نس�ب طف�ل إل�ى ام�رأة ل�م تل�ده وج�رائم ھتك 

ومن التوصيات التي قبلھا ا$ردن عند مناقشة تقريره الوطني الث�اني �لي�ة ا4س�تعراض ال�دوري . وغيرھا من الجرائم ذات الصلة.. القوادة والخطف
المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو التحقيق فيھا ) ٣٠٨(تعديل قانون العقوبات لجھة إلغاء المادة ) ٢٤/١٠/٢٠١٣(مجلس حقوق اEنسان في  الشامل أمام

  .بزواج المغتصب بالضحية، وأية تشريعات تميّز ضد المرأة

  : انضمام ا8ردن لمبادرة ا8مم المتحدة لAلتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة
وجاء ذلك خل الحفل ال�ذي أقامت�ه اللجن�ة  .رسمياً لمبادرة ا$مم المتحدة للتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة) ٢/٢٠١٤/ ٢٠(ا$ردن في  انضم

منھا عل�ى  الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة، حيث وقعت وزيرة الثقافة مندوبة عن رئيس الوزراء على ھذه المبادرة التي توقع عليھا الحكومات تأكيداً 
وحض�ر التوقي�ع مس�اعدة ا$م�ين الع�ام لWم�م المتح�دة وال�رئيس التنفي�ذي لھيئ�ة ا$م�م المتح�دة للمس�اواة ب�ين . ا4لتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة

  . نية لشؤون المرأة، ووزيرة التنمية ا4جتماعية، وا$مينة العامة للجنة الوطنية ا$رد"نغكوكا -فومزيلي ممبو "الجنسين وتمكين المرأة 
اس�تراتيجية وطني�ة للقض�اء عل�ى العن�ف "وتشمل ھذه اEجراءات إعداد . وأعلن ا$ردن عن خطوات حقيقية سيتخذھا للقضاء على العنف ضد المرأة

نتش�ار ظ�اھرة العن�ف ، وإصحات تشريعية لتحسين البيئة القانونية لمجابھة تلك الظاھرة، وتطوير آلي�ات ت�وفر المعلوم�ات ح�ول م�دى ا"ضد المرأة
  .ضد المرأة

، إذ تلت�زم ھ�ذه ال�دول بوض�ع ٢٠١٣حكومة باEضافة إلى ا4تحاد ا$وروبي حتى نھاية الع�ام الماض�ي ) ٦١(وبالتزامه ھذا؛ ينضم ا$ردن $كثر من 
رة قادة العالم إل�ى تبن�ي التزام�ات حقيقي�ة وتدعو المباد. القضاء على العنف ضد المرأة على رأس أولوياتھا من خل ا4نضمام لمبادرة ا$مم المتحدة

للقضاء على العنف ضد المرأة، واEعن ع�ن إج�راءات مح�ددة للتعام�ل م�ع العن�ف ض�د الم�رأة والقض�اء علي�ه، وأن ت�درج ھ�ذه اEج�راءات ض�من 
  .الفاعلة على خطوط المواجھةمنظومة إصح القوانين وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في فرض القانون وقوات حفظ السم والمشاركة 

  

  : استحداث قسم خاص للوقاية والحماية من العنف ا8سري في وزارة الصحة
؛ قامت وزارة الصحة بمأسس�ة الخ�دمات المتعلق�ة ب�العنف ض�د الم�رأة، م�ن خ�ل اس�تحداث ٢٠٠٨بعد إقرار قانون الحماية من العنف ا$سري سنة 

إع�داد الخط�ط التنفيذي�ة لتق�ديم خ�دمات التقص�ي والتش�خيص المبك�ر : س�ري، وتمثل�ت مھ�ام القس�م بالت�اليقسم خ�اص للوقاي�ة والحماي�ة م�ن العن�ف ا$
ت والتعام�ل م��ع ح��ا4ت العن��ف ا$س��ري ف��ي وزارة الص��حة، ومتابع��ة تنفي�ذ وتقي��يم ھ��ذه الخط��ط، وإع��داد المع��ايير وال��د4ئل اEرش��ادية والبروتوك��و4

وادر الصحية حول إجراءات التعام�ل م�ع ح�ا4ت العن�ف ا$س�ري، وإنش�اء نظ�ام معلوم�ات خ�اص بح�ا4ت المتعلقة بالعنف ا$سري، ورفع كفاءة الك
  .العنف ا$سري، وإجراء الدراسات وا$بحاث،  وتشكيل لجنة توجيھية للعنف ا$سري

  : وقد تم تحقيق اEنجازات التالية 
جراءات الوقاية والحماية والكشف المبكر عن حا4ت العنف ا$سري، ات الخدمة الصحية في وزارة الصحة حول إ/عقد دورة تدريبية لمقدمي -

 .ة خدمة/مقدم) ٢٤٢٢(وقد تم تدريب 
 .اعتماد آلية للتبليغ والتحويل والمتابعة لحا4ت العنف التي يتم اكتشافھا -
 .تشكيل فريق تدريب مدربين وطني حول إجراءات التعامل مع حا4ت العنف ا$سري -
حال�ة ) ٤٦٨٠(ا$سرة في المراكز الصحية والمستش�فيات التابع�ة ل�وزارة الص�حة؛ حي�ث قام�ت اللج�ان باكتش�اف وتحوي�ل تشكيل لجان حماية  -

 .عنف إلى إدارة حماية ا$سرة
 .مواطنة) ٥٥٠(عقد ندوات توعوية للمجتمع المحلي حول الوقاية والحماية من العنف ا$سري حيث تم استھداف  -
 .لحا4ت العنف ا$سري المكتشفةتفعيل نظام الربط اEلكتروني  -
 .تشكيل لجنة توجيھية للعنف ا$سري في وزارة الصحة -

  

 :وزارة التنمية ا�جتماعية/ استحداث دار الوفاق ا8سري
ا4س�ري،  ؛ أنموذج�اً لمرك�ز الخ�دمات المتكامل�ة لمجابھ�ة العن�ف٢٠٠٨يُعد دار الوفاق ا$سري الذي تم استحداثه في وزارة التنمية ا4جتماعي�ة ع�ام 

وھو يمثل منھجي�ة عم�ل مبتك�رة تت�يح لض�حايا العن�ف ا$س�ري وأس�رھم ا4لتق�اء بفري�ق مؤھ�ل متع�دد التخصص�ات م�ن الجھ�ات مقدم�ة الخدم�ة ذات 
العق��ة، لمس��اعدة المعنف��ين ومرتكب��ي العن��ف ف��ي آن واح��د عل��ى كس��ر حلق��ة العن��ف ا$س��ري، وبن��اء عق��ات أس��رية س��ليمة لتحقي��ق الت��رابط وا$م��ن 

ج�ائزة الخدم�ة العام�ة الت�ي تمنحھ�ا ا$م�م المتح�دة ف�ي مج�ال الخدم�ة العام�ة عل�ى مس�توى حماي�ة "وقد حصلت دار الوفاق ا$سري على . Cجتماعيا
خدم�ة ا4ستض�افة، والخ��دمات ا4جتماعي�ة، وخ�دمات اEرش��اد النفس�ي، والخ��دمات : وتش��تمل خ�دمات ال�دار عل��ى). ٣٠/١٢/٢٠١٣(بت�اريخ " الم�رأة

 ٢٠١٣وت�م توس�عة ال�دار لتس�تقبل ف�ي ع�ام . لعجية، والخدمات القانوني�ة، والخ�دمات الش�رطية، والخ�دمات التوعوي�ة، والخ�دمات المتكامل�ةالطبية ا
وتستقبل دار الوفاق ا$سري جميع الحا4ت المحولة من حماي�ة ا$س�رة أو م�ديريات التنمي�ة العامل�ة ف�ي المي�دان، . طفً ) ١٦٥(حالة يرافقھا ) ٨٦٤(

، %)١٥٫٤٣(، والجنس�يات العربي�ة %)٨٢٫٢٠(آخر إحصائية للمنتفعات؛ أن نسبة ا$ردنيات بلغ�ت  أثبتتبغض النظر عن الجنسية للمنتفعة، حيث 
 %).٢٫٣٦(أما الجنسيات ا$خرى فبلغت 

  :استحداث مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية ا8ردنية لشؤون المرأة
  :تب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة؛ على النحو ا�تييُمكن استعراض أبرز إنجازات مك

  ":شمعة"؛ تم تأسيس شبكة مناھضة العنف ضد المرأة ٢٠٠٨في عام  -أ
رئيسة اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة، تم إطق شبكة مناھضة العن�ف / تحت رعاية صاحبة السمو الملكي ا$ميرة بسمة بنت طل المعظمة

يل بتكليف اللجنة الوطنية ا$ردنية لش�ؤون الم�رأة بتش�ك ٢/١١/٨/٩٣٦٥، وبناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم٢٠٠٨/ في آذار" شمعة"ضد المرأة 



٤١ 

 

ي إط�ار شبكة اتصال بين اللجنة والوزارات والمؤسسات العامة للعمل مع اللجنة الوطنية لتحقيق أھدافھا، جاء اEعن عن مبررات إنش�اء الش�بكة ف�
الش�بكة ض�من وتعم�ل . يوماً لمناھضة العنف ضد المرأة والذكرى التاسعة والخمسين ل�عن الع�المي لحق�وق اEنس�ان) ١٦(الفعالية الختامية لحملة 

  .خطة استراتيجية، وتم وضع أبرز ممحھا وفق منحى تشاركي من قبل أعضاء الشبكة

  :؛ تم إنجاز ما يلي٢٠٠٩في عام  -ب
افتتاح مكتب شكاوى المرأة 4س�تقبال ح�ا4ت العن�ف والتميي�ز ض�د الم�رأة؛ س�واء وقع�ت ف�ي الحي�اة العام�ة أو الخاص�ة، تح�ت رعاي�ة ص�احبة  -

  .رة بسمة بنت طل المعظمةالسمو الملكي ا$مي
س��اعة يومي��اً،  لتق��ديم ا4ستش��ارات ا$ولي��ة م��ن خ��ل ) ٢٤(تفعي��ل خ��ط مس��اعدة مج��اني 4س��تقبال الش��كاوى عل��ى م��دار س��بعة أي��ام أس��بوعياً  -

  .ات/ا$خصائيين
  .إغق الملف حتى جھات المعنية ومتابعتھاللالبدء باستقبال الحا4ت بكافة الطرق وتقديم ا4ستشارة ا4جتماعية والقانونية والنفسية، وتحويلھا  -
تصميم قاعدة بيان�ات خاص�ة بمكت�ب ش�كاوى الم�رأة وش�ركائه، وت�م مخاطب�ة الجھ�ات المھتم�ة لش�راء ھ�ذه القاع�دة واس�تخدامھا، بھ�دف توحي�د  -

ة عل�ى قاع�دة البيان�ات، وأص�بح البيانات سعياً للوصول إلى السجل الوطني حول حا4ت العنف، حيث قام المكتب بتوثيق جميع الحا4ت الوارد
  .نظام تحويل الحا4ت إلى الجھات ومتابعتھا يتم عن طريق قاعدة البيانات

جھ�ة وتوقي�ع ) ١٠٠(تعزيز التواصل والمشاركة مع عدد من الجھات الحكومية والمنظمات ا$ھلية، حيت تم تنظيم اجتماعات مع ما يزيد عن  -
  ).١٥المرفق رقم (جھة ) ٥٤(مذكرات تفاھم مع 

  .ة لكل جھة، وإدخال كافة المعلومات المتعلقة بالجھات وضباط ا4رتباط على قاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة/تعيين ضابط ارتباط ممثل -

 :؛ تم إنجاز ما يلي٢٠١٠في عام  -ج
  .الشكاوي لمكتب) جريدة الرأي، وجريدة الدستور(تخصيص مساحة في قائمة أرقام الطوارئ اليومية في الصحف المحلية  -
 ).  ١٥المرفق رقم (في محافظاتي عجلون والعقبة ) الحكومية وغير الحكومية(مذكرة تفاھم مع الجھات الشريكة ) ١٧(توقيع  -
  .تدريب موظفات المراكز الستة التابعة للجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة في المحافطات على استقبال الشكاوى -
 . توفير قاعدة البيانات للمراكز الستة وللجھات الشريكة في المحافظات -

  :؛ تم إنجاز ما يلي٢٠١١في عام  -د
 .تم العمل على متابعة إعداد استراتيجية شبكة شمعة، وعقد اجتماع للشبكة Eقرار مسودة ا4ستراتيجية -
 .، ميزان، وزارة العمل، ومعھد العناية بصحة ا$سرة"تضامن"تم شراء قاعدة البيانات من قبل جمعية معھد تضامن النساء ا$ردني  -
  . تم إعداد سجل جرائم الشرف -

  :؛ تم إنجاز ما يلي٢٠١٢في عام  -ھـ
المكالم��ات الثثي��ة لمكت��ب ش��كاوى الم��رأة الف��رع ال��رئيس م��ع ف��روع اللجن��ة ف��ي  ت��م تفعي��ل نظ��ام رب��ط خ��ط المس��اعدة المج��اني بت��وفير خدم��ة -

  ).عقبة، اربد، عجلون، مادبا، والمفرقالكرك، ال(المحافظات، 
، وتضم في عضويتھا عدداً من الش�باب والش�ابات عل�ى "شبكة شباب شمعة"تم تأسيس شبكة مناھضة العنف ضد المرأة للشباب؛ والتي تسمى  -

ة لمناھض�ة العن�ف ض�د مستوى محافظات المملكة، وھي شبكة تدافع عن حق�وق الم�رأة، وتنف�ذ أنش�طة وفعالي�ات خ�ل الحمل�ة الدولي�ة الس�نوي
  ). من كل عام ١٠/١٢-٢٥/١١(المرأة والتي تبدأ من 

  . تم إقرار الئحة التنظيمية لشبكة مناھضة العنف ضد المرأة؛ ٢٠١٣في عام  -و
  

  ):٢٠١٣ – ٢٠٠٩(الورش التدريبية والتوعوية؛ والفعاليات ا8خرى التي تم تنفيذھا خAل الفترة  -ز
 : الورش التدريبية لبناء قدرات ضباط ا4رتباط والمجتمع المحلي على المواضيع التالية قام المكتب بتنظيم عدد من -

 .قاعدة بيانات مكتب شكاوى المرأة وآليات استقبال الشكاوى •
  .تدريب ضباط ارتباط المحافظات على مھارات كسب التأييد وإدارة الشبكات •
 ).إدارة المشاريع، مھارات ا4تصال والتواصل، مھارات كسب التأييد(اللجنة عن  تنفيذ الورش التدريبية لموظفات ا$مانة العامة ومنسقات •
تص��نيفات العن��ف، مھ��ارات (الش��مال، والوس��ط، والجن��وب، اس��تھدفت ض��باط ارتب��اط مكت��ب الش��كاوى ح��ول : تنفي��ذ ورش ف��ي ا$ق��اليم الثث��ة •

  ).ا4تصال، الميثاق ا$خقي، مھارات كسب التأييد
  ).  العج الفردي، أساليب التشخيص، العج التعبيري، العج المعرفي السلوكي(ات النفسيين وا4جتماعيين /صائيينتنفيذ ورش عمل لWخ •
  .تنفيذ ورشات عمل لضباط ارتباط المكتب في المحافظات بعنوان إدارة الحالة •
  .ات النفسيين وا4جتماعيين/دورة العج النفسي التكاملي التي استھدفت ا$خصائيين •
  .    المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية المجتمعية •
  .آليات حماية المرأة من العنف، قانون ا$حوال الشخصية، وآلية عمل مكتب شكاوى المرأة •
  .نظام اEحالة وآليات المتابعة •
   .دليل مناھضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الرجال •



٤٢ 

 

 .وقانون ا$حوال الشخصية الفلسطينيين حول مكتب شكاوى المرأةعقد جلسات توعية قانونية لمخيمات الجئين  -
دول الع�الم ف�ي مناھض�ة العن�ف ض�د  تنظيم الحملة الدولية لمناھضة العنف ضد المرأة سنوياً؛ والتي يق�وم بھ�ا مكت�ب ش�كاوى الم�رأة بمش�اركة -

: م�ن ك�ل ع�ام، وي�تم تغطي�ة ا$ق�اليم الثث�ة) ١٠/١٢-٢٥/١١(المرأة، من خل تنفيذ عدد من ا$نشطة والفعاليات خل الحملة الت�ي تب�دأ م�ن 
  .  الشمال، والوسط، والجنوب

البروشور التعريفي بمكتب شكاوى المرأة وخدماته، البروشور التعريف�ي بش�بكة مناھض�ة : إصدار مجموعة من المطبوعات والوثائق؛ أبرزھا -
لم��رأة والجھ��ات الش��ريكة، ودلي��ل المنظم��ات المعني��ة ب��العنف ض��د الم��رأة، ، والميث��اق ا$خق��ي لمكت��ب ش��كاوى ا"ش��معة"العن��ف ض��د الم��رأة 

والتقري��ر التحليل��ي لقاع��دة بيان��ات مكت��ب ش��كاوى الم��رأة، ودلي��ل ا$خص��ائيين النفس��يين وا4جتم��اعيين، وكتي��ب العن��ف ض��د الم��رأة للم��دارس 
 ).١٢المرفق رقم ( )٢٠١٢-٢٠١١(والجامعات، وتقرير قتل النساء بذريعة الدفاع عن الشرف لWعوام 

وق�د ت�م عق�د ع�دة اجتماع�ات م�ع الجھ�ات ). ١٩/١٢/٢٠١١(تم تشكيل اللجنة التوجيھية العليا واللجن�ة الفني�ة لحماي�ة ع�امت المن�ازل بت�اريخ  -
اEط�ار "وت�م تش�كيل فري�ق فن�ي عم�ل عل�ى إع�داد مس�ودة . الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للوقوف على واق�ع ع�امت المن�ازل

 .    ، ويجري العمل حالياً على مراجعة المسودة وتعديلھا لغايات إقرار اEطار واعتماده)٢٠١٣/٢٠١٤" (الوطني لحماية عامت المنازل

  :في المركز الوطني لحقوق ا;نسان" حماية الفتيات والنساء الصغيرات من العنف"تنفيذ مشروع 
في المركز الوطني لحقوق اEنس�ان، بالتع�اون م�ع منظم�ة كي�ر العالمي�ة وب�دعم م�ن " الصغيرات من العنفحماية الفتيات والنساء "يتم تنفيذ مشروع 
س�نة ف�ي ا$ردن م�ن العن�ف الموج�ه لھ�ن م�ن الج�نس ) ١٨ - ٨(بحماية الفتي�ات والنس�اء الص�غيرات م�ن " حماية"ويُعنى مشروع. اEتحاد ا$وروبي

  :؛ على النحو ا�تي٢٠١٣ت الورش التي تم تنفيذھا ضمن فعاليات مشروع حماية؛ خل العام ويُمكن تلخيص أبرز ا$عمال وموضوعا. ا�خر
العوامل التي تؤدي إلي تقسيم ا$دوار، والفرق بين النوع ا4جتماعي والج�نس، واتفاقي�ة : ؛ وشملت)النوع ا4جتماعي(تم تنظيم ورشات الجندر  -

, المف�رق: ة في الم�دارس المس�تھدفة ف�ي محافظ�ات/طالباً ) ١٥٠(د استھدفت الطلبة بمعدل وق. حقوق الطفل، ومشروع قانون الطفل في ا$ردن
 .ات في الورش التوعوية/من قادة المجتمع المحلي والمعلمين) ١٢٠(من أولياء ا$مور و) ٣٥٠(إضافة إلى مشاركة . وعمان, معان

عم�ان، الزرق�اء، ارب�د، (في ك�ل م�ن المحافظ�ات المس�تھدفة، وھ�ي ورش للعصف الذھني حول مشروع قانون الطفل في ا$ردن ) ٦(تم تنظيم  -
  :، وكانت آلية العمل في ورش العصف الذھني حول القانون كما يأتي)المفرق، معان، والكرك

o  تدريب الشباب والشابات الداعمين للمشروع ممن تم تدريبھم عل�ى آلي�ات البرن�امج وأھداف�ه عل�ى توزي�ع اس�تمارة ح�ول ق�انون الطف�ل
 . ينة المستھدفة من شرائح المجتمعللع

o إعطاء نبذه عن اتفاقية حقوق الطفل ودور المشروع لتحريك القانون، أثناء وبعد توزيع ا4ستمارة. 
o تم جمع ا4ستمارات وتحليل البيانات المدخلة من قبل فريق كل محافظة . 

بأن تتواجد في القانون المستقبلي لحماية الطفل، فقد ركزت في معظمھا عل�ى ض�رورة  ات/أما بالنسبة $كثر التوصيات التي رغب المشاركون
حماية ا$طفال من العنف ا$سري، وحقھم في التعل�يم، وم�نعھم م�ن العم�ل ف�ي س�ن مبك�رة، وض�رورة أخ�ذ مش�كلة التح�رش الجنس�ي وا4تج�ار 

  .بأعضاء ا$طفال على محمل الجد، ومعاقبة المسيء لھم
الوطني لحقوق اEنسان بالتعاون مع مؤسسة كير ضمن مشروع حماية الفتيات والنساء من العنف في ا$ردن، وبتمويل من ا4تح�اد نفذ المركز  -

مؤسسة من المؤسسات الرسمية وغير الرس�مية المعني�ة ) ٣٢(ا$وروبي، الورشة الرابعة لمراجعة تعديت مشروع قانون الطفل بالتعاون مع 
ن شكلوا فريقاً قام بوضع المقترحات بناء على طلب م�ن وزارة التنمي�ة ا4جتماعي�ة، بغي�ة الوص�ول إل�ى ق�انون يت�واءم م�ع بقضايا الطفل، والذي

 .للسعي 4حقاً لكسب تأييد البرلمانيين Eقراره ا4تفاقية الدولية لحقوق الطفل،
ب التأييد لفكرة المشروع؛ وھي حماية الفتيات والنس�اء الترويج وكس، بھدف ماراثون شارك به طب وطالبات من جميع مدارس الكركتنظيم  -

ق�ادة أھ�الي الطلب�ة، والذي ت�م إدخ�ال كاف�ة التع�ديت المطلوب�ة علي�ه، كم�ا ش�ارك بالفعالي�ة  الصغيرات من العنف وإقرار مشروع قانون الطفل
 .  ات ومرافقو الطلبة وأفراد من ا$من العام/الكادر التعليمي والمعلمونالمجتمع، و

، "جداري�ة مناھض�ة العن�ف ض�د الم�رأة"تم تنفيذ العديد من الفعاليات الفنية والمسابقات والمسرحيات والرسوم، وتم اEع�ن ع�ن مب�ادرة ارب�د  -
 التي تنفذھا مجموعات ا$قران الداعمة للمشروع، لكسب التأييد في جامعة اليرموك ومن طلب�ة كلي�ة الفن�ون الجميل�ة ف�ي إرب�د وطلب�ة الم�دارس

 .موذجية في المحافظة للمشروعالن
تم جمع ألف توقيع Eقرار مشروع قانون الطفل على جدارية تحمل اسم المشروع والجھات المنفذة وھي مؤسسة كير والمركز الوطني لحق�وق  -

وع�دد  م�ن الن�واب اEنسان وا4تحاد ا$وروبي كجھة ممولة، في مدرسة ا$ميرة رحمة الثانوي�ة للبن�ات، تح�ت رعاي�ة عطوف�ة مح�افظ الزرق�اء 
طال�ب م�ن ) ١٠٠(طالب�ة و) ٤٠٠(ومفوض الحقوق والحريات وع�دد م�ن المعلم�ين والمعلم�ات وا$ھ�الي ف�ي محافظ�ة الزرق�اء، كم�ا ش�اركت 

  .مدارس محافظة الزرقاء في الفعالية
كم�ا ت�م . ٥/٢٠١٣ف�ي نھاي�ة ش�ھر تم استثمار المسرح التفاعلي وتفعيل دوره في تسليط الضوء على قضايا العنف، م�ن خ�ل حمل�ة المش�روع  -

إنتاج فيلم قصير عن قضايا العنف ضد المرأة وتسجيل مشاھدات من الواقع المجتمعي في معان، وعرضه أثناء مھرجان يجمع أھ�الي ا$طف�ال 
    ٣٧.ونخبة من قادة المجتمع المحلي

  

 

                                                           

 .٢٠١٤/الوطني لحقوق ا_نسان، نيسان، المركز )٣٠/١٢/٢٠١٣ولغاية  ٢/١/٢٠١٣( مشروع حماية أعمالحول ملخص تقرير  ٣٧



٤٣ 

 

 ٣٨):٢٠١٣(المجلس الوطني لشؤون ا8سرة "/ الخصائص ا�جتماعية وا�قتصادية لحا�ت العنف ا8سري"دراسة  إجراء
". الخص�ائص ا4جتماعي�ة وا4قتص�ادية لح�ا4ت العن�ف ا$س�ري"؛ دراسة متخصصة بعنوان ٢٠١٣أصدر المجلس الوطني لشؤون ا$سرة في عام 

ردن، كونھ�ا ت�وفر بيان�ات ومعلوم�ات حقيقي�ة ع�ن ح�ا4ت العن�ف ا$س�ري، مم�ا يس�اعد ص�انعي الق�رار وتُعد ھذه الدراس�ة ا$ول�ى م�ن نوعھ�ا ف�ي ا$
وھ�دفت الدراس�ة للتع�ّرف . في رسم السياسات، وتصميم التدخت للحّد من العن�ف ا$س�ري وفق�اً لحق�ائق علمي�ة واقعي�ة والمؤسسات الوطنية المعنية

ض�حايا العن�ف ا$س�ري بن�اء عل�ى بيان�ات  إل�ى إض�افةجتماعية وا4قتصادية لمرتكبي العن�ف على خصائص حا4ت العنف وأسرھا، والخصائص ا4
الع�ام، ونف�ذت ض�من  ا$م�نمديرية / وقد طبقت الدراسة على حا4ت العنف ا$سري المسجلة رسمياً بإدارة حماية ا$سرة. حقيقية من ملفات الحا4ت

رة، وإدارة حماي�ة ا$س�رة، ومرك�ز الدراس�ات ا$مني�ة بمديري�ة ا$م�ن الع�ام، وھيئ�ة التكاف�ل نھج تشاركي بين كل م�ن المجل�س ال�وطني لش�ؤون ا$س�
ل�دى أقس�ام إدارة حماي�ة ا$س�رة ف�ي   حال�ة عن�ف أس�رّي م�ن الح�ا4ت المس�جلة) ٥٩٢(سابقاً، مشيرا إل�ى أن عين�ة الدراس�ة تألف�ت م�ن  -ا4جتماعي 

  .ذه الغايةمحافظات المملكة، وذلك من خل استمارة أعدت لھ
وأض��افت؛ أن غالبي�ة العن�ف ا$س��ري %). ٨٦(العن��ف الجس�دي وبنس�بة  أن��واع العن�ف ا$س�ري ممارس��ة ف�ي ا$ردن ھ�و أكث�روكش�فت الدراس�ة؛ أن 

ممارس�ة وكانت أعلى نسبة . يُمارس من جانب فرد واحد من أفراد ا$سرة، كما أن غالبية الُمساء إليھم يمارس عليھم أكثر من شكل من أشكال العنف
، %)١٨٫٥(، ومن�ع المص�روف ع�ن أف�راد ا$س�رة %)٢٠٫٣(، والصراخ %)٥١٫٤(، والسب والشتم والتحقير %)٧٦٫٦(للضرب باليد أو الرجل 

م�ن ح�ا4ت العن�ف ا$س�ري تم�ارس بش�كل أكب�ر ف�ي %) ٦٢٫١(كم�ا أظھ�رت الدراس�ة أن %). ١٨٫١(إضافة إلى إھمال ال�زوج لمتطلب�ات الزوج�ة 
  .دينار فأقل) ٣٠٠(من أسر حا4ت العنف ا$سري كانت من شريحة الدخل الشھري %) ٣٩٫٧(فأقل، وأن   أفراد) ٥(عدد افردھا ا$سر التي يبلغ 

غالبية مرتكبي العنف ا$سري من ذوي المستوى التعليمي المنخفض، وحوالي ثلث مرتكبي العنف ا$سري من فئة العاملين، كما   وبينت الدراسة أن
  .حا4ت العنف ا$سري تمارس من قبل الزوج أو ا$ب، وأن أكثر من نصف مرتكبي العنف ا$سري تكررت ممارستھم للعنف أن أكثر من ثلثي

ممارس�ة  وفيما يتعلق بخصائص المساء إليھم فأشارت الدراسة إلى أن غالبيتھم من النساء البالغين، وغالبيتھم من العاطلين ع�ن العم�ل، وأعل�ى نس�بة
  .سنة) ٢٥-١٦(  على أفراد الفئة العمريةللعنف ا$سري تقع 

العصبية الزائدة، والجھ�ل وع�دم المعرف�ة، والم�رض : "أما أسباب العنف من وجھة نظر ا$فراد الُمساء إليھم فھي؛ السمات الشخصية للمسيئين، مثل
، إضافة إلى الخفات بين ال�زوجين "تحمل المسؤولية النفسي أو العقلي، والبخل، والمرور في مرحلة مراھقة، والغيرة، وا4تكالية، وا$نانية، وعدم

  .المادية والصعوبات المالية التي تواجه ا$سرة، وتدخل أھل الزوج والزوجة في شؤون ا$سرة  وبين أفراد ا$سرة، والعوامل
أف�راد ا$س�رة لبعض�ھم بعض�اً، والرغب�ة فيما تمثلت أسباب العنف من وجھة نظر مرتكبي المعنف، في الفرق في العمر بين الزوجين، وع�دم احت�رام 

مل�ة في الزواج بأخرى، وتعدد الزوجات، وغياب أحد الوالدين، ووجود عقات غير مشروعة $حد الزوجين، وا4ختف على تربية ا$بناء، والمعا
  .ة الى العوامل والصعوبات الماديةالسيئة بين أفراد ا$سرة، والخف حول الحقوق الشرعية ومشكت اEرث، وإنجاب الزوجة ل�ناث اضاف

وأوص�ت الدراس�ة بض��رورة مراجع�ة وتقي�يم الت��دخت والخ�دمات المقدم�ة م��ن المؤسس�ات المختلف�ة لح��ا4ت العن�ف ا$س�ري، والتع��ّرف عل�ى م��دى 
مستوى الوطني بص�ورة تس�اعد فاعليتھا، نظراً 4رتفاع نسبة تكرار ممارسة العنف في حا4ت العنف ا$سري، ونشر برامج اEرشاد ا$سري على ال

كم�ا ش�ملت التوص�يات ض�رورة إع�ادة تطبي�ق . على محاربة ثقافة العنف لدى ا$سر ا$ردنية، وتمكينھا من تعزيز أطر التواصل والحوار فيم�ا بينھ�ا
وا4عتم�اد عليھ�ا ف�ي مراجع�ة الدراسة بشكل دوري للتعّرف على التغيرات الت�ي تح�دث عل�ى الديناميكي�ة ا4جتماعي�ة وا4قتص�ادية للعن�ف ا$س�ري، 

  .السياسات والبرامج الوطنية الموجھة لمعالجة العنف ا$سري
  

  :مديرية ا8من العام/ دور إدارة حماية ا8سرة
؛ 4س�تحداث إدارة حماي�ة ا$س�رة ك�أول إدارة متخصص�ة ف�ي مج�ال العن�ف ا$س�ري ف�ي الش�رق ا$وس�ط ١٩٩٧بادرت مديرية ا$من العام ف�ي ع�ام 

 قضايا ا$سرة، ولتشكل بذلك أنموذجاً أردنياً متميزاً في العمل التشاركي ما ب�ين مديري�ة ا$م�ن الع�ام وع�دد م�ن المؤسس�ات الحكومي�ة وغي�رلمعالجة 
 وتختص اEدارة في  قضايا اEي�ذاء الجس�دي). الشرطة في خدمة الشعب(وبما يحقق مبدأ ) الشرطة المجتمعية(الحكومية ذات العقة؛ ترسيخا لنھج 

 . واEھمال وقضايا ا4عتداءات الجنسية أو الشروع بھا، والتي تقع على الذكور أو اEناث متى كان الفاعل من داخل ا$سرة
تفعيل التنسيق م�ع وزارة الع�دل 4س�تحداث محكم�ة خاص�ة بقض�ايا العن�ف ا$س�ري، ونق�ل التجرب�ة ا$ردني�ة : ومن أھم إنجازات إدارة حماية ا$سرة

ع الرائدة في مجال حماية ا$سرة إلى باقي الدول العربي�ة واEقليمي�ة، وإنش�اء مرك�ز خ�اص بخ�دمات ض�حايا العن�ف ا$س�ري بحي�ـث تت�وفر في�ه جمي�
ارب�د، عجل�ون، ج�رش، المف�رق، الزرق�اء، : محافظات في المملكة، ھي) ٩(لخدمات تحت سقف واحد، كما تم افتتاح أقسام Eدارة حماية ا$سرة في ا

  . البلقاء، مادبا، الكرك، والعقبة، وتم مؤخراُ افتتاح مفرزة في مخيم الزعتري للجئين السوريين

  :لعنف ضد المرأةدور المجلس ا8على للشباب في الحد من ا
يعمل المجلس  جاھداً من أجل بث الوعي بين الشباب والشابات من خل عقد الندوات وورش العم�ل الت�ي ت�دعو وتب�ين ض�رورة وق�ف العن�ف ض�د 

ي حياة كريم�ة المرأة واEساءة لWطفال، حيث تم عقد عدة ورش حول تمكين المرأة وتعريفھا بحقوقھا وواجباتھا، وأخرى للتعريف بحقوق ا$طفال ف
بعيدة عن العنف، وذلك انسجاماً مع رؤية المجلس بضرورة وضع خط�ة الوقاي�ة أو4ً قب�ل الش�روع ف�ي المعالج�ة، وبخاص�ة أن المجل�س يتعام�ل م�ع 

ن�ف مرك�زاً ورش�ات عم�ل ح�ول الع) ٥٠(ونظمت مراكز الشابات في المملكة وع�ددھا  .سنة) ٣٠ – ١٢(شباب وشابات الوطن ضمن الفئة العمرية 
  .مشاركة) ٢٥٠٠(ضد المرأة وأدب الحوار، حضرتھا حوالي 

يسعى المجلس ا$على للشباب وفق خططه لWعوام القادمة إل�ى إدخ�ال ب�رامج وفعالي�ات وأنش�طة مدروس�ة للش�باب م�ن أج�ل زي�ادة ال�وعي بحق�وق و
لح�د م�ن مظ�اھر العن�ف الت�ي تش�مل المض�ايقة وا4س�تغل اEنسان والقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والطف�ل ف�ي الحي�اة العام�ة والخاص�ة، ل

 ال�ذي الجنسي، والتمييز القائم على الجنس، والتعصب والتطرف، والقضاء على الممارسات التقليدية المتصلة بالع�ادات والتعص�ب والتنم�يط الثق�افي

                                                           

٣٨
 ).٢٠١٣. (المجلس الوطني لشؤون ا�سرة". الخصائص ا�جتماعية وا�قتصادية لحا�ت العنف ا�سري"دراسة  



٤٤ 

 

اتف جمي�ع الجھ�ود بالش�راكة م�ع كاف�ة المؤسس�ات الوطني�ة ذات أن اEساءة للمرأة والطفل ھي ظاھرة تحت�اج إل�ى تك�مع التأكيد على ه المرأة، ھتواج
والعمل على مستويات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بش�كل متكام�ل للتغل�ب عل�ى تل�ك الظ�اھرة  وإنش�اء جي�ل م�ن الش�باب ال�واعي  ،العقة

  .لحقوقه والمقدر لحقوق ا�خرين
  

  ):٢٠١٧-٢٠١٤(على النوع ا�جتماعي لCعوام  وضع استراتيجية ا�تصال الخاصة بالعنف المبني
، والخط�ة )٢٠١٧-٢٠١٤(قامت وزارة التنمية ا4جتماعي�ة بتط�وير اس�تراتيجية ا4تص�ال الخاص�ة ب�العنف المبن�ي عل�ى الن�وع ا4جتم�اعي لWع�وام 

يز تنفيذ ا4ستراتيجية؛ بدعم م�ن الوكال�ة اEس�بانية ، وأھم المواد ا4تصالية واEعمية التي ستساھم في تعز)٢٠١٥-٢٠١٤(التنفيذية المقترحة للعام 
وذلك بناء على المقابت التي تم عقدھا خل مرحلة تحلي�ل الوض�ع الح�الي لتص�ال ح�ول العن�ف المبن�ي عل�ى الن�وع ا4جتم�اعي، . للتنمية الدولية

تي تم الحصول عليھ�ا م�ن المجل�س ال�وطني لش�ؤون ا$س�رة ح�ول والدراسات والوثائق الوطنية التي تم مراجعتھا، وا$رقام واEحصائيات الحديثة ال
ولغايات ھ�ذه ا4س�تراتيجية، وف�ي ض�وء تحلي�ل الوض�ع ا4تص�الي الق�ائم  ٣٩.الخصائص ا4قتصادية وا4جتماعية لحا4ت العنف ا$سري في ا$ردن

، )قيد النشر( ٢٠١٣وتوصيات الجھات المعنية بموضوع العنف في ا$ردن ونتائج دراسة الخصائص ا4قتصادية وا4جتماعية للعنف ا$سري للعام 
ات، ويتض�من ذل�ك /اش�ر، وربم�ا تھدي�د لحي�اة ا$ش�خاص المعنف�ينسيكون التركيز على العنف الجس�دي، وم�ا يتس�بب ب�ه م�ن ض�رر وإي�ذاء م�ادي مب

، والوال�دين )وأحيان�ا العك�س(ال�زوج عل�ى زوجت�ه : تحديداً المظاھر والسلوكيات ا4جتماعية التالية المرتبطة بالعنف الجسدي ال�ذي يُمارس�ه ك�ل م�ن
ور على شقيقاتھم اEناث، أو ا4بن ا$كب�ر عل�ى بقي�ة إخوان�ه وأخوات�ه على أبنائھم وخاصة اEناث، وا$بناء على بعضھم البعض وخاصة ا$بناء الذك

  . إضافة إلى العنف الجسدي واEھمال الذي يُمارس على كبار السن داخل ا$سرة. الذين يصغرونه سناً 
". وك ف�ردي مرف�وض ومنھ�ي عن�ه ديني�اً اً ومنبوذ اجتماعي�اً، وس�لنالعنف كسلوك اجتماعي ُمدان قانو: "بناء على ما تقدم، فإن الرؤية ا4تصالية، ھي

يمكن تلخيص ا$ھداف و ".توظيف الفھم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من سلوكيات العنف في المجتمع: "والرسالة ا4تصالية؛ ھي
  :في ما يأتيالتي تسعى استراتيجية ا4تصال إلى تحقيقھا 

ن م�ن خ��ل تنفي��ذ /ات والمس��اء إل��يھم/ى مس��توى ص�ناع الق��رار والفئ��ة المس�تھدفة م��ن المس�يئينخل�ق ال��زخم وا4ھتم�ام بموض��وع العن��ف عل� .١
 ).٢٠١٧-٢٠١٤(استراتيجية ا4تصال الخاصة بالعنف المبني على النوع ا4جتماعي لWعوام 

ل اEع�م، وذل�ك م�ن خ�ل تعزيز ا4تصال والتواصل بين الجھات المعنية بموضوع العنف، وبينھا وبين الجمھ�ور الخ�ارجي خاص�ة وس�ائ .٢
  .آليات عمل مؤسسية واضحة ومحددة ومستدامة

 تصحيح الفھم المغلوط أو المحّور للنصوص والتعاليم الدينية التي تُستخدم لتبرير وتسويغ سلوك العنف، من خل الحم�ت ا4تص�الية الت�ي .٣
 ).٢٠١٧-٢٠١٤(سيتم تنفيذھا من قبل وزارة التنمية ا4جتماعية لWعوام 

توحي��د الخط��اب الص��ادر ع��ن الجھ��ات المعني��ة ووس��ائل اEع��م فيم��ا يتعل��ق بظ��اھرة وس��لوكيات العن��ف، م��ن خ��ل ا4تف��اق عل��ى الكلم��ات  .٤
  .والمصطلحات والتعابير المستخدمة والمضامين والمعاني والتوجھات والمواقف التي يتضمنھا الخطاب

تماعي��ة ف��ي مج��ال ا4تص��ال ا4س��تراتيجي، م��ن خ��ل تنفي��ذ الب��رامج التدريبي��ة ات وزارة التنمي��ة ا4ج/تعزي��ز الق��درات المؤسس��ية لم��وظفي .٥
  .المتخصصة 4ستدامة تنفيذ ا4ستراتيجية

استقطاب فرص الدعم والتعاون من قبل المنظمات والجھات المانحة، من خل توثيق وتكريس قصص النجاح اEيجابية ف�ي مجابھ�ة العن�ف  .٦
 .  المستھدفة بشكل سنوي على مستوى الجھات المعنية والفئات

  

  ):٢٠١٧-٢٠١٣(تضمين مجال العنف ضد المرأة ضمن ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية 
ود نق�ص من أھم الفجوات التي رصدتھا دائرة اEحصاءات العامة والمتعلقة بالمجموعة الدنيا للمؤشرات الخاصة بالنوع ا4جتماعي، أنه قد تبين وج�

ت��ي تخ��ص مواض��يع حق��وق الم��رأة والطفل��ة؛ ويع��ود الس��بب ف��ي ذل��ك إل��ى ع��دم ت��وفر مس��ح خ��اص ب��العنف الق��ائم عل��ى الن��وع ف��ي بع��ض البيان��ات ال
ا4جتماعي، ونقص في بيانات العنف ا$سري وخاصة العنف ضد الم�رأة والطفل�ة، كم�ا أن المص�ادر ا$خ�رى كالس�جت اEداري�ة م�ن الص�عب أن 

  .وجود سجت موثقة وأرقام محددة لحا4ت النساء المعنفات التي تم التعامل معھن توفر بيانات كافية عن العنف بسبب عدم
ولك�ن عل�ى . وفي ما يتعلق بالمؤشرات التسع الخاصة بالعنف ضد المرأة؛ فھي غير مت�وفرة بس�بب ع�دم وج�ود مس�ح متخص�ص للعن�ف ض�د الم�رأة

س�نة، وھ�ي ) ٤٩ -١٥(مؤشرات العنف للنساء التي سبق لھن الزواج في العمر المستوى الوطني؛ فإن البيانات المتوفرة عن العنف ا$سري تقيس 
  .4 تنطبق على مؤشرات العنف التسعة

فالمطلوب إذن تنفيذ عدد من المسوح الخاصة بإحصاءات النوع ا4جتماعي ومؤشراته؛ ومنھ�ا عل�ى س�بيل المث�ال 4 الحص�ر المس�ح ال�وطني للعن�ف 
على الحجم الحقيقي للمشكلة وأبعادھا وأشكالھا ومسبباتھا، وبناء الخطط والبرامج ا$كثر مءمة لمواجھتھا ف�ي ض�وء ضد المرأة، من أجل التعّرف 

، فلق��د تض�منت ا4س�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة ا$ردني��ة )٢٠١٧-٢٠١٣(وھ�ذا م�ا رك�زت علي��ه ا4س�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة ا$ردني�ة . نت�ائج المس�ح
). التمك�ين ا4جتم�اعي(ض�من المح�ور ا$ول مح�ور ا$م�ن اEنس�اني والحماي�ة ا4جتماعي�ة  اصاً تناول العن�ف ض�د الم�رأةمجاCً خ) ٢٠١٧-٢٠١٣(

ضمان حماية المرأة من العنف وبخاصة القائم على أساس النوع ا4جتماعي وصو4ً إلى امرأة آمنة ومستقرة ف�ي : ويھدف ھذا المجال بشكل عام إلى
وذل�ك م�ن ". مس�ؤولية وطني�ة تش�اركية"ع، بمساھمة فاعلة من القطاعات المعنية كافة، باعتبار مناھض�ة العن�ف ض�د الم�رأة ا$سرة والعمل والمجتم

  :خل تحقيق مجموعة من ا$ھداف الفرعية ا�تية
   ".مسؤولية وطنية" هارانتھاج المنحى التشاركي متعدد ا$بعاد وا4ختصاصات القائم على حقوق اEنسان في مناھضة العنف ضد المرأة باعتب -
 . تأمين الحماية لWطفال في ا$سرة والمدرسة والمجتمع من اEساءة بمختلف أشكالھا -
 .حماية الفتاة الشابة والمرأة في ا$سرة والعمل والمجتمع من العنف وبخاصة القائم على أساس النوع ا4جتماعي -

                                                           

 .٢٠١٤، وزارة التنمية ا�جتماعية، )٢٠١٧- ٢٠١٤(استراتيجية ا�تصال الخاصة بالعنف المبني على النوع ا�جتماعي لFعوام  ٣٩



٤٥ 

 

  مجال المرأة والنزاع المسلح -ھـ 

 :؛ الخاص بحماية المرأة في حالة النزاعات المسلحة١٣٢٥رقم  تفعيل قرار مجلس ا8من
  ":  ١٣٢٥الھيئة الوطنية المعنية بتفعيل قرار مجلس ا8من رقم "تشكيل 

  "١٣٢٥الھيئة الوطنية المعنية بتفعي�ل ق�رار مجل�س ا$م�ن رق�م "إلى تشكيل ) ٢٠١٠/ ٦/ ٣٠(بادرت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة بتاريخ 
وذل�ك م�ن ممثل�ين ومم�ثت ع�ن كاف�ة المؤسس�ات الحكومي�ة  ،لصادر عن مجل�س ا$م�ن ال�دولي بموج�ب الفص�ل الس�ادس م�ن ميث�اق ا$م�م المتح�دةا

الھيئ�ة الوطني�ة المعني�ة بتفعي�ل ق�رار مجل�س ا$م�ن رق��م "،، ويبل�غ ع�دد النس�اء ا$عض��اء ف�ي )٢٤المرف�ق رق�م ( ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني المعني�ة
وق�د نف�ذت الھيئ�ة مجموع�ة م�ن ا$نش�طة وأوص�ت بض�رورة وض�ع خط�ة وطني�ة . عضواً من ال�ذكور واEن�اث) ٢٧(سيدة من أصل ) ٢١" (١٣٢٥

تع�ديل، يتوخى أن تكون ا$ولى من نوعھا في المنطقة، بحيث تتضمن اعتماد مجموعة م�ن ا$ھ�داف والت�دابير المتعلق�ة بالسياس�ات المرن�ة والقابل�ة لل
  .فيذ ھذا القرار وتفعيلهEرشاد ودفع عجلة تن

  ):٢٠١٨ – ٢٠١٤( ١٣٢٥الخطة الوطنية ا8ردنية لتفعيل القرار رقم 
ن م�ع قامت ا$مانة العامة للجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة وفريق عمل متخصص تم اختياره م�ن أعض�اء الھيئ�ة بإع�داد مس�ودة الخط�ة بالتع�او

، التي أوصت بعرضھا على مجلس الوزراء ١٣٢٥ى أعضاء الھيئة الوطنية المعنية بتفعيل القرار الجھات الرسمية وغير الرسمية؛ وتم عرضھا عل
ق�رار Eقرارھا، وتكليف اللجنة بمتابعة ذلك، ليتس�نى بع�دھا للجھ�ات الوطني�ة المعني�ة ك�ل ف�ي مج�ال اختصاص�ھا بالمش�اركة ف�ي متابع�ة تفعي�ل ھ�ذا ال

عل�ى أساس�ھا الش�روع ف�ي " ١٣٢٥الھيئة الوطنية المعنية بتفعيل الق�رار "ولتتولى . ا$ھداف المحددة وتنفيذ البرامج وا$نشطة التي تصب في تحقيق
يس�تجد م�ن تنفيذ برامج وإطق مبادرات وبناء شراكات محددة لدعم تنفيذ ھذه الخطة، مع اEبقاء على إمكانية مراجعتھا المستمرة لمواءمتھا م�ع م�ا 

  :  ويمكن إبراز ا$ھداف الرئيسة للخطة وفقاً لمحاورھا على النحو ا�تي. وف إقليمية متغيرة ومتوترةعوامل مؤثرة في تنفيذھا في ظل ظر
  

  : تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ويتضمن ا$ھداف التالية: المحور ا8ول
والثقافي�ة،  المج�ا4ت؛ ا4قتص�ادية وا4جتماعي�ة تعزيز مشاركة المرأة بفعالية وبشكل مؤثر في مواقع صنع القرار على المستوى الوطني في .١

  .بوصفھا مواطنة ومسؤولة ومتخذة قراروفي الحياة السياسية 
 . تعزيز وتفعيل التزام ا$ردن بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق اEنسان .٢
مص�ادق عليھ�ا، ورف�ع م�ا يمك�ن م�ن التحفظ�ات السعي لتمكين ا$ردن من الوفاء بالتزاماته الدولية والمصادقة على ا4تفاقيات الدولية غي�ر ال .٣

  . عن ا4تفاقيات والبروتوكو4ت المصادق عليھا،  بما 4 يتعارض مع مبادئ الشريعة اEسمية والشرائع السماوية

    :تعزيز دور المرأة في عمليات حفظ وبناء السم ومنع الصراع، ويتضمن ا$ھداف التالية: المحور الثاني
د للم��رأة ا$ردني��ة ف��ي عملي��ات الس��م الدولي��ة، وتمكينھ��ا م��ن المش��اركة بفعالي��ة وبش��كل م��ؤثر ف��ي مواق��ع ص��نع الق��رار عل��ى التمثي��ل المتزاي�� .١

  . المستوى الوطني واEقليمي والدولي، لتقوم بدورھا في حفظ وبناء السم ومنع الصراعات وتفي آثارھا على اEنسانية
ت حفظ وبناء السم، وتعزيز مشاركتھن في ا$زمات المدنية ف�ي عملي�ات اEنق�اذ ومس�اعدة الن�اجين مشاركة النساء الكاملة وتمثيلھن في قوا .٢

  . والمصابين من الكوارث، والجئين في النزاعات المسلحة
  .والفتيات النساء على المسلح الصراع زيادة الوعي على كافة المستويات حول الدور الذي تلعبه النساء في بناء السم، والتوعية بأثر .٣
تض�مين منظ�ور الن�وع ا4جتم�اعي والت�دريب عل�ى مراع�اة المس�اواة ب�ين الجنس�ين ومب�دأ تك�افؤ الف�رص ف�ي عملي�ات حف�ظ الس�م، وإدم�اج  .٤

  .المساواة بين الجنسين في الخطط والبرامج وا4ستراتجيات الوطنية وأثناء تنفيذھا وفي إعداد التقارير

حماية النساء والفتيات ضحايا الكوارث والطوارئ والنزاعات المسلحة من جميع أشكال العنف؛ خاص�ة ف�ي المن�اطق الت�ي تنتش�ر  :المحور الثالث
  :  فيھا قوات حفظ السم التابعة لWردن، وضمان حماية وصون حقوق اEنسان للنساء والفتيات، ويتضمن ا$ھداف التالية

 . وغيرھا من انتھاكات حقوق اEنسان.. اء والفتيات بما في ذلك ا4عتداء الجنسي، وا4تجار بالبشرالوقاية من جميع أنواع العنف ضد النس .١
  . تعديل ا4تجاھات وا$نماط المجتمعية السلبية التي تتقبل العنف ضد النساء والفتيات أو تتغاضى عنه أو تؤيده أو تبرر ممارسته .٢
العقلي��ة؛ وف��رص حص��ولھن عل��ى خ��دمات ل��دعم س��بل الع��يش واحت��رام حق��وقھن اEنس��انية؛ تعزي��ز أم��ن النس��اء والفتي��ات وس��متھن البدني��ة و .٣

ومعالجة ا4حتياجات الخاصة بھن 4سيما الفئات الضعيفة والمعاقات وكبيرات السن، من خل تقديم الدعم النفسي وا4جتماعي ومستش�اري 
انتھاك حقوق النساء والفتيات المعنفات، وخضوع مرتكبي العنف بكاف�ة  الصحة النفسية، باEضافة إلى إنشاء آليات تنفيذ ونظم رصد لحا4ت

  .أشكاله للمساءلة
  . زيادة إمكانية وصول النساء والفتيات المعنفات للعدالة .٤
زيادة فرص الحصول على التعليم والصحة النوعية للنساء والفتيات مع التركيز بشكل خاص على الصحة اEنجابية وفيروس نقص المناع�ة  .٥

اEيدز، وأن تتضمن البرامج الوطني�ة التوعي�ة ب�المرض، وتعزي�ز ب�رامج ت�دريب ا$ف�راد العس�كريين وأف�راد الش�رطة عل�ى ب�رامج / بشريةال
 . الوقاية والحماية من العدوى والتعامل مع المصابين

ية وغير الحكومية المعني�ة، ويتض�من ا$ھ�داف بناء القدرات والشراكات وتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكوم: المحور الرابع
    :التالية
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تطوير التعاون من خل التنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لتعزيز دورھ�ا ف�ي  حماي�ة النس�اء والفتي�ات ف�ي من�اطق   .١
  .   ١٣٢٥الصراع ومخيمات الجئين، وفي مراقبة وتقييم الخطة الوطنية لتفعيل القرار 

تعزيز قدرات الجھات المعنية واEداري�ة المس�ؤولة ع�ن إدارة ورعاي�ة ش�ؤون مخيم�ات الجئ�ين لك�ي ت�وفر الحماي�ة والمس�اعدة والت�دريب،  .٢
  .وبناء القدرات لمجموعة الجئات حتى يتمكّن من القيام بدورھن بالمساھمة في تعزيز ثقافة السم

د تنفيذ المھام اEنسانية في جميع ما يقدم من خدمات اجتماعية على كاف�ة الص�عد، خاص�ة ف�ي المحددة للنساء والفتيات عن مراعاة ا4حتياجات .٣
تصميم وبناء المخيمات لمحتاجيھا من 4جئين وناجين من الكوارث، وتوفير المياه والص�رف الص�حي، وتحس�ين وتط�وير البيان�ات المت�وفرة 

  .عن النساء والفتيات وا$من والسم
لتدابير المتعلقة بالسياسات Eرشاد ودفع عجلة تنفيذ عملية الح�د م�ن مخ�اطر الك�وارث، س�واء بالنس�بة لم�ا ي�راد تحقيق�ه اعتماد مجموعة من ا .٤

  .ولكيفية تطبيق عملية الحد من الكوارث

  :١٣٢٥نماذج من الجھود وا;جراءات التي قام بھا ا8ردن، وتُعد متوافقة مع القرار 

ر توفر وزارة التنمية ا4جتماعية الحماية للفئات المحتاجة وخاصة الجئات، بما في ذلك استقبال ضحايا العنف ا$سري وا4عتداءات وت�وفي -
عمل أماكن آمنة لھن في دور الرعاية، بما فيھا دار الوفاق ا$سري، وتقديم مختلف أشكال الدعم ا4جتماعي بما في ذلك المعونة الوطنية، وال

 . من خل قيادة الفريق الوطني للحماية ا4جتماعية لجئين السوريين

، والذي يصادف الرابع م�ن نيس�ان م�ن ك�ل ع�ام، ٢٠٠٥بمناسبة اليوم الدولي للتوعية با$لغام الذي أعلنته الجمعية العامة لWمم المتحدة عام  -
بأن أعلنت عن إكماِل عملياِت إزال�ة حق�ول ا$لغ�اِم ) ٢٠١٢/ ٢٥/٤(أعمالھا في توجت الھيئة الوطنية ا$ردنية Eزالة ا$لغام وإعادة التأھيل 

لن أنه بلد خال من ا$لغام التي كانت مص�در خط�ر وقل�ق $ھلن�ا أعو ،التزاماتِه القانونيةِ  ىنھأ قد ن ا$ردنَ إوبذلك ف، بنجاٍح في شماِل المملكة
  .وبلدنا

كآلي�ة وطني�ة " ش�معة"أنشأت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة شبكة مناھضة العن�ف ض�د الم�رأة  بمحاربة العنف ضد المرأة، فقد ا$ردنالتزام  -
للتنسيق بين الجھات العاملة في مجال العنف ضد المرأة والتضامن مع حملة الستة عشر يوم�اً لمناھض�ة العن�ف ض�دھا، خاص�ة وأن ا$ردِن 

  .تمكينھاخطا خطوات إيجابية في حماية المرأة من العنف وتوعيتھا و

في إطار مشاركة المرأة ا$ردنية في القوات المسلحة ا$ردنية، فإنھا تحظى بدور كبير، حيث تحرص قيادة الق�وات المس�لحة عل�ى النھ�وض  -
بدور المرأة العسكرية ليصبح أكث�ر فاعلي�ة وأن يتماش�ى م�ع المتغي�رات ف�ي البيئ�ة اEقليمي�ة والدولي�ة، إض�افة إل�ى دور النس�اء ف�ي الخ�دمات 

ارة الطبية الملكية، وھن اللواتي شاركن بالمستشفيات الميدانية في المناطق التي تعاني من الحروب والنزاعات المسلحة، ھذا و4 بد من اEش
 .٢٠١١إلى دورھا في رعاية الجئين وخاصة الجئين السوريين منذ عام 

؛ قام��ت مديري��ة ا$م��ن الع��ام بإش��راك المنتس��بات لجھ��از ا$م��ن الع��ام ف��ي مج��ال مش��اركة الم��رأة ا$ردني��ة ببعث��ات ق��وات حف��ظ الس��م الدولي��ة -
 ع�دد وق�د بل�غ. ٢٠٠٧بالبعثات ا$ردنية العاملة مع ا$مم المتحدة لحفظ السم في الدول التي تع�اني م�ن الح�روب والنزاع�ات من�ذ آذار س�نة 

 القادم�ة الفت�رة خ�ل مش�اركتھن ، أم�ا المنتظ�ر)٣٨(ة ا�ن لغاي� النس�ائية الش�رطة مرت�ب م�ن السم حفظ مھمات في شاركن اللواتي النساء
حققت المرأة ا$ردنية إنجازات عظيمة خ�ل مش�اركتھا ف�ي مھ�ام حف�ظ الس�م، وتول�ت مناص�ب قيادي�ة م�ن أبرزھ�ا قد و). ٩(فيبلغ عددھن 

ف�ي كاف�ة  المرأة فعالة، وأن تكون متواجدة دائم�اً أن تكون مشاركة على  المديرية دائماً  عملوت .العمل بمھمة قائد منطقة عسكرية في كوسوفو
ف��ي المج�ا4ت، وتس�عى أيض��اً م�ن خ��ل التع�اون م��ع الجھ�ات المعني��ة إل�ى زي�ادة نس��بة مش�اركة الم��رأة ف�ي عملي��ات حف�ظ الس��م وإحل�ه و

 .المفاوضات من أجل السم

ت، ورفع الوعي الوقائي لدى المواطنين، وللم�رأة دور متمي�ز ف�ي تقوم مديرية الدفاع المدني بدور مھم على صعيد حماية ا$رواح والممتلكا -
  .ھذا الجھاز، حيث تشارك المرأة في كافة المھام المناطة بھذا الجھاز وعلى كافة المستويات

ت ف�ي تش�رين رحب ا$ردن بالزيارة التي قامت بھا المقررة الخاصة لWمم المتحدة المعني�ة ب�العنف ض�د الم�رأة وأس�بابه ونتائج�ه، والت�ي تم� -
  .، وأبدى نيته لWخذ بتوصيات المقررة الخاصة بعد دراستھا بعناية مع الھيئات ذات العقة٢٠١١ثاني 

تم إنشاء ھيئات ومديريات لحقوق اEنسان في العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، تقدم خدماتھا في ھذا المج�ال وخاص�ة خدم�ة تلق�ي  -
  .انالشكاوى حول انتھاك حقوق اEنس

ك�ين تقوم دائرة الشؤون الفلسطينية بإنجازات عديدة لدعم المرأة في المخيمات، من خل تنفيذ العديد من البرامج التدريبي�ة الت�ي تس�تھدف تم -
 . ات/المرأة ورفع وعيھا، إضافة إلى حماية الجئين

لبيضاء والقرار الخاص بحماية الم�رأة ف�ي حال�ة النزاع�ات قامت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة في مجال التوعية بمخاطر ا$سلحة ا -
من كل عام، بتنفي�ذ ) ١٠/١٢-٢٥/١١(؛ ومن خل الحملة الدولية السنوية لمناھضة العنف ضد المرأة والتي تبدأ من تاريخ ١٣٢٥المسلحة 

، وقد "حماية المرأة في النزاعات المسلحة"حول  ٢٠١٣العديد من ا$نشطة والفعاليات لمجابھة العنف ضد المرأة، وكان شعار الحملة للعام 
ارب�د، المف�رق، الرمث�ا، ج�رش، الك�رك، مادب�ا، والعقب�ة، : قامت اللجنة الوطنية بعقد جلسات توعوية للمجتمع المحلي ف�ي المحافظ�ات التالي�ة

ل توعوي�ة للمجتم�ع المحل�ي ع�ن خط�ر الخاص بحماية المرأة في حالة النزاعات المسلحة، كما تم بث رسائ ١٣٢٥وذلك للحديث عن القرار 
 .استخدام ا$سلحة البيضاء الصغيرة، وخاصة في المنازل $نھا تُھدد حياة ا$سر وتزعزع أمنھا

خ�ل وفي ما يتعلق بدور اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة في مجال حماية  الجئات؛ تقوم اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة من  -
وى الم��رأة بتق��ديم ا4ستش��ارات القانوني��ة وا4جتماعي��ة والنفس��ية ا$ولي��ة للنس��اء الجئ��ات وتح��ويلھن ال��ى الجھ��ات المختص��ة مكت��ب ش��كا
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إضافة إلى الترتيب لزي�ارة مخيم�ات الجئ�ين م�ع الجھ�ات الرس�مية وغي�ر الرس�مية ومؤسس�ات المجتم�ع الم�دني، وق�د ت�م عق�د . لمساعدتھن
؛ وذل�ك ض�من فعالي�ات الحمل�ة الدولي�ة الس�نوية لمناھض�ة العن�ف ض�د الم�رأة والت�ي تب�دأ م�ن ٢٠١٣ل عام خH" مخيم الزعتري"زيارة إلى 

 .من كل عام، لطع على ظروف وأحوال النساء الجئات وإيصال مطالبھن للجھات المختصة) ١٠/١٢-٢٥/١١(
  

  :إنجازات الھيئة الوطنية ;زالة ا8لغام
، التي تف�رض حظ�راً )ويسميھا البعض معاھدة حظر ا$لغام(، التي تسمى أيضاً اتفاقية أوتاوا "اتفاقية حظر ا$لغام المضادة لWفراد"انضم ا$ردن لـِ 

ذه ا$لغ�ام، س�واء كما تحظر استعمال وتخزين وإنتاج وتطوير ونقل ا$لغام المضادة لWفراد، وتقض�ي بت�دمير ھ�. شامً على ا$لغام المضادة لWفراد
، كم�ا دخل�ت ١٩٩٨، وتم�ت المص�ادقة عليھ�ا ف�ي ش�ھر تش�رين الث�اني ١٩٩٨ووقع ا$ردن ا4تفاقية في عام . أكانت مخزنة أم مزروعة في ا$رض

لمزروعة با$لغام في وقد التزم ا$ردن بالبند الخامس من ھذه ا4تفاقية؛ حيث أعلن عن تطھير كافة المناطق ا). ١/٥/١٩٩٩(ا4تفاقية حيز النفاذ في 
  . ٢٠١٢شھر نيسان 

وق�د ب�دأت . ، ويترأس�ھا س�مو ا$مي�ر مرع�د ب�ن رع�د الحس�ين٢٠٠٢وقد تم إنشاء الھيئة الوطنية Eزالة ا$لغام من قبل الحكومة ا$ردني�ة ف�ي نيس�ان 
  :لنحو ا�تي، وذلك على ا٢٠٠٩الھيئة الوطنية Eزالة ا$لغام بتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة منذ عام 

، حيث ُعق�دت ث�ث دورات ف�ي )٢٠١١-٢٠٠٩(تم التدريب لغايات بناء قدرات مديري مراكز ا$لغام، واستمر التدريب لمدة ثث سنوات  -
 . دولة في العالم) ٤٠(ة من /متدربا) ٨٠(ھذا المجال، وبمنحة من حكومة الو4يات المتحدة ا$مريكية، إذ تم تدريب 

ولغايات ا�ن، دورات تدريبية إقليمية للدول العربية وباللغة العربية عل�ى مختل�ف المواض�يع المتص�لة بإزال�ة ا$لغ�ام،  ٢٠١١نُفذت منذ عام  -
 . ة من الدول العربية/متدرباً ) ٥٧(حيث تم تدريب 

طر الح�روب، وأعم�ال ُعقدت دورات خاصة لموظفي مراكز ا$لغام في الس�لطة الفلس�طينية، عل�ى التثقي�ف والتوعي�ة بمخ�اطر ا$لغ�ام ومخ�ا -
 .اEزالة البدائية وضبط الجودة

ولق�د ت�م لغاي�ة ا�ن ت�دريب . ات السوريين، كما ُعق�دت دورات ت�دريب م�دربين للس�وريين/نُفذت دورات تثقيفية حول مخاطر ا$لغام لجئين -
  .          ووزارة الخارجية ا$مريكيةشخص، بدعم من الصليب ا$حمر الدولي ) ٣٠٠٠٠(ة، وشملت حمت التثقيف حوالي /متدرباً ) ١٨٠(

أن تش�مل والھيئة مستمرة في تنفيذ ھذه المشاريع، وسيتم توقيع مذكرة تفاھم مع اليونيس�ف لتثقي�ف الطلب�ة الس�وريين ف�ي الم�دارس ا$ردني�ة، ويتوق�ع 
 . طالباً وطالبة) ٣٠٠٠٠-٢٠٠٠٠(برامج التوعية 

ابع للھيئة الوطنية Eزالة ا$لغام، الذين يعملون على التوعية من مخاطر ا$لغام ھن من النساء، كم�ا من أعضاء فريق المدربين الت%) ٥٠(علماً بأن 
م�ديرات تتب�وأن مناص�ب ) ٣(أم�ا ف�ي ك�ادر الھيئ�ة الوطني�ة Eزال�ة ا$لغ�ام؛ فتوج�د . ات/يراعى إدماج منظور النوع ا4جتماعي عند تحديد المتدربين

      ٤٠.، إضافة إلى منصبي رئيس قسم ورئيس الديوان)ومدير التخطيط المدير المالي، ومدير التدريب،(
/ ١٩(بت�اريخ " حظ�ر أو تقيي�د اس�تعمال أس�لحة تقليدي�ة معين�ة ممك�ن اعتبارھ�ا مفرط�ة الض�رر أو عش�وائية ا$ث�ر"ا$ردن أيضاً إلى اتفاقي�ة  وانظم -

  .   ، كما انظم إلى البروتوكول ا$ول والثاني والثالث والرابع والثاني المعّدل المتصل بھا)١٩٩٥/ تشرين ا$ول
/ ١١(، وص�ادق عل�ى ھ�ذا النظ�ام بت�اريخ )١٩٩٨/ تش�رين ا$ول/ ٧(وما ا$ساسي للمحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة بت�اريخ وقد وقع ا$ردن على نظام ر -

  ). ١٦/٤/٢٠٠٢بتاريخ  ٤٥٣٩، ونُشرت ھذه ا4تفاقية في الجريدة الرسمية رقم )٢٠٠٢/ نيسان
  

  :للنفقات العسكرية من الموازنة العامة للدولة(%) النسبة المئوية 
والمبني�ة وفق�اً للب�رامج، وبن�اء عل�ى مراجع�ة الج�داول الخاص�ة بإجم�الي النفق�ات العام�ة للس�نوات  ٢٠١٤وفق�اً لق�انون الموازن�ة العام�ة للس�نة المالي�ة 

، المرك�ز وزارة الدفاع، الخ�دمات الطبي�ة الملكي�ة: (، يتبين لنا أن النسبة المئوية لمخصصات ا$جھزة العسكرية والتي تشمل نفقات)٢٠١٦-٢٠١٢(
، شكلت من الموازن�ة العام�ة م�ا )قوات الدرك/الدفاع المدني، وزارة الداخلية/ا$من العام، وزارة الداخلية/الجغرافي الملكي ا$ردني، وزارة الداخلية

ازن�ة الب�رامج؛ وبن�اء عل�ى مو. ٢٠١٤لعام %) ٢٥٫٣٣(، ٢٠١٣لعام %) ٢٦٫٣١(، ٢٠١٢لعام %) ٢٧٫٢٥: (نسبته وفقاً للسنوات المختلفة ما يلي
ويح�ظ م�ن . عل�ى الت�والي%) ٢٤٫٥٢(و%) ٢٥( ٢٠١٦و ٢٠١٥للع�امين ) التأش�يرية(فقد قُدرت النسبة المئوية لمخصصات ا$جھ�زة العس�كرية 

على الرغم م�ن تزاي�د القيم�ة المطلق�ة لمخصص�ات ا$جھ�زة العس�كرية ) ٢٠١٦-٢٠١٢(مقارنة ذلك، تناقص في نسبة المخصصات خل السنوات 
        ٤١.السنوات المذكورة عبر

  

  

  

                                                           

 .٢٠١٤/أيار ،الھيئة الوطنية _زالة ا�لغام، "جھود ا�ردن في مجال حظر ا�لغام المضادة لFفراد والبرامج التدريبية والتثقيفية التي تُنفذ للتوعية بمخاطر ا�لغام"حول  تقرير ٤٠

 .٢٠١٤ردن، ، دائرة الموازنة العامة، ا�٢٠١٤قانون الموازنة العامة للسنة المالية / ٢٠١٤لسنة ) ٥(قانون رقم  ٤١

  



٤٨ 

 

  مجال المرأة وا+قتصاد - و

 الم�رأة دور إغف�ال دون لWس�رة؛ ومعيل�ة من�زل ورب�ة وعامل�ة عم�ل كص�احبة حقوقھ�ا لممارس�ة دورھا تعزيز للمرأة على ا4قتصادي التمكين يعتمد
 للم�رأة ا4قتص�ادية المش�اركة تفعي�ل إل�ى تھ�دف الت�ي السياس�ات لوض�ع اھتمامه ا$ردن أولى وقد .المجا4ت مختلف في الفاعلة المشاركة في الفقيرة

 ذل�ك؛ م�ن الرغم وعلى .ا4قتصادي النشاط في للمرأة أكبر مشاركة تحقيق يكفل بما والرجل المرأة بين المساواة تضمن تشريعية بيئة ركائز وإرساء
وخاص�ة  النس�اء ب�ين البطال�ة نس�بة ارتفاع مع تراجع في السنوات ا$خيرة،C بل  منخفضاً، العمل سوق في للمرأة ا4قتصادية المشاركة معدل مازال

 بحقوقھ�ا الم�رأة ووع�ي الم�رأة، لعم�ل والداعم�ة الص�ديقة البيئ�ة متطلب�ات بت�وفير يتعل�ق م�ا منھ�ا وعوام�ل؛ أس�باب لع�دة ذلك يُرد وقد. الشابات منھن
 مش�اركة حج�م والخط�ط السياس�ات معظ�م ت�راع ل�م كم�ا. المج�ال ھ�ذا في والذكور اEناث بين الفجوة تضييق إلى والحاجة باTجر وإنصافھا العمالية،

 ضمن أھميتھا من الرغم على مجا4ته بمختلف المنزل من العمل في المرأة مشاركة احتساب يتم ولم المنظم، غير العمل سوق في ا4قتصادية المرأة
  .الوطني ا4قتصاد في للمرأة ا4قتصادية المشاركة معد4ت

  :ا�قتصادحول واقع المرأة في  الوطنية ا;حصاءاتأبرز 
، ٢٠١٢ ،٢٠٠٩ الع�امين خ�ل ا$ردني�ة الم�رأة مؤش�رات تط�ور وا4قتصاد؛ بمقارنة في مجال المرأة اEحصاءات الوطنيةنوضح في ما يلي أبرز 

  ).  ١٧المرفق رقم (مما يعكس واقع المرأة في مجال ا4قتصاد 
، كم��ا ٢٠١٢ف��ي ع��ام %) ١٤٫١(إل��ى  ٢٠٠٩ف��ي ع��ام %) ١٤٫٩(م��ن ) س��نة ف��أكثر ١٥(النش��اط ا4قتص��ادي الم��نقح ل�ن��اث  انخف��ض مع��دل -

  .٢٠١٣في عام %) ١٣٫٢(انخفض المعدل مرة أخرى إلى أن وصل إلى 
ع مع�دل البطال�ة ، وع�اد وارتف�٢٠١٢في ع�ام %) ١٩٫٩(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٢٤٫١( من) سنة فأكثر ١٥(انخفض معدل البطالة ل�ناث  -

  %).٢٢٫٢(إلى  ٢٠١٣لدى اEناث حسب مسح العمالة والبطالة في عام 
، ثم عاد وارتفع م�رة ٢٠١٢في عام %) ٤٨٫٨(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٤٥٫٩(سنة من ) ٢٤ - ١٥(لدى اEناث / ارتفع معدل بطالة الشباب -

     .دات الجامعية، وغالبيتھن من حملة الشھا٢٠١٣في عام %) ٥٥٫١(أخرى إلى أن وصل إلى 
التعل��يم، الص��حة، البن��وك، (ف��ي م��ا يتعل��ق باEن��اث المش��تغت حس��ب النش��اط ا4قتص��ادي الح��الي؛ فق��د بلغ��ت نس��بتھن ف��ي قط��اع الخ��دمات  -

بينما لم تتجاوز نسبتھن في قطاع الصناعة . ٢٠١٢في عام %) ٦٨٫٢(، وارتفعت ھذه النسبة إلى ٢٠٠٩في عام %) ٦٦٫٣...) (ا4تصا4ت
أما في قطاع الزراعة فمساھمة الم�رأة مح�دودة؛ ل�م تتج�اوز . ٢٠١٢في عام %) ٦٫٤(، وانخفضت ھذه النسبة إلى ٢٠٠٩في عام  %)٧٫٩(
  . من إجمالي المشتغت في القطاعات المختلفة ٢٠١٢في عام %) ٠٫٩(، وانخفضت إلى ٢٠٠٩في عام %) ١٫٩(

%) ٢٦٫٢(، لتبلغ ٢٠٠٩في عام %) ٢٥٫٤(لمؤمن عليھم بالضمان ا4جتماعي من ات ا$ردنيين ا/ارتفعت نسبة اEناث من إجمالي العاملين -
  .٢٠١٢في عام 

م�ن إجم�الي ا$ف�راد  ٢٠١٢ف�ي ع�ام %) ٧٨(إل�ى  ٢٠٠٩ف�ي ع�ام %) ٤٩٫٥(ارتفعت نسبة اEناث المقترضات بشكل واضح وملموس م�ن  -
 ٢٠١٢فقط ف�ي ع�ام %) ٤٤٫٤(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٣٠٫٨(ات، بينما ارتفعت قيمة القروض التي حصلت عليھا اEناث من /المقترضين

  .  من القيمة اEجمالية للقروض
م�ن  ٢٠١٢ف�ي ع�ام %) ٤٣٫٤(إل�ى  ٢٠٠٩ف�ي ع�ام %) ٤٣٫٢(بش�كل طفي�ف م�ن ) ا$س�ھم(ارتفعت نسبة اEناث المالكات لWوراق المالية  -

ف�ي ع�ام %) ٢١٫١(الية التي امتلكتھا اEن�اث بش�كل طفي�ف أيض�اً م�ن ، كما ارتفعت قيمة ا$وراق الم)ا$سھم(إجمالي مالكي ا$وراق المالية 
  ).ا$سھم(من القيمة اEجمالية لWوراق المالية  ٢٠١٢في عام %) ٢١٫٨(إلى  ٢٠٠٩

، %)٣٥٫١(، وف�ي المقاب�ل بلغ�ت نس�بة ال�ذكور %)٩٫٢( ٢٠١٢في ما يتعلق بالتوزيع النسبي لمالكي ا$راضي؛ فقد بلغت نسبة اEناث لع�ام  -
  %).٥٥٫٧(وكانت الملكية المشتركة لWراضي بنسبة 

، %)٥٦٫٥(، وف�ي المقاب�ل بلغ�ت نس�بة ال�ذكور %)١٩٫٥( ٢٠١٢في ما يتعلق بالتوزيع النسبي لمالكي الشقق؛ فق�د بلغ�ت نس�بة اEن�اث لع�ام  -
  %).٢٤(وكانت الملكية المشتركة للشقق بنسبة 

. ٢٠١٢فرصة عمل ف�ي ع�ام ) ١٢٦٢٠٫٩(إلى  ٢٠٠٩فرصة عمل في عام ) ٢٦٦٠٢(انخفضت أعداد فرص العمل المستحدثة ل�ناث من  -
فرصة عمل في ) ٣٥٤٤٨٫٣(إلى  ٢٠٠٩فرصة عمل في عام ) ٤٩٧١٤(وفي المقابل؛ انخفضت أعداد فرص العمل المستحدثة للذكور من 

  .٢٠١٢عام 
 النقاب�ات في النساء نسبة انخفضت بينما ،٢٠١٢و ٢٠٠٩ العامين خل%) ٢٢( وبقيمة مكانھا تراوح العمالية تالنقابا في النساء نسبة بقيت -

 عام في%) ٣( من النقابات مجالس في النساء نسبة ارتفعت حين في ،٢٠١٢ عام في%) ٣١٫٢( إلى ٢٠٠٩ عام في%) ٣٥٫٧( من المھنية
 .٢٠١٢ عام في%) ٧٫٤( إلى ٢٠٠٩

  .٢٠١٢ عام في%) ٦٫٥( إلى ٢٠٠٩ عام في%) ٥٫٣( من الصناعة غرف في النساء نسبة ارتفعت -
 .٢٠١٢و ٢٠٠٩ العامين خل%) ١٫١( جداً  متواضعة وبقيمة مكانھا تراوح التجارة غرف في النساء نسبة بقيت -
 الحاص�لين ال�ذكور المش�تغلين نس�بة تتج�اوز ل�م ح�ين ف�ي دين�ار ش�ھرياً، )٢٠٠( من أقل دخل على يحصلن المشتغت النساء من )%١٧٫٦( -

  .٢٠١٢لعام ) %١٤٫٣( الدخل نفس على

  :أبرز التعديAت التشريعية المعنية بمجال المرأة وا�قتصاد
  :إجازة ا8مومة وا8بوة وساعة ا;رضاع في قانون العمل ونظام الخدمة المدنية -

  ):١٦/٤/١٩٩٦(بتاريخ ) ٤١١٣(لرسمية رقم ؛ المنشور في الجريدة ا١٩٩٦لسنة ) ٨(وتعديAته، رقم  قانون العملفي   - أ



٤٩ 

 

جر كام�ل قب�ل الوض�ع وبع�ده مجم�وع م�دتھا أموم�ة ب�أج�ازة إللمرأة العاملة الحق ف�ي الحص�ول عل�ى "؛ )٧٠( المادةبموجب  :مةمو7إجازة ا -١
  ".انقضاء تلك المدة سابيع، ويحظر تشغيلھا قبلأجازة بعد الوضع عن ستة vن 4 تقل المدة التي تقع من ھذه اأسابيع، على أعشرة 

  .لم ينص قانون العمل على ھذه اEجازة، رغم إقرارھا في نظام الخدمة المدنية مؤخراً : إجازة ا8بوة -٢
 ف�ي الح�ق القانون ھذا من) ٧٠( المادة في عليھا المنصوص ا$مومة إجازة انتھاء بعد العاملة للمرأة"؛ )٧١( المادة بموجب: ساعة ا;رضاع -٣

 ف�ي الس�اعة عل�ى مجموعھ�ا ف�ي تزي�د C الجدي�د مولودھ�ا إرض�اع بقصد ا$جر، مدفوعة فترات أو فترة الو4دة تاريخ من سنة خل تأخذ أن
 ".الواحد اليوم

 

  ):٢٩/١٢/٢٠١٣(بتاريخ ) ٥٢٦٢(؛ المنشور في الجريدة الرسمية رقم ٢٠١٣لسنة ) ٨٢(نظام الخدمة المدنية رقم   - ب
، ع�دداً م�ن الم�واد الت�ي تواك�ب مس�تجدات )١/١/٢٠١٤(والذي بدأ العمل به اعتب�اراً م�ن ت�اريخ  ٢٠١٣لسنة ) ٨٢(تضمن نظام الخدمة المدنية رقم 

اEدارة الحديثة من ناحية وتعزيز حصول المرأة على ف�رص متكافئ�ة م�ن ناحي�ة أخ�رى، وذل�ك م�ن خ�ل ارتك�از الخدم�ة المدني�ة عل�ى مب�ادئ وق�يم 
اً م�ن دالة وتكافؤ الفرص وا4ستحقاق والجدارة والتنافسية، وتطبيقھا على حقوقھم وواجباتھم ومسؤولياتھم الوظيفية دون تمييز، ويتض�ح ذل�ك جلي�الع

  :خل نصوص النظام الجديد التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية، ومنھا

  :الترقية ;شغال الوظائف ا;شرافية والقيادية •
  .ات المستوفين للحد الدنى لشروط الوظيفة من خل اEعن الداخلي عنھا/إتاحة فرص متكافئة لجميع الموظفينالتي اشترطت 

  :إجازة ا8مومة وإجازة ا8بوة وساعة الرضاعة •
وذل�ك بن�اًء عل�ى  ،يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل م�ع الع�وات الت�ي تس�تحقھا )٩٠(تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدتھا   -أ 

  .أو قابلة قانونية، و4 تؤثر إجازة ا$مومة على استحقاق الموظفة ل�جازة السنوية ة/تقرير طبي من طبيب
   .أو قابلة قانونية ة/في حال و4دة الزوجة بناًء على تقرير طبي من طبيب ،جازة أبوة براتب كامل مع العوات لمدة يومينإيستحق الموظف   -ب 
رض�اع إبقص�د  ،شھر ساعة رضاعة في اليوم الواح�دأولمدة تسعة ) أ(جازة ا$مومة المنصوص عليھا في الفقرة إبعد انتھاء تستحق الموظفة   -ج 

 .جازتھا السنوية وراتبھا وعواتھاإو4 تؤثر على  ،مولودھا الجديد
س�ب أوض�اعھم الص�حية لتص�بح لم�دة ث�ث س�نوات تم التوسع بمنح اEجازة بدون راتب وعوات للعناية بأحد أفراد ا$س�رة أو أح�د الوال�دين ب •

  .بد4ً من سنة واحدة
  .استحقاق الموظفة بعد انتھاء إجازة ا$مومة إجازة بدون راتب وعوات لمدة سنتين للعناية بطفلھا الرضيع •
  .ن أربعة أشھر وعشرة أياماستحقاق الموظفة إجازة بدون راتب وعوات لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجھا، ولمدة 4 تزيد ع •
  .مراعاة عدم تكليف الموظفة الحامل بالقيام با$عمال الجسدية الضارة لصحتھا أو لحملھا •
  .نص النظام على التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام عقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة •
بين الذكور وا4ناث، واستحقاق عوة غء المعيش�ة والع�وة الفني�ة والعم�ل اEض�افي، ام�ا فيم�ا ضمن النظام المساواة في ا$جور دون تمييز  •

يخص العوة العائلية فتمنح للموظ�ف المت�زوج، وانص�افاً للموظف�ة ف�ي اس�تحقاق ھ�ذه الع�وة؛ فق�د ض�من لھ�ا النظ�ام اس�تحقاقھا ف�ي ح�ال ك�ان 
     .زوجھا مقعداً أو كانت معيلة $و4دھا

   ):٢٠٢٠ – ٢٠١١( لCعوام التنفيذي وبرنامجھا إطAق ا�ستراتيجية الوطنية للتشغيل
إط�ق ا4س�تراتيجية الوطني�ة للتش�غيل وبرنامجھ�ا التنفي�ذي ) 2012/6/13(المواف�ق ي�وم ا$ربع�اء تم  المعظم جلة الملك عبدهللا الثاني تحت رعاية

وق�د ج�اء ذل�ك  .مية كبيرة في سبيل تمكينھم من بناء مستقبلھم وإيجاد ف�رص العم�ل المئم�ة لھ�مالتي تعطي الشباب أھ، و)٢٠٢٠ - ٢٠١١(لWعوام 
تشاركياً بين القطاع�ات المعني�ة كاف�ة،  اً وطني اً جھدبصفته  ،منتدى التشغيل ا$ردني الذي ناقش البرنامج التنفيذي لستراتيجية الوطنية للتشغيل خل

 .بإيء الشباب أھمية قصوى وإيجاد فرص عمل يبنون بھا مستقبلھم ية؛توجيھات الملكالجاء بناء على 
، ورغ�م ذل�ك بقي�ت المش�كلة %)٦٠(ن ا4قتصاد الوطني وفر في العقد الماضي نحو نصف مليون فرصة عم�ل ل�م يتج�اوز نص�يب ا$ردني�ين منھ�ا إ

جعل ا4ستراتيجية  ،الوضع الحالي لسوق العمل وھذا  .ق العملالحوافز المتوفرة في سونقص و ،غياب المواءمة بين العرض والطلب ھيا$ساسية 
 .لكن ضمن إطار محدد ببرامج وأھداف وجدول زمني ؛الوطنية للتشغيل تبنى على ما انتھت إليه ا$جندة الوطنية

ن بالجامعات التي تض�م نح�و رب�ع المدارس يلتحقو ات/ن ثلثي خريجيأالتخرج من الجامعات ا$ردنية، 4سيما  ات/ا4ستراتيجية على حديثي وتركز
النس�بة ا$كب�ر منھ�ا %) ٢٦( وسط ارتفاع نسبة البطال�ة لھ�ذه الفئ�ة م�ن الش�باب إل�ى ،ألفاً  )٥٠(ما مجموعه  مليون طالب وطالبة، يتخرج منھم سنوياً 

 .٢٠١٣ عام في%) ٥٥٫١(سنة ) ٢٤ - ١٥(في الفئة العمرية   اEناث/ الشباب بطالة ؛ إذ بلغ معدلبين اEناث
على حملة الشھادات الجامعية المؤھلين لدخول سوق العمل، من خل تطوير برامج تأھيل الطلبة الجامعيين نحو س�وق  ا4ستراتيجية أيضاً  وركزت

زم�ة ، باEض�افة ال�ى العم�ل م�ع القط�اع الخ�اص لوض�ع الح�وافز والب�رامج الات/والخ�ريجين لب�ةالعمل، وتحفيز تطوير نظام الزمال�ة ال�وظيفي للط
وا4ستفادة مما تقدمه الجامعات من إمكانات وربطھ�ا بالقطاع�ات  ،لتشجيع ا4بتكار والبحث الموجه نحو سوق العمل في القطاعات المنتجة والمنافسة

للقي�ام بالمش�روعات الريادي�ة  ات/ا4ستراتيجية على تشجيع البرامج التي تستھدف توفير التمويل الزم للخ�ريجينوتعمل  .إنتاجيتھاا4قتصادية لرفع 
 .اEنتاجية في مختلف مناطق المملكة وتأسيس المشاريع المبتدئة

والتي تشھد مزاحمة من العمالة الوافدة ف�ي الكثي�ر م�ن القطاع�ات ا4قتص�ادية،  ؛ما يتعلق بالبطالة في صفوف الفئات ا$قل من المؤھل الجامعي وفي
وإج�راءات تنفيذي�ة لمعالج�ة مش�كلة  ، ول�ذلك وض�عت ا4س�تراتيجية حل�و4ً %)٦٠(لھ�ذه الفئ�ة تبل�غ ح�والي  ات/البيانات إلى أن نسبة المتعطل�ين تشير

 وتض��منت .بت��وفير الت��دريب المھن��ي وتوس��يع الب��رامج الت��ي تس��مح بالت��دريب المباش��ر م��دفوع ا$ج��ر بالتع��اون م��ع القط��اع الخ��اص ،البطال��ة فيھ��ا
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المھني�ة  ؛الج�دد، وت�وفير التموي�ل ال�زم والميس�ر لتنفي�ذ المش�روعات الص�غيرة ات/لتش�غيل المت�دربين ستراتيجية تقديم الح�وافز $ص�حاب العم�لCا
 .والتجارية، من خل المبادرات المعنية بتطوير عمل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم

يقوم عليھا القطاع الخاص داخل المحافظ�ات، م�ن  صندوق تنمية المحافظات الذي جاء بمبادرة ملكية سامية بھدف إقامة مشروعات إنتاجية وسيمكن
ف�ي مش�اريع تنموي�ة ذات ج�دوى  ،ولمختل�ف الم�ؤھت الجامعي�ة وغي�ر الجامعي�ة ،توفير المزيد من فرص العمل في مختل�ف القطاع�ات ا4قتص�ادية

 .تتواءم مع ميزات وإمكانات كل محافظة
) ١٢( إلى تحفيز عملي�ة اس�تحداث ف�رص عم�ل لWردني�ين ف�ي القط�اع الخ�اص بواق�ع ؛يةميثاق التشغيل ا$ردني المنبثق عن ھذه ا4ستراتيج ويھدف

يتوقع استقرار معظمھا في سوق العم�ل واس�تدامتھا وبش�كل  ٢٠١٤ألف فرصة إضافية في العام  )٢٢(و ،٢٠١٣العام  فيألف فرصة عمل إضافية 
امج المح�ددة المقترح�ة وتنس�يق الجھ�ود ب�ين الحكوم�ة والقط�اع الخ�اص متوازن ف�ي مختل�ف محافظ�ات المملك�ة، م�ن خ�ل تنفي�ذ مجموع�ة م�ن الب�ر

 .والمنظمات ا$ھلية غير الحكومية
للتحديات التي تتمثل في ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلب�ات  لسوق العمل وفھماً  تضمنت تحليً  فقد، ا4ستراتيجيةأبرز ممح وفي يتعلق ب
نج�ازات م�ن قب�ل فري�ق متابع�ة vقي�اس المع ط�رق  ،جراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والطويلووضع خطة تنفيذية ل� ،سوق العمل

 .تقوده وزارة العمل
كب�ر Tوالنس�بة ا ،العم�ل م�نن وم�نھم ع�اطل %)٥(بينم�ا  ،من السكان الذين ھم في سن العمل يج�دون فرص�ة عم�ل %)٣٥(ن أ ا4ستراتيجية؛ توبين

يق�در فيما عدد غير العاملين م�ن ق�وة العم�ل الكلي�ة  ة،/عامل )مليون(نحو بعدد القوى العاملة في سوق العمل  ويقدر .خارج سوق العمل ھم%) ٦٠(
 .على مقاعد الدراسة لبةمنھم ط %)٣٠( فرد )مليوني(نحو ب

ات عل�ى توظي�ف العم�ال وت�وفير ف�رص عم�ل جدي�دة، قدرة القطاعات الصناعية والخدمي�ة واEنش�ائية والزراعي�ة وتكنولوجي�ا المعلوم� وباستعراض
تت�وفر ل�ديھا إمكان�ات كبي�رة 4س�تحداث ف�رص عم�ل ذات قيم�ة  ،المرتبط�ة با4قتص�اد المبن�ي عل�ى المعرف�ة إلى أن بعض القطاعات خصوصاً  نشير

 .مضافة عالية لقتصاد الوطني
 ات/م�ن العم�ل وتقل�يص الفج�وة ب�ين الع�اطلين ات/اس�تيعاب الع�اطلين ؛ا$ول :نھ�ا تعم�ل ض�من ثث�ة مس�توياتفإس�تراتيجية، Cمرتكزات ال بالنسبةو

 ،وإح�ل العمال�ة ا$ردني�ة مك�ان الواف�دة ،م�ن خ�ل التوس�ع ف�ي مش�روعات التش�غيل بالتع�اون م�ع القط�اع الخ�اص، إلى سوق العم�ل ات/والداخلين
 .وتوسيع نطاق التأمين الصحي والضمان ا4جتماعي للعمال

والتوس�ع ف�ي المش�روعات متناھي�ة الص�غر  ،يستھدف الوصول إل�ى تط�ابق أمث�ل ب�ين مخرج�ات التعل�يم والطل�ب م�ن س�وق العم�ل ؛ثانيالمستوى الو
وھ�و ش�مولي يس�تھدف إع�ادة ھيكل�ة ا4قتص�اد ال�وطني ورف�ع مس�توى اEنتاجي�ة وتمك�ين  ؛والصغيرة والمتوسطة، فيما المس�توى الثال�ث) كرويةيالم(

 .ر فرص عمل جديدةالقطاع الخاص من توفي
  

  :اللجان الفرعيةوفي ا8جور  ل�نصاف التوجيھيةتأسيس اللجنة 
 قيم�ة ذي عم�ل ع�ن متساو أجر( ا$جور في اEنصاف تحقيق بمھمة وكلفت ؛)٢٠١١ /٧ /٢٥(في ا$جور في  ل�نصافاللجنة التوجيھية  تم إطق
 إل�ى حكومي�ة، ومؤسس�ات الم�دني والمجتم�ع المھني�ة والنقاب�ات العم�ال نقاب�ات م�ن ات/ممثل�ين اللجنة وتضم. ا$ردن في والعامت للعمال) متساوية

ذات العق�ة، كم�ا  تأسيس اللجان الفرعيةقد تم و .اEعم ووسائل الخاص والقطاع والجامعات الصناعة وغرفة التجارة غرفة من ات/ممثلين جانب
 نح�و :دراس�ة توص�يات تنفي�ذ اس�تراتيجية اللجن�ة، عم�ل خط�ة: الفرعية واللجان التوجيھية اللجنة عمل لتنفيذ ا4ستراتيجية الخطط من العديد تم إعداد
وم�ن أب�رز  .ا$ج�ور ف�ي اEنص�اف لمب�ادرة التأيي�د وكسب ا4تصال ا$ردنية، واستراتيجية الوطنية للتشريعات قانونية مراجعة/ ا$جور في المساواة
  :ا$جور ما يأتي في ل�نصاف ا$ردنية اللجنة إنجازات

، واش�تملت ٢٠١٣بادرت اللجنة التوجيھية ل�نصاف في ا$جور بدعم من منظمة العمل الدولية إلى إعداد مراجعة للتشريعات الوطنية في ع�ام  -
لس�نة  ٢٦رق�م والقانون المؤقت  ١٩٩٦لسنه  ٨رقم (المراجعة على مجموعة من التشريعات ا$ردنية بما فيھا الدستور، قانون العمل وتعديته 

، )٢٠١٠لس�نة  ٧رق�م (، ق�انون الض�مان ا4جتم�اعي المؤق�ت )٢٠٠٧لس�نة  ٣٠رق�م (، قانون ا$حوال الشخصية، نظام الخدمة المدنية )٢٠١٠
 .وقوانين النقابات المھنية، وغيرھا من القوانين وا$نظمة

؛ وسعت الدراسة إلى تقديم أدل�ة جوھري�ة ح�ول ٢٠١٣/ا$ردن إعداد دراسة حول الفجوة في ا$جور بين الجنسين في قطاع التعليم الخاص في  -
، حيث قامت منظمة العمل الدولية بالتع�اون م�ع اللجن�ة التوجيھي�ة ل�نص�اف )المدارس والجامعات(الفجوة في ا$جور في قطاع التعليم الخاص 

ن ف�ي قط�اع التعل�يم، والت�ي بين�ت أس�باب الفج�وة في ا$جور بتكليف شركة خاصة Eجراء دراس�ة معمق�ة ح�ول الفج�وة ف�ي ا$ج�ور ب�ين الجنس�ي
   .ووضع خطة تنفيذية مع الشركاء للمراحل القادمة ،على تنفيذ توصيات الدراسة ذات ا$ولويةحالياً العمل ويجري . وقدمت التوصيات المئمة

  .إنجازات المبادرةلعرض ) ٢٠١٣ /١٩/٥(المعظمة بتاريخ  بسمة بنت طل ا$ميرةعقد مؤتمر وطني تحت رعاية  -
م�ين أوبحضور وزير العمل و ،، تحت رعاية رئيس مجلس النواب)٢٠١٣ /٧/ ٥-٣( عقد ورشة عمل حول تعديت قانون العمل خل الفترة -

 . عام وزارة العمل وعدد من النواب
ولجنة الم�رأة ف�ي  ،البرلمانيات لتقىوم ،البرلمانية وا$سرةولجنة المرأة  ،لجنة العمل والتنمية البرلمانية :كل من مع ا4جتماعاتعقد العديد من  -

  .مجلس ا$عيان
 .ا4جتماعي للنوع المحايد الوظائف لتقييم عمل ورشة عقد -
برئاسة مش�تركة ب�ين  ؛كلجنة دائمة ا$جورفي  ل�نصاف ا$ردنيةباعتماد اللجنة  )٢٠١٣ /١٥/٥(قرار رسمي من قبل وزير العمل في  إصدار -

 .لشؤون المرأة ا$ردنيةالعامة للجنة الوطنية  وا$مينةعام وزارة العمل  أمين
   .ا4قتصادي في وزارة العملمھام مديرية عمل المرأة ومھام رئيسة قسم التمكين  إلىإضافة مھام متابعة أعمال لجنة اEنصاف في ا$جور  -
 .)٢٠١٧-٢٠١٣( ا$ردنية للمرأة الوطنية وا4ستراتيجية )٢٠٢٠-٢٠١١( للتشغيل الوطنيّة ا4ستراتيجية ضمنإدراج اEنصاف في ا$جور  -
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عل�ى الم�واد  لتف�اق ،السلطات المختصةوتنظيم جلسات لعرض نتائج الدراسة القانونية على رؤساء وأعضاء اللجان ذات العقة في البرلمان  -
  .)١٠٠(المساواة في ا$جور رقم  اتفاقيةم مع ءلتتوا ،٢٠١٠ام لع) ٢٦(الواجب تعديلھا في قانون العمل وإلحاقھا بقانون العمل المؤقت رقم 

 .اللجنة ا$ردنية ل�نصاف في ا$جور موضوع استدامةدراسة ويجري العمل حالياً على  -

  :انجازات وزارة العمل في مجال المرأة والعمل وا�قتصاد
 وعمل والتشغيل والتفتيش القانونية الشؤون في مجا4ت وخاصة اقتصادياً؛ المرأة بتمكين المتعلقة وجھود وزارة العمل إنجازات أبرز تلخيص يُمكن

   :المرأة، على النحو ا�تي
  

  مجال التوعية وا�ع�م : أو�ً 
وذل�ك م�ن . قامت مديرية عمل المرأة بتنفيذ حمت إعمي�ة وتوعوي�ة لزي�ادة التقب�ل ا4جتم�اعي لعم�ل الم�رأة ودورھ�ا الھ�ام ف�ي تحقي�ق التنمي�ة -

ة خل التعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إذ تم من خل المشروع الدنماركي؛ تنفي�ذ ورش�ات توعي�ة للمفتش�ات الج�دد وت�وعيتھن بأھمي�
 .الجدد ات/الدورات للمفتشين عمل والتأقلم مع ظروفه، ويستمر العمل بعقد ھذهال

 ةقامت منظمة العمل الدولية من خل مشروع العمل الئق وقضايا المرأة العاملة، وبالتنسيق م�ع مديري�ة عم�ل الم�رأة، بتنفي�ذ ورش�ات توعوي� -
ح�ول اتفاقي�ات العم�ل الدولي�ة المتعلق�ة  ،عن كل مديرية ف�ي ال�وزارة ة/من ممثلفريق النوع ا4جتماعي المكون  الى باvضافة المديريةموظفي ل

 .)١٥٦ ،١٥٢، ١٨٣، ١١١، ١٠٠ا4تفاقيات ( بالمرأة
  .تم إنشاء رابط الكتروني على الموقع اEلكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة -
ورشات توعية  من قانون العمل والخاصة بالحضانات، ويتضمن البرنامج) ٧٢(للتوعية القانونية بالمادة تنفذ مديرية عمل المرأة حالياً برنامجاً  -

م�ن خ�ل التع�اون م�ع   للم�رأةدع�م النس�اء الع�امت وت�امين بيئ�ة داعم�ة  المادة، بھدفعلى تنفيذ  ع القطاع الخاصيلتشج تأييدوحمت كسب 
 .حملة صداقة

، توعية المجتمع المحل�ي بأھمي�ة العم�ل وقيمت�ه، والعمل أماكنالتثقيف في  :التالية مة توعية العامت عبر ا$نشطةتقوم مديرية عمل المرأة بمھ -
  .متابعة شؤون الفتيات العامت ضمن مشروع التشغيل الوطني، وتوجيه المرأة نحو قطاعات غير تقليدية لتأھيلھا لدخول سوق العملو

  :)الخاصة بالحضانات(العمل  قانون من) ٧٢( المادة أحكام على التفتيش :ثانياً 
 مؤسس��ة، وع��دد) ٨٠(المخالف��ة  المؤسس��ات مؤسس��ة، وع��دد )٤١(الملتزم��ة  المؤسس��ات ع��دد زي��ارة، وبل��غ )٣٠٧(الزي��ارات الت��ي تم��ت  بل��غ ع��دد

  ).١٠( من أقل ا$طفال وعدد) ٢٠( من أقل العامت فيھا النساء عدد نظراً $ن مؤسسة،) ١٤٨( ٧٢ المادة عليھا تنطبق C التي المؤسسات
  

  التشغيل: ثالثاً 
: ويتض�من ع�دة أنش�طة أبرزھ�ا .المس�تھدفة ا4قتص�ادية القطاع�ات ف�ي والتشغيل التدريب برامج توسيع: يھدف برنامج التشغيل في وزارة العمل إلى

 الف��روع ف��ي ا$ردني��ين وتش��غيل المعلوم��ات، وت��دريب وتكنولوجي��ا ا4تص��ا4ت ات/خريج��ي وتش��غيل ال��ذكور، وت��دريب الممرض��ين وتش��غيل ت��دريب
  .)٣٤المرفق رقم  ( الذاتي  التشغيل لغايات اEناث المطاعم، وتدريب قطاع المحروقات وفي قطاع اEنتاجية وفي

  :للتشغيل الوطنية الحملة -١
 تش�غيل عنھ�ا ون�تج ا$ولوي�ة، ذات القطاعات في العمل عن ة/باحث ألف) ١٨( تشغيل استھدفت سامية ملكية للتشغيل برعاية الوطنية الحملة انطلقت

وبلغ ع�دد ) ١٥٩٢١( الذكور منھم ؛ بلغ عدد)٢٣٠٩٤( ا$ولى في الحملة ات/المشتغلين عدد المملكة، إذ كان محافظات كافة في ة/عامل ألف) ٢٣(
  .)٦٠٠١( وعدد اEناث) ١٠٠٥١(منھم  عدد الذكور ؛)١٦٠٥٢( الثانية فھو الحملة ات في/المشتغلين ، أما عدد)٧١٧٣(اEناث 

  :النائية المناطق من الفتيات تشغيل مشروع -٢
 الفئ�ات وخاص�ة والبطالــــــــ�ـة، الفق�ر لمكافح�ة الوطني�ة لس�تراتيجية تنفي�ذاً  فق�راً، وج�اء ا$كث�ر المناطق في الفتيات تشغيل المشروع ھذا يستھدف

 الفق�ر نس�بة فيھ�ا ترتف�ع والت�ي ،"النائي�ة المن�اطق م�ن الفتي�ات تش�غيل" مشروع على باEشراف الوزارة قامــــت فقد النائية، المناطق وفي حظاً  ا4قل
 ويتض�من .المؤھلـــ�ـة الص�ناعية المن�اطق في ا4ستثمارية الشركات مع اتفاقيات عقد خل من وذلك استثمارية، مشاريع فيھا يتوفر و4 والبطالـــــة

 م�ن المجاني�ة المواصــــــ�ـت إل�ى باEض�افة يومي�اً، وجب�ات وث�ث التجمع�ات، داخ�ل الس�كن توفير من المجانية؛ الحوافز من حزمة المشروع ھذا
) ١٠٠( فت�اة) ٣٦٥٠( ح�والي المش�روع ھ�ذا ض�من المش�تغت وإجم�الي. ٢٠٠٤ ع�ام المش�روع بھ�ذا العم�ل وبدأ .أسبوعين كل السكن أماكن وإلى
  .عملھن رأس على منھن

  :“الستا�يت” ا;نتاجية الفروع نقل مشروع -٣
 ذات الفق�ر ب�ؤر من�اطق ف�ي للنس�اء، 4ئق�ة عم�ل ف�رص خل�ق إل�ى يھدف ، الذي“الستا4يت” اEنتاجية الفروع نقل مشروع بإنشاء العمل وزارة قامت
 ف�تح ا�ن لغاي�ة تم حيث المؤھلة، الصناعية المناطق في الموجودة المصانع عن منبثقة فرعية مصانع إنشاء خل من المرتفعة، والفقر البطالة نسب

  .فتاة) ٤٠٠٠( ٢٠٠٩ عام منذ بدايته في المشروع من المستفيدات عدد فروع، وبلغ) ٧(
 :مبادرة تشغيل النساء من المنزل -٤

نية، والت�ي ض�مت استكما4ً ل�جراءات التنفيذية للحملة الوطنية للتشغيل، قامت وزارة العمل بتنفيذ أيام وطنية للتشغيل ومقابت العمل بمرحلتھا الثا
ي المرحل�ة وت�م ف�. مبادرة تشغيل المرأة من خل المنزل، كج�زء م�ن الحل�ول المقترح�ة للمس�اھمة ف�ي زي�ادة نس�بة مش�اركة الم�رأة ف�ي س�وق العم�ل

  :ا$ولى من المبادرة توفير فرص العمل ا�تية
حيث يتم تدريب الم�رأة بع�د أن ت�تم الموافق�ة عليھ�ا، عل�ى مھ�ارات : ة مبيعات/فرصة عمل للنساء كمستشار) ١٠٠٠(وفرت  :شركة سبتر ا8ردن -أ

  .وتدريب آخر على المھارات الحياتية... رفھا التسويق، وبحيث تدرب على طريقة بيع منتجات الشركة من خل منزلھا أو من خل معا



٥٢ 

 

  .فرصة عمل للنساء كعامت إنتاج في مجال الخياطة) ١٥٠(وفرت : الشركة المتحدة ل�بداع -ب
حيث يقوم صاحب المشغل بتدريب السيدات الل�واتي يح�تجن إل�ى ت�دريب، وب�يعھن : فرصة عمل للنساء كخياطات) ٢٠(وفر : مشغل إلھام النمر -ج

  . سيدة من خل المنزل في محافظة ا$زرق) ٥٧(واستكما4ً لمشروع مشغل إلھام النمر، تم تشغيل . ات خياطة يقمن بسداد ثمنھا با$قساطماكين
وق�د . ، وب�التركيز عل�ى جي�وب الفق�ر٢٠١٤سيدة في كافة محافظ�ات المملك�ة خ�ل ع�ام ) ٦٠٠(كما تم ا4تفاق على توقيع اتفاقية تدريب وتشغيل لـ 

معارض لتسويق منتجات السيدات العامت في المنازل، اثنان ف�ي الزرق�اء وواح�د ف�ي عم�ان، تش�جيعاً ) ٣(مت مديرية التشغيل والتدريب بإنجاز قا
يست بخصوص ت�دريب الفتي�ات عل�ى مھ�ارات خاص�ة بس�وق إ ميدإتفاھم مع مركز  تيتوقيع مذكروتم . من الوزارة لتسويق منتجات ھؤ4ء السيدات

  .لتدريب النساء على فتح مشاريع خاصة بھن ودعمھن ومتابعتھن ،عمال للنساءTبخصوص مشروع ريادة ا، وفتاة )٦٠(تستھدف  ،العمل
  :المحافظات في الذاتي التشغيل لغايات ا;ناث تدريب مشروع -٥

 ذوي م��ن الق��ادرات وبخاص��ة عام��اً،) ٤٥-١٨(العمري��ة  الفئ��ة ض��من عم��ل ع��ن والباحث��ات بالعم��ل الراغب��ات اEن��اث تمك��ين إل��ى المش��روع يھ��دف
 دخ�ل عل�ى للحص�ول وبيعھ�ا منتجاتھ�ا تس�ويق يمك�ن إنتاجي�ة وح�رف ومھارات مھن على وتدريبھن وتأھيلھن بإعدادھن الخاصة، وذلك ا4حتياجات

 انتھ�اء بع�د ربطھ�ن خ�ل م�ن المس�تفيدات، مجموع�ات ب�ين مش�تركة ص�غيرة أو منزلي�ة ميكروي�ة مش�اريع بإنشاء الذاتي التشغيل خل من مناسب،
 محافظ��ات عل�ى كاف�ة المش�روع يش�ملھا الت��ي المن�اطق وتت�وزع. المتخصص�ة والص�غيرة الميكروي��ة المش�اريع إق�راض بمؤسس�ات اEنت�اجي التأھي�ل
 والغ��ور( والرمث��ا ، وارب��د،)الجن��وبي والغ��ور( والطفيل��ة والعقب��ة، والك��رك، ومع��ان، ، والمف��رق،)وا$زرق( والزرق��اء ومادب��ا، البلق��اء، :المملك��ة
 الجغرافية للمنطقة البرنامج مواءمة مدى التدريبي البرنامج عقد في ويراعى .شھور) ٤-٢(البرامج بين  مدة وتتراوح .وعجلون ، وجرش،)الشمالي

 الب�رامج( ال�ذاتي التش�غيل بمش�روع المس�تھدفة وتش�مل المھ�ن ).ماكين�ات أجھزة،( التدريب مستلزمات وتوافر ل�نتاج ا$ولية المواد توافر حيث؛ من
-٢٠٠٨(ا4ول��ى  ض��من المرحل��ة وتأھيلھ��ا ت�دريبھا ت��م الت��ي وكان�ت ا$ع��داد). ٣٥المرف��ق رق��م (مج�ا4ً متنوع��اً ) ١٢(أكث��ر م��ن  )واEنتاجي��ة المھني�ة
 المس�تھدف ، أم�ا ا$ع�دادوالتقن�ي المھن�ي والتعل�يم والت�دريب التش�غيل ص�ندوق م�ن المحافظ�ات، وبتموي�ل كاف�ة في مستفيدة )٥٠٠( ؛ حوالي)٢٠١٠
  .المحافظات دعم صندوق من المحافظات، وبتمويل كافة في مستفيدة )٥٠٠( فھي حوالي )٢٠١٣-٢٠١٢(الثانية  ضمن المرحلة وتأھيلھا تدريبھا

  

  العمل في للمرأة القانونية الحماية :رابعاً 
 الحماي�ة ت�وفير إل�ى باEض�افة ب�المرأة، المعني�ة التش�ريعات وتع�ديل لوضع السعي خل من مHئمة عمل بيئة توفير في بالمساھمة العمل وزارة تقوم

  : يأتي ما المجال ھذا في الوزارة انجازات أھم ومن .لھا والقانونية ا4جتماعية
 فـــ�ـي المعنييــ�ـن مــــ�ـع مش�اورات خل من الدولية، العمل منظمة مع بالتعاون تنفيذھا تم دراسة على بناء ا$مومة حماية تأميــن نظام وضع -

 مظل�ة تح�ت  ا$موم�ة حماي�ة ت�أمين بتطبي�ق البدء وتم ).المرأة عمل لوحدة ا4ستشارية اللجنة العمل، أصحاب العمــال، الحكومـــــــة،( ا$ردن
  .٢٠١١أيلول /ا4جتماعي الضمان مؤسسة

 ف�ي الرس�مية الجري�دة ف�ي ونُش�ر المنازل، في العاملين بحقوق خاص نظام وضع تم حيث العمل، قانون مظلة تحت المنازل في العامت إدراج -
  . ٢٠٠٩ عام ثاني تشرين شھر

 عش�رين تش�غيل ليص�بح متزوج�ة؛ عامل�ة عش�رين تشغيل شرط إلغاء تم بحيث الحضانات، بإنشاء والمتعلقة العمل قانون من) ٧٢( المادة تعديل -
 ).متزوجة كلمة إلغاء( عاملة

 مجال عام�ت المنازلجھود الوزارة في : خامساً 
، ونظراً $ھمية ھذا القطاع وما يتمتع ب�ه م�ن خصوص�ية لطبيع�ة وج�ود العامل�ة داخ�ل من�زل ص�احب ٢٠٠٩تم إخضاعھن $حكام قانون العمل عام 

منص�وص عليھ�ا ف�ي العمل، تم إصدار عدد من ا$نظمة والتعليم�ات التابع�ة لق�انون العم�ل، والت�ي تعط�ي للعامل�ة امتي�ازات أفض�ل م�ن ا4متي�ازات ال
لمكت�ب قانون العمل، وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامھم والمراقبة عليھم، من حيث مدى تطبيق أحكام قانون العمل، وللوزير الحق في إغق ا

عامل�ة ) ٤١٥٠١( ٢٠١٣وق�د بل�غ ع�دد الع�امت ف�ي المن�ازل ع�ام . فوراً في حالة ثبوت أن ھنالك حا4ت 4نتھ�اك حق�وق اEنس�ان م�ن قب�ل المكت�ب
أص�حاب عم��ل، (ش�كوى م�ن مختل��ف اEط�راف ) ١٠٥٠(وق�د اس�تقبل قس��م التفت�يش ف�ي مديري��ة الع�املين ف�ي المن��ازل . حاص�لة عل�ى تص�ريح عم��ل

 ومن أبرز اEنج�ازات ف�ي مج�ال. قيد الحل) ٢٦٣(شكوى و ) ٧٨٧(، وبلغ عدد الشكاوى التي تم حلھا ٢٠١٣خل عام ) عامت، شركات استقدام
 :المنازل، ما يأتي عامت

 تم تشكيل لجنة لحل مشاكل العامت في المن�ازل بموج�ب نظ�ام تنظ�يم المكات�ب الخاص�ة العامل�ة ف�ي اس�تقدام واس�تخدام الع�املين بالمن�ازل رق�م -
ن الوق�ائي، ومن�دوب ، وتضم في عضويتھا كل من وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ومديرية اEقامة والحدود، ومديري�ة ا$م�٢٠٠٩لسنة ) ٨٩(

 . عن نقابة أصحاب المكاتب، ومندوب من السفارات المرسلة للعمالة
 .تم متابعة قضايا العامت المتواجدات في سفارات الدول المرسلة للعمالة من قبل مفتشي العمل، حيث تمت تسمية مفتش عمل لكل سفارة -
ة في استقدام واستخدام غير ا$ردنيين العاملين بالمنازل، حيث صدر تح�ت ال�رقم تم إصدار نظام معدل على نظام تنظيم المكاتب الخاصة العامل -

، بحيث تلزم المكاتب المرخصة 4ستخدام واستقدام العاملين في المنازل بتعويض أصحاب العمل في حال ھروب العامل�ة أو ٢٠١٤لسنة ) ١٥(
 . مين ضد الحوادث التي من الممكن أن تتعرض لھا العاملةرفض العمل، وأن تلتزم كذلك أيضاً بعقد التامين على الحياة والتا

 .تم إعادة النظر في نموذج العقد الموحد، بما يضمن الحقوق والواجبات لكافة ا$طراف مع سفارات الدول المرسلة للعمالة -
 .بصورة سھلة ومستعجلةاستحداث الخط الساخن الخاص بعامت المنازل، المكون من خمس لغات حتى يتيح للعاملة تقديم الشكوى  -

  مجال ا�تجار بالبشر : سادساً 
 ٢٠١٢حال�ة ع�ام ) ١٦( حيث تم إي�واء ، لضحاياللديه دار إيواء  لذيوا ة،اتحاد المرأة ا$ردني ؛التنسيق مع منظمات المجتمع المحلي ومنھاحالياً  يتم
ة متخصص�ة برئاس�ة مع�الي وزي�ر الع�دل وعض�وية ك�ل م�ن؛ وھنال�ك لجن� .٢٠١٣ع�ام ف�ي ذكور في إح�دى الفن�ادق ) ٦(و ٢٠١٣عام أنثى ) ٢٩(و
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الخارجية والتنمية ا4جتماعية والعمل والداخلية، للخروج بتصور سريع وناجح Eنشاء دار إيواء خاص�ة بح�ا4ت ا4تج�ار بالبش�ر، وھن�اك : وزارات
لتلق�ي أي�ة بغ�ات لش�بھات جنائي�ة وم�ن  ط�وارئيوج�د خط�وط  توجه 4عتبار دار الوفاق حً مؤقتاً كدار إيواء لحين إنشاء الدار الخاص�ة بھ�م، كم�ا

   ).٩١١-١٩٦-١٩٢-١٩١( السرية دون التطرق إلى اسم المبلغ للحفاظ على ،ضمنھا ا4تجار بالبشر
  

  تبني سياسيات مساندة لعمل المرأة، وخاصة تشجيع إنشاء الحضانات ورياض ا0طفال: سابعاً 
لتوفير خدمات وتجھيزات المراف�ق لمواق�ع  الوطنية للتشغيل؛ ةضمن مشاريع ا4ستراتيجي مؤسسة غير ربحيةمشروع إنشاء اEشراف على تنفيذ  -١

وت�وفير بيئ�ة س�ليمة  ،ت�وفير بيئ�ة مناس�بة وداعم�ة للم�رأة العامل�ة، وتوفير حضانات للمرأة العاملة في مكان العملليھدف ھذا المشروع ، والحضانات
   :الخطوات التي تمت حتى ا�ن في تحقيق ذلك، ما يأتي وأبرز. لرعاية الطفل

حيث تم ا4طع على دراسة الض�مان ا4جتم�اعي ف�ي ھ�ذا المج�ال والعم�ل  ،"الحضانات"قامة مؤسسات داعمة للمرأة العاملة إتم دراسة كيفية  -
 .لم تحدد صيغتھا بعد - للخروج بمشروع حضانات وطنية جارٍ 

وروب�ي Tمع ا4تحاد ا حالياً  وتم مناقشة دراسة الضمان ا4جتماعي، والبحث جارٍ  ،"الحضانات"المساندة للمرأة  تم تشكيل لجنة وطنية للخدمات -
 . للحصول على تمويل

 .من قانون العمل، والخاصة بتوفير مكان مناسب لرعاية أطفال العامت) ٧٢(تم تشكيل لجنة فنية لوضع معايير المادة  -

 وتحفي�ز والع�ائلي العمل�ي ا4س�تقرار عل�ى للحص�ول الم�رأة مس�اعدة بھ�دف ؛٢٠١١ ع�ام "للم�رأة ص�ديقة عم�ل بيئ�ة نح�و" ص�داقة حملة انطلقت -٢
  :مجموعة النشاطات، أبرزھا خل من الوظيفي، وا4ستقرار القرار اتخاذ لمناصب الوصول من وتمكينھا العمل، سوق في مشاركتھا

 .عديدة جھات فيھا شاركت ،)١٨/٥/٢٠١٢( بتاريخ"  للمرأة صديقة لبيئة نعم"  عنوان تحت توعوية مسيرة تنفيذ -
 لجن�ة ھذه المادة، وقد وافقت تعديل سبيل في للضغط النيابية العمل لجنة اجتماعات في ، والمشاركة)٧٢( المادة لشرح البرلمانيات مع التواصل -

  .المادة تعديل مقترح على النيابية العمل
   .المدني المجتمع ومؤسسات والعمالية المھنية والنقابات العاملة، وا$سرة والمرأة العمل، وأصحاب ،العمل وزارة تفعيل التعاون بين -
    .العامت عمل والنساء أصحاب ا4جتماعية بخصوص الحضانات، من خل توعية التنمية وزارة عن والصادرة الجديدة التعليمات تفعيل -
، )٧٢( الم�ادة بتنفي�ذ الخاص�ة بالتعليم�ات وت�وعيتھم الق�انون لتنفي�ذ ش�ركة،) ١٦٢( أي ف�أكثر؛عامل�ة  ام�رأة )١٠٠(توظ�ف  الت�ي الشركات حث -

  .وتنفيذ العديد من ورش العمل التوعوية حول الموضوع
) ٧٢( الم�ادة تفعي�ل وأھمي�ة الم�رأة، عم�ل أھمي�ة وبث فقرات إعمية عل�ى شاش�ات التلف�زة ا$ردني�ة؛ ح�ول مقابت ساخن، وإجراء خط إنشاء -

 .على أرض الواقع
 ، وإع�داد كتي�ب"الخاص�ة بالحض�انات"م�ن الق�انون  )٧٢( الم�ادة طبق�ت الت�ي المؤسس�ات م�ن ع�دد وتك�ريم ص�داقة، م�ن الثانية المرحلة إطق -

  ٤٢.حضانة إنشاء كيفية يلخص

ف�ي  الوطني، الصعيد علىالمؤسسة ا8ردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية  أبرز ا�ستراتيجيات والسياسات وا;نجازات والمبادرات التي قامت بھا
  ):٢٠١٣-٢٠٠٩(مجا�ت دعم المرأة للفترة 

عض�واً ) ١٨(على المستوى المؤسسي، وفي مجال التمثيل الجندري وتفعيل مشاركة المرأة في صنع القرار، يتكون مجلس اEدارة في المؤسسة من 
وف�ي إط�ار تمك�ين الم�رأة؛ تبل�غ . م�ديريات رئيس�ة، تُش�غل ام�رأة واح�دة إح�داھا) ١٠(ف الھيكل التنظيمي للمؤسس�ة م�ن من ضمنھم سيدتان، كما يتأل

ة، /موظفاً ) ١١٧(سيدة من أصل ) ٤٩(، ويبلغ عدد العامت في المؤسسة %)٢٣(نسبتھا في المناصب اEدارية ومراكز اتخاذ القرار في المؤسسة 
اس�تثمارات مختلف�ة عل�ى ھيئ�ة ش�ركات، منھ�ا ) ٣(أما في مجال استثمارات المؤسس�ة، فتمتل�ك المؤسس�ة . ادة الجامعيةسيدة منھن الشھ) ٤٤(وتحمل 

  .اثنتان تدار من قبل السيدات
 عوبالنس��بة لل��دعم المق��دم م��ن خ��ل ب��رامج المؤسس��ة المختلف��ة لزي��ادة مش��اركة الم��رأة ا$ردني��ة ف��ي ا$نش��طة ا4قتص��ادية، ع��ن طري��ق دع��م المش��اري

  :الصغيرة والمتوسطة والريادة في المملكة، فھو على النحو ا�تي
  : ؛ بتمويل من ا�تحاد ا8وروبي(JSMPII,JSMPI)برنامج دعم وتحديث الخدمات  •

يتكون ھ�ذا البرن�امج م�ن خم�س ش�رائح تس�تھدف تعزي�ز مھ�ارات رأس الم�ال البش�ري، وزي�ادة الق�درة التنافس�ية، وخل�ق ف�رص عم�ل محلي�ة       
وعمل�ت الش�ريحة الخامس�ة م�ن . ة، وتشجيع الصادرات إلى ا$سواق الدولية، وتعزيز بيئة ا$عمال التجارية للمش�اريع لك�ي تزدھ�ر فيھ�اجديد

البرنامج على دعم المشاريع ذات البعد الوطني في كافة أنحاء ا$ردن، وتعزيز فك�رة إنش�اء المش�اريع م�ن قب�ل ا$ف�راد وخصوص�اً المملوك�ة 
دين�اراً أردني�اً، أم�ا برن�امج ) ١٫٢٧٩٫٥٢٩(مشروعاً مملوكاً من قبل المرأة بقيمة ) ٣٤(على دعم  JSMPIوقد عمل برنامج . من قبل المرأة

JSMPII  ديناراً أردنياً ) ٨٣٣٫٣١٥(مشروعاً مملوكاً من قبل المرأة بقيمة ) ٢٠(فقد دعم.  
 :؛ بتمويل من ا�تحاد ا8وروبي(JUMPII)برنامج دعم الصناعة  •

يتكون ھذا البرنامج من خمس شرائح تعمل على تقديم المساعدة الفنية واEدارية للش�ركات الص�ناعية الص�غيرة والمتوس�طة، وتعزي�ز ق�درتھا       
وقد . التنافسية في قطاع الصناعة والصناعات الزراعية، وخلق فرص محلية جديدة، ومساعدة الشركات ا$ردنية للتوسع في ا$سواق الدولية

  .ديناراً أردنياً ) ٦٩٦٫٧٢٠(مشروعاً مملوكاً من قبل المرأة بقيمة ) ١٥(البرنامج بدعم  قام
  
  

                                                           

 .٢٠١٤/أيار ،وزارة العمل ،)"٢٠+بيجين(إنجازات وزارة العمل المتعلقة بالتقرير الوطني �ستعراض وتقييم إع)ن ومنھاج عمل "تقرير حول  ٤٢



٥٤ 

 

 :حاضنات ا8عمال/ شبكة مراكز ا;بداع ا8ردنية •
ى بيئ�ة حاضنات مختلفة، تھدف إلى تنمية ثقاف�ة اEب�داع الت�ي تس�تند إل�) ٦(حالياً من  (JICs Network)تتألف شبكة مراكز اEبداع ا$ردنية       

تع�زز روح المب�ادرة والمنافس��ة، إض�افة إل��ى تش�جيع التع�اون م��ا ب�ين مجموع��ات البح�ث العلم�ي والقط��اع الص�ناعي، والتركي��ز عل�ى تط��وير 
) ٢٥(وق��د ق��ام البرن��امج ب��دعم . المنتوج��ات والخ��دمات اEبداعي��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك م��ا يتعل��ق بالتس��ويق التج��اري وحماي��ة حق��وق الملكي��ة الفكري��ة

  ٤٣).٢٠١٤-٢٠٠٩(ديناراً أردنياً خل الفترة ) ٣١٣٫٦٧٩(ملوكاً من قبل المرأة بقيمة مشروعاً م
  

  ":المشروع ا;قليمي لتمكين المرأة اقتصادياً "المشاركة في تنفيذ 
ا$ردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع : ليمتد $ربع سنوات، في أربع دول ھي ٢٠٠٩في نيسان " المشروع اEقليمي لتمكين المرأة اقتصادياً "انطلق 

ي��ق وھنال��ك أربع��ة ش��ركاء رئيس��ين مس��اھمين ف��ي تطب. كويب��ك، وبتموي��ل م��ن الوكال��ة الكندي��ة للتنمي��ة الدولي��ة/غ��زة وت��ونس، ب��إدارة مؤسس��ة أوكس��فام
لبنان، ومركز المرأة العربية )/ CRTD.A(، ومجموعة ا$بحاث والتدريب التنموي )أصالة(الجمعية الفلسطينية لصاحبات ا$عمال : المشروع، ھم

  .ا$ردن/ تونس، والصندوق ا$ردني الھاشمي للتنمية البشرية)/ كوثر(للتدريب والبحوث 
مية ا4قتصادية المستدامة للمرأة في منطقة الشرق ا$وسط وشمال افريقيا، وإيجاد فرص للتمك�ين ويسعى المشروع بشكل عام لتوفير بيئة تسمح بالتن

ف�ي التنمي�ة ) عام�اً  ٣٥إل�ى  ١٨بم�ا ف�ي ذل�ك النس�اء م�ن س�ن (ويتلخص الغرض ا$ساسي للمشروع؛ برف�ع نس�بة مش�اركة الم�رأة . ا4قتصادي للمرأة
  .ك من خل الجھود الملموسة للمنظمات الشريكة في المنطقةا4قتصادية في المناطق ا$ربع المستھدفة، وذل

تطوير التمكين ا4قتصادي للمرأة من خل حشد الم�ؤازرة والتش�بيك والبح�ث وال�تعلم، والتش�جيع عل�ى اعتم�اد ت�دخت : أما أھداف المشروع؛ فھي
  .أفضل، مالية وغير مالية، لتمكين المرأة اقتصادياً  أكثر فاعلية تعتمد على الوقائع من أجل تمكين المرأة اقتصادياً، وتقديم خدمات

ن وف�ي ا$ردن؛ اعتب��رت وثيق��ة المش��روع أن التوجھ��ات المس��لكية الس��لبية الس��ائدة ف��ي المجتم��ع ح��ول الم��رأة ودورھ��ا ف��ي التنمي��ة ا4قتص��ادية ھ��ي م��
وعليه؛ تم تحدي�د الحاج�ة إل�ى نش�ر مطبوع�ة . تبر أشدھا صعوبةالتحديات ا4ستراتيجية التي تواجه تمكين المرأة اقتصادياً وتحصيلھا لحقوقھا، بل تع

، وإنت�اج ف�يلم وث�ائقي ح�ول ثث�ة م�نھن عل�ى )في المفرق وسحاب والعقبة(سيدة ريادية ) ٣٠(تحتوي على دراسات حالة ودروس مستفادة لعينة من 
والمرأة بش�كل  -ة ا4قتصادية على التنمية في ا$ردن وتوعية المجتمع ا$قل، لغايات تغيير المفاھيم والرؤى السلبية السائدة حول تأثير مشاركة المرأ

ولتحقي�ق ھ�ذه الغاي�ة ت�م التعاق�د م�ع المرك�ز ا$ردن�ي للبن�اء المعرف�ي لتنفي�ذ بح�ث . حول أھمية الريادة وتقديم نموذج للمرأة الريادية الناجحة -خاص 
ت�وفير المعلوم�ات والمعرف�ة الت�ي اكتس�بتھا : ل�ة ودروس مس�تفادة، وال�ذي يھ�دف إل�ىدراسات حا  -النساء الرياديات في ا$ردن : نوعي تحت عنوان

ة؛ الرياديات م�ن خب�راتھن وم�ا اس�تفدنه م�ن دروس؛ والمس�اھمة ف�ي تط�وير النم�وذج المث�الي اس�تناداً إل�ى قص�ة حي�اة الريادي�ات وال�دروس المس�تفاد
  ). ٢٠١٢/ آب(وتم إصدار المطبوعة في . ھا اقتصادياً والمساھمة في جھود كسب التأييد دعماً لحقوق المرأة وتمكين

 -)المحف��زات والمعوق��ات(وم��ن أب��رز مخرج��ات المش��روع ف��ي ا$ردن أيض��اً، إع��داد دراس��ة مش��اركة الم��رأة ا$ردني��ة ف��ي المش��اريع الص��غيرة 
ومجموعة من أوراق السياس�ات ذات . ، وھي من إعداد وحدة معلومات وبحوث التنمية في الصندوق ا$ردني الھاشمي للتنمية البشرية٢٠١٣/نيسان

انتھاك حق المرأة ف�ي  اختي�ار : ين ا4قتصادي للمرأة، والتي أعدتھا اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الصندوق؛ وھيالصلة بالتمك
: اثالمي�ر نوعية العمل، ووصول المرأة للموارد المالية وا4قتصادية وتحكمھا فيھا، والمرأة في ريادة المشاريع الصغيرة والميكروية، والمرأة وحق

  .   حقائق وسياسات مقترحة
، عل��ى تب��ادل "المش��روع اEقليم��ي لتمك��ين الم��رأة اقتص��ادياً "وق��د ح��رص الص��ندوق ا$ردن��ي الھاش��مي للتنمي��ة البش��رية باعتب��اره ش��ريكاً رئيس��اً ف��ي 

  .   محلياً ووطنياً وإقليمياً : المعلومات والخبرات، ومشاركة ما تم اكتسابه من قبل المنظمات الرئيسة الشريكة
  

   :في تمكين المرأة تجمع لجان المرأة الوطني ا8ردنيمساھمة 
لسياس�ية يُساھم تجمع لجان المرأة الوطني ا$ردني بصفته ھيئة وطنية شعبية؛ بالنھوض بمستوى المرأة ا$ردنية في مختلف المجا4ت ا4قتصادية وا

ب، والمس�اندة، وإقام�ة المش�اريع ب�نھج تش�اركي، وباعتم�اد مب�دأ تس�اوي الحق�وق وا4جتماعية في كافة محافظات المملكة، من خل التوعية والت�دري
  : أما أبرز محاور عمله؛ فھي. وتكافؤ الفرص

إذ يُسھم التجمع في ص�قل مھ�ارات الم�رأة القيادي�ة، وتط�وير ق�دراتھا لزي�ادة مش�اركتھا ف�ي مختل�ف ن�واحي الحي�اة العام�ة، بعي�داً ع�ن القيادة؛  •
 .  ية التي تركز على أحادية دور المرأة ا$سريا4تجاھات ا4جتماع

إذ يعمل التجمع بشكل متواصل ومستمر لزيادة مشاركة المرأة واستقليتھا ا4قتصادية، وبما يسھم في تحقيق رفاھيتھ�ا، التمكين ا�قتصادي؛  •
 . وذلك بزيادة الفرص المتاحة أمامھا والحفاظ على حقوقھا

حيث يسھم التجمع في رفع ال�وعي المجتمع�ي م�ن خ�ل المحاض�رات والجلس�ات النقاش�ية وكس�ب التأيي�د، ؛ التوعية والتثقيف وكسب التأييد •
, واستخدام المسرح التفاعلي في مختلف قضايا المجتمع ا$ردني، م�ع التركي�ز عل�ى حق�وق الم�رأة ف�ي التش�ريعات وقض�ايا الص�حة اEنجابي�ة

  . والقضايا البيئية وأھمية التمكين ا4قتصادي
دورات ت�دريب : إذ ينفذ التجمع من خل فروع�ه ف�ي محافظ�ات المملك�ة العدي�د م�ن ال�دورات التدريبي�ة، تلبي�ة لحتياج�ات المحلي�ةالتدريب؛  •

، ودورات تص�نيع )خياطة، خياطة صناعية، تريكو، تجميل، حرف يدوي�ة، ص�ناعة الق�ش، تص�نيع س�عف  النخي�ل، ص�ناعة الص�ابون: مھني
لتأھيل الفتيات لسوق العمل، والسعي لتوفير قروض لھن بما يساعدھن على إقامة مش�اريع ) حفظ، حلويات، معجنات تجفيف، تخليل،(غذائي 

إنتاجية مدرة للدخل م�ن خ�ل الق�روض المقدم�ة مباش�رة م�ن بع�ض ف�روع التجم�ع أو م�ن خ�ل التش�بيك م�ع الھيئ�ات ا4قراض�ية المت�وافرة 
  . والتحويل إليھا

                                                           

المؤسسة ا�ردنية لتطوير المشاريع ا�قتصrادية فrي مجrا�ت  التي قامت بھا أبرز ا�ستراتيجيات والسياسات وا_نجازات والمبادرات على الصعيد الوطني"تقرير ملخص حول 1 
 . ٢٠١٤/أيار ،المؤسسة ا�ردنية لتطوير المشاريع ا�قتصادية، )"٢٠١٣-٢٠٠٩(دعم المرأة للفترة 



٥٥ 

 

ع في افتتاح العديد من صفوف محو ا$مية التعليمية والحاسوبية  في المناطق الريفية والبدوي�ة النائي�ة وتأھي�ل الفتي�ات بم�ا سھم التجميُ التعليم؛  •
  .يساعدھن في الحصول على فرص عمل

جمي��ع / دي��ة ، ومش��روع التوعي��ة الوالGuest Scope/العقب��ة / مش��روع مرك��ز الم��رأة : وم��ن أب��رز مش��اريع تجم��ع لج��ان الم��رأة ال��وطني ا$ردن��ي
وزارة التخط��يط والتع��اون ال��دولي، وتط��وير مرك��ز / جي��وب الفق��ر/ العدي��د م��ن المحافظ��ات / ، وبرن��امج الق��روض ال��دوارة/UNICEFالمحافظ��ات

لمواطن�ة التح�الف ال�وطني، ومش�روع ا/ مختل�ف المحافظ�ات/ السفارة اليابانية، والتدريب على ا4نتخاب�ات النيابي�ة/ العاصمة/ التدريب المھني للنساء
الوكال�ة اEس�بانية للتنمي�ة الدولي�ة، ومش�روع  /العاص�مة/ ، ومشروع تعزيز فرص الباحثات عن عملBritish Council/ الشونة الجنوبية/ الفاعلة 

مادب�ا / دنيومش�روع تعزي�ز مش�اركة منظم�ات المجتم�ع الم�, الوكال�ة اEس�بانية للتنمي�ة الدولي�ة/ محافظ�ة المف�رق/ تحسين نوعية الحي�اة ف�ي المش�رفة
كم�ا يُس�ھم . CAREمنظم�ة / مختل�ف المحافظ�ات/ الوكالة اEسبانية للتنمية الدولية، ومش�روع كس�ب التأيي�د لمناھض�ة العن�ف ض�د الم�رأة/ والزرقاء

  ٤٤).٢٥ق رقم المرف(تجمع لجان المرأة الوطني ا$ردني في تنفيذ العديد من المشاريع الھادفة إلى تمكين المرأة على مستوى محافظات المملكة 
  

  :ا�قتصادي في ا�تحاد النسائي ا8ردني العام التمكين برنامج
 يع�ود وم�ا منھن، الفقيرات وبخاصة للنساء عمل فرص توفير في لمساھمته نظراً  ا4تحاد، عمل خطة في المتقدمة ا$ولويات ضمن البرنامج ھذا يقع
  :وھي البرنامج، ھذا تحت المندرجة المشاريع من العديد ا4تحاد وينفذ. المستفيدة ا$سر أفراد معيشة لمستوى وتحسين مادي مردود من به
  :المحافظات في الــدوارة الصغيرة القــروض مشــروع .١

 والنس�اء الفقي�رات النس�اء وتأھي�ل بت�دريب يق�وم حي�ث النس�ائي، ا4تح�اد ينف�ذھا الت�ي الريادي�ة المش�اريع م�ن الصغر متناھي اEقراض مشروع يعتبر
 ب�ين قيمت�ه تت�راوح فوائ�د ب�دون ص�غيراً  قرض�اً  م�نحھن ث�م ومن للدخل، مدر ذاتي مشروع بتبني ويرغبن مناسبة عمل فرص على يحصلن لم التي

 $س�ر المعيش�ي المس�توى ف�ي ملحوظ تغيير ظھور إلى المشروع أدى وقد. الخاص مشروعھن إنشاء من لتمكينھن مشروع/ دينار) ٢٠٠٠ – ٥٠٠(
 وص�ل وق�د. )%٩٦(بالنس�بة للمش�اريع  للق�روض السداد نسبة بلغت وقد شھرياً، ديناراً ) ١٥٠-٥٠( بين ما يتراوح مادي بمردود المنتفعات السيدات

  .سيدة )٨٠٠( إلى إقراضھن التي تم السيدات عدد
  :)رائدات( ا;نتاجية تعزيز مشروع .٢

 المش��اريع م��ن لع��دد التموي��ل بتق��ديم ،٢٠٠٦ الع��ام منتص��ف من��ذ ال��دولي والتع��اون التخط��يط وزارة م��ن المم��ول البرن��امج ھ��ذا بتنفي��ذ ا4تح��اد يس��تمر
 ل�دى والمع�ايير المعتم�دة ا$س�س حس�ب المحافظ�ات، مختل�ف ف�ي ا$عضاء النسائية الخيرية والجمعيات الفرعية ا4تحادات لصالح) كمنح( اEنتاجية

 ھ�ذا .المحلي�ة النس�ائية المجتمع�ات ل�دى اEنتاجية وتعزيز للنساء، المعيشي المستوى على إيجاباً  ينعكس بما عمل فرص خلق بھدف التخطيط، وزارة
  . ا�ن لغاية مشروعاً ) ١٦( تمويل تم وقد

  :والتدريبية ا;نتاجية المشاريـــع .٣
 الب��رامج م��ن العدي��د تنفي��ذ عل��ى ا4تح��اد يعم��ل وأس��رتھا، معيش��تھا مس��توى وتحس��ين الم��رأة بواق��ع للنھ��وض الرامي��ة وغايات��ه ا4تح��اد لرس��الة ترجم��ة

 م�ع بالتع�اون التدريبي�ة البرامج من العديد ا4تحاد وينفذ النسائية، الكوادر تدريب في يساھم كما المحافظات، في فروعه كافة في اEنتاجية والمشاريع
 كاف��ة عل��ى والت��دريب والك��وافير، التجمي��ل ف��ن اEنتاجي��ة، الخياط��ة الحلوي��ات، وتص��نيع الغ��ذائي التص��نيع: التالي��ة المش��اريع وتتض��من. جھ��ات ع��دة
  ٤٥.الحاسوب استخدامات

  

  : تأثير ا8زمة ا�قتصادية العالمية على النساء في ا8ردن
 أث�رت فقد. عام بشكل ا$ردن على آثارھا انعكست والتي العالمية، ا4قتصادية با$زمة بخاصة ا$عمال صاحبات واستثمارات النساء أوضاع تأثُرت

حي�ث أن معظ�م مش�اريعھن ھ�ي مش�اريع ص�غيرة أو  أكب�ر، بش�كل العم�ل س�وق ف�ي الص�غيرة والمشاريع المحال صاحبات على ا$زمة ھذه تداعيات
م�ن إجم�الي ) %٥(أل  ا$ح�وال أفض�ل ف�ي الخ�اص لحس�ابھن يعمل�ن  الت�ي أو ا$عم�ال ص�احبات اEن�اث نسبة تتجاوز متناھية في الصغر، كما لم

أعم�الھن وإغ�ق مح�الھن نتيج�ة لع�دم  لت�رك م�نھن العدي�د اض�طر ن الخ�اص ف�ي ا$ردن، مم�ا/ل�ذين يعمل�ون لحس�ابھمسيدات ا$عمال أو ا/أصحاب
 ت�أثر كم�ا. ات معھ�ن/قدرتھن على المنافسة ومجارة أصحاب المشاريع الكبيرة، 4 بل عجزھن ع�ن تغطي�ة نفق�اتھن التش�غيلية ودف�ع روات�ب الع�املين

  .العالمية ا4قتصادية ا$زمة بآثار السوق مع ات/المتعاملون تأثَر مثلما وتضرر، فتراجع قتصاديةا4 با$زمة أيضاً  المالي السوق
  

  ):٢٠١٧-٢٠١٣(ضمن ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية  للمرأة ا�قتصادي التمكين حورتضمين م
ويھدف ھذا المحور بش�كل ع�ام . للمرأة ا4قتصادي التمكين خاصاً تناول حوراً م) ٢٠١٧-٢٠١٣(لقد تضمنت ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية ف

ضمان تكافؤ الفرص ا4قتصادية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات ا4قتص�اد ال�وطني وف�ي رس�م السياس�ات وص�ناعة الق�رارات : إلى
  :وذلك من خل تحقيق مجموعة من ا$ھداف الفرعية ا�تية .ا4قتصادية

  .   ا4قتصادي النشاط مستويات جميع وعلى كافة القطاعات عبر ا4قتصادية الحياة في كامHً  إسھاماً  تُسھم لكي المرأة مكينت   -
  .الممارسات وأفضل المستجدات أحدث وفق الخاصة ا$عمال ريادة في المرأة مشاركة نسبة رفع   -
  .الوطني ا4قتصاد حسابات في وإدماجه مجا4ته، بمختلف المنظم غير العمل في أو المنزل من العاملة المرأة طاقات تفعيل -
  .بخاصة والبادية الريف في الفقيرة وللمرأة بعامة؛ الفقيرة للمرأة وا4قتصادي ا4جتماعي ا4ستقرار تأمين -
  .أعبائھا تخفيض في ل�سھام لWسرة المعيلة للمرأة وا4قتصادي ا4جتماعي ا4ستقرار تأمين -

 

                                                           

٤٤
  .٢٠١٤/أيار ،ني ا�ردنيتجمع لجان المرأة الوط ،"تجمع لجان المرأة الوطني ا�ردني وأبرز مشاريعه وإنجازاته على مستوى المحافظات"تقرير حول  
  ).٢١/٥/٢٠١٤بتاريخ  ،)www.gfjw.org.jo(معلومات مأخوذة عن الموقع ا_لكتروني ل)تحاد النسائي ا�ردني العام  ٤٥



٥٦ 

 

  المرأة في مواقع السلطة وصنع القرارمجال  -ز

كم�ا أن . افي�ةإن تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، بات يُشكل عامً حاس�ماً بتمكي�نھن ف�ي المج�ا4ت المختلف�ة ا4قتص�ادية وا4جتماعي�ة والثق
ائية؛ يُس�ھم ف�ي س�د ثغ�رات الق�وانين المجحف�ة بح�ق وصول المرأة إلى مواقع السلطة وص�نع الق�رار ف�ي س�لطات الدول�ة التنفيذي�ة والتش�ريعية والقض�

وق�د اتخ�ذ ا$ردن مجموع�ة م�ن الخط�وات لتط�وير حق�وق الم�رأة . المرأة، ويُعزز فرص إلغاء التمييز ضدھا، ويُوسع نطاق الحماي�ة القانوني�ة للنس�اء
  .ات التشريعية الفاعلةودعمھا لتكون في المناصب القيادية، وتشجيع مشاركتھا السياسية من خل عدد من اEصح

  :  أبرز ا;حصاءات ونتائج الدراسات الوطنية حول واقع المرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
، ٢٠٠٩في ما يلي أبرز اEحصاءات الوطنية ف�ي مج�ال التمك�ين السياس�ي للم�رأة؛ بمقارن�ة تط�ور مؤش�رات الم�رأة ا$ردني�ة خ�ل الع�امين  نوضح
التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، إضافة إلى وضعھا في المجالس البلدية وا$حزاب السياسية : ، مما يعكس واقع المرأة في مختلف السلطات٢٠١٢

  ).  ١٧مرفق رقم ال(
، كم��ا ٢٠١٢ف��ي ع��ام %) ١٢٫٣(إل��ى  ٢٠٠٩ف��ي ع��ام %) ١٤٫٣(انخفض��ت نس��بة النس��اء الل��واتي ش��غلن منص��ب وزي��ر ف��ي الحكوم��ة م��ن  -

وزي�راً ف�ي ) ٢٧(س�يدات منص�ب وزي�ر م�ن أص�ل ) ٣(، حي�ث تش�غل حالي�اً %)١١٫١١(إل�ى  ٢٠١٣/٢٠١٤انخفضت ھ�ذه النس�بة ف�ي ع�ام 
التنمي�ة ا4جتماعي�ـة، والثقاف�ة، والنق�ل، علم�اً ب�أن ع�دد ال�وزيرات : دولة الدكتور عبدهللا  النسور، وھي وزاراتالحكومة الحالية التي يرأسھا 

 . كان متذبذباً خل الفترة السابقة
 م��ن إجم��الي ع��دد ا$من��اء الع��امين%) ٣٫٧(تش��غل س��يدة واح��دة فق��ط حالي��اً منص��ب أم��ين ع��ام ل��وزارة الص��ناعة والتج��ارة والتم��وين وبنس��بة  -

م�ن %) ١٠(م�دير ع�ام مؤسس�ة حكومي�ة م�ا نس�بته / تش�كل نس�بة اEن�اث ف�ي الوظ�ائف القيادي�ة العلي�ا برتب�ة أم�ين ع�امو). ٢٧(للوزارات أل 
   .موقعاً ) ١٠٧(ات في ھذه المواقع والبالغ عددھا /إجمالي عدد المعينين

%) ١٢(، وانخفض�ت إل�ى ٢٠١٢في عام %) ١٣٫٠(ى إل ٢٠٠٩في عام %) ١٠٫٩(ارتفعت نسبة النساء العضوات في مجلس ا$عيان من  -
  . ٢٠١٣في عام 

ف�ي ك�ل م�ن ع�امي %) ١٢(إل�ى  ٢٠٠٩ف�ي ع�ام %) ٦٫٤(ارتفعت نسبة النس�اء العض�وات ف�ي مجل�س الن�واب بش�كل واض�ح وملم�وس م�ن  -
  . ٢٠١٣و ٢٠١٢

ف�ي ع�ام %) ١٧٫٩(إل�ى  ٢٠٠٩ع�ام  ف�ي%) ١٨٫١(انخفضت نس�بة النس�اء الل�واتي عمل�ن ف�ي الس�لك الدبلوماس�ي ف�ي كاف�ة المس�تويات م�ن  -
٢٠١٢ .  

  .٢٠١٣في عام %) ٣٥٫٩(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٢٧٫٤(ارتفعت نسبة النساء العضوات في المجالس البلدية من  -
  .٢٠١٢في عام %) ٣٢(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٢٩٫١(ارتفعت نسبة النساء في ا$حزاب السياسية من  -
  .  ٢٠١٣في عام %) ١٥٫٧(، وإلى ٢٠١٢في عام %) ١٥٫٥(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٦٫٢(ارتفعت نسبة القاضيات من  -
   .٢٠١٤في عام %) ٢٣٫١(، وإلى ٢٠١٢في عام %) ٢٢٫٢(إلى  ٢٠٠٩في عام %) ٢٠٫٧(ارتفعت نسبة المحاميات من  -
في مختلف القطاعات ھذا باEضافة إلى انخفاض نسب مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار وفي المجالس واللجان المعنية برسم السياسات  -

 .والمجا4ت، مما يفرض الحاجة إلى نشر وتجذير الثقافة المجتمعية المساندة لوصول المرأة إلى ھذه المواقع

  ٤٦:ا;حصاءات المتعلقة بالمرأة في الخدمة المدنية
  :طلبات التوظيف والتعيين -أ

. ات وحمل�ة دبل�وم كلي�ات المجتم�ع/طلب�اً م�ن الج�امعيين) ٢٩٣٫٦٤٢(ما مجموعه  ٢٠١٣بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمية حتى نھاية عام  -
ات بطلب�ات التوظي�ف، م��نھن /م�ن إجم�الي ع�دد المتق�دمين%) ٧٥(وتش�ير البيان�ات؛ إل�ى أن نس�بة ا4ن�اث المتق�دمات بطلب�ات توظي��ف تش�كل 

: ث على الوظيف�ة العام�ة إل�ى ع�دة أس�باب، منھ�امن حملة دبلوم كليات المجتمع الشامل، ويُعزى إقبال اEنا%) ٢١(من الجامعيات و%) ٥٤(
مءمة ظروف العمل ومجا4ته، ومنحھا مكاسب متساوية مع الذكور دون تمييز، باEضافة إلى مراعاة الجوان�ب الفس�يولوجية الت�ي تم�ر بھ�ا 

  ...).حمل، و4دة، رضاعة، العناية بالطفل(المرأة 
) ٥٥٣٠(سيدة، وبلغ عدد اللواتي ت�م تعيي�نھن ) ١٥١٤٦٠( ٢٠٠٩الخدمة المدنية في عام  كان عدد اEناث المتقدمات بطلبات توظيف لديوان -

س�يدة، وبل�غ ع�دد ) ٢٢٠٤٩١(ليص�ل إل�ى  ٢٠١٣وارتفع عدد اEناث المتقدمات بطلبات التوظيف للديوان في عام %). ٣٫٧(سيدة أي بنسبة 
 %).٢٫٨(سيدة أي بنسبة ) ٦٢٥٦(اللواتي تم تعيينھن منھن 

م�ن %) ٥٣(معين�اً ومعين�ة، وبلغ�ت نس�بة اEن�اث ) ٤٧٩٠١(م�ا مجموع�ه ) ٢٠١٣ -٢٠٠٩(ات خل الفترة م�ن ع�ام  /وع المعينينبلغ مجم -
بينم�ا بلغ�ت نس�بة %) ٥٦(بلغ�ت  ٢٠١٣ات خل تلك الفترة، كما تب�ين اEحص�ائيات أن نس�بة اEن�اث المعين�ات خ�ل ع�ام /إجمالي المعينين
وي�دل . حظ أن التعيينات تتوزع بالتساوي تقريباً بين الذكور واEناث، مع وجود  أفضلية بسيطة لصالح اEن�اثوي%). ٤٤(الذكور المعينين 

ھذا على تطبيق مرتكزات وقيم الخدمة المدنية، والت�ي ترك�ز عل�ى تك�افؤ الف�رص والعدال�ة وا4س�تحقاق والج�دارة والتنافس�ية دون تميي�ز ب�ين 
 .الذكور واEناث

 

                                                           

  .٢٠١٤/نيسان ،ديوان الخدمة المدنية ،)٢٠١٣ -٢٠٠٩(المتعلقة بالمرأة في الخدمة المدنية خ)ل الفترة ) الكمية والنوعية(تقرير حول أبرز ا_نجازات  ٤٦
  



٥٧ 

 

  :لبشرية في الخدمة المدنيةواقع القوى ا -ب
م��ن إجم��الي ع��دد %) ٤٤( اEن��اثموظف��اً وموظف��ة، وبلغ��ت نس��بة ) ٢٠٨٫٦٧٦( ٢٠١٣بل��غ إجم��الي ع��دد م��وظفي الخدم��ة المدني��ة م��ع نھاي��ة ع��ام 

م�ن إجم�الي %) ٤٥(، ي�رى أن اEن�اث يش�كلن م�ا نس�بته )٢٠١٣ -٢٠٠٩(والمتتبع لنسبة اEناث إلى الذكور خل الفترة ما بين عام . ات/الموظفين
ات، علم��اً ب�أن نس��بة الموظف�ات الع��امت ف�ي وزارت��ي التربي�ة والتعل�يم والص��حة أكب�ر م��ن نس�بة الم��وظفين ال�ذكور، وھ��ي م�ن أھ��م /ع�دد الم�وظفين

ن ھن في الوظائف المؤشرات اEيجابية في الواقع الوطني لتخطيط النوع ا4جتماعي وتمكين المرأة، كون معظم اEناث العامت في ھاتين الوزارتي
ف��ي وزارة التربي��ة والتعل��يم، %) ٥٥(ات /م��ن المجم��وع الكل��ي لع��دد الم��وظفين اEن��اثالتخصص��ية ف��ي الفئت��ين ا$ول��ى والثاني��ة، حي��ث تش��كل نس��بة 

  %).٢٣(في وزارة الصحة، وفي باقي الوزارات %) ٥٢(و

  :التدريب وا;يفاد في الخدمة المدنية -ج
من إجمالي ع�دد %) ٥٠(الموفدات في بعثات دراسية ودورات تدريبية خارجية ما قيمته  اEناث؛ بلغت نسبة )٢٠١٣ -٢٠٠٩(خل الفترة من عام 

، وبما يتوافق مع الشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في عملية اEعن عن برامج التدريب وا4بتع�اث )٤٩٨١(ات والبالغ عددھم /المبتعثين
  .للتحاق بھا ات/واختيار الموظفين

  ":تدقيق واقع إدماج النوع ا�جتماعي في القطاع العام في ا8ردن"إجراء دراسة 
من�ى م�ؤتمن وفري�ق م�ن اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة . ؛ الت�ي نف�ذتھا د"تدقيق واقع إدماج النوع ا4جتماعي في القطاع الع�ام ف�ي ا$ردن"أشارت دراسة 

    ٤٧:ة من النتائج المتصلة بواقع المرأة في السلطة التنفيذية، أبرزھا، إلى مجموع٢٠١٠لشؤون المرأة في عام 
 . ات/من إجمالي عدد الموظفين%) ٤٤٫٩(بلغت نسبة اEناث الموظفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي شكلت عينة الدراسة  -
/ ف�ي قط�اع الش�ؤون الديني�ة%) ٧٫٦(يع والرقاب�ة، وف�ي قط�اع التش�ر%) ٣٠٫٧: (كانت نسبة تمثيل اEناث وفق القطاعات على النح�و ا�ت�ي -

ف���ي قط���اع خ���دمات البني���ة التحتي���ة %) ٢٣٫٨(ف���ي قط���اع الم���وارد الطبيعي���ة، و%) ١٨٫٩(ف���ي قط���اع النق���ل، و%) ١٧٫٥(اEس���مية، و
في قط�اع ) %49.8(في قطاع الموارد البشرية، و%) ٥٦٫٥(في قطاع ا4قتصاد، و%) ٢٨٫٧(في قطاع المال، و%) ٢٩٫٥(وا4تصا4ت، 

  . في قطاع الشؤون العامة%) 26.4(في قطاع الثقافة واEعم، و%) ٢٧٫٢(الصحة والبيئة والعمل ا4جتماعي، و
ف�ي الوظ�ائف %) ٤٦(ف�ي الوظ�ائف القيادي�ة، و%) ١٧(بلغت نسبة اEناث في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ش�كلت عين�ة الدراس�ة،  -

 .غير القيادية
ف�ي الوظ�ائف اEداري�ة %) ١٨(فقط في الوظ�ائف اEداري�ة العلي�ا، و%) ١٠: (ث حسب المستويات اEدارية المختلفة كما يليبلغت نسبة اEنا -

في الوظائف اEدارية التنفيذية، أي أن نسبة اEناث تنخفض كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي باتجاه قمة الھرم وتزداد كلما %) ٤٦(الوسطى، و
وظيفي باتجاه قاعدة الھرم، أي أن العقة عكسية، وذلك على عكس ال�ذكور ال�ذين ترتف�ع نس�بتھم كلم�ا ارتفعن�ا ف�ي الس�لم انخفضنا في السلم ال

 .الوظيفي وتنخفض نسبتھم كلما انخفضنا في السلم الوظيفي في المؤسسات الرسمية، أي أن العقة طردية

  : ٢٠١٣لسنة ) ٣٠(صدور نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 
، ليب�دأ تطبيق�ه عل�ى أرض الواق�ع من�ذ )٢٠١٣لس�نة ) ٣٠(نظام التعي�ين عل�ى الوظ�ائف القيادي�ة رق�م (صدرت اEرادة الملكية السامية بالموافقة على 

نظام يتمثل ف�ي؛ رغب�ة الحكوم�ة بإيج�اد إط�ار تش�ريعي يح�دد آلي�ة واض�حة والھدف من إقرار ال). ٢٠١٣/ كانون الثاني(نشره بالجريدة الرسمية في 
وم�ن إيجابي�ات النظ�ام؛ أن ق�رار التعي�ين ف�ي ھ�ذه الوظ�ائف 4 يتخ�ذ م�ن قب�ل ش�خص . لھذا الغرض، ولتعزيز النزاھة والشفافية والعدالة ف�ي التعي�ين

ات حس�ب متوس�ط نت�ائج تقي�يم /بتحدي�د ترتي�ب المرش�حين) المش�ّكلة لھ�ذه الغاي�ة(واحد، فھن�اك لجن�ة ومع�ايير للتقي�يم، وأل�زم النظ�ام اللجن�ة الوزاري�ة 
ريعات مدروسة، لترسل للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتش�

  .النافذة
نة التي تقوم بإجراء المقابت، أعطى النظام في مادته الثامنة ال�وزن ا$كب�ر ف�ي عملي�ة التقي�يم ولغايات المفاضلة بين المرشحين من خل عمل اللج

لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة؛ الذي يش�مل الخب�رة ف�ي مج�ال العم�ل التخصص�ي المطل�وب، وانس�جام التخص�ص والدرج�ة العلمي�ة للمتق�دم لھ�ذا 
بالمائ�ة لمعي�ار ) ٢٠(وح�دد النظ�ام م�ا نس�بته . بالمائ�ة م�ن العم�ة النھائي�ة) ٥٠(لك م�ا نس�بته النوع من الوظائف م�ع طبيع�ة الوظيف�ة، وخص�ص ل�ذ

ة للوظيفة في المواقع القيادية أو اEشرافية، والخبرة في مجا4ت التخط�يط ا4س�تراتيجي وإدارة /القدرات اEدارية والقيادية؛ الذي يشمل خبرة المتقدم
بالمائ�ة ح�ددت لمعي�ار ) ٢٠(ى تحدي�د أولوي�ات العم�ل واتخ�اذ الق�رارات المناس�بة ف�ي ا$وق�ات المناس�بة، وم�ا نس�بته البرامج والمشاريع، والقدرة عل

، كم�ا المھارات الذي يشمل؛ مھارات ا4تصال والتفاوض، وإدارة ا4جتماعات، ومھ�ارات التفكي�ر المنطق�ي والتحليل�ي، وإتق�ان اللغ�ات والتكنولوجي�ا
  .لمعيار ا4نطباع العام بالمائة) ١٠(خصصت نسبة 

؛ والذي اعتم�د آلي�ة اEع�ن ع�ن الوظ�ائف القيادي�ة، وف�تح المج�ال لم�ن ٢٠١٣لسنة ) ٣٠(علماً بأن صدور نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 
يح مجا4ً أكب�ر للعدال�ة والمس�اواة وتك�افؤ للتقدم Eشغال ھذه الوظائف وفق مبدأ ا4ستحقاق والجدارة والتنافسية يت) ذكوراً وإناثاً (تنطبق عليه شروطه 

مام تق�دمھن الفرص، ولكن يبقى موضوع خروج العديد من اEناث من الخدمة المدنية حال بلوغھن المدة المقررة ل�حالة على التقاعد، تحدياً حقيقياً أ
علماً بان دي�وان . ن بعد بلوغھن المدة المقررة للتقاعد أو السنللمواقع القيادية المختلفة، حيث تفضل الغالبية منھن و$سباب اجتماعية؛ التفرغ $سرھ

  .الخدمة المدنية ينوي تنفيذ دراسة خاصة حول ھذا الموضوع

 

                                                           

٤٧
 .٢٠١٠ا�ردنية لشؤون المرأة،  نوعية، اللجنة الوطنية –دراسة كمية "/ تدقيق واقع إدماج النوع ا�جتماعي في القطاع العام في ا�ردن"منى مؤتمن وآخرون،  



٥٨ 

 

   :تأسيس الھيئة المستقلة لAنتخاب في ا8ردن
، وھ�ي ھيئ�ة مس�تقلة تتمت�ع بشخص�ية اعتباري�ة وباس�تقل م�الي ٢٠١٢لع�ام ) ١١(الھيئة المستقلة لنتخاب في ا$ردن بموجب القانون رقم  تأسست

 وعلى الھيئ�ة. وإداري، مھمتھا اEشراف على العملية ا4نتخابية النيابية وإدارتھا في كل مراحلھا، وعلى أي انتخابات أخرى يقررھا مجلس الوزراء
ة وتك�افؤ إن تتخذ القرارات واEج�راءات الزم�ة لتمكينھ�ا م�ن إدارة وتنفي�ذ انتخاب�ات نزيھ�ة، حيادي�ة، وش�فافة، تس�تند عل�ى مب�ادئ العدال�ة والمس�اوا

وام غي�ر مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء، يتم تعيينھم بإرادة ملكية سامية لم�دة س�تة أع�: وتتكون الھيئة من. الفرص وسيادة القانون
. الملكي�ة الس�اميةقابلة للتجديد، ومن الجھاز التنفيذي الذي يديره ا$مين العام الذي يتم تعيينه بقرار من قب�ل المجل�س، ويقت�رن ق�رار التعي�ين ب�اEرادة 

 ات/م�ن إجم�الي م�وظفي%) ٢٢(ف�ي المواق�ع القيادي�ة العلي�ا ف�ي الھيئ�ة، و%) ٣٨(ضمن مجلس مفوضي الھيئة، و%) ٤٠(وتبلغ نسبة النساء حالياً 
  .منھن رئيستان للجنتين انتخابيتين%) ١١(كما بلغت نسبة النساء في اللجان ا4نتخابية . الھيئة

رس�م السياس�ة العام�ة للھيئ�ة، وتحدي�د ت�اريخ ا4قت�راع، وإق�رار : م�ن الق�انون المھ�ام التالي�ة) ١٢(ويتولى مجلس مفوض�ي الھيئ�ة وفق�اً $حك�ام الم�ادة 
ات /والخط��ط والب��رامج الزم��ة لتنفي��ذ العملي��ة ا4نتخابي��ة بنزاھ��ة وش��فافية وحي��اد، واتخ��اذ اEج��راءات الزم��ة لتس��جيل الن��اخبينالج��دول الزمن��ي 

ات وتحديثھا وتنظيم ا4عتراضات بشأنھا، ونش�ر ج�داول /ات وفق أحكام قانون ا4نتخاب؛ بما في ذلك إجراءات تدقيق سجت الناخبين/والمرشحين
ات على الموقع اEلكتروني للھيئة وأي وسيلة نشر أخرى يحددھا قانون ا4نتخاب، ووضع قواعد الحمت والدعاية /وأسماء المرشحينات /الناخبين

ات بأھمي��ة المش��اركة ف��ي الحي��اة السياس��ية بم��ا ف��ي ذل��ك العملي��ات /ا4نتخابي��ة وإجراءاتھ��ا ومراقبتھ��ا بمقتض��ى تعليم��ات تنفيذي��ة، وتوعي��ة الن��اخبين
ية، وتعيين رؤساء وأعضاء أي لجان 4زمة لتنفيذ العملي�ة ا4نتخابي�ة النيابي�ة وف�ق م�ا يقتض�يه ق�انون ا4نتخ�اب، واعتم�اد مواص�فات ك�ل م�ن ا4نتخاب

ات ف�ي مراك�ز ا4قت�راع والف�رز، /ات المرش�حين/صندوق ا4قتراع وأوراق ا4قتراع وا$ختام الرسمية للجنة ا4قتراع، ووضع أسس اعتماد مندوبي
ات محلي��ين ودولي��ين لط��ع عل��ى س��ير العملي��ة ا4نتخابي��ة النيابي��ة /ات وأي م��راقبين/ات مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني واEعمي��ين/تم��اد ممثل��يواع

ظ��يم ومراقبتھ��ا بمقتض��ى تعليم��ات تنفيذي��ة، وتمدي��د م��دة ا4قت��راع وف��ق أحك��ام ق��انون ا4نتخ��اب، ووض��ع تعليم��ات تنفيذي��ة لنش��ر النت��ائج ا$ولي��ة وتن
بجمي�ع عتراضات وفق أحكام قانون ا4نتخاب، وإعن النتائج النھائية لنتخابات، وإصدار تقرير نھ�ائي تفص�يلي ع�ن ك�ل عملي�ة انتخابي�ة نيابي�ة ا4

  .... مراحلھا، واقتراح مشروعات التشريعات الزمة لعمل الھيئة
  

  ":ا�نتخاباتخطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة في "وضع 
م�ؤثرة بھدف تعزيز النھج التشاركي بين مختلف المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتعزيز مشاركة الم�رأة ا$ردني�ة النوعي�ة وال

وفاعلي�ة، فق�د ت�م ف�ي في الحياة السياسية ووصولھا إلى مواقع صنع القرار المختلفة وتمكينھ�ا م�ن ممارس�ة حقھ�ا كمرش�حة وناخب�ة وبرلماني�ة بكف�اءة 
ھيئ�ة ا$م�م المتح�دة للمس�اواة ب�ين الجنس�ين وتمك�ين الم�رأة وا$مان�ة العام�ة للجن�ة / توقيع اتفاقية ما بين ھيئ�ة ا$م�م المتح�دة للم�رأة ٢٠١٢/ شھر آب

زيادة مشاركة المرأة في "لمشروع إلى ويھدف ا". تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية"الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة، لتنفيذ مشروع بعنوان 
م�ن " خطة عمل استراتيجية للحملة الوطنية لتعزيز مش�اركة الم�رأة ف�ي ا4نتخاب�ات"وقد تم من خل المشروع وضع ". ا4نتخابات النيابية والمحلية

  .  قبل اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة وا4ئتف الوطني لدعم المرأة في ا4نتخابات
تعزيز مشاركة الم�رأة الناخب�ة والمرش�حة ف�ي ا4نتخاب�ات البرلماني�ة تحقيق�اً لمح�ور المش�اركة ف�ي الحي�اة العام�ة، : كز الھدف الرئيس للخطة علىور

ة بتمك�ين ي�وصو4ً لصنع القرار وتجاوزاً للفجوة الملموسة في المشاركة السياسية للمرأة ا$ردنية، وتعزيز النھج التش�اركي ب�ين جمي�ع الجھ�ات المعن
  .المرأة سياسياً 

تعزيز مشاركة المرأة ا$ردنية في الحياة السياس�ية وتحفي�ز ال�رأي الع�ام عل�ى المش�اركة وانتخ�اب : أھداف استراتيجية؛ ھي) ٥(وقد تضمنت الخطة 
ت ودعم المرشحات الكفؤات، وإشراك المرأة، وتعزيز النھج التشاركي بين الجھات المعنية بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز أداء المرشحا

  .القاعدة والنخبة في العملية الديمقراطية، ودعم النساء الفائزات
ھمي�ة وقد أكدت الخطة على أن توظيف وسائط اEعم بكفاءة وفاعلية لدعم مشاركة المرأة السياسية يسعى بشكل أساس�ي إل�ى توعي�ة ال�رأي الع�ام بأ

ومنھا العملية الديمقراطية، كما تنھض وسائط اEعم بدور إيجابي في خل�ق ص�ورة ناجح�ة وإيجابي�ة للم�رأة ف�ي مشاركة المرأة في كافة المجا4ت؛ 
ة الوطني�ة وسائط اEعم بصفتھا شريكاً متكافئاً في المجا4ت كافة، وعنصراً أساسياً في مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات بحس�ب ا4س�تراتيجي

  ).٢٠١٧-٢٠١٣(للمرأة ا$ردنية 
  

    :٢٠١٣ا�نتخابات النيابية ا8ردنية؛ 
مس�توى المملك�ة، وحقق�ت البادي�ة أعل�ى نس�بة ترش�ح  عل�ى%) ١٧٫٣(س�يدة بنس�بة ) ١٢١(؛ ٢٠١٣بلغ ع�دد المرش�حات ف�ي ا4نتخاب�ات النيابي�ة  -

وزيادة نسبة الترشح للنساء في البادية مردھا تخصيص ثثة مقاعد إضافية عل�ى الكوت�ا لك�ل م�ن . سيدة) ٢٠(بعدد %) ٣٧(للنساء، وصلت إلى 
) ١٨(مملك�ة، وب�ذلك ترش�ح ع�ن ب�دو الش�مال المخصص�ة أص�ً لمحافظ�ات ال) ١٢(البادية الشمالية والوسطى والجنوبية إضافة إل�ى المقاع�د أل 

) ١٧(م�ن اEن�اث، وترش�ح ) ٧(م�ن ال�ذكور و) ١٢(ة عن ب�دو الجن�وب /مرشحاً ) ١٩(سيدات، في حين ترشح ) ٥(من الذكور و) ١٣(ة /مرشحاً 
س�يدات ف�ي ) ٦(بع�دد %) ٥٫٦( وكانت أقل نسبة ترشح للنساء في إربد، حيث بلغ�ت  .من النساء) ٨(من الذكور و) ٩(ة عن بدو الوسط /مرشحاً 

من ب�ين ) ١٥(وبالنسبة للعاصمة بلغ عدد المرشحات ). ١٠٦(ات في إربد ذكوراً وإناثا /أربع دوائر من دوائر إربد التسعة، وبلغ عدد المرشحين
ات كاف�ة /حين، في حين بلغ ع�دد المرش�%)٢٠(سيدة بنسبة ) ١٤(وترشحت عن محافظة الزرقاء %). ١١٫٤(وبنسبة مشاركة للسيدات ) ١٣١(

) ٢٤(س�يدات م�ن ب�ين ) ٦(وبع�دد %) ٢٥(أما العقبة فبلغت نس�بة ترش�ح النس�اء فيھ�ا  .مرشحاً ومرشحة) ٦٧(في محافظة الزرقاء ذكورا وإناثا 
، ف�ي ح�ين %)١٧(س�يدة بنس�بة ) ١٨(وف�ي الك�رك ترش�حت  (20%).سيدات بنسبة ) ٦(وترشحت عن محافظة الطفيلة كذلك . مرشحاً ومرشحة

) ٣(وفي ج�رش ترش�حت %). ٢٧٫٧(سيدات بنسبة ) ٥(أما في المفرق؛ فترشحت . مرشحاً ومرشحة) ١٠١(ات بشكل عام /د المرشحينبلغ عد
س��يدات ف��ي مادب��ا بنس��بة ) ٤(ف��ي ح��ين ترش��حت %). ٢٧٫٧( س��يدات بنس��بة ) ١٠(وترش��حت أيض��اً ف��ي عجل��ون %). ١١٫٥(س��يدات بنس��بة 

سيدات، وخل�ت دائرتھ�ا ا$ول�ى م�ن النس�اء، ) ٥(وبالنسبة لمعان ترشحت فيھا %). ١٨٫٣(نسبة سيدات في البلقاء ب) ٩(وترشحت . %)١٣٫٧٥(



٥٩ 

 

وتُعد جميع المرش�حات م�ن مختل�ف المحافظ�ات ف�ائزات بالفع�ل  .سيدات عن الدائرة الثالثة) ٤(في حين ترشحت سيدة واحدة عن الدائرة الثانية و
اخبات وخاصة الشابات منھن شكلن العنص�ر ا$ھ�م ف�ي إح�داث التغيي�ر وزي�ادة نس�بة تمثي�ل بمشاركتھن وممارستھن لحقھن ا4نتخابي، كما أن الن

 .النساء في البرلمان
%) ١٢(، أي ما نس�بته ٢٠١٣تنافسياً وفقاً لنتائج ا4نتخابات النيابية ا$ردنية لعام ) ٣(منھن بالكوتا و) ١٥(امرأة إلى قبة البرلمان ) ١٨(وصول  -

، مما يُعد مؤشراً على أن ا$ردن يتق�دم بخط�وات راس�خة وثابت�ة نح�و )ذكوراً وإناثاً (عضواً ) ١٥٠(لس النواب وھو من إجمالي عدد أعضاء مج
ويعتبر ارتفاع نسبة تمثيل النساء في البرلمان إنجازاً؛ وخاصة ا4خت�راق ال�ذي ت�م إح�رازه بال�دائرة . المشاركة الحقيقية للنساء في الحياة السياسية

ظة العاصمة بحصول امرأة على المركز ا$ول، وحصول امرأة ثانية في محافظة جرش والمخص�ص لھ�ا أربع�ة مقاع�د، عل�ى الخامسة في محاف
كما أن وص�ول ھ�ؤ4ء النس�اء تنافس�ياً يُع�د مؤش�راً ودل�يً عل�ى . المركز الرابع بالتنافس، وھي سيدة صاحبة تجربة برلمانية سابقة دخلتھا بالكوتا

ء من السيطرة الذكوري�ة، وعل�ى تراج�ع محم�ود للع�ادات والتقالي�د المناھض�ة للنس�اء، وتأكي�داً عل�ى وع�ي ع�ام بأھمي�ة تحرر بعض أصوات النسا
وبف�وزھن ف�ي ا4نتخاب�ات  .ات/وجود النساء في الحياة السياس�ية، وعل�ى أھمي�ة ودور الب�رامج البن�اءة والواقعي�ة ف�ي تأثيرھ�ا عل�ى ق�رار الن�اخبين

الفائزات الجزء ا$سھل؛ فأمامھن ا�ن مسؤوليات وطنية وملفات ساخنة، وقائم�ة م�ن المطال�ب النس�ائية الت�ي توافق�ت ؛ فقد تخطت ٢٠١٣النيابية 
ص�ده عليھا مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسائية منھا؛ وجميعھا تحتاج إلى العمل الجاد تحت قبة البرلمان، فأداؤھن الرقابي والتشريعي سير

 .ون مقياس نجاحھن في مواقع صنع القرارالناخبون والناخبات وسيك
ؤولياتھا في ما يتعلق بجھود الھيئة المستقلة لنتخابات تجاه إدارة العملية ا4نتخابية، فالھيئ�ة عل�ى ال�رغم م�ن ح�داثتھا، تمكن�ت م�ن النھ�وض بمس� -

المراقب�ون ال�ذين يمثل�ون جھ�ات محلي�ة وإقليمي�ة  كما صدرت نتائج التقارير ف�ي رص�د مس�ار العملي�ة ا4نتخابي�ة الت�ي أعلنھ�ا .بھذا الوقت القصير
والمناخ الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير ھو ما مكن ھذه الجھ�ات م�ن  .غيرھا..ودولية مثل؛ راصد، ونزاھة، والشبكة الديمقراطية، وا$وربية

  .باعتبارھا استحقاقات للحياة الديمقراطية إطق تقاريرھا النزيھة واطع الرأي العام عليھا، وھذا مؤشر جيد على اEصح والتغيير
عض�واً، أي بنس�بة ) ٧٥(س�يدات م�ن أص�ل ) ٩( ٢٠١٣أما في ما يتعلق بتمثيل النساء في مجلس ا$عيان؛ فقد بلغ ع�دد م�ن ت�م تعيي�نھن ف�ي ع�ام  -

ت�ي ترك�ت بص�مات لھ�ا ت�أثير ف�ي مج�ال وق�د تمي�زن ب�أنھن م�ن القي�ادات النس�ائية ال). ذك�وراً وإناث�اً (من إجمالي أعضاء مجلس ا$عيان %) ١٢(
العضوات التسع اللواتي دخلن مجلس ا$عيان، ھن من رحم الحركة النسائية، م�ا يش�كل إض�افة نوعي�ة أخرج�ت فجميع الدفاع عن حقوق المرأة، 

م�س مص�الح الم�رأة وتس�ھم ف�ي تمثيل النساء من كونه مجرد عدد ونسبة؛ إلى سيدات قادرات على إحداث أثر وتغيير بالقوانين والسياسات التي ت
 .تمكينھا

ي، وحول الخطوات القادمة؛ ستقوم اللجنة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة وا4ئ�تف ال�وطني ل�دعم الم�رأة ف�ي ا4نتخاب�ات بإنش�اء مكت�ب تنس�يق -
يخدم القض�ايا المعني�ة بتحقي�ق  لتفاق مع العضوات تحت قبة البرلمان على آلية تعاون مشتركة واضحة، بحيث تتجه نحو عمل مؤسسي مشترك

  .العدالة النوعية وتمكين المرأة
  

  :٢٠١٣ا�نتخابات البلدية ا8ردنية؛ 
ذ ع�ام تم اعتماد اللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة وا4ئ�تف ال�وطني ل�دعم الم�رأة ف�ي ا4نتخاب�ات ال�ذي قام�ت اللجن�ة الوطني�ة بتأسيس�ه من� -

عن مختلف المؤسسات الرسمية وا$ھلية المعنية با4نتخابات والتمكين السياسي للمرأة، كجھة رقابية وطنية  ممثت/، والذي يضم ممثلين٢٠١٠
وذلك انسجاماً مع أھمية المشاركة في ا4نتخابات البلدية وأھمية انخراط النس�اء ف�ي العم�ل  .محلية على ا4نتخابات البلدية من قبل وزارة البلديات

 .ل البلديات ھو الذي يدفع بالمجتمعات نحو التطوير والتغيير المنشودالبلدي، 4سيما وأن عم
؛ الذي نفذته اللجنة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة ب�دعم م�ن ھيئ�ة ا$م�م المتح�دة "مشروع تعزيز الدور القيادي والمشاركة السياسية"تم ضمن  -

وق�د اش�تملت ). ٣٠/٨/٢٠١٣(وانتھ�ت بت�اريخ ) ١٨/٨/٢٠١٣(دأت بت�اريخ للمرأة، تنفيذ حملة إعمية مكثفة شملت جميع محافظات المملك�ة، ب�
الحمل�ة اEعمي�ة عل��ى توقي�ع اتفاقي�ات م��ع ع�دة ش�ركات إعمي��ة؛ ا4تفاقي�ة ا$ول��ى لب�ث رس�ائل خلوي��ة عب�ر الھ�اتف المحم��ول وإرس�ال رس��ائل 

مختلف محافظات المملكة، وا4تفاقي�ة الثاني�ة تھ�دف إل�ى إنت�اج إلكترونية عبر البريد ا4لكتروني لمجموعات بريدية في محافظة عمان العاصمة و
تنويھ��ات إذاعي��ة وبثھ��ا ف��ي ع��دة محط��ات إذاعي��ة، وا4تفاقي��ة الثالث��ة تتعل��ق بتص��ميم وطباع��ة وتركي��ب وف��ك يافط��ات إعني��ة لح��ث النس��اء عل��ى 

م�ع الفري�ق اEعم�ي ال�ذي يعم�ل تح�ت مظل�ة اللجن�ة كم�ا ت�م التع�اون . المشاركة في ا4نتخاب�ات كناخب�ة ومرش�حة ف�ي جمي�ع محافظ�ات المملك�ة
امج الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة لنشر أخبار ا4ئتف الوطني لدعم المرأة في ا4نتخاب�ات، وت�م مش�اركة العدي�د م�ن أعض�اء ا4ئ�تف ف�ي ب�ر

كم�ا ت�م ت�وفير . ارات الحمل�ة المص�ورة وأخب�ار ا4ئ�تفتلفزيونية وإذاعية، وتعاونت اللجنة الوطنية مع العديد من المواقع اEلكترونية لنش�ر ش�ع
، "الف�يس ب�وك"المعلومات الخاصة بالبلديات على الموقع اEلكترون�ي للجن�ة الوطني�ة وص�فحة اللجن�ة الخاص�ة عل�ى موق�ع التواص�ل ا4جتم�اعي 

  www.women.jo. /ردنية لشؤون المرأةإضافة إلى نشر السير الذاتية الخاصة بالمرشحات على الموقع اEلكتروني للجنة الوطنية ا$
مدرباً ومدربة مؤھلين، بعقد سلسلة من ) ١٣(الخاص با4ئتف الوطني لدعم المرأة في ا4نتخابات، والذي يشمل " الفريق الوطني للتدريب"قام  -

 .يبية على مدار ثثة أيامدورة تدر) ١٢(ورش العمل التدريبية للمرشحات، والتي شملت مناطق الوسط والشمال والجنوب، وبواقع 
كما بلغ عدد المترشحات لعضوية المجالس البلدية . مترشحات) ٦(وفقاً للناطق الرسمي لنتخابات البلدية؛ بلغ عدد المترشحات لرئاسة البلديات  -

%) ١٦(؛ ٢٠١٣ي�ة ا$ردني�ة وبذلك بلغت نسبة ترش�ح النس�اء لنتخاب�ات البلد .مترشحة توزعن على جميع محافظات المملكة) ٥٠٠(ما يقارب 
%) ٢٥(مرشحاً ومرشحة، على الرغم من أن قانون البلديات الحالي أعطى المرأة كوتا بنسبة ) ٣٠٤٠(ات البالغ عددھم /من مجموع المرشحين

 .من مجموع مقاعد المجالس البلدية في المملكة
؛ بل�غ ع�دد النس�اء الل�واتي ف�زن ع�ن طري�ق الكوت�ا )رة الش�ؤون البلدي�ةوحس�ب وزا( ٢٠١٣بنت�ائج ا4نتخاب�ات البلدي�ة ا$ردني�ة لع�ام  في ما يتعلق -

وبذلك بلغ عدد السيدات عضوات . سيدة) ٥١(فقد بلغ ) التنافس(أما عدد الفائزات عن طريق . سيدة) ٢٩٧) (المقاعد المخصصة للنساء(النسائية 
 ).ذكوراً وإناثاً (عضاء المجالس البلدية في المملكة من إجمالي عدد أ%) ٣٥٫٩(سيدة، يشكلن ما نسبته ) ٣٤٨(المجالس البلدية 
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  ):٢٠١٦ -٢٠١٤(و )٢٠١١-٢٠٠٩(لCعوام  "نشميات"إعداد الخطة ا�ستراتيجية لشبكة المعرفة لعضوات المجالس البلدية 
بن�ت ط�ل المعظم�ة بت�اريخ  ، تح�ت رعاي�ة ص�احبة الس�مو الملك�ي ا$مي�رة بس�مة"نش�ميات"لقد تم إطق شبكة المعرفة لعضوات المج�الس البلدي�ة 

) JNCW(واللجنة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة ) LGDP(، بالتعاون بين برنامج تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية )٢٧/١٠/٢٠٠٨(
لWع�وام " نش�ميات"دي�ة وقد تم إع�داد الخط�ة ا4س�تراتيجية لش�بكة المعرف�ة لعض�وات المج�الس البل). JNFW(وتجمع لجان المرأة الوطني ا$ردني 

  . وفق منحى تشاركي) ٢٠١١-٢٠٠٩(
  : من مجموعة من المنطلقات الرئيسة، أبرزھا" نشميات"وقد انطلقت الخطة ا4ستراتيجية لشبكة 

دراس��ة واعتم��اد احتياج��ات وتوقع��ات الس��يدات عض��وات المج��الس البلدي��ة ف��ي ا$ردن كركي��زة أساس��ية لبن��اء الش��بكة، م��ن أج��ل تق��ديم ب��رامج  -
  .أنشطة وخدمات نوعية مميزة تناسب الجھات المستفيدة أو متلقي الخدمةو

متلق�ي الخدم�ة، والحف�اظ عل�ى قن�وات تواص�ل مفتوح�ة معھ�م / أھمية التمكن من ا4ستجابة بسرعة وبدقة على استفس�ارات الجھ�ات المس�تفيدة -
  .تقدمھا الشبكة والفوز برضاھم، مما يساعد على تحسين مستوى البرامج وا$نشطة والخدمات التي

ضرورة تطوير منھجية عمل ت�دعم البن�اء المؤسس�ي للش�بكة، وتط�وير ق�درات الم�وارد البش�رية اعتم�اداً عل�ى نق�اط الق�وة والثغ�رات الت�ي ت�م  -
  .تحديدھا في الھياكل القائمة، لتعزيز الحاكمية الرشيدة والقيادة، والتواصل، وتحسين ا$داء داخل الشبكة وداخل المجالس البلدية

 زيادة الوعي لدى عضوات الشبكة بمفھوم إدارة المعرفة، واEيمان بض�رورة إيج�اد اس�تراتيجية فعال�ة Eدارة المعرف�ة ف�ي الش�بكة، وا4لت�زام -
  .بتفعيلھا وإدامتھا

  .اً ودولياً الرسمية وا$ھلية؛ محلياً وعربي: أھمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشبكات ا$خرى ذات ا$ھداف المشابھة -
ام�رأة بنس�بة ) ١٤٤(وع�ددھا ثم�اني ورش�ات، حض�رتھا : نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمھا لعضوات المجالس البلدي�ة ف�ي ا$ق�اليم الثث�ة -

  .من إجمالي عضوات المجالس البلدية%) ٦٩٫٢(
 .)نقاط القوة والضعف، والتحديات والفرص(نتائج تحليل واقع المرأة في المجالس البلدية  -

  :على النحو ا�تي، "نشميات"ويمكن تلخيص ا8ھداف ا�ستراتيجية الواردة في الخطة ا�ستراتيجية لشبكة 
  .تبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات حول القضايا التي تھم النساء في المجالس البلدية ومشاركتھا مع ا�خرين .١
  .قدراتھن وتنميتھن مھنياً لتجويد أدائھنتمكين النساء في المجالس البلدية وبناء  .٢
  .إتاحة اEمكانية والفرص لوصول عضوات الشبكة لمصادر المعلومات المفيدة لھن .٣
  .العمل كأداة فاعلة للتواصل والتشبيك الداخلي والخارجي بين النساء في المجالس البلدية وبين المھتمين بقضايا المرأة بعامة .٤
  .لتكنولوجيا المعلومات وا4تصا4ت وا4ستثمار الفاعل للموقع اEلكتروني للشبكة في تحقيق أھدافھاالسعي لتحقيق التوظيف الفاعل  .٥
  .توفير موجھات وأدلة عملية لمساعدة النساء عضوات المجالس البلدية في تفعيل أدوارھن .٦
التقني�ة والمالي�ة، وتوظيفھ�ا لمس�اعدة الش�بكة عل�ى البش�رية والمعرفي�ة و: تعزيز النھج التشاركي في استثمار الم�وارد المتاح�ة بكف�اءة وفاعلي�ة .٧

 .ا4رتقاء بمستوى أداء النساء في المجالس البلدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيھا كماً ونوعاً 
-٢٠١٣(ة ا$ردنية وانسجاماً مع ما ورد ضمن محور التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة المتضمن في ا4ستراتيجية الوطنية للمرأ

" نش�ميات"؛ بخصوص أھمية رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في رئاسة وعضوية المجالس البلدية في المملكة، ونظراً $ن شبكة )٢٠١٧
الخط�ة ا4س�تراتيجية تقع ضمن اللجان والشبكات وفرق العمل التي تعمل تحت مظلة اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة، فق�د ت�م إع�داد مس�ودة 

، وت�م ع�رض أب�رز مم�ح الخط�ة ا4س�تراتيجية ف�ي اللق�اء ال�ذي ت�م تنظيم�ه )٢٠١٦ -٢٠١٤(لعضوات المج�الس البلدي�ة لWع�وام " نشميات"لشبكة 
لدي�ة لع�ام س�يدة؛ وذل�ك ف�ي ض�وء نت�ائج ا4نتخاب�ات الب) ٣٤٨(؛ وعددھن )٢٧/١١/٢٠١٣(بحضور عضوات المجالس البلدية يوم ا$ربعاء الموافق 

استمارة حصر ا4حتياج�ات "كما تم تطبيق ). ذكوراً وإناثاً (من إجمالي أعضاء المجالس البلدية في المملكة %) ٣٢٫٥(؛ وھن يمثلن ما نسبته ٢٠١٣
نفي�ذ أنش�طة فردي�ة ، م�ن خ�ل ت"المعرفية والمھاراتية واEدارية ذات العقة بموقع السيدات عضوات المجالس البلدية ومھامھن في المجلس البل�دي

   ٤٨.وجماعية في أثناء اللقاء، وتم تعديل وتحديث الخطة ا4ستراتيجية في ضوء التغذية الراجعة من قبلھن

  ):٢٠١٧-٢٠١٣(تضمين محور التمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة ضمن ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية 
. التمك��ين السياس��ي للم��رأة والمش��اركة ف��ي الحي��اة العام��ة مح��وراً خاص��اً تن�اول) ٢٠١٧-٢٠١٣(الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة لق�د تض��منت ا4س��تراتيجية 

إتاحة فرص أفضل وأكثر عدالة لض�مان مش�اركة الم�رأة الفاعل�ة ووص�ولھا بش�كل ت�دريجي م�دروس إل�ى نس�بة : ويھدف ھذا المحور بشكل عام إلى
ى ف�ي جمي�ع مواق�ع رس�م السياس�ات واتخ�اذ الق�رارات ف�ي مختل�ف الس�لطات والقطاع�ات وف�ي مختل�ف المج�الس كح�د أدن�%) ٣٠(تمثيل 4 تقل عن 

  :وذلك من خل تحقيق مجموعة من ا$ھداف الفرعية ا�تية. والھيئات المنتخبة والمعيّنة
 ).مجلسي ا$عيان والنواب(رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في السلطة التشريعية  -
 .رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في السلطة القضائية والمھن القانونية بمختلف مستوياتھا -
 .رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في المناصب القيادية في السلطة التنفيذية -
 .رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في رئاسة وعضوية المجالس البلدية -
ة تمثي��ل الم��رأة ومش��اركتھا الفاعل��ة ف��ي مج��الس اEدارة والمناص��ب القيادي��ة وك��وادر مؤسس��ات القط��اع الخ��اص وغ��رف التج��ارة رف��ع نس��ب -

 .والصناعة
 .رفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في المناصب القيادية وفي عضوية منظمات المجتمع المدني -

                                                           

 .٢٠١٣. ٢٠٠٩. اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة). ٢٠١٦ -٢٠١٤(و) ٢٠١١- ٢٠٠٩(لعضوات المجالس البلدية لFعوام " نشميات"الخطة ا�ستراتيجية لشبكة  ٤٨
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  اIليات المؤسسية للنھوض بالمرأة في ا�ردن -ح
    

  ٤٩:المرأة لشؤون ا8ردنية الوطنية اللجنة) أ(
  :مرجعية اللجنة

بقرار من رئاسة الوزراء وبرئاسة س�مو ا$مي�رة بس�مة ) ١٢/٣/١٩٩٢(شبه حكومية بتاريخ  كھيئةجاء إنشاء اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة 
4حتياجات المرأة والمجتمع، وتأكي�داً عل�ى جدي�ة الت�زام ا$ردن بتنفي�ذ سياس�اته تعبيراً عن استجابة ا$ردن تقديراً لدور المرأة وبنت طل المعظمة، 

إيج��اد آلي��ة وطني��ة تس��عى للنھ��وض ب��المرأة وتعزي��ز مش��اركتھا ا4قتص��ادية وا4جتماعي��ة وتعھدات��ه الوطني��ة والعربي��ة والدولي��ة، بم��ا فيھ��ا ا4لت��زام ب
  .من العدالة ا4جتماعية والمساواة بين الرجال والنساء أعلىھا في سبيل تحقيق مستوى والسياسية، والمحافظة على مكتسباتھا، والدفاع عن حقوق

اللجنة الوطنية ا$ردنية لش�ؤون الم�رأة المرج�ع ل�دى جمي�ع الجھ�ات الرس�مية  تُعد ،)٢١/٩/١٩٩٦(قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ وبناء على 
قب�ل اتخ�اذ أي ق�رار أو إج�راء يتعل�ق ب�ذلك، وتَرف�ع  ھ�اكاف�ة الجھ�ات الرس�مية ا4س�تئناس برأي ما يتعلق با$نشطة النسائية وشؤون الم�رأة، وعل�ى في

   .بشأنھا اللجنة توصياتھا وتقاريرھا إلى رئيس الوزراء 4تخاذ اEجراءات المناسبة
ارب�د، المف�رق، عجل�ون، مادب�ا، : محافظ�ات، حيث شملت المرحلة ا$ول�ى، في محافظات المملكة لھامكاتب ارتباط  وقد قامت اللجنة الوطنية بافتتاح

  . الكرك، والعقبة
  

              :ة اللجنةرؤي
تعم�ل كمرص�د وطن�ي لمتابع�ة وتقي�يم أوض�اع . بقض�اياھا ات/لجنة فاعلة ذات نھج تشاركي، تسعى لضمان حقوق المرأة، وتش�كل مرجعي�ة للمعني�ين

خب�رة لتط�وير ا4س�تراتيجيات والخط�ط والب�رامج الوطني�ة، س�عياً لرتق�اء بواق�ع الم�رأة المرأة ا$ردنية، وكمحفز Eنت�اج المعرف�ة ونش�رھا، وكبي�ت 
  .والوصول إلى مجتمع تسوده العدالة النوعية وتكافؤ الفرص والشراكة في التنمية المستدامة

  

 :         ة اللجنةرسال
يتعل��ق بش��ؤون الم��رأة، بانتھ��اج منح��ى تش��اركي وبن��اء الش��ركات الفاعل��ة القي��ام كلجن��ة ش��به حكومي��ة تُع��د المرج��ع ل��دى جمي��ع الجھ��ات الرس��مية فيم��ا 

، قض�اياھاوالتشبيك المنظم مع المؤسسات الوطنية الرسمية وا$ھلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العربية والدولية المعنية بش�ؤون الم�رأة و
   :يشمل ،ا$بعادممارسة دور وطني متعّدد و
 .م للنھوض بواقع المرأة ومعالجة قضاياھا وتمكينھا في مختلف المجا4تالعمل بشكل منھجي منظ •
  .إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في أوضاعھا وتطويرھا •
وتطوير التطبيقات والممارسات لتحقي�ق العدال�ة في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج الوطنية،  المرأة إزالة أي من أشكال التمييز ضد •

 .والمساواة
والحقوق الممنوح�ة لھ�ا بموج�ب الدس�تور وتعظيمھ�ا، وتحقي�ق مش�اركتھا الفاعل�ة والمتس�اوية م�ع المرأة المحافظة على اEنجازات التي حققتھا  •

  .كافة الرجل في مجا4ت الحياة
 

   :اللجنة شعار
   .ا4لتزام بالكرامة والحقوق اEنسانية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

  

   :ا الرئيسةھقيم
  .زيّ اEبداع والتمو الشفافية والمساءلة، الثقة والمشاركة، العمل بروح الفريق،، المبادرة والمثابرة ا4نتماء واEخص، الصدق وا$مانة،

  

  :اھموّجھات عمل
  .مبادئ الدستور ا$ردني -
 . حقوق اEنسانمبادئ  -
 .المعظم لWردن ودور المرأة في بنائه الرؤية الملكية الشمولية لجلة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين -
 .توجيھات ومبادرات جلة الملكة رانيا العبدهللا الھادفة لرتقاء بالمرأة وتمكينھا -
 . التوجيھات وا$طر العامة التي حددتھا صاحبة السمو الملكي ا$ميرة بسمة بنت طل المعظمة -
 .الرؤية المستقبلية للمرأة المتضمنة فيھا، و)٢٠١٧-٢٠١٣(ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية  -
  .والردود عليھا كتب التكليف الساميوخطابات العرش السامي في افتتاح دورات مجلس ا$مة،  -
 .   استناداً إلى أحكام الشريعة اEسمية والتقاليد ا$صيلة والتشريعات النافذة ،أولويات المرأة ا$ردنية ومتطلباتھا كما يتوافق عليھا المجتمع -
  .المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة وا4تفاقيات الدوليةومخرجات التزامات ا$ردن ومواقفه من برامج عمل  -
 . الصحيات المناطة باللجنة في قرار تأسيسھا والقرارات الحقة ونظام اللجنة -

 

   :اھومسؤولياتاللجنة  ھماتم
وضع السياس�ات العام�ة المتعلق�ة ب�المرأة ف�ي جمي�ع المج�ا4ت وتحدي�د ا$ولوي�ات والخط�ط والب�رامج، والمش�اركة ف�ي رس�م الخط�ط الوطني�ة  .١

 . التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون المرأة

                                                           

 .٢٠١٣/شرين ا�ولالتعريف بالھوية المؤسسية للجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، الطبعة الثانية المنقحة، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، ت ٤٩



٦٢ 

 

أخ�رى متعلق�ة ب�المرأة، للتأك�د م�ن ع�دم وج�ود تميي�ز ض�د الم�رأة فيھ�ا، بالتنس�يق م�ع دراسة التشريعات النافذة وأي�ة مش�اريع ق�وانين وأنظم�ة  .٢
 .الجھات ذات العقة

 . اقتراح القوانين وا$نظمة التي تحقق مكتسبات للمرأة، وتحول دون التمييز ضدھا في جميع المجا4ت .٣
ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيھا ف�ي  متابعة تطبيق القوانين وا$نظمة للتأكد من تنفيذھا بما يحقق عدم التمييز .٤

 .الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة
 .في تحقيق أھدافھا ھاتشكيل الشبكات والفرق العاملة مع ا$مانة العامة للجنة، للعمل مع .٥
 .المحلية والعربية والدولية تعلى المستويا النشاطات وتفعيلتعزيز ا4تصا4ت وتبادل المعلومات والخبرات  .٦
   .المشاركة في اللجان والھيئات الرسمية وا4ستشارية التي تشكلھا الحكومة في ما يتصل بقضايا المرأة .٧
  .تمثيل المملكة في الھيئات والمؤتمرات واللقاءات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بشؤون المرأة .٨
إيج�اد الحل�ول وتحديثھا وتطويرھا، ومتابعة تنفيذھا وتقويمھ�ا، ودراس�ة الص�عوبات الت�ي تواج�ه تنفي�ذھا وإعداد ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة،  .٩

 . لھا بالتعاون مع المؤسسات المعنية
  

  :   ھيكلية اللجنة الوطنية
شخصاً يمثلون الوزارات والمجالس والمؤسسات الوطني�ة ومنظم�ات المجتم�ع ) ٢٢( في عضويتھا ا$ردنية لشؤون المرأةتضم اللجنة الوطنية  -

 . )٢المرفق رقم ( شخصيات وطنية بارزةو، بقضايا المرأة المدني المعنية
للجان والشبكات استناداً إلى مھماتھا ومسؤولياتھا بتشكيل العديد من الفرق وا تشاركي، وقد قامت منحى تعمل ا$مانة العامة للجنة الوطنية وفق -

 التنس�يقية ، واللجن�ة)٣ رق�م المرف�ق(الحكومي�ة  المؤسس�ات مع ا4تصال شبكة: المتخصصة التي تتعاون معھا في تحقيق أھدافھا الوطنية، وھي
، "نش�ميات" البلدي�ة المج�الس عض�وات النس�اء اEعم�ي، وش�بكة القانوني، والفري�ق العمل ، وفريق)٣ رقم المرفق(الحكومية  غير للمنظمات

 ا4جتم�اعي، ولجن�ة للن�وع المس�تجيبة الموازن�ة ل�دعم الوطني�ة ، والش�بكة"ش�معة" ش�باب ، وش�بكة"ش�معة" الم�رأة ض�د العن�ف مناھض�ة وشبكة
 ل�نص�اف التوجيھي�ة ، واللجن�ة"والس�م وا$م�ن الم�رأة) "١٣٢٥( رق�م ا$من مجلس قرار لتفعيل الوطنية والمرأة، واللجنة السياسية ا$حزاب

 ). ٤المرفق رقم (ا4نتخابات  في المرأة لدعم الوطني المنازل، وا4ئتف عامت لحماية الوطني ا$جور، والفريق في
  

  :ما يأتيجھود اللجنة الوطنية في مجال دمج النوع ا�جتماعي على المستوى الوطني، من أبرز 
  .نواة قاعدة بيانات في اللجنة الوطنية حول البرامج المعنية بالمرأة والنوع ا4جتماعي في القطاع الرسمي بناء -
  ."تدقيق واقع إدماج النوع ا4جتماعي في القطاع العام في ا$ردن"إجراء دراسة  -
  :، ويشملتعزيز التوجه نحو الموازنة العامة المستجيبة للنوع ا4جتماعي في ا$ردن -

   .لوعي والتدريب على الموازنة الحساسة للنوع ا4جتماعينشر ا •
  .)ًالمستجيبة 4حتياجات المرأة والرجل معا(مشروع الموازنة المستجيبة للنوع ا4جتماعي ومتابعة إطق  •

 العم�ل، وزارة وزارة: الم�رأة، والذي شمل باEضافة إلى اللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون تنفيذ مشروع دمج النوع ا4جتماعي في الحياة العامة -
 .القطاع الخاص/نُقل العامة، ومجموعة اEحصاءات الدولي، دائرة والتعاون التخطيط

 

الوطني�ة؛ ض�من ا�س�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة  والموازن�ات والبرامج والخطط والسياسات التشريعات في ا�جتماعي النوع دمج تم تضمين محور
  : ، والذي يشمل ا8ھداف اoتية)٢٠١٧-٢٠١٣(ا8ردنية 

حق�ق مراجعة التشريعات لتنقيتھا مما يشوب الـعدالة والمساواة، وتحديثھا بما يناسب متطلبات المجتمع التشريعية ويحمي الحق�وق الدس�تورية وي -
 .تكافؤ الفرص بين الجنسين

منظور النوع ا4جتماعي ف�ي السياس�ات الوطني�ة بمراع�اة احتياج�ات ك�ل م�ن الرج�ل والم�رأة بعدال�ة، وتح�ديثھا باعتم�اد الدراس�ة ضمان إدماج  -
 .العلمية المعمقة وبمواكبة التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات

اجات ك�ل م�ن الرج�ل والم�رأة بعدال�ة، وبمواكب�ة ضمان إدماج منظور النوع ا4جتماعي في الخطط والبرامج والموازنات الوطنية بمراعاة احتي -
 .التطورات والمستجدات وأفضل الممارسات

  

  : ، اoتي)٢٠١٤-٢٠١٣(ين برنامج دعم المؤسسات والبرامج التنموية للعامضمن  التنفيذية تھاخطوضعت اللجنة في إطار 
 .المعنية الوزارات والمؤسساتالتخطيط ا4ستراتيجي المستجيب للنوع ا4جتماعي لدى  إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتنمية كفايات -
والموظف�ات ف�ي مكات�ب اللجن�ة الوطني�ة ف�ي المحافظ�ات الس�تة، بناء قدرات عضوات ا$مانة العامة في اللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة  -

تتص�ل ب�دمج الن�وع ف�ي مج�ا4ت ) اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية وشبكة ا4تصال م�ع المؤسس�ات الحكومي�ة(والشبكات العاملة معھا 
 .ا4جتماعي في التخطيط والموازنة والمتابعة والتقييم

  

  : الوحدات المعنية بالنوع ا�جتماعي في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية) ب(
 الوطني�ة اللجن�ة م�ن الدراس�ة وفري�ق م�ؤتمن من�ى. د أجرتھ�ا الت�ي: ا$ردن ف�ي الع�ام القط�اع ف�ي ا4جتماعي النوع إدماج واقع تدقيق دراسة ظھرتأ

 أو التنظيمي مستواھا كان مھما( المرأة أو ا4جتماعي بالنوع معنية وحدات لديھا حكومية وجھة ومؤسسة وزارة) ١٨( أن ٥٠المرأة لشؤون ا$ردنية
 السياس�ية، والتنمي�ة ا4جتماعي�ة، والتنمي�ة والعم�ل، اEس�مية، والمقدس�ات والش�ؤون وا$وق�اف والع�دل، الص�حة، :؛ وھي وزارات)الوظيفي شكلھا

 ودائ�رةالمھن�ي،  الزراع�ي، ومؤسس�ة الت�دريب الدولي، والخارجية، والزراعة، والتربية والتعليم، إضافة إلى مؤسسة اEق�راض والتعاون والتخطيط

                                                           

 .٢٠١٠نوعية، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة،  –دراسة كمية "/ تدقيق واقع إدماج النوع ا�جتماعي في القطاع العام في ا�ردن"منى مؤتمن وآخرون،  ٥٠
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 ھيئ�ة/المس�لحة الزراع�ي، والق�وات واEرش�اد للبح�ث ال�وطني المدني�ة، والمرك�ز الخدم�ة الحكومي�ة، ودي�وان العط�اءات ودائ�رة العام�ة، اEحصاءات
 ال�وزارات إجم�الي م�ن%) ٢٢٫٢٢( نس�بته م�ا الوح�دات ھ�ذه ل�ديھا الت�ي الحكومي�ة الجھ�ات ش�كلت وبذلك،. )المرفق رقم  (الدرك  ا$ركان، وقوات

 أو التنظيم�ي مس�تواھا ك�ان مھما( المرأة أو ا4جتماعي بالنوع معنية وحدات لديھا التي الحكومية المؤسسات أن أي الحكومية، والمؤسسات والدوائر
 الم�نظم العم�ل ينبغ�ي متواض�ع واق�ع وھ�ذا. ا$ردن ف�ي الرس�مي للقطاع المشكلة الحكومية المؤسسات ربع من أقل إلى نسبتھا تصل) الوظيفي شكلھا

وقد أشارت نتائج الدراس�ة  .ومؤسسات ودوائر وزارات: كافة الحكومية والمؤسسات المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة بين ما بالتعاون لتطويره
وتمكينھ�ا ف�ي الحي�اة مصفوفة رصد إنجازات وفعاليات ونشاطات المؤسسات الرسمية بشأن تنمية وتط�وير الم�رأة بشكل عام، ومن خل استعراض 

، أن الفعالي�ات وا$نش�طة التي لديھا وحدات معنية بالنوع ا4جتم�اعي أو الم�رأة) الحكومية الوزارات، والدوائر والمؤسسات والمراكز(وھي ، العامة
جھ�ة حكومي�ة عل�ى أنھ�ا ) ١٨(من إجمالي المؤسسات الحكومية التي استجابت للجانب النوعي م�ن الدراس�ة وع�ددھا %) ٥٠(التي أشارت أكثر من 

وج�ود مھ�ام عم�ل للوح�دة تتن�اول قض�ايا الم�رأة : تدخل ضمن اھتماماتھا الرئيسة وفي نطاق أعمالھا ومھامھا، كانت مرتبة تنازلياً عل�ى النح�و ا�ت�ي
، م��ع المؤسس��ات الحكومي��ةوعض��وية ش��بكة ا4تص��ال / عق��ة الش��راكة والتنس��يق م��ع اللجن��ة الوطني��ة ا$ردني��ة لش��ؤون الم��رأة، ووتنميتھ��ا وتمكينھ��ا

وت��دريبھا ھ��ا تعليمو تمك��ين الم��رأة :تفعالي��ات وأنش��طة ف��ي مج��ا4، واس��تھداف الم��رأة ف��ي السياس��ات والخط��ط والب��رامج وا$نش��طة وورش العم��لو
العم�ل عل�ى اEف�ادة م�ن ، واعيالمعني�ة ب�النوع ا4جتم� اتمأسس�ة الوح�د، وبناء الكفاءة المؤسسية والفردية فيما يتعلق بقضايا الم�رأة، ووتأھيلھا مھنياً 
العقات الثنائية والتعاوني�ة والمش�اركة والتش�بيك م�ع المنظم�ات ، ودمج النوع ا4جتماعي مفھوماً وتخطيطاً في البرامج والمشاريع، وخبرات المرأة

   .الحقوق اEنسانية والمرأة، والمرأة والفقر والتشغيل، ووالمؤسسات النسائية

  :العامة ا;حصاءات دائرة في ا�جتماعي النوع إحصاءات قسم )ج(
 خ�اص، بش�كل ا4جتم�اعي الن�وع وبيان�ات ع�ام بش�كل البيان�ات ونش�ر المعلوم�ة، واس�تخص ال�رقم 4ستخدام اEحصائي الوعي تعزيز على حرصاً 
 ب��النوع خاص��ة  إحص��ائية بيان��ات وت��وفير إع��داد بھ��دف ا4جتم��اعي، الن��وع إحص��اءات قس��م) ٢٠٠٥(ع��ام  ف��ي العام��ة اEحص��اءات دائ��رة أنش��أت

 وإج�راء ا4جتم�اعي، الن�وع بإحص�اءات خاص�ة بيانات قاعدة إنشاء: مھامه وتتضمن ،)الخ...اقتصادية ديموغرافية، اجتماعية، سكانية،( ا4جتماعي
 البيان�ات مس�تخدمي وتوعي�ة ا4جتم�اعي، ب�النوع المتعلق�ة والم�ؤتمرات الندوات وحضور التدريبية البرامج تنفيذ في والمشاركة وا$بحاث الدراسات

 ا4جتم��اعي، ب��النوع يتعل��ق فيم��ا البيان��ات مس��تخدمي احتياج��ات وتلبي��ة التنمي��ة، قض��ايا مختل��ف ف��ي ومؤش��راتھا ا4جتم��اعي الن��وع إحص��اءات بأھمي��ة
 الت�ي الجندري�ة المؤش�رات وت�وفير العق�ة ذات والدولي�ة واEقليمي�ة المحلي�ة الجھ�ات م�ع والتنس�يق ا$ردن، ع�ن الصادرة الدولية التقارير ومراجعة

 الفج�وات أش�كال مختل�ف لتقصي نشرھا، في والتوسع ا4جتماعي النوع إحصاءات لتطوير خاصة أھمية العامة اEحصاءات دائرة أولت وقد. تطلبھا
 الم�رأة" بعن�وان) ٢٠٠٨ ع�ام( ف�ي كتيب�اً  درتوأص�. المس�تدامة المجتمعي�ة التنمي�ة مس�ار ف�ي الفجوات ھذه تأثير مدى على والتعّرف السائدة النوعية
 أھ�م ويب�رز المعب�ر، البي�اني والش�كل ب�الرقم والتنمي�ة ا4جتم�اعي الن�وع قضايا يعرض واEنجليزية، العربية وباللغتين" أرقام في ا$ردن في والرجل

 والھج��رة، السياس��ية، والمش��اركة والعم��ل، والص��حة، والتعل��يم، الزواجي��ة، والحال��ة وا$س��ر، الس��كان،: مث��ل ع��دة، لمح��اور وفق��اً  النوعي��ة الفج��وات
 ال�واردة المعلوم�ات وتُش�كل ،٢٠١٢و ٢٠١٠ ع�امي ف�ي مماثل�ة كتيبات وأصدرت. والفقر الخاصة، ا4حتياجات ذوي والسكان والمسنين، والشباب،

 م�ن والرج�ل الم�رأة بقض�ايا المھتم�ين تُفي�د ا4جتم�اعي، للن�وع بيان�ات قاع�دة العق�ة ذات الجھ�ات عل�ى وتوزيعھ�ا نش�رھا ت�م الت�ي الكتيب�ات ھ�ذا في
 وبم�ا الم�دني، المجتم�ع ومنظم�ات والخ�اص الرس�مي المس�تويين عل�ى البيانات ات/ومنتجي ات/ومستخدمي ات،/ومعنيين ات/وباحثين ات/مخططين
 دخ�ول مح�ددات ودراس�ة ا$ردني�ة، الم�رأة مؤش�رات قاع�دة إع�داد: القس�م إنج�ازات وم�ن. الوطني�ة وتقاريرھا وخططھا دراساتھا إعداد في يُساعدھا

 ...المنازل من المعلومات تكنولوجيا استخدام ومسح المستحدثة العمل فرص مسح على جندرية نظرة وإعداد ا$ردني، العمل سوق في المرأة

                :                                                                                                                            لجنة المرأة وشؤون ا8سرة في مجلس النواب) د(
؛ الت�ي ت�نص عل�ى أن )٤٠(الم�ادة / ٢٠١٣مجل�س الن�واب لس�نة الن�واب بموج�ب النظ�ام ال�داخلي ل مجل�س ف�ي ا$س�رة وشؤون المرأة تم تشكيل لجنة

م�ن النظ�ام ذات�ه؛ ) ٦٠(وبموج�ب الم�ادة . المجلس ينتخب في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان المختلفة ومن ضمنھا؛ لجنة المرأة وش�ؤون ا$س�رة
لق�ة بش�ؤون الم�رأة وا$س�رة والطف�ل، ومتابع�ة السياس�ات والخط�ط دراس�ة الق�وانين وا$م�ور المتع: أنيطت بلجنة المرأة وشؤون ا$سرة المھام التالية

   .والبرامج الزمة لتمكين المرأة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً، ومتابعة برامج ا$مومة والطفولة والرعاية ا4جتماعية

  : لجنة المرأة في مجلس ا8عيان) ھـ(
ھ�ذه 4ق�ت ، وق�د أن وجودھ�ا سيس�ھم ف�ي دراس�ة الق�وانين م�ن زاوي�ة إنص�اف حق�وق النس�اء طق�اً م�نان لجنة المرأة في مجل�س ا$عي�ان جاء تشكيل

وتن�اط بلجن�ة الم�رأة وفق�اً للنظ�ام ال�داخلي  .أيض�اً  بل من المنظمات المدافعة ع�ن حق�وق الم�رأة ؛الخطوة ترحيباً وارتياحاً ليس فقط من ا$عيان النساء
 ومتابع�ة والطف�ل، وا$س�رة الم�رأة بش�ؤون المتعلق�ة وا$مور وا4قتراح�ات  القوانين دراسة :المھام التالية) ٣٠(المادة  /2014 لسنة لمجلس ا$عيان

وسياس��ياً، ودراس��ة السياس��ات والق��رارات الحكومي��ة المتعلق��ة  واقتص��ادياً  وثقافي��اً  اجتماعي��اً  الم��رأة لتمك��ين الزم��ة والب��رامج والخط��ط السياس��ات
  . لجنةباختصاص عمل ال

  : ا�جتماعي للضمانا�جتماعي في المؤسسة العامة  النوع ومأسسة دمج استراتيجية) و(
 لھ��ذه تنفيذي��ة عم��ل خط��ة وض��ع وت��م والتأميني��ة، واEداري��ة المالي��ة المؤسس��ة أعم��ال ف��ي ا4جتم��اعي الن��وع دم��ج إل��ى تھ��دف اس��تراتيجية وض��ع ت��م 

 وبن�اء اEداري�ة التھيئ�ة :التالية ا$ھداف على ا4ستراتيجية ھذه اشتملت وقد). ٢٠١٥-٢٠١٤( الزمنية الفترة خل تطبيقھا إلى ليصار ا4ستراتيجية،
 وتعزي�ز ، ونش�ر)وخارجي�ة داخلي�ة( جندري�ة بيان�ات قاع�دة المؤسس�ة، وإنش�اء ف�ي ا4جتماعي النوع ا4جتماعي، وتدقيق النوع فريق أعضاء قدرات
 .ا4جتماعي النوع ومأسسةالمؤسسة،  في ا4جتماعي النوع مفھوم



٦٤ 

 

  مجال حقوق اإلنسان للمرأة -ط

  :دور المركز الوطني لحقوق ا;نسان في حماية وتعزيز حقوق المرأة
بشخص�ية اعتباري�ة ذات اس�تقل م�الي  ٢٠٠٦لس�نة ) ٥١(تتمت�ع بموج�ب الق�انون رق�م  مس�تقلةالمركز الوطني لحقوق اEنسان؛ ھو مؤسسة وطني�ة 

وباش�ر المرك�ز . ستقل الت�ام ف�ي ممارس�ة كاف�ة ا$نش�طة والفعالي�ات الفكري�ة والسياس�ية واEنس�انية المتعلق�ة بحق�وق اEنس�انوإداري، إلى جانب ا4
ومنذ ذلك الت�اريخ وھ�و يس�عى إل�ى تعزي�ز وحماي�ة حق�وق الم�رأة ف�ي ا$ردن، وق�ام بإنش�اء وح�دة حق�وق . ٢٠٠٣أعماله في ا$ول من حزيران لعام 

، حي�ث تت�ولى ھ�ذه الوح�دة مھ�ام ا4ط�ع والمتابع�ة الدائم�ة لواق�ع حق�وق الم�رأة وممارس�اتھا ف�ي المملك�ة برص�د وتس�جيل )١/٥/٢٠١٠(المرأة في 
ل�ف وتنظيم المعلومات الخاصة بھ�ذه الحق�وق، إض�افة ال�ى مھ�ام اس�تم الش�كاوى والتظلم�ات وطلب�ات المس�اعدة م�ن النس�اء والھيئ�ات النس�ائية بمخت

بويبھا وتصنيفھا وتحديد سبل التعامل معھا سواء باEحالة إلى الجھات المختصة أو المعالجة المباشرة، بالتع�اون والتنس�يق م�ع الوسائل، ودراستھا وت
ئل، بم�ا وحدات المركز المعنية وبالذات مع وحدة متابعة وإنھاء حا4ت التجاوز، كما تتولى الوحدة المساھمة في تعزيز حقوق الم�رأة بمختل�ف الوس�ا

عمل مع المؤسسات الحكومية والھيئات الوطنية ومنظم�ات المجتم�ع الم�دني، وترس�يخ مب�ادئ المس�اواة وع�دم التميي�ز بس�بب الج�نس، ودراس�ة فيھا ال
ونظ�راً لخصوص�ية العق�ة ب�ين الم�رأة والطف�ل؛ تت�ولى ھ�ذه . كافة التشريعات الوطنية ذات العقة وتطويرھا من أجل حماية وتعزيز حق�وق الم�رأة

 . حماية وتعزيز حقوق الطفلالوحدة 
  

  :حماية وتعزيز حقوق المرأة
 او ي��تم اس��تقبال الش��كاوى المتعلق��ة بانتھاك��ات حق��وق الم��رأة وتوثيقھ��ا وتض��مينھا ف��ي التقري��ر الس��نوي للمرك��ز والتحق��ق منھ��ا لمعالج��ة اي تج��اوزات

التش�ريعية أو انتھاكات تتعرض لھا المرأة، ومتابعة اتخ�اذ اEج�راءات الزم�ة لھ�ذه الغاي�ة بم�ا ف�ي ذل�ك تس�ويتھا او إحالتھ�ا إل�ى الس�لطة التنفيذي�ة أو 
الجھ�ات ذات وللمركز أن يطلب أي معلوم�ات أو بيان�ات أو إحص�اءات 4زم�ة لتحقي�ق أھداف�ه م�ن . المرجع القضائي المختص Eيقافھا وإزالة آثارھا

اط العقة، وعلى ھذه الجھات إجابة طلب المركز دون إبطاء أو تأخير، ولسرعة متابعة الشكاوى م�ع الجھ�ات ذات العق�ة أنش�ا المرك�ز ش�بكة ض�ب
ل المقابل�ة وم�ن الج�دير بال�ذكر، أن�ه ي�تم اس�تقبال الش�كاوى م�ن النس�اء أنفس�ھن أو غي�رھم م�ن خ�. ارتباط من مختلف الوزارات والدوائر الحكومي�ة

ات /ولتخفيف معاناة السفر على النس�اء أنش�أ المرك�ز ش�بكة مح�امين. الشخصية أو الفاكس أو البريد ا4لكتروني أو الصحف المحلية أو الخط الساخن
اء بھ�دف تلق�ي من ضباط ا4رتباط في كافة محافظ�ات المملك�ة، وق�ام المرك�ز بت�دريبھم عل�ى رص�د ش�كاوى انتھاك�ات حق�وق اEنس�ان بم�ا ف�يھم النس�

وف��ي م�ا يتعل��ق بع�دد الش��كاوى المتعلق�ة بحق��وق الم��رأة الت�ي اس��تقبلھا المرك�ز ال��وطني لحق��وق . الش�كاوى م��ن الم�واطنين ومعالج��ة انتھاك�ات حق��وقھم
بل�غ ع�دد م�ن إجم�الي ع�دد الش�كاوي، كم�ا %) ٤١(ش�كوى تُمث�ل م�ا نس�بته ) ١٠٩١(، فقد بل�غ ع�ددھا )٢٠١١-٢٠٠٤(اEنسان وتابعھا خل الفترة 

م�ن إجم�الي طلب�ات المس�اعدة الت�ي اس�تقبلھا المرك�ز ال�وطني %) ٤٥(طلب�اً تُمث�ل م�ا نس�بته ) ٧٢٥(طلبات المساعدة المقدمة من النساء لنفس الفت�رة 
  ).      ٢٢المرفق رقم (لحقوق اEنسان خل نفس الفترة 

القانوني�ة والسياس�ية وا4جتماعي�ة والفكري�ة، وإع�داد المطبوع�ات الدوري�ة وغي�ر ولغايات تعزيز حقوق المرأة؛ فقد تم إج�راء الدراس�ات والبح�وث  -
حق الم�رأة الريفي�ة ف�ي الغ�ذاء، ودراس�ات حق�وق اEنس�ان ف�ي : الدورية المتعلقة بحقوق اEنسان بعامة مع اEشارة إلى حقوق المرأة بخاصة، وأھمھا

ق اEنس�ان ف�ي ا$ردن، واس�تطع طلب�ة الجامع�ة ح�ول تعري�ف العن�ف ض�د الم�رأة، مدخل ببلوغرافي، واس�تطع ال�رأي الع�ام ح�ول حق�و: ا$ردن
حماي�ة النس�اء م�ن العن�ف مس�ؤولية م�ن؟ والعن�ف ض�د الم�رأة ف�ي ا4تفاقي�ات الدولي�ة، : وإصدار مجموعة من المطويات تناولت الموضوعات التالي�ة

  .ة ضد ا$خق وا�داب العامة، وحقوق الطفلوالعنف ضد المرأة في المواقع اEلكترونية، والتحرش الجنسي جريم
س�تة تق�ارير دوري�ة ح�ول : قام المركز ال�وطني لحق�وق اEنس�ان؛ بإص�دار العدي�د م�ن التق�ارير الت�ي تتعل�ق بتعزي�ز وحماي�ة حق�وق النس�اء، أبرزھ�ا -

أوضاع المسنين ف�ي المملك�ة، وعم�ل ا$طف�ال  أوضاع ا$طفال المجردين من حريتھم في مؤسسات الدفاع ا4جتماعي، والتقرير الدوري ا$ول حول
  .من منظور حقوق اEنسان

المختلفة، تم توقيع مذكرة تفاھم بين المركز الوطني لحقوق اEنسان ووزارة التربية والتعليم، للعمل على تدريس حقوق النساء في مستويات التعليم  -
 . مدرسيةمن خل إدماج مفاھيم حقوق اEنسان والمرأة ضمن المناھج ال

  

  :إعداد التقرير السنوي 8وضاع حقوق ا;نسان في ا8ردن
ة ي��تم إع��داد التقري��ر الس��نوي $وض��اع حق��وق اEنس��ان ف��ي ا$ردن، حي��ث يتن��اول كاف��ة حق��وق اEنس��ان المدني��ة والسياس��ية وا4قتص��ادية وا4جتماعي��

ويتن�اول التقري�ر ف�ي جزئي�ة حق�وق . لطف�ل وكب�ار الس�ن وذوي اEعاق�ةوالثقافية، وحقوق الفئات ا$خرى ا$كث�ر عرض�ة لنتھ�اك كحق�وق الم�رأة وا
المرأة والتطورات والمستجدات والتحديات والتطلعات على الساحة الوطني�ة والدولي�ة م�ن جان�ب التش�ريعات والسياس�ات والممارس�ات، وم�ا رص�ده 

لسنوي يتم رفعه إلى جلة الملك والحكوم�ة ومجل�س ا$م�ة والمجتم�ع ومن الجدير بالذكر بأن التقرير ا. المركز الوطني من انتھاكات حقوق اEنسان
  . تقارير) ٨(المدني، وقد قدم المركز الوطني لحقوق اEنسان لغاية تاريخه 

 

  :تنفيذ البرامج التدريبية والورش التوعوية بحقوق المرأة
المدني�ة والسياس�ية وا4قتص�ادية وا4جتماعي�ة والثقافي�ة لجمي�ع فئ�ات تم تنفيذ البرامج والندوات وا$نشطة ذات الط�ابع التوع�وي ف�ي مختل�ف الحق�وق 

المجتمع وفي جميع مناطق المملكة، حيث أن أغلب الدورات العامة والمتخصصة في مجا4ت حقوق اEنسان تتن�اول حق�وق الم�رأة بش�كل مباش�ر أو 
المرأة، وا�ث�ار ا4جتماعي�ة وا4قتص�ادية والنفس�ية ل�زواج ا$ردني�ات م�ن التوعية باتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد : غير مباشر، أھمھا

عوائ�ق الت�ي أجانب، والتعريف بحقوق الفتيات المعنفات، وحقوق المرأة الريفية، وإدماج الم�رأة ذات اEعاق�ة ف�ي الحي�اة العام�ة والسياس�ية، وإزال�ة ال
يقات المتعلقة بالمرأة المعنفة، والمسؤولية ا4جتماعية تج�اه كب�ار الس�ن م�ع التركي�ز عل�ى تمنع مشاركة ا$شخاص المعوقين في الحياة العامة، والتحق

عدة، وحقوق المرأة المسنة، وآليات حماية المرأة والطفل الجئ، وا$ھلية القانونية لWشخاص المعوقين، وحقوق العامت في المھن اEدارية المسا
  . التعريف با4تجار بالبشر والعنف ضد المرأةو عنف ا$سري،المرأة في اEرث، وحماية ا$طفال من ال



٦٥ 

 

  :إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة
،  ويھدف إلى إيجاد آلية ٢٠١٢تم إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة ضمن الموقع اEلكتروني للمركز الوطني لحقوق اEنسان في شھر آذار لعام 

وق الم��رأة ف��ي ا$ردن بالتع��اون والتنس��يق الت��ام م��ع كاف��ة ا$ط��راف ذات العق��ة س��واء أك��انوا م��ن مؤسس��ية متخصص��ة لرص��د ومتابع��ة أوض��اع حق��
ويتن�اول المرص�د . واضعي السياسات أو منفذيھا، للمساھمة في إعداد وتطوير السياس�ات وا4س�تراتيجيات الوطني�ة المتعلق�ة ب�المرأة ومتابع�ة تنفي�ذھا

لتش�ريعات المحلي�ة والعدي�د م�ن الدراس�ات وا$بح�اث المتعلق�ة بحق�وق الم�رأة؛ المدني�ة والسياس�ية وا4قتص�ادية حقوق المرأة في ا4تفاقيات الدولية وا
.  الم�رأةوا4جتماعية والثقافية، سواء الصادرة من المؤسسات الحكومية أو منظم�ات المجتم�ع الم�دني، والتق�ارير الدوري�ة والوطني�ة المتعلق�ة بحق�وق 

ة بالرصد الميداني الذي يقوم ب�ه المرك�ز ال�وطني، وتحلي�ل ش�كاوى الم�رأة الت�ي اس�تقبلھا المرك�ز وتابعھ�ا، م�ن حي�ث أھ�م ويحتوي على تقارير متعلق
علماً بان ھذا المرص�د؛ ھ�و نت�اج أح�د البن�ود الت�ي وردت ف�ي . حقوق المرأة المنتھكة وآلية ورود شكاوى المرأة ونسبتھا حسب المحافظات والجنسية

صة بمجابھة العنف ضد المرأة؛ م�ا ب�ين المرك�ز ال�وطني لحق�وق اEنس�ان، ووزارة التنمي�ة ا4جتماعي�ة، ووزارة الداخلي�ة، وإدارة مذكرة التفاھم الخا
ويقوم المركز بالتوقيع على م�ذكرات التف�اھم م�ع الجھ�ات المعني�ة لغاي�ات التش�بيك والتنس�يق . حماية ا$سرة، واللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة

ويق�وم المرك�ز ال�وطني بتغذي�ة المرص�د ال�وطني . ولرفع سقف الحماية القانونية وا4جتماعية لقضايا المرأة والطفل بھدف إيجاد آلي�ة مؤسس�ية معھا،
  .بكل ما ھو جديد بحقوق المرأة

 

ق النائي��ة والمحروم��ة م��ن رص��د القض��ايا المتعلق��ة بحق��وق النس��اء وا8طف��ال، وخاص��ة الت��ي تع��اني منھ��ا الفئ��ات المھمش��ة والمقيم��ة ف��ي المن��اط
  :الخدمات

نفي�ذاً نظراً لكون المركز الوطني لحقوق اEنسان يُعنى برصد وتوثيق انتھاكات حقوق اEنسان في جميع محافظ�ات المملك�ة والعم�ل عل�ى إزالتھ�ا، وت
ية للمؤسسات الوطنية لحقوق اEنس�ان ع�ام لتوصيات بيان عّمان وخطط العمل المرتبطة به والصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيق الدول

ق ، قامت وحدة حقوق المرأة في التوسع برصد حقوق النساء وا$طفال خاصة تلك القضايا التي تُعاني منھا الفئات المھمشة والمقيمة في مناط٢٠١٢
الت�ي ) ١٠و ٥(وتحدي�داً الم�واد  ٢٠٠٦لس�نة ) ٥١(وذلك با4ستناد إل�ى ق�انون المرك�ز ال�وطني لحق�وق اEنس�ان رق�م . نائية والمحرومة من الخدمات

خول��ت المرك��ز ص��حية مراقب��ة أوض��اع حق��وق اEنس��ان ف��ي المملك��ة ا$ردني��ة الھاش��مية والتحق��ق م��ن مراعاتھ��ا، بھ��دف معالج��ة أي تج��اوزات أو 
العديد من الزيارات للق�رى ف�ي مختل�ف محافظ�ات  ولھذا فقد تم تنفيذ. انتھاكات تقع على حقوق اEنسان ومتابعة اتخاذ اEجراءات الزمة لھذه الغاية

حق�وق الم�رأة ف�ي الحي�اة السياس�ية والمش�اركة العام�ة، وحق�وق الم�رأة : المملكة، وق�د ش�ملت الموض�وعات الت�ي ت�م الح�ديث م�ع النس�اء بخصوص�ھا
  .ا4قتصادية وا4جتماعية والثقافية، والعنف ضد المرأة، وحقوق المرأة الصحية والصحة اEنجابية

زي�ارة للمن�اطق النائي�ة موزع�ة عل�ى محافظ�ات المملك�ة، ) ٣٨(وفي ما يتعلق بأماكن الزيارة؛ فقد بل�غ ع�دد الزي�ارات الت�ي ت�م تنفي�ذھا حت�ى تاريخ�ه 
اEنسان بم�ا يتضمن قائمة بأسماء القرى التي تم زيارتھا حسب المحافظات، وقد التقى الفريق الزائر من المركز الوطني لحقوق ) ٢٣المرفق رقم (و

  .امرأة في كل زيارة) ٤٠-٢٥(معدله 
لم يكن للمرأة في معظ�م الق�رى الت�ي ت�م زيارتھ�ا أي دور فعل�ي س�واء ف�ي ا4نتخاب�ات البلدي�ة أو : وقد اتضح من خل تلك الزيارات الميدانية ما يلي

ن قبل ذويھا 4نتخاب شخص مع�ين ت�م اختي�اره، وع�ادة البرلمانية سوى ممارسة حق ا4نتخاب، الذي يمارس عادةً في ظل توجيھات أو ضغوطات م
العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة بحرمانھا م�ن ممارس�ة حقھ�ا بالمش�اركة ف�ي  أشكالما تجتمع الظروف ليكون المنتخب رجً، وھذا يمثل أحد 

ى نس�اء المجتمع�ات المحلي�ة ومع�رفتھن بحق�وقھن بش�كل وت�دني مس�توى ال�وعي الق�انوني ل�د. اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتھا السياسية بحري�ة
 عام، بسبب عدم وصول المؤسسات الرسمية التي تُعنى بحقوق المرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعني�ة إل�ى جمي�ع من�اطق ا$ري�اف والب�وادي ف�ي

، وال��نقص ف��ي المراف��ق الص��حية ..اري��ة أو مخ��ابزوا4فتق��ار لوج��ود متنزھ��ات أو مكتب��ات عام��ة أو مع��ب أطف��ال، أو أس��واق أو مح��ال تج. المملك��ة
Eنج�اب والكوادر الطبية وا$دوية في المراكز الصحية، وعدم توفر طبيبات نسائية في القرى، ا$مر الذي يؤثر على صحتھن وعلى زيادة معد4ت ا

مارية من قبل القطاع الخاص في المناطق النائية، وقل�ة كما تُعاني نساء القرى من البطالة، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود مشاريع استث. لديھن
وق�د ق�ام المرك�ز ال�وطني لحق�وق ا4نس�ان بإع�داد تقري�ر ع�ن ك�ل . وجود وسائط مواصت من القرى إلى أي منطقة أخرى أو إلى مرك�ز المحافظ�ة

ر عل�ى مختل�ف ال�وزارات والمؤسس�ات والجھ�ات المعني�ة زيارة، وتم رفعھا ومخاطبة رئاسة الوزراء بفحواھا، والذي قام بدورة بتعم�يم ھ�ذه التق�اري
 .لدراستھا وإجراء الزم بصددھا

 

  : التوعية والتدريب على إعAن خطة عمل عمان
، باش�ر المرك�ز ال�وطني )٢٠١٢/ ١١/  ٦و ٥(بعد انتھاء أيام الم�ؤتمر ال�دولي الح�ادي عش�ر للمؤسس�ات الوطني�ة لحق�وق اEنس�ان ف�ي عم�ان ي�ومي 

ان بعقد لقاء تشاوري يضم مختلف الجھات الحكومية وغير الحكومي�ة ومؤسس�ات المجتم�ع الم�دني المعني�ة بحق�وق الم�رأة، وض�م اللق�اء لحقوق اEنس
وزارات العمل والصحة والتنمية السياسية  والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية ا4جتماعية، وص�ندوق المعون�ة الوطني�ة، : الجھات الحكومية التالية

ات ع�ن اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة، باEض�افة إل�ى /ئة المستقلة لنتخابات، ومديرية ا$من العام، وإدارة حماي�ة ا$س�رة، وممثل�ينوالھي
الم�رأة   جمعية معھد تضامن النساء ا$ردني، وتجمع لجان المرأة الوطني ا$ردني، والمجلس ا$على للسكان، واتح�اد: الجھات غير الحكومية التالية

وتخل�ل اللق�اء التوعي�ة ب�اEعن ومح�اوره، وت�م العم�ل . ا$ردنية، وميزان لحقوق اEنسان، ومؤسسة نھر ا$ردن، والمجلس الوطني لش�ؤون ا$س�رة
على تقسيم المشاركين إلى أربع مجموع�ات عم�ل ك�ل مجموع�ة تتح�دث ع�ن مح�ور م�ن المح�اور المتعلق�ة ب�إعن خط�ة عم�ل عم�ان، بھ�دف تحدي�د  
الطريقة لرصد ا4نتھاك ورفع الوعي لدى كل جھة حسب طبيعة  عملھ�ا واختصاص�ھا، وق�د  أجم�ع المش�اركون عل�ى ض�رورة العم�ل عل�ى  توعي�ة 

وبع�د انتھ�اء اللق�اء، ت�رك . وتدريب  النساء والفتيات ف�ي الق�رى النائي�ة  بمض�مون اEع�ن، وم�ن ث�م العم�ل عل�ى  كس�ب وتأيي�د  الجھ�ات  الحكومي�ة
وعم�ل . المجال أمام الجھات المعنية من وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني، للعمل على مضامين اEع�نالمركز 

  . التوعيةالمركز الوطني لحقوق اEنسان على ترجمة بنود اEعن إلى اللغة العربية وتوزيعه على الجھات المعنية لستفادة منه أثناء التدريب و



٦٦ 

 

لمركز بمخاطبة الجھات الرسمية بضرورة تزويده باEجراءات التي اتخ�ذتھا  تل�ك الجھ�ات ح�ول تنفي�ذ التوص�يات المتعلق�ة ببن�ود اEع�ن ك�ل وقام ا
زي�ارة، ) ٢٠(جھة حسب ا4ختصاص، ولم يكتف المركز بإرسال كتاب مخاطبة بل عمل على تنفي�ذ ع�دد م�ن الزي�ارات إل�ى الجھ�ات المعني�ة بلغ�ت 

ات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وال�دخول ف�ي ح�وار تفص�يلي /الزيارة مقابلة المعنيينوتم أثناء 
  .حول ما تم إنجازه من  قبلھم  فيما يتعلق ببنود إعن عمان

 

  ):٢٠١٢ – ٢٠١٠(الخطة ا�ستراتيجية للمركز الوطني لحقوق ا;نسان 
ي خطة استراتيجية لمدة ثثة سنوات أن تتكفل بكل المھام المطلوبة من أي منظمة كالمركز الوطني لحق�وق اEنس�ان، ف�إن الخط�ة بما أنه 4 يمكن $

  :ركزت على إنجاز المھام الرئيسة الثث التالية) ٢٠١٢ – ٢٠١٠(
لمھم�ات الفرعي�ة التالي�ة؛ رص�د ومراقب�ة أوض�اع حماية حقوق اEنسان من خل عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى، وذلك بالتركيز عل�ى ا  -أ 

لمث�ل حقوق اEنسان في المملكة، ومراقبة التزام الحكومة بالمشورة والتوصيات التي يقدمھا المركز وبالتالي تطوير نظام مراقبة من�تظم وفع�ال 
المملك�ة، وإص�دار تق�ارير متخصص�ة ح�ول  ذلك ا4لتزام من قبل دوائر الدولة، وإصدار تقرير سنوي ح�ول الوض�ع الع�ام لحق�وق اEنس�ان ف�ي

قض�ايا معين�ة بخص��وص حق�وق اEنس�ان، مث��ل تقري�ر مراك��ز اEص�ح والتأھي�ل، وتحس��ين أداء وح�دة الرص�د والش��كاوى بخص�وص التعام��ل 
لزم من خل تص�ويب المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى المركز طبقاً لمعايير يتم وضعھا في دليل التعامل مع الشكاوى، وحل القضايا حسبما ي

ن�اء ا$وضاع من قبل السلطات الحكومية المعنية أو اEجراءات القضائية خصوصاً بالنسبة لنتھاكات المنظمة لحقوق اEنسان التي قد تظھر أث
  .العمل أو من خل المصالحة والوساطة

ث وتقديم النصح والمشورة إلى الحكومة؛ ففي مجال التوعية تعزيز حقوق اEنسان من خل برامج التوعية وا4تصال والتعليم والتدريب والبح  -ب 
وا4تصال يتم التركيز على المھمات الفرعية التالية؛ نشر ثقافة حقوق اEنسان على أكبر نطاق ممكن، وتشجيع ونش�ر الممارس�ات الفض�لى ف�ي 

وفي مج�ال التعل�يم والت�دريب والبح�ث . الخدمة المدنيةمجال حقوق اEنسان، والترويج �ليات الشكاوى الداخلية للمؤسسات الحكومية وموظفي 
على حقوق اEنسان يتم التركي�ز عل�ى المھم�ات الفرعي�ة التالي�ة؛ إدم�اج تعل�يم حق�وق اEنس�ان ف�ي التعل�يم الرس�مي وغي�ر الرس�مي بم�ا ف�ي ذل�ك 

قوق اEنسان، وإع�داد البح�وث والدراس�ات ف�ي المستوى الجامعي، وتكثيف حمت التوعية والحمت اEعمية، وإعداد وإدامة ونشر مواد ح
وف��ي مج��ال تق��ديم النص��ح والمش��ورة إل��ى الحكوم��ة ي��تم التركي��ز عل��ى المھم��ات الفرعي��ة التالي��ة؛ مراجع��ة التش��ريعات . مج��ال حق��وق اEنس��ان

تش�ريعات الوطني�ة م�ع المع�ايير والسياسات والممارسات الحالية والمقترحة، وإعداد مس�ودات الق�وانين والتع�ديت المقترح�ة بھ�دف مواءم�ة ال
  .فاقياتالدولية، وتقديم المشورة والتدريب حول تطبيق ا4تفاقيات الدولية، وتقديم المشورة بخصوص إعداد التقارير الدولية وتقارير ھيئات ا4ت

وتطويرھ�ا م�ن ناحي�ة، وتط�وير عق�ات تطوير الوظائف المؤسسية الرئيسة للمركز في مجا4ت رسم سياسات الموارد البشرية والتخطيط لھ�ا   -ج 
س�م المركز مع الشركاء الرئيسين في المجتمع المدني والدوائر الحكومية وشبكة المراكز الدولية لحقوق اEنسان م�ن ناحي�ة ثاني�ة، فف�ي مج�ال ر

في المركز وتعزيز ا$داء من خل سياسات الموارد البشرية وتطويرھا يتم التركيز على المھام الفرعية التالية؛ تطوير معارف ومھارات موظ
التخط��يط الش��امل، وإع��داد أدل��ة العم��ل واEرش��ادات وتنس��يق التخط��يط ا4س��تراتيجي والتش��غيلي، وإع��داد مدون��ة لس��لوك الع��املين ف��ي المرك��ز، 

أم�ا ف�ي مج�ال . يقهوتحسين خدمات المركز المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملك�ة، وض�مان الوص�ول إل�ى التموي�ل الخ�ارجي وتنس�
ي�د تطوير عقات المركز مع الشركاء فيتم التركيز على المھام الفرعية التالية؛ تأسيس شبكة لمنظم�ات المجتم�ع الم�دني لتنس�يق أنش�طتھا وتحد

المس��تويين الش�ركاء للعم��ل عل��ى المش��روعات المش�تركة، وتأس��يس آلي��ات ارتب��اط م�ع ال��دوائر الحكومي��ة المعني��ة لتحفي�ز العم��ل المش��ترك عل��ى 
 .التنفيذي والتشريعي، وتأسيس فرق وطنية للرصد والتحقق في مجا4ت محددة تشكل أولويات وطنية

 

 :اللجنة الوطنية للتربية على حقوق ا;نسان
ف قي�ادة تعمل منظمة اليونسكو على تشجيع اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على نشر البحوث لتعزيز التعل�يم ف�ي مج�ال حق�وق اEنس�ان؛ بھ�د

عزي�ز العمل في مكافحة جميع أش�كال التميي�ز عل�ى الص�عيد ال�وطني واEقليم�ي وال�دولي؛ ولتش�جيع التع�اون ب�ين جمي�ع الجھ�ات الفاعل�ة والش�بكات لت
تھدف بذلك إلى تحقيق ثثة أھ�داف  الديمقراطية ولمزيد من التفكير في أشكال العنف الجديدة، 4 سيما من خل وضع خطط إقليمية لWمن البشري،

ع الجھ�ات تعزيز الوعي؛ وأن تكون حافزاً في مج�ال حق�وق اEنس�ان عل�ى ا$ص�عدة اEقليمي�ة والوطني�ة والدولي�ة؛ وتعزي�ز التع�اون م�ع جمي�: رئيسة
ولھذا دأبت اللجنة الوطنية للتربية على حقوق اEنسان والتي مقرھا وزارة التربية والتعليم، بالعمل على تنفيذ خط�ط تربوي�ة لنش�ر . الفاعلة والشبكات

ي�ة، وتھ�دف إل�ى مفاھيم حقوق اEنسان من خل تنفيذ خطة عم�ل وطني�ة للتربي�ة عل�ى حق�وق اEنس�ان تش�مل مختل�ف المؤسس�ات والقطاع�ات ا$ردن
ات ف�ي ال�وزارات والمؤسس�ات /تعزيز ثقافة ومھارات حقوق اEنسان ل�دى الطلب�ة والش�باب، وإدماجھ�ا ف�ي النظ�ام التعليم�ي، وبن�اء ق�درات الع�املين

 .ادي لم يتم إنجازھا، ولكن لعدم توافر الدعم الم)٢٠١١-٢٠٠٨(وقد كان من المفترض أن يتم تنفيذھا خل الفترة . العاملة في مجال حقوق اEنسان
 

  ":التوعية القانونية وكسب التأييد ;صAح القوانين المعززة للمساواة الجندرية"مشروع 
، تنفي�ذ مش�روع "جمعية نقاب�ة المح�امين والقض�اة ا$م�ريكيين"، وبالتعاون والدعم من ٢٠١٣باشرت اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة منذ عام 

، حي�ث يھ�دف ھ�ذا المش�روع إل�ى نش�ر التوعي�ة القانوني�ة ب�أبرز وأھ�م "سب التأييد Eصح القوانين المعززة للمساواة الجندريةالتوعية القانونية وك"
م�ن ا$ولويات التشريعية للمرأة ا$ردنية في كافة المجا4ت وعلى مختلف الصعد، كما ويھدف المشروع إلى كسب تأيي�د المش�رعين وص�ناع الق�رار 

ولتحقيق ھذه ا$ھداف تم تش�كيل مجم�وعتي عم�ل تض�م خب�راء وخبي�رات ف�ي الق�انون وقض�ايا الم�رأة، . يعات التي تميّز ضد المرأةأجل تعديل التشر
المجموع�ة  ا$ولى معنية بموضوع التوعية القانونية، والثانية معنية بموضوع كسب التأييد، وفيما يتعلق بمجموعة التوعية القانوني�ة؛ فق�د أع�دت ھ�ذه

الكتيبات التوعوية في مجال عدد من التشريعات التي تھم المرأة وتم�س حياتھ�ا ا4جتماعي�ة والعملي�ة، وبص�يغة مبس�طة وس�ھلة Eف�ادة أكب�ر عدداً من 
أم�ا ف�ي م�ا يتعل�ق بمجموع�ة كس�ب التأيي�د؛ فتعم�ل ھ�ذه المجموع�ة عل�ى إع�داد أوراق حق�ائق ومقترح�ات لتع�ديل التش�ريعات . عدد ممكن م�ن النس�اء

/ ات في محافظ�اتھم بحض�ور ممثل�ين/ات وصناع القرار، لغايات كسب التأييد للتعديت المقترحة، وعقد لقاءات مع البرلمانين/للبرلمانيينوإيصالھا 
كم�ا ت�م م�ن . ممثت عن منظمات المجتمع المدني في ھذه المحافظات، لغايات الخروج بأبرز أولوي�ات اEص�ح التش�ريعي للنس�اء ف�ي المحافظ�ات
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في مقر اللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة، وال�ذي يض�م العدي�د م�ن الوث�ائق " مركز المصادر والمعلومات"ذه المشروع إنشاء وتجھيز خل ھ
 .والمراجع التي تھم المرأة في كافة المجا4ت

 

  :تعيين المنسق الحكومي لحقوق ا;نساناستحداث وحدة حقوق ا;نسان في رئاسة الوزراء، و
اث وحدة حقوق اEنسان في رئاس�ة ال�وزراء، يُع�د بمثاب�ة مؤش�ر حقيق�ي عل�ى رغب�ة الحكوم�ة ا$ردني�ة ف�ي ترقي�ة منظوم�ة حق�وق اEنس�ان إن استحد

امل�ة الوطنية، وإزالة ا4نتھاكات وتعزيز حقوق اEنسان في ا$ردن، إضافة إلى رغبة الحكومة في التواصل مع جميع مؤسس�ات المجتم�ع الم�دني الع
وتكليف�ه  )٢٠١٤/آذار(وق�د ت�م تعي�ين المنس�ق الحك�ومي لحق�وق اEنس�ان ف�ي  .قوق اEنسان $ھمية دورھا وأثرھ�ا ا4يج�ابي ف�ي المجتم�عفي مجال ح

باEش��راف عل��ى الوح��دة ومتابع��ة أعمالھ��ا، لتنس��يق الجھ��ود الحكومي��ة وزي��ادة التع��اون وا4تص��ال الحك��ومي م��ع المرك��ز ال��وطني لحق��وق اEنس��ان 
الم�دني المعني�ة بحق�وق اEنس�ان، ورص�د ومتابع�ة جمي�ع التق�ارير والمحظ�ات الص�ادرة عنھ�ا والتنس�يق حولھ�ا، وتعزي�ز س�بل  ومؤسسات المجتمع

وقد طلب رئيس الوزراء م�ن ال�وزارات . التعاون المشترك في إطار تكامل ا$دوار وبناء الشراكات الفاعلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني
في رئاسة ال�وزراء ولتمك�ين الوح�دة  والمؤسسات والھيئات العامة، تسمية ضابط ارتباط من قبلھا للتنسيق مع وحدة حقوق اEنسانوالدوائر الرسمية 

  . وأشار إلى أنه ستعقد لقاءات بصورة دورية لضباط ا4رتباط لتنسيق الجھود الحكومية المشتركة من أداء مھامھا على الوجه المطلوب،
 

 :المملكة ق ا;نسان فينحو خطة وطنية لحقو
تشكيل لجنة فنية مصغرة برئاسة وزير العدل؛ بھدف صياغة مسودة خطة وطنية شاملة لحقوق اEنسان في ) ٢٠١٤/نيسان(قرر رئيس الوزراء في 

ة، والمف�وض الع�ام لحق�وق رئيس ديوان التشريع والرأي، وا$مينة العامة للجنة الوطنية ا$ردنية لش�ؤون الم�رأ: وتضم اللجنة في عضويتھا. المملكة
  . اEنسان، والمنسق الحكومي لحقوق اEنسان، ونقيب الصحفيين

وقد أوع�ز رئ�يس ال�وزراء ف�ي كت�اب عمم�ه عل�ى ال�وزارات وال�دوائر والمؤسس�ات الرس�مية المعني�ة، بض�رورة إج�راء مراجع�ة ش�املة للتش�ريعات 
كم�ا طال�ب رئ�يس . د والمواثي�ق الدولي�ة لحق�وق اEنس�ان الت�ي ص�ادقت عليھ�ا المملك�ةالمرتبطة بھا والتي تحت�اج إل�ى مواءم�ة م�ع ا4تفاقي�ات والعھ�و

ت�ي م�ن الوزراء الوزارات والمؤسسات المعنية بتزويد المنسق الحكومي لحقوق اEنسان في رئاسة الوزراء، بتقارير ربع سنوية حول إنجازاتھا، وال
  .د وا4تفاقيات الدولية لحقوق اEنسانشأنھا اEسھام في تنفيذ التزامات المملكة بموجب العھو

  
  مجال المرأة واNعPم -ي

لق�رارات لقد بحث مؤتمر بيجين عقة المرأة بوسائل اEعم في محاور رئيسة، فأكد أھمية تولي المرأة العديد من المناص�ب اEداري�ة الت�ي تص�نع ا
ومس�اندة اEعمية، ودعا إلى إنش�اء ش�بكات إعمي�ة محلي�ة وإقليمي�ة وعالمي�ة خاص�ة ب�المرأة؛ لض�مان الت�دفق ال�دولي للمعلوم�ات، وتب�ادل ا�راء، 

ورك�ز الم�ؤتمر أيض�اً عل�ى أھمي�ة اس�تثمار وس�ائل ا4تص�ال الحديث�ة م�ن ش�بكة اEنترن�ت والوس�ائط . جھود المنظمات النس�وية ف�ي العم�ل اEعم�ي
  . المتعددة في النھوض بالمرأة وتطوير أدائھا المھني

ال�رأي، (وتكون مجتمع الدراسة من ثث ص�حف يومي�ة، ھ�ي عن صورة المرأة في الصحافة ا$ردنية اليومية، ؛ )٢٠٠٩بدر، عام (دراسة  كشفت
عدداً من الصحف اليومي�ة ال�ثث للع�ام ) ٤٢(، وتم تحليل مضمون الموضوعات المتعلقة بالمرأة ا$ردنية باعتماد عينة تألفت من )والدستور، والغد

، وت�م تحلي�ل المض�امين المتعلق�ة "وح�دة للتحلي�ل"ار الفق�رة ، وق�د ت�م اختي�)تحلي�ل المض�مون(، واعتم�دت الدراس�ة الم�نھج الوص�في التحليل�ي ٢٠٠٧
وأشارت نتائج الدراسة إل�ى . فئة فرعية انبثقت عنھا، للتعّرف إلى الدقائق المكونة لصورة المرأة ا$ردنية) ٤٧(فئة رئيسة، و)  ١٣(بالمرأة بموجب 

وأن المرأة ا$ردنية متقلدة لمھن عليا ومتعاون�ة . كنھا غير متوازنة تماماً أن صورة المرأة ا$ردنية في الصحف اليومية الثث ھي صورة إيجابية ول
وتم تركيز ا4ھتمام على المرأة في العاصمة دون . مع مجتمعھا، وأبرزت النتائج ا4ھتمام بنشاطات المرأة غير الرسمية أكثر من النشاطات الرسمية

ة لم تك�ن متوازن�ة ب�ل ك�ان فيھ�ا انحي�از للم�رأة ف�ي الم�دن، وأھمل�ت الش�رائح النس�ائية ف�ي وبينت الدراسة أن صورة المرأ. غيرھا من مناطق المملكة
  .         وتقود ھذه النتائج إلى استنتاج عام يشير إلى عدم وجود سياسية إعمية  واضحة بخصوص المرأة. الريف والبادية

  ٥١):٢٠١٠-٢٠٠١( صورة المرأة في الصحافة ا8ردنية المطبوعة في العقد ا8خير"دراسة 
ب�دعم م�ن ، )٢٠١٠-٢٠٠١(ص�ورة الم�رأة ف�ي الص�حافة ا8ردني�ة المطبوع�ة ف�ي العق�د ا8خي�ر "دراسة بعنوان لقد أجرت وزارة التربية والتعليم 

  ).٢٠١١-٢٠١٠(برنامج المساھمة والميزانية المقدم من منظمة اليونسكو للعامين 

سھام الصحافة ا$ردنية المطبوعة ف�ي ط�رح قض�ايا الم�رأة؛ ا4جتماعي�ة والسياس�ية وا4قتص�ادية، ھدفت الدراسة إلى تعُرف مدى إ :أھداف الدراسة
  ).٢٠١٠ -٢٠٠١(والتطور الذي حصل في طبيعة الموضوعات والقضايا التي تناولتھا الصحافة ا$ردنية المطبوعة خل عقد من الزمن من 

لي�ل المض�مون لجم��ع بيان�ات الدراس�ة وتحليلھ�ا، حي�ث ش�ملت الص�حافة ا$ردني�ة المطبوع��ة اس�تُخدم م�نھج المس�ح اEعم�ي وأداة تح :أداة الدراس�ة
إل��ى  ٢٠٠١(الص��ادرة ف��ي ا$ردن، س��واء أكان��ت يومي��ة أم أس��بوعية، وذل��ك م��ن خ��ل إج��راء مس��ح لھ��ذه الص��حافة المطبوع��ة لعق��د م��ن ال��زمن م��ن 

أداة للتحلي��ل؛ تص��ف وتحل��ل مض��مون الخط��اب ال��ذي تب��رزه الص��حافة ا$ردني��ة  Content Analysis)(، وت��م اعتم��اد تحلي��ل المض��مون )٢٠١١
وقد تم عقد ورشة . المطبوعة اليومية وا$سبوعية حيث توفر ھذه المنھجية بيانات كمية ونوعية لتحليل الظاھرة ضمن ضوابط وقواعد علمية منظمة

  .ات على تطبيق أداة تحليل المحتوى/تدريبية للباحثين

                                                           

  .يونسكوال منظمة، وزارة التربية والتعليم و)٢٠١٠-٢٠٠١(صورة المرأة في الصحافة ا�ردنية المطبوعة في العقد ا�خير "دراسة  ٥١
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منھ�ا  ١٢(ص�حيفة ) ١٤(، ص�ادرة ع�ن )٢٠١٠ -٢٠٠١(عدداً يومياً وأسبوعياً خل الفترة ) ١٩٥٤٠(بلغ حجم مجتمع الدراسة : الدراسة محتوى
  .عدداً صحفياً تم سحبه من مجتمع الدراسة) ٣٧٧(، وقد بلغ حجم العينة المناسب Eجراء ھذه الدراسة )عربية وصحيفتان تصدران باللغة اEنجليزية

  : ز نتائج الدراسةأبر -
موماً، أشارت نتائج الدراسة إلى أن التغطية في الصحافة ا$ردنية المطبوعة اليومية وا$سبوعية، كانت أعلى نسبة للمرجعية النسائية للمرأة ع -١

ز الشخص�يات المنف�ردة ثم تلتھا المرأة المنفردة، ثم المرأة في مؤسسة، حيث تركز الصحف اليومي�ة وا$س�بوعية عل�ى الم�رأة عموم�اً، ث�م إب�را
والمھمة، كالتركيز على الفعاليات التي تظھر الملكة، وا$مي�رة والشخص�يات النس�ائية الب�ارزة ف�ي المجتم�ع؛ ويمك�ن تفس�ير ذل�ك بس�بب حزم�ة 

لمي�اً ومحلي�اً، القوانين الجديدة التي أعطت مساحة أوسع في الحرية الصحافية، إضافة إلى حزمة التغيرات ف�ي التش�ريعات الخاص�ة ب�المرأة عا
  .التي وجھت الصحافة إلى زيادة ا4ھتمام بالشؤون الشعبية العامة نتيجة الظروف ا4قتصادية والعالمية المستجدة

داخ�ل ا$ردن (كشفت الدراسة أن معظم التغطية الصحفية المطبوعة اليومية وا$سبوعية $خبار المرأة بحسب التوزيع الجغرافي كان�ت عام�ة  -٢
، وھ�ذا ينس�جم م�ع النت�ائج الس�ابقة الت�ي تب�رز اتج�اه التغطي�ة للم�رأة عموم�اً س�واء داخ�ل ال�وطن أو خارج�ه، ث�م تلتھ�ا )ا$ردن عموماً، وخ�ارج

 العاصمة، وبعدھا المحافظات ثم الريف وأخيراً البادية، وھذا يشير لعدم وجود سياسة واضحة للصحافة، في ما يتعلق بتغطيتھ�ا المن�اطق عل�ى
  . مستوى المملكة

في مجال القضايا الخاصة ب�المرأة الت�ي أبرزتھ�ا الص�حافة ا$ردني�ة المطبوع�ة؛ فق�د أظھ�رت النت�ائج أن القض�ايا والمض�امين ا$ساس�ية الت�ي و -٣
وغيرھ�ا، ث�م القض�ايا ا4قتص�ادية والسياس�ية والثقافي�ة .. ركزت عليھا الصحافة المطبوعة كانت أعلى نسبة للقض�ايا ا4جتماعي�ة، حي�ث تح�دث

لق با$نشطة ا4قتصادية التي تخص المرأة وحقوقھا القانونية وا4نتخابية، والكتابة حول مب�دعات م�ن ش�اعرات وكاتب�ات، وكان�ت أق�ل التي تتع
ة نسبة لقضايا المرأة الدينية، وھذا يشير إلى أن الصحافة 4 توجد لھا رسالة واضحة تسعى لتحقيقھ�ا ف�ي المج�ال ا4قتص�ادي والسياس�ي لتغطي�

  .كافة، وا4ھتمام بقضايا المرأة وأدوارھا خاصةالموضوعات 
 بخصوص مھنة المرأة؛ فقد ظھرت أعلى نسبة لمھنة الفنانة، ثم تلتھا مھنة الم�رأة العامل�ة، مث�ل وزي�رة، ونائ�ب، وم�ديرة، وطبيب�ة، ومھندس�ة، -٤

  .وغيرھا، وكانت أدني نسبة لمھنة المرأة العاملة في مھنة حرفية.. ومعلمة
وار التي أظھرتھا الصحافة ا$ردنية المطبوعة في مضمونھا للمرأة؛ فكانت أدواراً أساسية ومب�ادرة وقيادي�ة، وھ�ذا ي�وحي إل�ى أما بالنسبة لWد -٥

التوجه اEيجابي للخطاب الصحفي ا$ردني ضمن المناخ الديمقراطي والمشاركة الشعبية، حي�ث بلغ�ت أعل�ى نس�بة ل�دور الم�رأة المب�ادرة ، ث�م 
ه دور المرأة المثيرةالمرأة القيادية، ت.  

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصحافة المطبوع�ة ق�د رك�زت ف�ي تغطيتھ�ا الص�حفية عل�ى الخب�ر الص�حفي بنس�بة تع�ادل ا$نم�اط ا$خ�رى م�ن  -٦
، وأخي���راً نم���ط المض���مون )التحلي��ل(، وبع��دھا نم���ط المض���مون )الص���ور(ص��ور وتحلي���ل وإعن���ات، ث��م تھ���ا نم���ط المض��مون الص���حفي 

)، حيث ضمت صوراً لفنانات وعارضات أزياء، ونساء يمارسن الرياضة، في حين ج�اء التحلي�ل الص�حفي ا$ردن�ي مرك�زاً عل�ى )ناتاEع
 الجوانب ا4جتماعية كالعنف وا$سرة والزواج والتنمية والبطالة، ولم تستغل المرأة في الصحافة المطبوع�ة، ك�نمط لمض�مون اEعن�ات، أم�ا

بالمرأة، فقد ظھرت أغلب مضامين موضوعات المرأة في الص�فحات الداخلي�ة، ث�م تلتھ�ا الص�فحة ا$خي�رة، وظھ�رت موقع المضمون الخاص 
  .مضامين لموضوعات المرأة في الصفحة ا$ولى بنسبة قليلة جداً 

ية وق�ت إص�دار الص�حيفة، أظھرت نتائج الدراسة أن عدد العناوين العامة التي غطت مضامين الصحافة ا$ردنية المطبوعة اليومية وا$سبوع -٧
م�ن العن��اوين ُعني�ت بقض��ايا الم�رأة، أم�ا المس��احة المخصص�ة لقض��ايا %) ٦٫٨(عنوان��اً وبنس�بة ) ٤٢٥٦(عن��اوين، منھ�ا ) ٦٢٦١٠(ق�د بلغ�ت 

م�ن %) ١٣٫٨٥(المرأة في الصحافة ا$ردنية المطبوعة سواء أكانت يومية أم أسبوعية مقاسة بالسنتيمتر المربع، فقد حص�لت عل�ى م�ا نس�بته 
م�ن المس�احة العام�ة المغط�اة ف�ي الص�حف ا$س�بوعية %) ٤٫٣٤(مجموع المساحة الكلية المغطاة ف�ي الص�حف اليومي�ة ا$ردني�ة المطبوع�ة و

إض�افة إل�ى . و4 توجد أي صحيفة مطبوعة باللغة العربية سواء أكانت يومية أم أسبوعية من عينه الدراس�ة ترأس�ھا ام�رأة. ا$ردنية المطبوعة
دد المحررين من الرجال في تغطية قض�ايا الم�رأة ك�ان كبي�راً مقارن�ة بع�دد المح�ررين م�ن النس�اء، بم�ا يؤك�د أن اEع�م م�ا ي�زال يحم�ل أن ع

الممح الذكورية، ويشير ھذا إلى سيطرة الرجال على قطاع الصحافة، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في استراتيجية اEع�م ف�ي ا$ردن، 
لتحري�ك  -بوص�فھا تُمث�ل نص�ف المجتم�ع -ت، التي تدعم مسيرة اEصح في ا$ردن، وإفساح المجال للمرأة لكي تأخ�ذ دورھ�اووضع السياسا

  .عجلة التنمية بجوانبھا المتعددة
ة ، أش�ارت نت�ائج الدراس�٢٠١٠إلى ع�ام  ٢٠٠١بخصوص تطور صورة المرأة في الصحافة ا$ردنية المطبوعة اليومية وا$سبوعية منذ عام  -٨

، وتذبذب ظھور ھذه السمة بين الھبوط والص�عود م�ن ع�ام ٢٠٠٤إلى عام  ٢٠٠١إلى نمو متصاعد في ظھور السمة اEيجابية للمرأة من عام 
، وك�ان  أدن�ي نم�و )٢٠١٠-٢٠٠١(أعلى نمو للسمة اEيجابي�ة للم�رأة ف�ي س�نوات العق�د ا$خي�ر  ٢٠٠٧، إذ بلغت عام ٢٠٠٧إلى عام  ٢٠٠٥

  .٢٠١٠، لتعود وترتفع بنمو متزايد متسارع في عام ٢٠٠٩للسمة في عام 
تطور سمات صورة المرأة في الصحافة ا$ردنية المطبوعة واليومية وا$سبوعية من خل تتبع ھذه السمات في ثث س�نوات ف�ي إص�دارات  -٩

  ).٢٦٤، ٢٠٤، ١٨٧(، ويحظ أن سمة اEيجابية قد تطورت وتمت بشكل متصاعد على الترتيب ٢٠١٠، و٢٠٠٥، و٢٠٠١عام 
"  "Jordan Timesأما بخصوص أي الصحف أبرزت السمة اEيجابية للمرأة، فقد تمثلت أعلى نس�بة Eظھ�ار الس�مة اEيجابي�ة ف�ي ص�حيفة - ١٠

اليومي�ة، " الع�رب الي�وم"، ث�م تلتھ�ا ص�حيفة %)٦٢٫٢(ا$س�بوعية، وبلغ�ت نس�بتھا  The Star""، وتلتھا صحيفة %)٦٣٫٥(اليومية، وبلغت 
الم��رأة "، ف��ي ح��ين أش��ارت نت��ائج الدراس��ة أن أق��ل نس��بة Eظھ��ار الس��مة اEيجابي��ة لص��ورة الم��رأة كان��ت ف��ي ص��حيفة %)٦٠(نس��بتھا وبلغ��ت 

  %).٢٥٫٤(، وبلغت نسبتھا "ا$سبوعية
 بخصوص تقاطع جنس رئيس تحرير الصحيفة مع اسم الصحيفة، فقد أش�ارت نت�ائج الدراس�ة إل�ى أن نس�بة ج�نس رئ�يس التحري�ر ف�ي جمي�ع - ١١

، ف�ي ح�ين )ص�فر(ھ�ي " أنث�ى"، ونس�بة ج�نس رئ�يس التحري�ر %)١٠٠(تمث�ل " ذك�ر"الصحف ا$ردني�ة المطبوع�ة الص�ادرة باللغ�ة العربي�ة 



٦٩ 

 

، %)٦٠٫٩(الت�ي تص�در باللغ�ة اEنجليزي�ة، كان�ت نس�بة ج�نس رئ�يس التحري�ر ذك�ر تمث�ل "  "Jordan Timesأظھرت الدراسة أن ص�حيفة 
التي تصدر باللغة اEنجليزية كان�ت نس�بة ج�نس رئ�يس التحري�ر ذك�ر " The Star"أما صحيفة %). ٣٩٫١(ونسبة جنس رئيس التحرير أنثى 

 %).٥٤٫٣(، ونسبة جنس رئيس التحرير أنثى %)٤٥٫٧(تمثل 
أم��ا بخص��وص نس��بة تن��اول الص��حيفة س��واء أكان��ت يومي��ة أم أس��بوعية لقض��ايا الم��رأة ف��ي المض��مون الص��حفي، فق��د أظھ��رت بش��كل ع��ام أن  - ١٢

، وتناول�ت القض�ايا الرياض�ية %)٩٨٫٦(إل�ى %) ٧٢٫٨(اليومية كانت تمثل نسبة عالية لتناول قضايا المرأة، وتراوح�ت النس�بة م�ن  الصحف
، أم�ا %)٨٦٫٥(، ثم تلتھا القض�ايا الفني�ة وبلغ�ت نس�بتھا %)٩١٫٣(، وتلتھا القضايا التربوية التعليمية وبلغت نسبتھا %)٩٨٫٦(وبلغت نسبتھا 

، وتناول�ت القض�ايا الديني�ة وبلغ�ت %)٢٧٫٢(إل�ى %) ١٫٤(ية، فكانت نسبة تناولھا لقضايا المرأة قليلة نسبياً وتراوح�ت م�ن الصحف ا$سبوع
  %).٢١٫٠(، ثم تلتھا القضايا الصحية وبلغت نسبتھا %)٢١٫٥(، وتلتھا القضايا ا4جتماعية، وبلغت نسبتھا %)٢٧٫٢(نسبتھا 

  :أبرز توصيات الدراسة
السياسات في اEعم ا$ردني بأشكاله المتنوعة إلى ضرورة إعادة النظر في مضامين الخطاب الصحفي الموجه وبخاص�ة إل�ى الم�رأة توجيه  -١

بحيث يظھر أھمي�ة الم�رأة ودورھ�ا ف�ي التنمي�ة المجتمعي�ة، وذل�ك م�ن خ�ل زي�ادة مس�احة التغطي�ة اEعمي�ة الت�ي تخ�ص الم�رأة ف�ي الري�ف 
بقض�ايا الم�رأة ودورھ�ا، وزي�ادة التركي�ز عل�ى مھن�ة الم�رأة العامل�ة ف�ي المھ�ن اليدوي�ة والحرفي�ة، وتش�جيع الم�رأة الكاتب�ة والبادية، وا4ھتم�ام 

والباحثة والمبادرة والقيادية، وزي�ادة ع�دد النس�اء الملتحق�ات بمھن�ه الص�حافة، س�واء عل�ى مس�توى المح�رر الص�حفي أو عل�ى مس�توى رئ�يس 
  .التحرير

على مستوى الجامعات ا$ردنية من أساتذة جامعات، وطلبة دراس�ات علي�ا، إل�ى ض�رورة إج�راء دراس�ات مس�حية تحليلي�ة  ات/توجيه الباحثين -٢
إثنوغرافية للصحافة المطبوعة في ا$ردن، حتى يتسنى لھا أن تقوم بدورھا على أكم�ل وج�ه، وتس�تلم زم�ام ا$م�ور ف�ي تحري�ك عجل�ة التنمي�ة 

اعية ودفع ا$مة للتقدم الحضاري، لمواكب�ة التط�ور الع�المي، وذل�ك بوص�فھا ص�احبة الس�لطة الرابع�ة الق�ادرة السياسية، وا4قتصادية، وا4جتم
  . والمعنية بإحداث التغيير في القيم وا4تجاھات بما يتوافق ومسيرة اEصح في ا$ردن

اسة تحليلية ح�ول التذب�ذب الحاص�ل ف�ي نم�و وتط�ور ات المعنيين بالصحافة المطبوعة وشؤون المرأة، إلى ضرورة إجراء در/توجيه الباحثين -٣
  ).٢٠١٠-٢٠٠١(السمة اEيجابية لصورة المرأة خل العقد ا$خير 

معاص�رة ومن خل مراجعة الدراسات السابقة؛ نجد أن غالبيتھا تناولت الصورة النمطية للمرأة في وسائل اEعم المختلفة، وأغفلت جوانب كثي�رة 
ة تط�ور حض�ور الم�رأ$دوار المرأة في المجتمع، وفي المقابل كانت ھنالك دراس�ات بين�ت أن مكان�ة الم�رأة ق�د تط�ورت ف�ي مج�ا4ت ع�دة، وأن�ه ق�د 

وأن اEع��م ب��دأ يُع��الج قض��ايا جدي��دة تتعل��ق بالص��حة ا$ردني��ة ف��ي اEع��م المرئ��ي والمس��موع، ال��ورقي واEلكترون��ي؛ ص��انعة ل�ع��م وم��ادة ل��ه، 
وركزت بعض الدراسات على الصحافة بوصفھا مھن�ة للم�رأة، حي�ث نج�د أن الفك�رة ح�ول عم�ل . اEنجابية والنفسية وقضايا أخرى قانونية وسياسية

ل�م تص�ل بع�د  المرأة في الصحافة ما زالت تقليدية، وأنھا تُناسب الرجل أكثر من المرأة، وأن المرأة ما زالت في المستويات ال�دنيا م�ن المھن�ة، وأنھ�ا
  .إلى مناصب قيادية فيھا، كما أن مشاركة المرأة في المدونات اEلكترونية مازالت قليلة ولم تتناول قضايا مھمة كما يجب

 :لدعم قضايا المرأة في اللجنة الوطنية ا8ردنية لشؤون المرأة وا�تصا�ت وتكنولوجيا المعلومات سائط ا;عAمتوظيف و
ات /ممثلي ضم؛رفع الوعي بقضايا المرأة من خل فريق إعمي ي وعلىتعمل اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة على تغطية نشاطاتھا إعمياً 

وص�فحات  www.women.jo لكترون�ي الخ�اص باللجن�ةvالموق�ع اي�تم توظي�ف كم�ا  ،لكترون�يvوالمرئ�ي والمس�موع واEع�م ااEعم المكتوب 
ف��ي الص��حف والمواق��ع  اً خب��ر )١٨٠(م��ا يزي��د ع��ن  بنش��ر اEعم��ياللجن��ة بالتع��اون م��ع الفري��ق  وقام��ت .اللجن��ة عل��ى مواق��ع التواص��ل ا4جتم��اعي

وي�وم  ،ما يتعلق باليوم العالمي لمحو ا$مية ؛كما نشرت العديد من البيانات الصحفية منھا ،)٢٠١٤-٢٠١٣(أة لWعوام تعلق بقضايا المريلكترونية vا
وبي��ان ص��حفي ح��ول الم��الكين  ا$ردن،وبي��ان بخص��وص تراج��ع دور الم��رأة السياس��ي ف��ي  ،وردم فج��وة ا$ج��ور ب��ين الجنس��ين ،الم��رأة الع��المي

زي�ارة المق�ررة  ؛د الخارجي�ة مث�لووبيان�ات ص�حفية ح�ول الزي�ارات الرس�مية للوف� ،رحل�ة التعل�يم الث�انوي ل�ن�اثوبيان حول نت�ائج م ،والمستأجرين
كتقري�ر تق�دم الم�رأة  ؛جن�ةلوتغطية إط�ق الدراس�ات والمطبوع�ات الت�ي تق�وم بإص�دارھا ال ،وزيارة المديرة التنفيذية لWمم المتحدة ،الخاصة بالعنف

فض�ً ع�ن  ،والمؤتمر الوطني نحو اEنص�اف ف�ي ا$ج�ور ب�ين الجنس�ين ،كمؤتمر القمة العربية الصينية ؛تي تقوم بھا اللجنةوالمؤتمرات ال ،ا$ردنية
  .وتغطية إطقھا والمصادقة عليھا من قبل مجلس الوزراء إعمياً ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية لWعوام Cتغطية محاور ا

وض�من الحمل�ة اEعمي��ة  ٢٠١٣ا4نتخاب�ات البلدي�ة لع�ام  فأثن�اء ،البلدي��ة والنيابي�ة لنتخاب�اتقام�ت اللجن�ة بإع�داد العدي�د م�ن الحم�ت اEعمي�ة و
ض�افة باv ،ب�اتخل موجات ست إذاعات أردنية عبر فترة ا4نتخا اً إذاعي ھاً تنوي) ١٢٠(قامت اللجنة ببث تنويھات إذاعية مسجلة بواقع  لنتخابات،

 )١٠٠( ونش�ر ،لكترونية توعوية بأھمية المش�اركة ف�ي ا4نتخاب�اتإرسالة  )٣٠٠٫٠٠٠(و ،رسالة نصية عبر الھاتف الخلوي )٢٠٠٫٠٠٠( Eرسال
  .ضافة إلى العديد من المقابت التلفزيونية واEذاعيةباv ،يافطة إعنية في جميع المحافظات

من خل نش�ر أخب�ار مفص�لة ح�ول ورش العم�ل الت�ي  ،الحملة الدولية السنوية لمناھضة العنف ضد المرأة إعمياً  تغطيةالوطنية اللجنة  تكما واكب
  .الحملة ميةأھحول وعمل مقابت إذاعية وتلفزيونية  ،يقوم بھا مكتب شكاوى المرأة

 أخب�ار غرف�ة وفعالياتھ�ا؛ فق�د ت�م تح�ديث اللجنة برامج عن واEعم المرأة قضايا لخدمة وا4تصا4ت المعلومات تكنولوجيا أما في ما يتعلق بتوظيف
 خاص�ة ص�فحة با4نتخاب�ات، وإض�افة خاص�ة صفحة خبراً، وتم إضافة) ٤٦٠٠(يومي، وبلغ عدد ا$خبار التي تم إضافتھا  بشكل اEلكتروني الموقع

 اEنس�ان، وت�م رف�د لحق�وق الوطني�ة للمؤسسات عشر الحادي الدولي للمؤتمر الموازي المدني المجتمع منظمات لمنتدى التحضيري الوطني بالمؤتمر
 الوث��ائق مكتب��ة ض��من خاص��ة ص��فحة ، كم��ا ت��م تخص��يص)وثيق��ة ١٣٥٠(الحديث��ة الت��ي بل��غ ع��ددھا  الوث��ائق بك��ل اEلكترون��ي الموق��ع وث��ائق مكتب��ة

) ٢٠١٤-٢٠١٣( اEلكترون�ي للع�ام الموق�ع زوار وبل�غ ع�دد .ح�ديث ھ�و م�ا بك�ل وا$نش�طة الفعاليات صفحة اللجنة، وتزويد ومنشورات لمطبوعات
 .ة/مشتركاً ) ٢٠٨٧٩(البريدية  القائمة خل من اEلكتروني الموقع ات/مشتركي ة، كما بلغ عدد/زائر) ٥٫٨٠٣٫٢٩٨(



٧٠ 

 

  :٢٠١٠إعAن جائزة اللجنة الوطنية ا8ردنية لشؤون المرأة ل�عAم المساند للمرأة لعام 
في صياغة  أصبح اEعم بكافة أشكاله مؤثراً إذ لتزايد أھمية وسائل اEعم وا4تصال الجماھيري مع التطور التكنولوجي وثورة المعلومات،  نظراً 

المجتم�ع  وأصبح تعدد وسائل اEعم وا4تصال وتنوع المواد اEعمية يفتح ا�فاق واسعة أمام توظيفھا لخدم�ة قض�ايا ،المواقف والقيم والسلوكيات
 ف�ي موض�وع ٢٠١٠لع�ام  للم�رأة المس�اند اEع�مج�ائزة  الم�رأة لش�ؤون ا$ردني�ة الوطني�ة اللجن�ة طلق�تأبش�كل ع�ام وقض�ايا الم�رأة بش�كل خ�اص، 

تحقيق�اً و ي�ةالوطني�ة للم�رأة ا$ردن س�تراتيجيةCكأحد اEجراءات الھام�ة لتنفي�ذ المح�اور المنص�وص عليھ�ا ف�ي ا" السياسية الحياة في المرأة مشاركة"
محور اEعم  إذ سعى ،التنميةوللتأكيد على أن المرأة ا$ردنية أصبحت دعامة أساسية من دعامات البناء  ،للشراكة الفاعلة مع اEعم بكافة أشكاله

ا4تص��ال الجم��اھيري لكس��ب تأيي��د وس��ائل اEع��م و )٢٠١٠ – ٢٠٠٦(س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة لWع��وام Cوا4تص��ال ال��ذي تض��منته ا
والمؤسس�ات  ات/لجھ�ود اEعمي�ين الوطني�ة ظھار التقدير الذي تحمل�ه اللجن�ةإلى إالجائزة  وقد سعت. لمختلف قضايا المرأة وحقوقھا والتعريف بھا

الت�أثير ف�ي الق�رار عل�ى  تحفيز اEعم المتخصص والمتقصي والقادر على لعب دور يتجاوز حدود نقل المعلومة إلى مستوىواEعمية والنسوية، 
الج�وائز مج�ا4ت وق�د ش�ملت . المستوى الرسمي، والتأثير على الرأي العام وعل�ى ق�يم وس�لوك واتجاھ�ات ا$ف�راد والمؤسس�ات حي�ال قض�ايا الم�رأة

   .ردنيدينار أ) ٢٠٠٠ – ١٠٠٠ ( بكل فئة من ا$ولىقيمة الجائزة  تتراوح، ولكترونيvاEعم المكتوب والمرئي والمسموع وا

 :الحمAت ا;عAمية التي تنظمھا المؤسسة العامة للضمان ا�جتماعي
ا4جتماعي بتنظيم حمت إعمي�ة موجھ�ة للم�رأة للتوعي�ة بحقوقھ�ا، كم�ا ي�تم عق�د ورش عم�ل وجلس�ات حواري�ة م�ع  للضمان تقوم المؤسسة العامة

إط�ق حم�ت إعمي�ة تتعل�ق بالض�مان ا4جتم�اعي بمناس�بة ي�وم الم�رأة : ينھ�االفعاليات النسائية المختلفة ح�ول ق�انون الض�مان ا4جتم�اعي، وم�ن ب
العالمي، وتنظيم جلس�ات عص�ف ذھن�ي لمناقش�ة التھ�رب م�ن ش�مول الع�امت ف�ي قط�اع الس�كرتارية بمظل�ة الض�مان ا4جتم�اعي، وتنظ�يم جلس�ات 

، وتنظ�يم جلس�ات حواري�ة لمم�ثت الھيئ�ات النس�ائية ف�ي كاف�ة حوارية ح�ول قض�ايا الم�رأة ف�ي الض�مان ا4جتم�اعي ف�ي مختل�ف محافظ�ات المملك�ة
محافظات المملكة حول حقوق المرأة عل�ى ص�عيد الض�مان ا4جتم�اعي، وتنفي�ذ دراس�ات ذات ص�لة بمؤش�رات العم�ل والض�مان ا4جتم�اعي خاص�ة 

 .بالمرأة

  ):٢٠١٥ – ٢٠١١( ا8ردنية ا;عAميةا�ستراتيجية إعداد 
ستراتيجية ل�عم الوطني بمختلف أشكاله؛ المرئي، والمقروء، والمسموع، واEلكتروني، تقوم على اجاء التوجيه الملكي السامي للحكومة، بإعداد 

لشراكة كافة  قاعدتي الحريّة والمسؤولية، وتأخذ بعين ا4عتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة لتصال، تأكيداً لدور اEعم المتقّدم وتكريساً 
وتھدف . القطاعات المعنيّة في صياغة ممح اEعم الوطني المطلوب، وبالبناء على المنجز اEعمي ا$ردني، وما حققه خل العقود الماضية

اً معاصراً يحقّق قيمة مضافة توفير بيئة مئمة قانونياً وسياسياً وإدارياً لتنمية قطاع اEعم ا$ردني، وجعله إعم: ا4ستراتيجية بشكل عام إلى
تعزيز الثوابت والقيم التي تتمتّع بھا الدولة ا$ردنية والتعبير : أما ا$ھداف الفرعية لستراتيجية فيتلخص أبرزھا في .لعناصر قوة الدولة والمجتمع

من خل الحوار، وتقبل الرأي , ء الحياة السياسيةتعزيز النھج الديمقراطي في أساليب العمل اEعمي Eثراو, عن مصالح شعبھا وأھدافه وتطلعاته
مع بّث الوعي بمواد الدستور ومبادئ حقوق اEنسان، والمواثيق اEنسانية التي التزم بھا , وتشجيع التعددية الحزبيّة والثقافيّة وا4جتماعيّة, ا�خر

توفير بيئة قانونيّة ، وية وسائل اEعم الرسمية والخاصة وحمايتھاتوفير وتعزيز استقل، وا$ردن كما وردت في المواثيق والمعاھدات الدولية
توفير الشروط القانونية والسياسية الزمة لتعزيز الحريات ، ولتنمية تعدديّة وسائل اEعم في ا$ردن, وسياسيّة واجتماعيّة وعلميّة حاضنة

ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من ، ومي ضمن معايير المسؤوليةوحماية جميع أشكال حرية التعبير اEع ،اEعمية وحرية التعبير
 مصادرھا الحكومية ومن القطاع الخاص، وتسھيل تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة لوسائل اEعم والجمھور والتعريف بھذا الحق والتشجيع

تمكين وسائل اEعم الرسمي والخاص من وي مجا4ت اEعم وفنونه، تنمية المھنية اEعمية ودعم بناء القدرات الوطنية فوعلى ممارسته، 
ه للمجتمعات المحلية، ودعم وتطوير تطبيقات اEعم ا4لكتروني الجديد، ، والقيام بدورھا الرقابي بث قيم ودعم وتنمية اEعم المجتمعي الموجِّ

تعزيز الشراكة بين ، ووالشعب بما يخدم التنمية السياسيّة وا4قتصاديّة وا4جتماعيّة النھج الديمقراطي الذي يمثل اEرادة السياسيّة العليا للدولة
  ...الحكومة والقطاع الخاص من أجل توسيع دائرة نشاط اEعم الرسمي والخاص؛

  :)٢٠١٧-٢٠١٣(وا�تصا�ت ضمن ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية  المعلومات وتكنولوجيا ا;عAم تضمين محور
وقد . وا4تصا4ت المعلومات وتكنولوجيا محوراً خاصاً تناول المرأة في اEعم )٢٠١٧-٢٠١٣( ا$ردنية للمرأة الوطنية تضمنت ا4ستراتيجية

تشاركي، في المرأة وفق منحى  لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة ، التي أعدتھا)٢٠١٥-٢٠١٣( ا$ردن في المرأة لتمكين ا4ستراتيجية أبرزت الخطة
الجنس، أن نسبة  حسب )واEلكتروني والمرئي والمسموع المطبوع( وسائطه بمختلف اEعم قطاع في ات/للعاملين النسبي ما يتعلق بالتوزيع

؛ في حين لم )سنة ا$ساس للخطة( ٢٠١١من مجموع اEعميين واEعميات لعام ) %١٩(الصحفيين بلغت  نقابة في اEعميات العضوات
 أما في ما يتعلق%). ١(اEعمية  القرارات واتخاذ السياسات رسم اEعمية وفي مراكز المؤسسات في القيادية المواقع في النساء تتجاوز نسبة

فقد الجنس؛  حسب الوظيفية والتخصصات اEدارية المستويات بمختلف وا4تصا4ت المعلومات تكنولوجيا قطاع في ات/للعاملين النسبي بالتوزيع
 بوزارة العليا اEدارة في اEناث من إجمالي العاملين والعامت في ھذا القطاع، بينما بلغت نسبة) %٢٦(أظھرت الخطة أن نسبة اEناث بلغت 

  .)للخطة ا$ساس سنة( ٢٠١١ لعام )%١٤(المعلومات  وتكنولوجيا ا4تصا4ت

  :وا�تصا�ت ا8ھداف التالية المعلومات وتكنولوجيا ا;عAم وقد تضمنت الخطة في محور
 :كافة، ويشمل المجا4ت في متكافئاً  شريكاً  بصفتھا دورھا بإبراز المرأة عن اEعم وسائط بعض تبثھا التي النمطية الصورة تغيير .١

  .المرأة عن اEعم وسائط بعض تبثھا التي النمطية الصورة على القضاء -١/١
  ..والعلمية والثقافية وا4جتماعية وا4قتصادية السياسية: كافة المجا4ت في متكافئاً  شريكا بصفتھا المرأة دور إبراز -١/٢
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  .   وتكريمھا وإبرازھا وتنميتھا المجا4ت بمختلف المبدعات النساء قدرات اكتشاف في وسائطه بمختلف ل�عم الفاعل التوظيف -١/٣
  :ويشمل وسائطه، بمختلف اEعم قطاع في الجنسين بين الفرص تكافؤ تحقيق .٢

  .واEلكتروني والمرئي والمسموع المطبوع: وسائطه بمختلف اEعم قطاع في العاملة المرأة نسبة رفع -٢/١
  .    ات/ل�عميين المھني والنمو التأھيل فرص وتكافؤ التمييز عدم ضمان -٢/٢
  .اEعمية القرارات اتخاذ في الفاعلة ومشاركتھا السياسات رسم مواقع في المرأة تمثيل نسبة رفع -٢/٣

 :ويشمل وا4تصا4ت، المعلومات تكنولوجيا وسائط ويستخدمن الحاسوبية المھارات يمتلكن اللواتي اEناث نسبة رفع .٣
  .الحاسوبية المھارات يمتلكن اللواتي اEناث نسبة رفع -٣/١
  .اEنترنت وبخاصة وا4تصا4ت المعلومات تكنولوجيا لوسائط المستخدمات اEناث نسبة رفع -٣/٢
 التش�بيك ف�ي وا4تص�ا4ت المعلوم�ات تكنولوجي�ا لوس�ائط المس�تخدمة المدني المجتمع ومنظمات والخاصة العامة المؤسسات نسبة رفع -٣/٣

  .بينھا فيما اEلكتروني
 بھ�ذا المتص�لة الق�رارات واتخ�اذ السياس�ات رس�م ف�ي والمش�اركات وا4تص�ا4ت المعلوم�ات تكنولوجي�ا قط�اع ف�ي الع�امت اEن�اث نس�بة رفع .٤

 :ويشمل القطاع،
  .وتخصصاته مستوياته بمختلف وا4تصا4ت المعلومات تكنولوجيا قطاع في العامت اEناث نسبة رفع -٤/١
  .وا4تصا4ت المعلومات تكنولوجيا بقطاع المتصلة القرارات واتخاذ السياسات رسم مواقع في المرأة مشاركة نسبة رفع -٤/٢
  .وإنجازاتھا المرأة بقضايا للتعريف وا4تصا4ت المعلومات تكنولوجيا استخدام تفعيل -٤/٣
  .بھا المتعلقة واEحصاءات نجاحھا وقصص وخبراتھا وإنجازاتھا وعملھا تخصصھا مجا4ت تشمل بالمرأة؛ خاصة بيانات قواعد بناء -٤/٤
  

  مجال المرأة والبيئة -ك

  ":والتغيير المناخي في ا8ردنخطة عمل النوع ا�جتماعي "إطAق 
، )٣٠/٥/٢٠١١(برعاي�ة س�مو ا$مي�رة بس�مة بن�ت ط�ل المعظم�ة بت�اريخ " خطة عمل الن�وع ا4جتم�اعي والتغيي�ر المن�اخي ف�ي ا$ردن"تم إطق 

وب�إطق خط�ة . اEقليم�ي لغ�رب آس�ياالمكت�ب / البيئة وا4تحاد ال�دولي لحماي�ة الطبيع�ة وبالتعاون بين اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة ووزارة
للتخفي�ف م�ن آث�ار التغي�ر المن�اخي والتكيّ�ف مع�ه، م�ا ي�دل  العمل يكون ا$ردن أول دولة عربية تدمج مفھوم النوع ا4جتماعي في سياس�اتھا الوطني�ة

ال�دليل الت�دريبي للن�وع  طل�ق خ�ل الحف�لأُ و. لودراسة تأثير التغيرات المناخي�ة المتباين�ة عل�ى النس�اء والرج�ا على نھج الحكومة ا$ردنية في تحليل
وق�د  .الدولي لحماية الطبيعة، والذي يُعد ا$ول من نوع�ه لت�دريب الم�دربين باللغ�ة العربي�ة ا4جتماعي والتغير المناخي في ا$ردن الذي أعده ا4تحاد

العربي�ات ب�دعم م�ن الص�ندوق  ا4جتم�اعي والمن�اخ وجمعي�ة النس�اء الدليل بالتعاون م�ع التح�الف الع�المي للن�وع ترجم ا4تحاد الدولي لحماية الطبيعة
  . العالمي للنساء

النس�ائية  يق�وم بھ�ا التح�الف الع�المي للن�وع ا4جتم�اعي للمن�اخ، وا4تح�اد ال�دولي، والمنظم�ة وقد جاءت الخطة الوطنية استكما4ً للجھود الوطنية التي
ايا المناخ، وكسب تأييد المجتمعات في أنحاء العالم كافة Eدم�اج الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي سياس�ات التغي�ر للبيئة والتنمية في الربط بين دور المرأة وقض

  .لما لھا من أھمية في مواجھة التغير والتكيف معه المناخي

ق�ام ا$ردن بجھ�د ري�ادي ف�ي دع�م لمواجھ�ة تح�دي التغي�ر المن�اخي، وق�د  وقد تم بدء شراكة بين وزارة البيئة واللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة
القناعة التامة التي يحملھا لدعم المساواة في سياسات  النوع ا4جتماعي في سياسات وبرامج مكافحة تغير المناخ منذ إنشائھا، استناداً إلى مبادرة دمج

أنموذجاً عربياً ودولياً في ھذا الس�ياق بش�ھادة المنظم�ات وقد أصبح ا$ردن  .مواجھة التحديات التنموية والبيئية ذات ا$ولوية التنمية ودمج المرأة في
مق��دم الدولي��ة المتعاون��ة م��ع ا$ردن؛ ومنھ��ا ا4تح��اد ال��دولي لحماي��ة الطبيع��ة، وق��د خص��ص ا$ردن م��ن خ��ل وزارة البيئ��ة تقري��ره ال��وطني الثال��ث ال

 .ن بذلك أول دولة عربية تقدم تقريرھا إلى ا4تفاقي�ة ح�ول ھ�ذه القض�يةليكو "النوع ا4جتماعي "لسكرتارية ا4تفاقية الدولية حول تغير المناخ لقضية
وھذا ا$مر يضع ا$ردن في موقع ريادي وسباق في العم�ل ال�دولي المعن�ي ب�دمج الن�وع ا4جتم�اعي ف�ي مكافح�ة تغي�ر المن�اخ وخاص�ة ف�ي مج�ا4ت 

خ ھي عقة وطيدة ومباشرة في بل�د مث�ل ا$ردن، يع�اني م�ن وط�أة الن�درة ف�ي المنا فالعقة بين التنمية المستدامة والنوع ا4جتماعي وتغير .التكيف
المس�تدامة لھ�ذه الم�وارد الش�حيحة والمعرض�ة للمزي�د م�ن  الموارد خاصة في قطاعات المياه والطاقة والغذاء وعناص�ر الطبيع�ة، ل�ذا تص�بح اEدارة

ركزت على أھمية دمج المرأة وأولوياتھا في  Eنسانية، علماً بان مبادئ التنمية المستدامةالتھديد نتيجة تغير المناخ عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية ا
 اتيملك�ن م�ن معرف�ة ومعلوم�ات متوارث�ة وخب�ر مع أھمية اEشارة إلى دور النس�اء ف�ي معالج�ة القض�ايا البيئي�ة لم�ا. عمليات إدارة الموارد الطبيعية

  . أھيلھن لمواجھة المخاطر الناجمة عن التغير المناخي بكفاءةوت مكتسبة من العمل اليومي Eدارة الموارد

ذي يتم تنفيذ أنشطة برنامج إدراج النوع ا4جتماعي ض�من الجھ�ود المتص�لة ب�التغير المن�اخي ف�ي ا$ردن؛ وف�ق إط�ار العم�ل والبرن�امج الزمن�ي ال� -
المكتب اEقليمي لمنطقة غرب آس�يا / ع ا4تحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ ھذا البرنامج الذي طورته وزارة البيئة بالتعاون م)٢٠١٦ -٢٠١١(خطط له 

  .وشركاء آخرين

  )":٢٠٢٠-٢٠١٣(سياسة التغير المناخي للمملكة ا8ردنية الھاشمية لCعوام "إطAق 
وبرعاي��ة أم��ين ع��ام ) ١٤/٥/٢٠١٣(، بت��اريخ )"٢٠٢٠-٢٠١٣(سياس��ة التغي��ر المن��اخي للمملك��ة ا$ردني��ة الھاش��مية لWع��وام "أطلق��ت وزارة البيئ��ة 

وتعتبر ھذه السياسة ا$ولى م�ن نوعھ�ا ف�ي مج�ال التغي�ر المن�اخي ف�ي منطق�ة الش�رق ا$وس�ط، إذ اعتم�د تطويرھ�ا عل�ى عملي�ة تش�اور . وزارة البيئة
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تط�وير الق�درات ذات "ي قادتھا وزارة البيئة بالتع�اون م�ع المرك�ز ال�وطني لبح�وث الطاق�ة وبرن�امج ا$م�م المتح�دة اEنم�ائي ف�ي إط�ار مش�روع وطن
وغط�ت سياس�ة التغي�ر المن�اخي ف�ي ا$ردن العناص�ر الرئيس�ة لتخط�يط وإدارة ". CB2الصلة بسياسات تنفيذ ا4تفاقي�ات البيئي�ة العالمي�ة ف�ي ا$ردن 

وضع منھجية علمية متكاملة للتصدي �ثار التغير المناخي والتكيّف م�ع تغيّ�ر المن�اخ، والتخفي�ف م�ن انبعاث�ات الغ�ازات : لتغير المناخي المتمثلة فيا
ض وتحرص وزارة البيئة عل�ى ترجم�ة الخط�ط عل�ى أر. الدفينة، والمضي في مسار ا4قتصاد ا$خضر، وبناء قدرات المجتمع المحلية والمؤسسات

  .محددالواقع من خل ا$دوات المؤسسية والقانونية والفنية المتوفرة للتأكد من تحقيق ا$ھداف الرئيسة لھذه السياسة ضمن اEطار الزمني ال

 حلق�ة) ٢٠(مؤسس�ة حكومي�ة وغي�ر حكومي�ة وأكاديمي�ة معني�ة، وخص�ة أكث�ر م�ن ) ٤٠(وتنبع أھمية ھذه السياسة من أنھا نتاج مش�اركة أكث�ر م�ن 
عام�اً ف�ي ا$ردن عل�ى العم�ل ف�ي مج�ا4ت التنمي�ة ) ٣٥(تشاورية مع كل الجھات المعنية، إذ يركز عمل برنامج ا$مم المتحدة اEنمائي منذ أكثر من 

واجھ��ة المختلف��ة، عل��ى أس��اس أن الملكي��ة الوطني��ة للمب��ادرات والب��رامج المقدم��ة ھ��ي واح��دة م��ن أھ��م مب��ادئ ونھ��ج العم��ل، ويق��دم البرن��امج ال��دعم لم
، وتعزي��ز الحاكمي��ة، وإدارة الك��وارث MDGsالح��د م��ن الفق��ر وتحقي��ق ا$ھ��داف اEنمائي��ة لWلفي��ة : التح��ديات التنموي��ة الرئيس��ة ف��ي ا$ردن؛ وھ��ي

Eنم�ائي بش�كل المحتملة وا4ستعداد لھا وتغيّ�ر المن�اخ وحماي�ة البيئ�ة، وھ�ذا التح�دي ا$خي�ر م�ن أھ�م الملف�ات الت�ي ينش�ط بھ�ا برن�امج ا$م�م المتح�دة ا
  . متخصص للحد من آثار ھذه الظاھرة

وتنمي��ة الق��درات  ،وتتض��من السياس��ة توص��يات لWط��ر المؤسس��ية والقانوني��ة، وتموي��ل التنمي��ة، وإدم��اج الن��وع ا4جتم��اعي، والتعل��يم والتوعي��ة العام��ة
  .لسياسات في مجال تغير المناخوتدعو Eنشاء وتعزيز بيئة مواتية للبحوث الموجھة لصنع ا. المرتبطة بنقل التكنولوجيا

  ": ا;عAن الوزاري حول البيئة والتغير المناخي لدول حوض البحر ا8بيض المتوسط"تنظيم مؤتمر إطAق 
م��ؤتمراً Eط��ق اEع��ن ال��وزاري ح��ول البيئ��ة والتغي��ر المن��اخي ل��دول ح��وض البح��ر ا$ب��يض ) "٢٠١٤/ آذار/ ١٠(نظم��ت وزارة البيئ��ة بت��اريخ 

دولة من حوض البحر ا$بيض المتوس�ط ) ٤٣(وناقش المجتمعون الذين يمثلون . تمھيداً Eقراره بشكله النھائي في أيار المقبل في اليونان ،"المتوسط
ث، تحديد موقف موحد فيما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي وسمة البحر ا$بيض المتوسط من التل�و: خل أيام المؤتمر الخمسة محاور عدة، أبرزھا

، إضافة إلى horizon2020كما ناقش المشاركون ا�ليات المناسبة لتمويل المشاريع ذات الصلة، ومبادرة إنھاء التلوث في البحر ا$بيض المتوسط 
ت المعني�ة بھ�ذا موضوع ا4ستھك واEنتاج المستدامين والمياه والعديد من القضايا البيئية الھامة، كحوكم�ة البيئ�ة والتغي�ر المن�اخي، وإش�راك الجھ�ا

وقد جاء عقد المؤتمر في ا$ردن، لدوره الريادي ف�ي بي�ان الت�أثير . الشأن، وتشجيع وتقديم الحوافز لستثمار في مجال التغير المناخي وحماية البيئة
عل��ى المس��تويين ال��وطني المباش��ر للتغي��رات المناخي��ة عل��ى ح��وض البح��ر ا$ب��يض المتوس��ط، وت��داعياتھا عل��ى ا4قتص��اد وا$م��ن الغ��ذائي والمي��اه 

وأسھم المؤتمر في إبراز دور ا$ردن إقليمياً وعالمياً كجھة فاعلة في التخط�يط 4س�تقرار أم�ن . واEقليمي، وانعكاس ذلك على ا4ستقرار في المنطقة
الت�ي أطلق�ت سياس�ة ش�املة ف�ي الع�ام وقد كان ا$ردن الدولة ا$ولى في المنطقة العربية والش�رق ا$وس�ط . دول حوض البحر ا$بيض المتوسط بيئياً 

، وق�ام ا$ردن أيض�اً بتق�ديم "الدول خارج الملحق ا$ول لتفاقية اEطارية لWمم المتح�دة للتغي�ر المن�اخي"للتغير المناخي، وأول دولة ضمن  ٢٠١٣
، م�ن خ�ل رص�د "ردن والمنطق�ة ب�التغير المن�اخيت�أثر ا$"، الذي تم التأكي�د في�ه عل�ى ٢٠٠٩التقرير الوطني الثاني حول التغير المناخي في العام 

عل�ى  كميات ا$مطار ودرج�ات الح�رارة الت�ي بين�ت أن ھن�اك أث�راً س�لبياً بس�بب ھ�ذه التغي�رات عل�ى ا$م�ن الغ�ذائي والزراع�ة والمي�اه، ت�نعكس س�لباً 
مس�توى اEقليم�ي وال�دولي لتخفي�ف ھ�ذه الت�أثيرات وسيكون للمؤتمر أثر ايجابي ف�ي مأسس�ة التع�اون المش�ترك عل�ى ال. قطاعات واسعة من ا4قتصاد

  . واEسھام في التكيف معھا

  ":برنامج جامعي نوعي يتناول التغيرات المناخية وسياسات ا�ستدامة وفقا لمتطلبات سوق العمل المحلي"مناقشة استحداث 
و4ب�د م�ن الوق�وف عل�ى حيثيات�ه والعم�ل عل�ى تدريس�ه ض�من برن�امج انطقاً من أن التغير المناخي الذي تشھده المنطقة بات أمراً واقع�اً وملموس�اً، 

المھ��ارات العملي�ة ف��ي الري��ادة  بأقص�ى اً متس��لح اً ة متمي��ز/أيفض�ي إل��ى تجس�ير الفج��وة ب�ين متطلب��ات س��وق العم�ل ومخرج��ات الجامع�ة، ويق��دم خريج�
امج نوعي يتناول التغيرات المناخية وسياسات ا4ستدامة وفق�اً برن"والتوظف، ناقش خبراء مختصون وباحثون في علوم الطاقة والبيئة آليات تطوير 

  الخطط) ٢٠١٤/ آذار(وتدارس المشاركون في الورشة الوطنية التي عقدت في الجامعة ا$ردنية على مدار يومين ". لمتطلبات سوق العمل المحلي
ھا بالتخصص�ات والمس�اقات التدريس�ية ذات الص�لة ب�التغيرات المناخي�ة والبرامج ا$كاديمية التي تطرحھا المؤسسات العلمية والبحثية وإمكاني�ة رف�د

عد أحد مشاريع تيمبوس المدعومة من ا4تحاد ا$وروبي، وتش�ارك ف�ي إع�داده يُ ھذا البرنامج الذي . سوق العمل الحالي ا$كثر انسجاماً مع احتياجات
، باEض�افة "الھاشمية وجرش الخاصة وا$مريكية ف�ي محافظ�ة مادب�ا"معات محلية جمعية البيئة ا$ردنية، وجا: مؤسسات علمية وبحثية تعليمية منھا

  .إلى الجامعة ا$ردنية وجامعات إقليمية وعالمية من مصر ولبنان وقبرص وألمانيا

بك�الوريوس الممنوح�ة ل�ه فرصة الحصول على شھادة الدبلوم في التغيرات المناخية وسياسة ا4ستدامة إلى جان�ب ش�ھادة ال ة/ويُمنح البرنامج الطالب
ة البكالوريوس أيا ك�ان تخصص�ه بدراس�ة ثماني�ة مس�اقات م�ن أص�ل ثث�ين م�ادة مطروح�ة ض�من البرن�امج بم�ا /يُسمح لطالب"ضمن تخصصه، إذ 

زائ�داً عل�ى خط�ة  ول�ن تش�كل عبئ�اً  ،، مشيراً إلى أن تلك المساقات تندرج ضمن المواد ا4ختيارية التي تطرحھ�ا الجامع�ة"يتوافق مع خطته الدراسية
وسيباش�ر بت�دريس البرن�امج ف�ي الجامع�ة ا$ردني�ة اعتب�اراً م�ن الس�نة الدراس�ية المقبل�ة، إض�افة إل�ى إنش�اء مرك�ز متخص�ص ف��ي . الطال�ب الدراس�ية

  . ن دول أوروباالدراسات المتداخلة في التخصصات ا$كاديمية في رحاب الجامعة بدعم من ا4تحاد ا$وروبي، يضم غرفة اتصال مرئي مع عدد م
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  ):٢٠١٧-٢٠١٣(تضمين مجال المرأة والبيئة والتغير الُمناخي ضمن ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا8ردنية 
مجا4ً خاص�اً تن�اول الم�رأة والبيئ�ة والتغي�ر الُمن�اخي ض�من المح�ور ا$ول مح�ور ) ٢٠١٧-٢٠١٣(تضمنت ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية  -

، الت�ي ٥٢)٢٠١٥-٢٠١٣(وق�د أب�رزت الخط�ة ا4س�تراتيجية لتمك�ين الم�رأة ف�ي ا$ردن ). التمكين ا4جتماعي(اEنساني والحماية ا4جتماعية ا$من 
ات بالتخصص�ات العلمي�ة ذات الص�لة /ف�ي م�ا يتعل�ق ب�التوزيع النس�بي للملتحق�ينأعدتھا اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة وفق منحى تش�اركي، 

للع�ام  ات/م�ن إجم�الي الملتحق�ين%) ٥٨(يئة وحمايتھا واEدارة المستدامة للموارد في الجامعات ا$ردني�ة حس�ب الج�نس؛ أن نس�بة اEن�اث بلغ�ت بالب
ات ف�ي قط�اع البيئ�ة /ف�ي م�ا يتعل�ق ب�التوزيع النس�بي للع�املينجامعة أردنية، أما ) ١٩(يدرسن التخصصات البيئية في  )سنة ا$ساس للخطة( ٢٠١١

ات في قطاع البيئ�ة ل�نفس الع�ام؛ ف�ي ح�ين /من إجمالي العاملين%) ٣٩(مختلف مجا4ته وتخصصاته حسب الجنس؛ فقد وجد أن نسبة اEناث بلغت ب
، بينم�ا وص�لت نس�بة %)١٤(لم تتجاوز نسبة مشاركة اEناث في اللجان المعنية برسم السياسات ووض�ع ا4س�تراتيجيات وص�ناعة الق�رارات البيئي�ة 

نس�بة تمثي�ل الم�رأة ف�ي الجمعي��ات ، ف�ي ح��ين بلغ�ت %)١٨(محلي�اً وإقليمي�اً ودولي�اً إل�ى : ة اEن�اث ف�ي ال�ورش والن�دوات والم�ؤتمرات البيئي��ةمش�ارك
  %).٦٢(والنوادي البيئية بمختلف مجا4تھا واھتماماتھا 

منھاج�اً تربوي�اً ) ٢٨( ٢٠١١ت المتصلة بالتربية البيئية فيھ�ا لع�ام بلغ عدد المناھج والبرامج التدريبية والمشاريع التي تم إدماج المفاھيم والممارسا -
وبلغ عدد النوادي واللجان المدرسية البيئية الت�ي تُعن�ى بالمش�كت البيئي�ة المعاص�رة والحف�اظ عل�ى . مشروعاً بيئياً ) ١٩٦(برنامجاً تدريبياً و) ٣٦(و

  .منھم%) ٧٢( تهنسبما طالب وطالبة  تشكل الطالبات ) ١٤٠٠٠( ات بھا/نادياً بيئياً، وبلغ عدد الملتحقين) ١٠١٠(البيئة 

مطبوع�ة خاص�ة بعق�ة الم�رأة بالبيئ�ة ) ١٢١٠(محاضرة وندوة وورشة عمل حول المواد الضارة بصحة المرأة والبيئ�ة، وإع�داد ) ١٥٣(تم تنفيذ  -
ورش�ة ) ٩٤(كم�ا ت�م تنفي�ذ . والتلوث البيئ�ي ف�ي مختل�ف وس�ائط اEع�م برنامجاً إعمياً خاصاً بالمرأة والبيئة) ١٣٩(والتلوث البيئي، وإعداد وبث 

  .ات/من إجمالي المشاركين%)  ٦٣(مشاركة يُمثلن ) ١٩٢٠(عمل توعوية بيئية، شاركت فيھا 

ة اس�تھدفت الم�رأة ح�ول  ورشة تدريبي�) ١١٢( ٢٠١١بلغ عدد الورش التدريبية التي تم تنظيمھا لتعزيز المعارف والمھارات والتقنيات البيئية لعام  -
من العامت في مجا4ت الزراعة والعل�وم والص�ناعة  مشاركة) ١٦٧٠(، وبلغ عدد المشاركات فيھا كيفية استخدام المصادر البيئية بالطريقة ا$مثل

  .واEنتاج الحيواني

ورشة تدريبي�ة، ) ٥٥(ام الفاعل واEدارة المستدامة للموارد بلغ عدد الورش التدريبية التي تم تنظيمھا لتعزيز دور المرأة العاملة في مجال ا4ستخد -
إعادة التدوير؛ فقد تم / المرأة في إطار جھود تصنيع المواد المستھلكة وفي ما يتعلق بدور. ٢٠١١مشاركة للعام ) ٢١٢٠(وبلغ عدد المشاركات فيھا 

الزراعي�ة ذات القي�ادة النس�وية الفاعل�ة ف�ي اس�تثمار المص�ادر البيئي�ة  ؛ كم�ا بل�غ ع�دد الجمعي�ات٢٠١١خ�ل الع�ام  مشروع إعادة ت�دوير) ٩١(تنفيذ 
  .جمعية زراعية) ٣٢(بالطريقة المثلى 

وأقام�ت . ش�ابة) ١٥٠(بمش�اركة " دور المرأة في اEع�م والبيئ�ة"تم إقامة ورش عمل في المراكز الشبابية بالتعاون مع مركز إعداد القادة، حول  -
دور المرأة في اEع�م والبيئ�ة والمھ�ارات الزم�ة "ي المجلس ا$على للشباب العديد من ورش العمل في الجامعات حول مديرية التوجيه الوطني ف

  .فتاة من الجامعات ا$ردنية) ٢٠٠٠(، شاركت فيھا حوالي "في اتخاذ القرار

: النقاشات التي تناولت القض�ايا المتص�لة ب�التغيّر المن�اخي وفي المقابل؛ بلغت نسبة مشاركة النساء في فرق العمل واللجان الرسمية التي شاركت في
؛ بينما لم تتجاوز نسبة السيدات اللواتي تبنين قضايا متصلة بالتغير المناخي؛ وھن في مواق�ع ٢٠١١في عام %) ١٨(محلياً، ووطنياً، وإقليمياً ودولياً 

وال�وزراء، والس�يدات عم�داء الكلي�ات ف�ي الجامع�ات الرس�مية والخاص�ة ا$عي�ان والن�واب : صنع القرار في مختلف السلطات وبخاص�ة ف�ي مج�الس
ح�ول التغي�ر المن�اخي، وت�م إع�داد ) ورش عم�ل، محاض�رات، ن�دوات(فعالي�ة ) ٣٧(كما أشارت الخطة إلى أن�ه ق�د ت�م تنفي�ذ ). %٢٫٥(ولنفس السنة 

برنامجاً إعمياً وتلفزيونياً ت�م ) ١٣(المناخي، إضافة إلى إعداد تناولت الكشف عن مخاطر التغير  اً توعوي اً مطبوعة ومنشور) ١٦٣(ونشر وتوزيع 
تجربة ناجحة لنس�اء ت�م استعراض�ھا وأخ�ذ العب�رة منھ�ا ف�ي مج�ال التكيّ�ف والح�د م�ن ا�ث�ار الس�لبية ) ٤٢(بثھا حول التغير المناخي، كما تم استثمار 

  .٢٠١١للتغير المناخي، وذلك خل العام 

  :في مجال المرأة والبيئة والتغير الُمناخي ا8ھداف التالية) ٢٠١٥-٢٠١٣( ا8ردن في المرأة لتمكين ا�ستراتيجية الخطةوقد تضمنت 
 :تنمية معارف الفتاة الشابة في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز اتجاھاتھا ومھاراتھا للحفاظ على صحة البيئة وحمايتھا، ويشمل .١

  .المتصلة بالتربية البيئية في السياسات التربوية والمناھج والكتب الدراسية والبرامج التدريبيةتعزيز المفاھيم والممارسات  -١/١
  .الطالبات من حل المشكت البيئية المعاصرة والحفاظ على البيئة/ ترسيخ المعارف والمھارات وا4تجاھات البيئية لتمكين الطب -١/٢
  .   تحفيز اEناث للتحاق بالتخصصات العلمية ذات الصلة بالبيئة وحمايتھا واEدارة المستدامة للموارد -١/٣

  :تطوير الوعي البيئي لدى المرأة في ا$سرة والمجتمع ل�سھام في حماية البيئة والحفاظ عليھا، ويشمل .٢
  .أثرھا على المرأة تفعيل التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية البيئة ورصد -٢/١
  .تعزيز دور المرأة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليھا -٢/٢
  .نشر المعرفة المتصلة باستخدام المواد الكيماوية الضارة بالصحة والبيئة كالمنظفات وا$سمدة والمبيدات الحشرية -٢/٣
  .اقعه ومسبباتهحماية المرأة من مخاطر التلوث البيئي بمختلف أشكاله ومستوياته ومو -٢/٤

                                                           

  .٢٠١٣، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، )٢٠١٥- ٢٠١٣(الخطة ا�ستراتيجية لتمكين المرأة في ا�ردن  ٥٢
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  :بناء قدرات المرأة العاملة وتنمية معارفھا واتجاھاتھا ومھاراتھا للحفاظ على صحة البيئة وحمايتھا، ويشمل .٣
  .تعزيز المعارف والمھارات والتقنيات البيئية لدى المرأة العاملة في مجا4ت الزراعة والعلوم والصناعة واEنتاج الحيواني -٣/١
  .ة العاملة في مجال ا4ستخدام الفاعل واEدارة المستدامة للمواردتعزيز دور المرأ -٣/٢
  .إعادة التدوير/ تفعيل دور المرأة في إطار جھود تصنيع المواد المستھلكة -٣/٣

 :ويشملرفع نسبة تمثيل المرأة ومشاركتھا الفاعلة في قطاع البيئة بمختلف مستوياته ومجا4ته، وتعزيز دورھا في إدارة النظام البيئي،  .٤
  .رفع نسبة تمثيل المرأة العاملة في قطاع البيئة بمختلف مجا4ته وتخصصاته -٤/١
  .رفع نسبة مشاركة المرأة في رسم السياسات ووضع ا4ستراتيجيات وصناعة القرارات البيئية ومتابعة تنفيذھا -٤/٢
  .  المحلي واEقليمي والدولي: لقضايا البيئية على الصعيدرفع نسبة مشاركة المرأة في الورش والندوات والمؤتمرات التي تتناول ا -٤/٣

  :اعتماد نھج يراعي النوع ا4جتماعي في وضع السياسات وا4ستراتيجيات وصناعة القرارات المتصلة بالتغيّر المناخي، ويشمل .٥
سياس�اتھا وممارس�اتھا 4حتياج�ات ك�ل م�ن تزويد جميع الجھات الفاعلة بالمعرف�ة ا$ساس�ية المتعلق�ة ب�التغير المن�اخي لض�مان اس�تجابة  -٥/١

  .المرأة والرجل
  .استثمار وتطوير معارف وخبرات وقدرات المرأة في تعظيم الجھود المبذولة للتكيّف والحد من ا�ثار السلبية للتغير المناخي -٥/٢
  . عيل دور المرأة كعامل مھم في إحداث التغييركسب تأييد السيدات في مواقع صنع القرار للقضايا المتصلة بالتغير المناخي و$ھمية تف -٥/٣
: إدماج النساء في فرق العمل واللجان الرسمية التي تشارك في النقاشات الت�ي تتن�اول القض�ايا المتص�لة ب�التغيّر المن�اخي عل�ى الص�عيد -٥/٤

  .المحلي، والوطني، واEقليمي والدولي
 

  مجال الطفلة - ل

 ف�ي ا$طف�ال وض�ع وتحس�ين ل�دعم بالطفولة الخاصة العناية المعظمة العبدهللا رانيا الملكة وجلة المعظم الحسين نب الثاني عبدهللا الملك جHلة أولى
 الطفول�ة، لقض�ايا الداعم�ة الوطني�ة والخط�ط وا4س�تراتيجيات السياس�ات وإص�دار ا$س�رة، لشؤون الوطني المجلس تأسيس خل من وذلك ا$ردن،
 ودور لمراك�ز المتك�ررة الزي�ارات إلى باvضافة بالطفولة، الخاصة الدولية والمواثيق ا4تفاقيات على والمصادقة ا4جتماعية، الرعاية دور وتأسيس
 الجھ�ات كاف�ة م�ع والتنس�يق بالتع�اون الزم�ة الخ�دمات وتق�ديم بالطف�ل العناي�ة في ودورھا أوضاعھا على لطع المملكة، في ا4جتماعية الرعاية
  .ا$ردن في الطفولة بقضايا المعنية

  

  :أبرز اإلحصاءات الوطنية في مجال الطفولة

كم�ا . ا$ردن س�كان م�ن )%٤٤( العم�ر يش�كلون ح�والي م�ن عش�رة الثامنة دون ؛ إلى أن ا$طفال٢٠١٢تشير بيانات دائرة اEحصاءات العامة لعام 
  : والتعليمية والزواجتشير البيانات التالية إلى وضع ا$طفال في المجا4ت الصحية 

، ٢٠١٢مركزاً في ع�ام ) ٤٦٤(إلى  ١٩٩٦مركزاً في عام ) ٣٠٧(ارتفع عدد مراكز ا$مومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة من  :مجال الصحة -
ا$طف�ال الرض�ع وانعكس تقدم ا$ردن في المجال الص�حي عل�ى انخف�اض مع�دل وفي�ات . مما ساھم في الحد من ا$مراض التي يتعرض لھا ا$طفال

لكل ألف طف�ل ح�ي ) ٣٩(، وانخفض معدل وفيات ا$طفال دون الخامسة من ٢٠١٢في عام ) ١٧(إلى  ١٩٩٠لكل ألف طفل حي في عام ) ٣٤(من 
  . ٢٠١٢في عام ) ٢١(إلى  ١٩٩٠في عام 

م�ن ا$طف�ال دون س�ن السادس�ة %) ٩٧(الصحي، و مؤمنين صحياً من قبل التأمين) ذكوراً وإناثاً (كما أن جميع ا$طفال ا$ردنيين دون سن السادسة 
  .مؤمنين صحياً بغض النظر عن جنسيتھم

، وفي مرحل�ة ٢٠١٢في عام %) ٣٨٫٣(إلى  ٢٠٠٠في عام %) ٢٦٫٦(ارتفع معدل ا4لتحاق الصافي لمرحلة رياض ا$طفال من  :مجال التعليم -
لل��ذكور % ٨٤٫١%) (٨٤٫٥(ف�اع ف��ي مع��دل ا4لتح��اق الص�افي لھ��ذه المرحل��ة م��ن التعل�يم ا$ساس��ي فق��د ش��ھد ا$ردن تق�دماً ملموس��اً م��ن خ��ل ا4رت

، ويع��ود الس��بب إل��ى سياس��ة الحكوم��ة ٢٠١٢ف��ي ع��ام ) ل�ن��اث% ٩٩٫١لل��ذكور و% ٩٦٫٩%) (٩٨٫١(إل��ى  ٢٠٠٠ف��ي ع��ام ) ل�ن��اث% ٨٤٫٧و
  .بإلزامية التعليم ا$ساسي ومجانيته

ف�ي ع�ام %) ٣٢(سنة انخفضت من ) ١٩-١٥(ن عقود الزواج المسجلة بين اEناث في الفئة العمرية تشير البيانات اEحصائية إلى أ :مجال الزواج -
، مم�ا ٢٠١٢ف�ي ع�ام %) ٤٫٥(إل�ى  ١٩٩٧ف�ي ع�ام %) ٦(، كما تراجع مستوى اEنجاب بين ھذه الفئة م�ن ٢٠١٢في عام %) ٢٥٫٥(إلى  ٢٠٠٠

  .ساعد في خفض معدل النمو السكاني

  :لتشريعات الوطنية المعنية بقضايا الطفولةاالستراتيجيات والخطط وا

 .٢٠٠٤ للطفولة، ا$ردنية الوطنية الخطة -
 .٢٠١١ ا$طفال، عمل لمكافحة الوطني اEطار -
 .٢٠٠٠ المبكرة، للطفولة الوطنية ا4ستراتيجية -
 .)٢٠٠٧-٢٠٠٣( المبكرة للطفولة الوطنية الخطة -
 .٢٠٠٦ العنف، من ا$سرة لحماية الوطني اEطار -
 .٢٠٠٣ ا$طفال، عمل أشكال أسوأ على للقضاء الوطنية ا4ستراتيجية -
 .)٧٧-٧٢(  المواد العمل قانون -
  .ا$حداث قانون -
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 .)٣١٤-٢٨٨( المواد العقوبات قانون -
  .)٣( المادة بالبشر ا4تجار منع قانون -

  

  :أبرز اإلنجازات الوطنية في مجال الطفولة

  : في وزارة التربية والتعليم استحداث قسم الحماية والبيئة اoمنة
، تجس�يداً لرؤي�ة ال�وزارة وأھ�دافھا وفلس�فتھا التربوي�ة، المتمثل�ة )٢٠٠٩(تم استحداث قسم الحماية والبيئة ا�منة ف�ي وزارة التربي�ة والتعل�يم ف�ي ع�ام 

ة الق�ادرة عل�ى التكي�ف ا4جتم�اعي، ف�ي ظ�ل بيئ�ة ببناء جيل منتم واع لحقوقه وواجباته، يتمتع بالصحة العقلية والجس�دية والنفس�ية، ويمتل�ك الشخص�ي
م�ع مؤسس�ة إنق�اذ الطف�ل الدولي�ة، والمش�اركة ف�ي " س�متي س�متك"وقد عمل القسم عل�ى تقي�يم كت�اب . مدرسية آمنة توفر له الحماية بجوانبھا كافة

، والموجھ�ة "العن�ف ض�د الفتي�ات"ت توعوية بعنوان إعداد وتعديل مدونة السلوك الخاصة بسياسات حماية الطفل في حا4ت الطوارئ، وتنفيذ ورشا
ات وأولياء ا$م�ور ح�ول /طالبات، وإعداد وتنفيذ ورشات توعوية موجھة للطلبة والمعلمين) ٢١٠(لطالبات المرحلة الثانوية في سبع مدارس شملت 

مھ�ارات حياتي�ة "ات الترب�ويين ح�ول /والمرش�دين ات/، وعق�د ورش تدريبي�ة لع�دد م�ن المعلم�ين"حماية الممتلكات المدرسية من التخري�ب والعن�ف"
  ".ات/للتعامل مع المراھقين

  

  ": إيدك معي"إنشاء شبكة 
؛ وھي عبارة عن مجموعة م�ن مؤسس�ات المجتم�ع الم�دني المعني�ة بحق�وق الطف�ل والب�الغ ع�ددھا )٧/٧/٢٠٠٨(بتاريخ " إيدك معي"تم إطق شبكة 

أطف��ال "م��ل الش��بكة تح��ت مظل��ة المرك��ز ال��وطني لحق��وق اEنس��ان، وتس��عى لتحقي��ق رؤيتھ��ا ح��ول وتع. مؤسس��ة م��ن جمي��ع محافظ��ات المملك��ة) ٣٦(
، من خ�ل رص�د وتوثي�ق انتھاك�ات حق�وق ا$طف�ال "اتفاقية حقوق الطفل"، وتھدف إلى توعية ا$طفال بحقوقھم الواردة في "يتمتعون بكافة حقوقھم

ونف�ذت الش�بكة العدي�د م�ن المش�اريع التوعوي�ة المتعلق�ة بحق�وق الطف�ل، . لطف�ل للمجتم�ع الم�دني، وتنفيذ ب�رامج توعوي�ة ح�ول حق�وق ا)ذكوراً وإناثاً (
  .وتعكف الشبكة من خل المركز على تقديم تقرير الظل للتقرير ا$ردني الرابع والخامس 4تفاقية حقوق الطفل

  

  :الطفل حقوق مشروع قانونإعداد 
, المف�رق, ارب�د, الزرق�اء ,عم�ان(وھ�ي  ؛كل من المحافظات المس�تھدفةلمناقشة مسودة مشروع قانون الطفل في  ورش للعصف الذھني )٦(تم تنظيم 

كاف�ة  إع�دادبغي�ة الوص�ول إل�ى ق�انون يت�واءم م�ع ا4تفاقي�ة الدولي�ة لحق�وق الطف�ل، ت�م ، ووزارة التنمية ا4جتماعي�ةوبناء على طلب . )الكركو, معان
 بش�كلھا النھ�ائي لعرض�ھا ا�نوھ�ي  التعديت النھائية عل�ى مش�روع ق�انون الطف�ل ومراجعتھ�ا م�ن قب�ل فري�ق الخب�راء،وقراءة التعديت المطلوبة 

  .إقرارهلمشروع القانون ولكسب تأييد البرلمانيين  والعمل سوياً 
، بحي�ث "ق�انون حق�وق الطف�ل"انون أن يص�بح اس�م الق� :ھ�ي ؛محظات التي عرضھا المركز الوطني لحقوق اEنسان على مشروع الق�انونالوأبرز 

تض�من مش�روع الق�انون ، كم�ا لة القانوني�ة للطف�ل ھ�ي الثاني�ة عش�رة م�ن العم�رءويش�دد المش�روع عل�ى أن س�ن المس�ا. يتفق مع اتفاقية حق�وق الطف�ل
ف��ة الطف��ل، وحمايت��ه م��ن العن��ف ثقاوتعل��يم الطف��ل، وغ��ذاء الطف��ل، وعام��ة، تتن��اول الرعاي��ة ا$س��رية، والرعاي��ة الص��حية للطف��ل،  اً وأحكام�� اً نصوص��

كم�ا ن�ص عل�ى تش�كيل اللجن�ة  .العقوب�اتوالس�مة المروري�ة للطف�ل، و، اEعاق�ةذوي  ا$طف�الرعاي�ة ووا4ستغل، والطفل والمس�ؤولية الجزائي�ة، 
ش��اء ص��ندوق تس��ليف نفق��ة إل��ى ال��نص عل��ى إن باEض��افة، عض��واً  )١٤(الوطني�ة لحماي��ة حق��وق الطف��ل، برئاس��ة وزي��ر التنمي��ة ا4جتماعي��ة وعض��وية 

  .التشريعات $حكاموفقا  لWطفاليھدف إلى تعجيل أداء النفقة المحكوم بھا ا$طفال الذي 
    

  :ة/ا�جتماعي للطفل ا8من
. لالمجھوواليتم والنسب م������ل والتشرد والعنف والعل كالتسول؛ لWطفاع������ي المھام المتعلقة بقضايا ا$من ا4جتما ا4جتماعي������ةتتولى وزارة التنمية 

متسو4ً ومتسولة إل�ى الحك�ام اEداري�ين، ) ١١٢١(متسو4ً ومتسولة إلى القضاء، و) ١٣٩٩(إلى إحالتھا إلى  ؛٢٠١٣وتشير إحصاءات الوزارة لعام 
   .حدثاً متسوCً ) ٤٥٠(لـِ   ورعايتھا

ة الحضانات النھاري�ة $طف�ال النس�اء الع�امت، وإيج�اد وذلك من خل توفير خدم ،تعمل وزارة التنمية ا4جتماعية على تشجيع المرأة على العملو
حض�انة منتش�رة ف�ي جمي�ع أنح�اء المملك�ة ينتف�ع ) ٩٠٢(نظام لضبط جودة الخدمات المقدمة $طفالھن، حيث تُشرف وزارة التنمي�ة ا4جتماعي�ة عل�ى 

  .ة/طفً ) ١٨٠٠٠(منھا 
ل ضحايا العنف و$سرھم كمركز الملكة راني�ا لWس�رة والطف�ل، ومرك�ز دار ا$م�ان؛ كما تقدم مؤسسة نھر ا$ردن خدمات إعادة تأھيل شاملة لWطفا

طف�ً م�ن عم�ر الطفول�ة إل�ى عم�ر المراھق�ة المبك�رة، ويق�دم ) ٤٠(وھو مركز إيوائي عجي مؤقت لWطفال ضحايا سوء المعاملة، ويستوعب نحو 
ي��ة، والتعل��يم الترفيھ��ي، باEض��افة إل��ى الخ��دمات ا$كاديمي��ة والطبي��ة والنفس��ية الحماي��ة، والرعا: لWطف��ال خ��دمات متكامل��ة وش��مولية بم��ا ف��ي ذل��ك

  .٥٣وا4جتماعية
عل�ى ت�وفير خ�دمات الحض�انة ويعمل مركز الملكة زين الشرف التنموي في مجال الطفولة المبكرة والعمل مع ا$طفال ذوي ا4حتياج�ات الخاص�ة، و

  .اقةلWطفال في المناطق ا$قل حظاً لتشمل ذوي اEع
  

   :اليافعات إنشاء دار
 وتھ�دف عش�ر، الثامن�ة س�ن أكمل�ن مم�ن ا4جتماعي�ة التنمي�ة ل�وزارة التابع�ة الرعاي�ة مؤسس�ات خريج�ات المنتفع�ات خدم�ة لغايات الدار ھذه إنشاء تم

تخ�ريج  وت�م ،)٩(حالي�اً  بال�دار الملتحق�ات الفتي�ات ع�دد بل�غ حي�ث المس�ؤولية، وتحم�ل وتربوي�اً، وأكاديمي�اً  اجتماعي�اً  :الفتيات تأھيل إلى الدار خدمات
 عل�م تخص�ص /الرابع�ة الس�نة /ا$ردني�ة بالجامع�ة الدراس�ة مقاع�د على واحدة فمنھن الفتيات؛ من العديد حياة تغيير في سبباً  الدار وتعتبر. فتاة) ١٢(
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 وتعم�ل .المحاس�بة تخص�ص /)الماجستير( العليا الدراسات مقاعد من ھي على ومنھن المجتمع، وكليات التجميل بدورات يلتحقن من ومنھن اجتماع،
  .العمل لھن فرص لتوفير الجھات جميع مع التنسيق على الوزارة

 ٥٤:الطفلة صحة
لى تحسن ملموس في وضع ا$طفال ف�ي ا$ردن ف�ي نھاي�ة إمما أدى  ،على كافة ا$صعدة ملحوظاً  شھد القطاع الصحي خل السنوات ا$خيرة تقدماً 

حي�ث تق�دم ھ�ذه الخ�دمات  ،وذلك من خل توفير خدمات ا$مومة والطفول�ة المجاني�ة لWمھ�ات وا$طف�ال دون س�ن السادس�ة م�ن العم�ر ؛٢٠١٢عام 
ل�ذلك قام�ت وزارة  ووفق�اً  .ل�ى إدخ�ال الب�رامج الص�حية المتخصص�ة للطف�لإباEض�افة  ،نث�ىأدون تميي�ز ب�ين ذك�ر و ،س�واءح�د طفال على Tلجميع ا

  : يأتيى تحقيق أھداف الخطة الوطنية للطفولة والتي تمثلت بما الصحة بالعمل عل
توفير العناي�ة  :، وذلك من خل)و4دة حية ١٠٠٠لكل  ١٠إلى  ١٦(خفض معدل وفيات ا$طفال حديثي الو4دة حتى عمر أربعة أسابيع من  .١

التوس�ع ف�ي ع�دد المستش�فيات والمراك�ز الص�ديقة و، توفير وتوسعة أقسام الخداج في المستشفياتوالمتخصصة بالوليد من قبل طبيب أطفال، 
ف عل�ى التش�وھات الخلقي�ة ونق�ص إف�راز الغ�دة الدرقي�ة والفح�وص المخبري�ة الخاص�ة ب�ذلك رّ فحص ا$طفال حديثي ال�و4دة للتع�ولWطفال، 

)PKU ،TSH.( 
، م�ن خ�ل مفھ�وم اEدارة المتكامل�ة )و4دة حي�ة ١٠٠٠لك�ل  ٤إل�ى  ٧(خفض معدل وفي�ات ا$طف�ال الرض�ع م�ن ش�ھر إل�ى دون الس�نة م�ن  .٢

 .ا4ستمرار في تطبيق البرنامج الوطني للتطعيم وإدخال مطعوم ا$نفلونزاو$مراض الطفولة، 
وذلك من خل إجراء المسح ا$ولي لWطفال في الفئة العمري�ة م�ن  ،٢٠١٣خفض معدل اEصابة بفقر الدم التغذوي إلى النصف بحلول عام  .٣

 . تنفيذ برامج توعوية لWموإعطاء الحديد لWطفال ابتداء من الشھر السادس، و، ) شھراً  ١١- ٦(
 .٢٠١٣خفض معدل اEعاقة عند ا$طفال إلى النصف بحلول عام  .٤
 .٢٠١٣لول عام خفض معدل اEصابة بالحوادث المنزلية إلى النصف بح .٥
وذلك م�ن خ�ل اEص�ابة  ،)٢٠١٣و4دة حية عام  ١٠٠٠لكل  ١٥إلى ٢٧(خفض معدل الوفاة بين ا$طفال دون سن الخامسة من العمر من  .٦

 . سھا4ت وا$مراض إلى النصفvبمرض الجھاز التنفسي الحاد وا
 .٢٠١٣حلول عام خفض معدل اEصابة بأمراض سوء التغذية ونقص العناصر الدقيقة إلى النصف ب .٧
 %). ١-% ٢٠(والحديد من %) ٥ -% ١٥(والحديد من ) أ(خفض نسبة اEصابة بنقص فيتامين  .٨
 . ٢٠١٣خفض معدل اEصابة بأمراض الفم وا$سنان إلى النصف بحلول عام  .٩

ا4لتھابات التنفسية الحادة أم�راض الجھ�از الھض�مي، وس�وء (في الجوانب التالية ) اً عام ١٢ - ٥(خفض نسبة المراضة في الفئة العمرية من  .١٠
 ). ٢٠١٣التغذية واEعاقات، وإمراض الفم وا$سنان إلى النصف بحلول عام 

 ،از الھض�ميوأم�راض الجھ� ،ا4لتھاب�ات التنفس�ية الح�ادة(في الجوانب التالية ) اً عام١٥-١٣(خفض نسبة المراضة $طفال الفئة العمرية من  .١١
 ).وحوادث الطرق ،والحوادث المنزلية ،وسوء التغذية ،والصحة اEنجابية

 .الوقاية والكشف المبكر والرعاية المتكاملة لمرض نقص المناعة البشرية المكتسب .١٢
 . ٢٠١٣و4دة حية في عام  ١٠٠٫٠٠٠لكل ) ١٥-٤١(خفض نسبة وفيات ا$مھات من  .١٣
 .    ٢٠١٣بحلول عام  )%١٥لى إ% ٤٢٫٣(اء الحوامل من خفض معدل فقر الدم التغذوي بين النس .١٤

  :                                                 ا8طفالبالنسبة لتغذية  أما

  :البرنامج ا8ول. ١
انتش�ار فق�ر ال�دم ب�ين ن مع�دل أحي�ث  ،م�راض س�وء التغذي�ةأالتخفي�ف م�ن / ج�ل ال�تخلصأم�ن ) الفيتامين�ات والمع�ادن(تم ت�دعيم الطح�ين بالمغ�ذيات 

 ) أ( وكان معدل انتشار نقص فيتامين  .)%١٣٫٧(ونقص الحديد  ،)%٤٫٨(، فقر الدم الناتج عن نقص الحديد )%١٧() سنوات ٥قل من أ(طفال Tا
  .)%١٫٨( والسمنة )%٣٫٥( ، الھزال)%٢٫٥( ، نقص الوزن)%١٠٫٨(معدل انتشار التقزم  ،)%١٩٫٨() د(، فيتامين )%١٨٫٣(

  : البرنامج الثاني. ٢
  .طفال مع مطعوم  الحصبة والثثيTعلى ا) ا(توزيع كبسو4ت فيتامين 

ردن في مختلف المحافظ�ات Tوزارة الصحة وضمن البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الو4دة بعمل مسوحات طبية لجميع مواليد ا يضاً أوتقوم 
 ،وراثية ش�ائعة ف�ي مجتمعن�ا ي�تم الكش�ف عنھ�ا أمراض )٣(تحري عن لنقطة دم من كعب قدم المولود ل بأخذوذلك عن طريق فحص بسيط   ،والمدن

لفح�ص م�ا قب�ل ال�زواج للكش�ف ع�ن الثس�يميا لتجن�ب ح�دوث  اEلزام�يالبرن�امج  إل�ى باvضافة ،مدى الحياة مين الوقاية والتغذية والعج مجاناً أوت
  .المصابين بالثسيميا الكبرى لدى المواليد الجدد أعدادثر الكبير في خفض Tنامج اوكان للبر. بالثسيميا الكبرى إصابات

  : ة/ما يتعلق بالرعاية المتكاملة لصحة الطفل في
وال�ذي يعتب�ر حج�ر ا$س�اس للوص�ول إل�ى ا$ھ�داف المنش�ودة ف�ي رعاي�ة  ،ف�ي وزارة الص�حة ة/لص�حة الطف�ل ةدخال مشروع الرعاي�ة المتكامل�إتم 

وق�د ب�دأت وزارة الص�حة بالتع�اون م�ع منظم�ة الص�حة العالمي�ة ومنظم�ة اليونيس�يف بتطبي�ق اس�تراتيجيات البرن�امج ف�ي . وتطور ونمو س�ليم للطف�ل

                                                           

 .٢٠١٤/نيسان ،وزارة الصحة ،تقرير ملخص �ستعراض وتقييم تنفيذ إع)ن ومنھاج عمل بيجين ٥٤
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من التعامل مع�ه م�ن  ستراتيجية للتعامل مع الطفل كوحدة واحدة بد4ً ا إن برنامج الرعاية المتكاملة للطفل المريض ھو. ٢٠٠٢ا$ردن منذ بداية عام 
 : بھدف ،خل عدة برامج رأسية

  . خفض معد4ت الوفاة والحد من معد4ت اEصابة بأمراض الطفولة الشائعة، والحد من شدة النوبات المرضية ومضاعفاتھا -
 . وتعظيم اEفادة من موارد المراكز الصحية ،ووقائياً  تكامل الرعاية الصحية للطفل عجياً  -
  .تنشئة ورعاية الطفل أثناء الصحة والمرض يبالتعاون مع ا$سرة والمجتمع ف جـتماعـياً او ونفسياً  النمو الصحيح للطفل بدنياً  يالمساھمة ف -

  : ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتطعيم في
م�راض الطفول�ة القاتل�ة، فق�د اس�تطاع أطف�ال ووق�ايتھم م�ن Tدخل�ت المط�اعيم بھ�دف تطع�يم اأقليم شرق المتوسط الت�ي إوائل دول أردن من Tيعتبر ا

 يجاب�اً إوال�ذي انعك�س  ،بالتطعيم تحقيق نسب عالي�ة بالمط�اعيم عل�ى المس�توى ال�وطني ات/برنامج التطعيم وبفضل الجھود المشكورة لجميع العاملين
   :، كا�تيمراض التي يطعم لھاTلوفيات من اعلى معدل حدوث الحا4ت وا

 .١٩٩٢طفال منذ عام Tردن من مرض شلل اTخلو ا -
  .١٩٩٧ردن من مرض الدفتيريا منذ عام Tخلو ا -
 .١٩٩٥ردن ھدف القضاء على الكزاز الوليدي منذ عام Tحقق ا -
 .التخلص من مرض الحصبة وشيكاً  أصبح -
 .السيطرة على مرض السعال الديكي والنكاف -
 .عطى للطفل في الجلسة الواحدةتُ دخلت المطاعيم المركبة ضمن برنامجھا للتقليل من عدد الحقن التي أوائل الدول التي أردن من Tيعتبر ا -
ب�ل لنجاحھ�ا  ،م�راض والوفي�اتTليس فقط لنجاحھا في خف�ض مع�د4ت ا ؛نجازات في مجال الصحة العامةvعظم اأحدى إتعتبر المطاعيم  -

  .مراضTو القضاء على كثير من اأبالسيطرة  أيضاً 

  : ھداف برنامج التطعيم الوطنيأ
 .)%٩٨( أكثر من إلىالمحافظة على تحقيق نسبة عالية بالتطعيم تصل  -
 .طفالTردن من مرض شلل اTالمحافظة على خلو ا -
 .ردن من مرض الدفتيرياTالمحافظة على خلو ا -
 .الكزاز الوليديالمحافظة على تحقيق ھدف القضاء على  -
 ).ب(المستدمية النزلية نوع  ا$مراضالتخلص من  -
 .لمانية الخلقيةTالتخلص من مرض الحصبة والتخلص من متزمة الحصبة ا -
 .السيطرة على مرض السعال الديكي والنكاف -
 ).ب(صابة بفيروس التھاب الكبد نوع vخفض معدل ا -

  :مأسسة مشروع التوعية الوالدية
بالعمل عل�ى  ٢٠١٣الصحية $فراد المجتمع، قامت وزارة الصحة في مطلع عام  السلوكياتالصحة المتواصلة لتعزيز ممارسة  ضمن جھود وزارة

، ويرصد له من موازن�ة وزارة الص�حة لتنفي�ذ ٢٠٠٦مأسسة مشروع التوعية الوالدية، الذي كان ينفذ بالسابق بتمويل من منظمة اليونيسيف منذ عام 
مثقف�اً ) ٨٠(س�نوات، ويق�وم بتنفي�ذھا ) ٨(تمثل�ة بعق�د جلس�ات تدريبي�ة $مھ�ات وآب�اء ا$طف�ال الص�غار من�ذ ال�و4دة وحت�ى عم�ر أنشطة المش�روع الم

، ومثقفة صحية من مختلف مديريات الصحة بالمملكة، حيث تھدف ھذه الجلسات إلى تعريف أمھات وآباء ا$طفال ب�الطرق الس�ليمة لرعاي�ة أطف�الھم
جلس�ة تدريبي�ة ) ٨١٥(؛ ت�م عق�د ٢٠١٣وحت�ى نھاي�ة ع�ام  ٢٠٠٩ومنذ عام . الزمة لتنشئة أطفالھم في بيئة صحية سليمة وآمنة وإكسابھم المھارات

  .  سنوات) ٨(منھن متزوجات ولديھن أطفال تحت عمر %) ٧٢٫٢(امرأة من مختلف الفئات العمرية ) ١٣٩٤٧(حضرھا 
  

  :مكافحة عمل ا8طفال
لقض�ايا شھد ا$ردن تقدماً ملموساً في العناية بمرحل�ة الطفول�ة، وللمجل�س ال�وطني لش�ؤون ا$س�رة دور ب�ارز ف�ي ا4ھتم�ام بقض�ايا الطفول�ة بعام�ة وا

فق�د  المتصلة بعمل ا$طفال بخاصة، وذلك من خل التعاون والتنسيق مع مختلف  المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني،
اEجراءات التطبيقية ل�طار الوطني "؛ العديد من الدراسات وا$دلة التدريبية لرفع الوعي بموضوع عمل ا$طفال منھا؛ دليل ٢٠١٢أصدر في عام 

4نخ�راط ف�ي كثر من خمسة آ4ف طف�ل م�ن اأووقاية  ،كثر من ثثة آ4ف طفل إلى التعليمأفي إعادة  ھذا الدليل ساھم، حيث "لمكافحة عمل ا$طفال
بالتع�اون م�ع وزارة العم�ل، وال�ذي  "ا$طف�ال عم�ل لمكافح�ة ال�وطني ل�ط�ار التطبيقي�ة اEج�راءات"تدريبياً بعنوان  كما أصدر المجلس دليً  .العمل

  ٥٥.في ا$ردن من ھذه الظاھرة الكوادر المعنية بمكافحة عمل ا$طفال والحد قبل من اتخاذھا الواجب الخطوات تحديد يساعد في
 

 

  

                                                           

 .٢٠١٢ ، المجلس الوطني لشؤون ا�سرة،"الوطني لمكافحة عمل ا�طفال لuطارالتطبيقية  ا_جراءاتدليل " ٥٥
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 البيانات واNحصاءات: الباب الثالث

  ٥٦دائرة ا;حصاءات العامة/ البيانات وا;حصاءات المصنفة حسب النوع ا�جتماعي: أو�ً 
ن تشكل البيانات المصنفة حسب النوع ا4جتماعي النقطة ا$ساسية لكافة الخطط والبرامج والمشاريع التي تستھدف تقل�يص الفج�وات ب�ين الجنس�ي )أ 

ف�ي م�ل في كافة المجا4ت، حيث أن توافر بيانات دقيقة وحديثة مصنفة حسب النوع ا4جتماعي ھي الوسيلة ا$كثر أھمية في التعّرف على مدى التكا
  . يشكل الذكور واEناث جزئي المجتمع إذوغيرھا من ا$وضاع، .. ا$وضاع ا4قتصادية وا4جتماعية والثقافية والصحية والسياسية

أداة لقي��اس م��دى نج��اح مش��اريع التنمي��ة ف��ي تلبي��ة ا$ھ��داف الت��ي وض��عتھا فيم��ا يتص��ل بالعدال��ة : ويُمك��ن تعري��ف إحص��اءات الن��وع ا4جتم��اعي بأنھ��ا
وتس�اعد إحص�اءات الن�وع . من خل رص�د وتقي�يم ومتابع�ة اEج�راءات الت�ي تس�تھدف تقل�يص الفج�وات ب�ين الجنس�ين ف�ي كاف�ة المج�ا4ت الجندرية

 ا4جتماعي في توجيه أنظار واضعي ا4ستراتيجيات وراسمي السياسات وصناع القرار إلى الفجوات القائمة بين الذكور واEناث وتكش�ف ع�ن م�دى
  .بضمان تحقيق فرص عادلة $بنائه وبناته بالقدر ذاتهاھتمام المجتمع 

ي ولزيادة الوعي بأھمية إحصاءات النوع ا4جتماعي في صياغة ا4ستراتيجيات والسياسات العامة ورص�دھا ومتابعتھ�ا، ودم�ج الن�وع ا4جتم�اعي ف�
  :؛ من أجل تحقيق ا$ھداف التالية٢٠٠٥ة عام في دائرة اEحصاءات العام" قسم إحصاءات النوع ا4جتماعي"العمل اEحصائي، تم إنشاء 

 .تعزيز دمج مفھوم النوع ا4جتماعي في النظام اEحصائي الوطني .١
 .إيجاد قاعدة بيانات مصنفة حسب النوع ا4جتماعي تعكس وضع الرجل والمرأة رقمياً وبشكل يتميز بالمصداقية والشفافية .٢
 . توثيق التحسن الذي طرأ على أوضاع المرأة .٣
مستوى الوعي تجاه أھمية استخدام البيانات المصنفة حسب النوع ا4جتماعي لغرض إعداد التحل�يت النوعي�ة واتخ�اذ سياس�ات وبن�اء رفع  .٤

 .استراتيجيات مراعية للنوع ا4جتماعي
واة ب�ين الجنس�ين موزع�ة ولتحقيق ا$ھداف السابقة، فقد تم وضع مجموعة أساس�ية م�ن المؤش�رات الوطني�ة لرص�د التق�دم المح�رز ف�ي تحقي�ق المس�ا

 :حسب القطاعات التالية
 

  القطاع  الرقم  القطاع  الرقم
  العنف ضد المرأة  ١٠  السكان  ١
  المرأة في مواقع اتخاذ القرار  ١١  ا8سرة حسب جنس رب ا8سرة  ٢
  الفقر  ١٢  القطاع ا�جتماعي  ٣
  الزراعة   ١٣  التعليم  ٤
  تكنولوجيا المعلومات  ١٤  التعليم العالي  ٥
  فرص العمل المستحدثة  ١٥  الصحة  ٦
  التأمين الصحي  ١٦  الھجرة  ٧
  ا;عاقة  ١٧  المشاركة ا�قتصادية  ٨
      التمكين ا�قتصادي  ٩

 المؤش�رات ، الذي يوض�ح مجموع�ة)٥المرفق رقم (مؤشرات المتوفرة في كل قطاع من القطاعات السبعة عشر؛ فقد تم سردھا في الوللتعّرف على 
الم�رأة  إحص�اءات)  ١٦المرف�ق رق�م (ويوض�ح  .ا$ساس�ية القطاع�ات حس�ب موزع�ة الجنسين بين المساواة تحقيق في المحرز التقدم لرصد الوطنية

 منظ�ور( باس�تخدام المملك�ة مس�توى عل�ى ا$ردنية المرأة مؤشرات تطور مقارنة )١٧المرفق رقم (، بينما يوضح ٢٠١٣ المملكة للعام مستوى على
  .  دائرة اEحصاءات العامة/ قسم إحصاءات النوع ا4جتماعي ، والصادرة عن٢٠١٢ ،٢٠٠٩ العامين خل )ا4جتماعي النوع

   
م�ن مجم�وع المؤش�رات الت�ي تص�درھا ش�عبة %) ٧٥(باEضافة إلى ما سبق؛ فإن قسم إحصاءات النوع ا4جتماعي في الدائرة يعمل على توفير  )ب

ا4قتصاد، التعليم، الصحة، السياسة واتخاذ الق�رار، : مؤشراً موزعة على القطاعات التالية) ٥٢(والبالغ عددھا  UNSDاEحصاء في ا$مم المتحدة 
 وللتع������ّرف عل������ى المجموع������ة ال������دنيا للمؤش������رات الخاص������ة ب������النوع ا4جتم������اعي انظ������ر لل������رابط . للم������رأة والطفل������ة اEنس������انحق������وق 

ttp://undocs.org/E/CN.3/2013/10h.  
ج�ود ومن أھم الفجوات التي رصدتھا دائرة اEحص�اءات العام�ة والمتعلق�ة بالمجموع�ة ال�دنيا للمؤش�رات الخاص�ة ب�النوع ا4جتم�اعي، أن�ه ق�د تب�ين و

اص ب�العنف الق�ائم عل�ى الن�وع نقص في بعض البيانات التي تخص مواضيع حقوق المرأة والطفل�ة؛ ويع�ود الس�بب ف�ي ذل�ك إل�ى ع�دم ت�وفر مس�ح خ�
ا4جتماعي، ونقص في بيانات العنف ا$سري وخاصة العنف ضد الم�رأة والطفل�ة، كم�ا أن المص�ادر ا$خ�رى كالس�جت اEداري�ة م�ن الص�عب أن 

  توفر بيانات كافية عن العنف بسبب 
  .سجت موثقة وأرقام محددة لحا4ت النساء المعنفات التي تم التعامل معھن

%) ٧٤(ما يتعلق بالمؤشرات ا4قتصادية للمجموع�ة ال�دنيا م�ن المؤش�رات الخاص�ة ب�النوع ا4جتم�اعي؛ تعم�ل ال�دائرة عل�ى ت�وفير م�ا نس�بته  ا فيأم
لنقص في المؤشرات الخاصة باستخدام الوقت وقياس العمل غير المنظم؛ حي�ث 4 يوج�د مس�ح متخص�ص يعم�ل عل�ى ت�وفير المؤش�رات  وذلك. منھا

   .ماعيالتي تقيس وضع المرأة والرجل في العمل من داخل المنزل، من أجل تقييم الوضع الحقيقي لمشاركة المرأة ا4قتصادية ومسألة ا$مان ا4جت

                                                           

، قسrrم إحصrrاءات النrrوع ا�جتمrrاعي، دائrrرة )٢٠+بيجrrين / لغايrrات التقريrrر الrrوطني" (البيانrrات وا_حصrrاءات المتعلقrrة بالمسrrاواة بrrين الجنسrrين وتمكrrين المrrرأة"تقريrrر حrrول  ٥٦
 .٢٦/٣/٢٠١٤ا_حصاءات العامة، 
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ق بقط�اع الص�حة؛ فق�د ك�ان ھنال�ك نق�ص ف�ي بع�ض البيان�ات الت�ي تس�اعد ف�ي احتس�اب المجموع�ة ال�دنيا للمؤش�رات الخاص�ة ب�النوع م�ا يتعل� أما في
، ويعود السبب إل�ى ص�عوبة جم�ع ھ�ذه البيان�ات، ل�ذا 4ب�د أن يتج�ه العم�ل نح�و إنش�اء آلي�ة للحص�ول عل�ى مص�ادر %)٣٦(ا4جتماعي وبنسبة بلغت 

كما يجب أن ترتكز ھذه ا�لية على مبدأ التنس�يق والتكام�ل ب�ين ال�وزارات . انات السجت اEدارية والوزارات المختصةاEحصاءات الرسمية من بي
  .المعنية بتوفير بيانات التنمية بشكل عام، والنوع ا4جتماعي بشكل خاص

فق�ط، بس�بب ع�دم ت�وفر البيان�ات %) ٢٠(نوع ا4جتم�اعي أما في قطاع السياسة؛ فقد بلغت الفجوة في توفير المجموعة الدنيا للمؤش�رات الخاص�ة ب�ال
أم�ا القط�اع التعليم�ي فق�د بلغ�ت نس�بة التغطي�ة . مصنفة حسب النوع ا4جتماعي لدى السجت اEدارية التي تمتلكھا الوزارات والمؤسسات وال�دوائر

  .في مجال توفير المجموعة الدنيا للمؤشرات الخاصة بالنوع ا4جتماعي%) ١٠٠(
التع�دادات والمس�وح بنس�بة : لرصد التقدم المحرز في تحقيق المس�اواة ب�ين الجنس�ين إل�ى قس�مين وتنقسم مصادر بيانات النوع ا4جتماعي المستخدمة

    ٥٧%).٤٦٫٩(والسجت اEدارية بنسبة %) ٥٣٫١(

  :المقترحة لتحسين إحصاءات النوع ا4جتماعي السياسات واEجراءات فيما يليو
  :حصاءات النوع ا4جتماعي؛ إذ ينبغي العمل في اتجاھينتعزيز دمج إ .١

  . استمارة خاصة بالمرأة للحصول على معلومات إضافية عن أوضاعھا -حيثما أمكن -تضمين المسوح: ا$ول
مس�ح ا4حتياج�ات : تنفيذ عدد من المس�وح الخاص�ة بإحص�اءات الن�وع ا4جتم�اعي ومؤش�راته ومنھ�ا عل�ى س�بيل المث�ال 4 الحص�ر: الثاني

  . التدريبية للمرأة العاملة في المؤسسات العامة، مسح المؤسسات اEعمية، مسح استخدام الوقت، ومسح العنف ضد المرأة
في عملية إنتاج إحصاءات النوع ا4جتماعي، وزيادة الخبرات النسائية في مس�تويات أعل�ى عن�د المباش�رة زيادة ا$دوار المخصصة للمرأة  .٢

 . بالمسح، بحيث يشمل دورھا تصميم ا$سئلة وا4ستبيانات، وتحليل النتائج ووضع ا4ستنتاجات
بإحصاءات النوع ا4جتماعي، لتصب في نش�رة وطني�ة ات البيانات بأخبار ا$نشطة اEحصائية الوطنية والنواتج المتعلقة /توعيه مستخدمي .٣

 .سنوية حول إحصاءات النوع ا4جتماعي
 .المشاركة بأوراق تقنية ومنھجية حول إحصاءات النوع ا4جتماعي Eغناء المناقشات وتبادل الممارسات وا$دوات الجديدة .٤
 .لدولية في إنتاج إحصاءات عالية الجودةوضع خطط طويلة ا$مد لتخطيط المسوح وا4ستفادة القصوى من المساعدات ا .٥
بالمفاھيم والمؤشرات التي تستخدم في إحصاءات النوع ا4جتماعي وطرق جمع البيان�ات وحس�اب المؤش�رات ) كتيبات(وضع أدلة خاصة  .٦

  .وتحليلھا، وإتاحتھا لمستخدميھا
  .لبات النوع ا4جتماعيتطوير اEطار القانوني الذي يحكم العمل اEحصائي في ا$ردن بما يتناسب ومتط .٧
 .ات إحصاءات النوع ا4جتماعي، لتعزيز إنتاج إحصاءات النوع ا4جتماعي على مستوى المحافظات/تعزيز الحوار والتعاون بين منتجي .٨
ات /ات ومس�تخدمي/تنظيم ورش عم�ل توعوي�ة ح�ول معرف�ة ق�راءة وكتاب�ة التق�ارير ح�ول إحص�اءات الن�وع ا4جتم�اعي وتحليلھ�ا لمنتج�ي .٩

 .انات المراعية للنوع ا4جتماعيالبي
ولك�ن عل�ى . ما يتعلق بالمؤشرات التسع الخاصة بالعنف ضد المرأة؛ فھي غير متوفرة بسبب عدم وجود مسح متخصص للعنف ضد المرأة وفي )ج

س�نة، وھ�ي ) ٤٩ -١٥(العمر  المستوى الوطني؛ فإن البيانات المتوفرة عن العنف ا$سري تقيس مؤشرات العنف للنساء التي سبق لھن الزواج في
  .4 تنطبق على مؤشرات العنف التسعة

  :أما العمليات التي تضطلع بھا دائرة اEحصاءات العامة لجمع البيانات بشأن فئات معينة من النساء؛ فتتلخص في ا�تي )د
والبطال�ة ال�ذي ي�درس حال�ة النس�اء الريفي�ات ن من خل مسح العمال�ة /النساء الريفيات؛ يتم جمع بيانات عن النساء الريفيات وخصائصھم .١

حس��ب الخص��ائص الديموغرافي��ة وا4قتص��ادية وا4جتماعي��ة والتعليمي��ة، ومس��ح الس��كان والص��حة ا$س��رية ال��ذي ي��وفر بيان��ات ع��ن النس��اء 
اه وتنظ�يم ا$س�رة، سنة حسب الخصائص الديموغرافية، والص�حة اEنجابي�ة، والرف�) ٤٩-١٥(الريفيات التي سبق لھن الزواج في العمر 

كما يوفر مسح دخل ونفقات ا$سرة إنفاق ودخل ا$س�ر حس�ب ج�نس رب . وصحة وتغذية ا$م والطفل، وتمكين السيدات، والعنف ا$سري
وإضافة إلى ما سبق؛ فإن مسح تكنولوجيا المعلوم�ات داخ�ل المن�ازل ال�ذي . ا$سرة وعقته بمختلف المتغيرات الديموغرافية وا4جتماعية

ولغاية ا�ن؛ يعط�ي ص�ورة واض�حة ع�ن الم�رأة الريفي�ة وف�ق م�دى اس�تخدامھا لتكنولوجي�ا المعلوم�ات ف�ي   ٢٠٠٧تجريه الدائرة منذ عام 
  .المنازل وا$سباب وراء عدم استخدامھا أو توفرھا

 .العام للسكان والمساكن النساء المسنات وذوات ا4حتياجات الخاصة؛ والبيانات المتوفرة لھاتين الفئتين ھي من خل التعداد .٢
، تقوم وزارة الصحة بجمع بيانات عن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية )اEيدز(النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية  .٣

 . ويتم نشره ضمن تقريرھا اEحصائي السنوي) اEيدز(
 

  ٢٠١٣إعداد مؤشرات الموارد البشرية في ا8ردن؛  :ثانياً 
؛، من خل مشروع المنار، وبالتعاون بين  المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ٢٠١٣كتيب مؤشرات الموارد البشرية في ا$ردن لعام  تم إعداد

ع�زز ويعتبر الكتيب مرجع�اً ودل�يً ش�امً للكثي�ر م�ن المعلوم�ات المتعلق�ة ب�الموارد البش�رية ف�ي ا$ردن، مم�ا يمك�ن أن ي. ودائرة اEحصاءات العامة
لبيان��ات المتعلق��ة بس��وق العم��ل متمثل��ة بمؤش��رات الم��وارد البش��رية، وبيان��ات المش��تغلين إذ يتض��من الكتي��ب ا. جھ��ود ا$ردن الرائ��دة ف��ي ھ��ذا المج��ال

يس�تعرض الكتي�ب  كما. والمتعطلين ا$ردنيين، واتجاھات الطلب على ا$يدي العاملة ا$ردنية، وفقاً Eعنات جريدة الرأي، وبيانات العمالة الوطنية

                                                           

٥٧
 .٢٠١٣ ،دائرة ا_حصاءات العامة ،قسم إحصاءات النوع ا�جتماعي ،"النوع ا�جتماعي في ا_حصاءات ا�ردنية"عرض تقديمي حول ، منال سويدان 



٨٠ 

 

ات الخاض�عين لنظ�ام الخدم�ة المدني�ة، وبيان�ات ط�البي التوظي�ف /ات م�ن الض�مان ا4جتم�اعي، وبيان�ات الم�وظفين/ات والمنفك�ين/بيانات المش�تركين
ردني�ة، وبيان�ات طلب�ة كلي�ات كما يعرج الكتيب على بيانات التعليم المتمثلة ببيانات الطلبة في الجامعات ا$. والمعينين من خل ديوان الخدمة المدنية

ويتط�رق الكتي�ب ك�ذلك لبيان�ات مؤسس�ة الت�دريب المھن�ي والش�ركة الوطني�ة للتش�غيل والت�دريب، إض�افة إل�ى . المجتمع، وبيانات طلبة التعليم المھن�ي
         ٥٨.ت المتسولينا$سر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وبيانات المشاريع الممولة من صندوق التنمية والتشغيل، وبيانا

اللجن�ة الوطني�ة ا8ردني�ة )/ ٢٠١٥-٢٠١٣(توظيف البيانات وا;حصاءات في بناء مؤشرات الخطة ا�ستراتيجية لتمكين الم�رأة ف�ي ا8ردن  :ثالثاً 
    ٥٩لشؤون المرأة

الوطنية للم�رأة، والعم�ل عل�ى تح�ديثھا وتطويرھ�ا، ومتابع�ة إعداد ا4ستراتيجية : من أبرز المھام التي أنيطت باللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة
تق�ديم المش�ورة والخب��رات الفني�ة للمؤسس�ات الرس�مية وا$ھلي��ة ذات العق�ة، ومتابع�ة التق�ارير الدوري��ة : تنفي�ذھا وتقويمھ�ا، بش�كل دوري م��ن خ�ل

ومقارنت�ه بالمؤش�رات المعتم�دة عن�د إع�داد ا4س�تراتيجية لقي�اس م�دى  المقدمة إليھا وتحليلھا باستخدام منظور النوع ا4جتماعي، وتقييم ك�ل م�ا أنج�ز
  .التقدم، ودراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ ا4ستراتيجية والعمل على إيجاد الحلول لھا بالتعاون مع المؤسسات المعنية

ض��من سلس��لة حلق��ات التخط��يط ا4س��تراتيجي المتعاقب��ة الت��ي  حلق��ة أخ��رى) ٢٠١٧-٢٠١٣(ولق��د ج��اء إع��داد ا4س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة 
لغايات ا4رتقاء بواقع المرأة ا$ردنية وتحسين نوعية حياتھ�ا وحي�اة ) ١٢/٣/١٩٩٢(انتھجتھا اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة منذ تأسيسھا في 

؛ )٢٠١٠-٢٠٠٦(روراً با4س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة لWع��وام ؛ وم��)١٩٩٣(أس��رتھا، ب��دءاً با4س��تراتيجية الوطني��ة للم��رأة ا$ردني��ة لع��ام 
  ).٢٠١٧-٢٠١٣(وانتھاًء با4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية 

ت الفئ�ا ونتيجة للجھود الموصولة لدائرة اEحصاءات العامة في مج�ال إنت�اج البيان�ات وتبويبھ�ا وتحليلھ�ا ونش�رھا وإتاحتھ�ا تلبي�ة 4حتياج�ات مختل�ف
ات /المستخدمة للبيانات المتنوعة والمتجددة بعامة؛ وبخاصة في مجال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بإحصاءات النوع ا4جتم�اعي، وتوعي�ة مس�تخدمي

ع ات البيان��ات فيم��ا يتعل��ق ب��النو/البيان�ات بأھمي��ة إحص��اءات الن��وع ا4جتم��اعي ومؤش��راته ف��ي مختل��ف قض�ايا التنمي��ة، وتلبي��ة 4حتياج��ات مس��تخدمي
  .ا4جتماعي، والتنسيق مع الجھات المحلية واEقليمية والدولية ذات العقة وتوفير المؤشرات الجندرية التي تطلبھا

جھ�ات الرس�مية وانطقاً من الشراكة الفاعلة التي تم بناؤھا عبر السنوات بين اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة باعتبارھا المرجع لدى جمي�ع ال
ات لق با$نشطة النسائية وشؤون المرأة، وبين دائرة اEحصاءات العامة المعنية بإنتاج وتوثيق وإتاح�ة البيان�ات الوطني�ة لل�وزارات والمؤسس�فيما يتع

ات في مختلف أنحاء المملكة، وبما أن دائ�رة اEحص�اءات العام�ة ھ�ي أح�د أعض�اء ش�بكة ا4تص�ال م�ع المؤسس�ات /ات والمھتمين/المعنية والباحثين
مھ�ام؛ لحكومية التي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون الم�رأة وتتع�اون معھ�ا ف�ي تحقي�ق أھ�دافھا وإنج�از مھامھ�ا، وف�ي مقدم�ة ھ�ذه الا

حص�اءات إعداد ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة وتح�ديثھا وتطويرھ�ا ومتابع�ة تنفي�ذھا، فق�د ت�م التع�اون م�ع دائ�رة اEحص�اءات العام�ة وا4عتم�اد عل�ى إ
4ستراتيجية النوع ا4جتماعي؛ التي توفرھا وتنشرھا الدائرة في ما يتعلق بمختلف القطاعات والمجا4ت، وذلك منذ بداية إعداد المؤشرات المتعلقة با

  ). ٨تم حصرھا في المرفق رقم (بمختلف محاورھا ومجا4تھا ) ٢٠١٧-٢٠١٣(الوطنية للمرأة ا$ردنية 
التي اتبع�ت منح�ى التخط�يط ا4س�تراتيجي المعاص�ر بمنح�ى تش�اركي مجموع�ة ) ٢٠١٧-٢٠١٣(الوطنية للمرأة ا$ردنية  وقد تضمنت ا4ستراتيجية

  : من الوثائق التي تم إعدادھا من خل توظيف البيانات واEحصاءات وفق منظور شمولي تكاملي تسلسلي، وھي
 ). ٢٠١٧-٢٠١٣(منھجية العمل Eعداد ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية  -
نق��اط الق��وة، والض��عف، والف��رص، (لواق��ع قط��اع الم��رأة ) SWOT(، وتحلي��ل )Analysis  PESTEL(تحلي��ل البيئ��ة الكلي��ة لقط��اع الم��رأة  -

 ).التھديدات/ والتحديات
شاملة المحاور والمجا4ت، وأھدافاً وطنية، والفئات المستھدفة وفقاً لكل محور ومجال، ) ٢٠١٧-٢٠١٣(ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية  -

  ).  نالتي لديھا احتياج ما أو فجوة نوع اجتماعي أو تعاني من تمييز معي(وأھدافاً استراتيجية تمت صياغتھا تلبية 4حتياجات كل فئة مستھدفة 
الت�ي انبثق�ت ع�ن ا4س�تراتيجية، وتتض�من ا$ھ�داف ا4س�تراتيجية ومقاب�ل ك�ل ) ٢٠١٥-٢٠١٣(الخطة ا4ستراتيجية لتمكين المرأة ف�ي ا$ردن  -

المرف�ق رق�م (الموض�حة ف�ي  النتاج�ات والمخرج�ات، والمؤش�رات: المؤسسية ومقاب�ل ك�ل منھ�ا/ لھا، وا$ھداف الفرعية) Impact(منھا ا$ثر 
تحدي��د الجھ��ات المس��ؤولة ع��ن مس��توى تحقي��ق ك��ل م��ن ھ��ذه المؤش��رات، والمص��ادر المعني��ة بتزوي��د البيان��ات المتص��لة بھ��ا؛ وتش��مل م��ع  ،)٨

المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية والقط�اعين ا$ك�اديمي واEعم�ي، م�ع تحدي�د ق�يم المؤش�رات لس�نة ا$س�اس 
  . لكل مؤشر) ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣(ھدفة للسنوات والمؤشرات المست ٢٠١١/٢٠١٢

المؤسس��ية، / ا$ھ��داف الفرعي��ة: مجموع��ة الخط��ط التنفيذي��ة للمح��اور والمج��ا4ت المختلف��ة والت��ي انبثق��ت ع��ن الخط��ة ا4س��تراتيجية، وتتض��من -
نشطة الرئيسة المقترح�ة لتحقي�ق ، إضافة إلى تحديد ا$)٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣(ومؤشرات ا$داء، وقيمھا لسنة ا$ساس وللسنوات المستھدفة 

  .مؤسسي ومسؤولية التنفيذ مقابل كل نشاط، ومؤشر أداء ا$نشطة والقيم المستھدفة لكل مؤشر نشاط/ كل ھدف فرعي
والتي انبثقت عن الخطة ا4ستراتيجية والخطط التنفيذية، واشتملت ) مشاريع فأكثر لكل محور أو مجال ٣بمعدل (مجموعة المشاريع التجديدية  -

اس��م المش��روع، ووص��فه وأھداف��ه ومبررات��ه، وم��دة تنفي��ذ المش��روع، والجھ��ات الرئيس��ة المعني��ة بالتنفي��ذ، والجھ��ات : بطاق��ات المش��اريع عل��ى
أي (بالتنفيذ، والكلفة اEجمالية لكل مشروع بالدينار، ومصدر التمويل المقترح، والفئات المستھدفة في كل مشروع، وموقع المشروع المساھمة 

وت�م ص�ياغة المش�اريع التجديدي�ة المتص�لة بك�ل مح�ور ومج�ال وع�ددھا ). أي أنش�طة المش�روع(، والعناصر الرئيس�ة للمش�روع )أماكن تطبيقه
 . حى تشاركي مع مختلف ا$طراف المعنية، وتضمينھا النتاجات المستھدفة لWعوام القادمةمشروعاً؛ بمن) ٣٨(

                                                           

 .المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع دائرة ا_حصاءات العامة ،مشروع المنار ،٢٠١٣مؤشرات الموارد البشرية في ا�ردن  ٥٨
 .٢٠١٣، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، )٢٠١٥- ٢٠١٣(الخطة ا�ستراتيجية لتمكين المرأة في ا�ردن  ٥٩
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 تعريف أبرز المصطلحات المستخدمة في ا4ستراتيجية والوثائق المنبثقة عنھا لتسھيل فھم ومتابعة منھجية العم�ل م�ن قب�ل المؤسس�ات والفئ�ات -
  .المستھدفة

: ، تمكين المرأة وفق منظور شمولي تكاملي في مختل�ف المي�ادين، حي�ث ش�ملت)٢٠١٧-٢٠١٣(أة ا$ردنية وقد استھدفت ا4ستراتيجية الوطنية للمر
    .، والتمكين السياسي للمرأة والمشاركة في الحياة العامة، والتمكين ا4قتصادي للمرأة)أي التمكين ا4جتماعي(ا$من اEنساني والحماية ا4جتماعية 

داد ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة والعمل على تحديثھا وتطويرھا ومتابعة تنفيذھا وتقويمھ�ا بش�كل دوري باللجن�ة الوطني�ة وانسجاماً مع إناطة مھمة إع
، كم�ا تعتب�ر اللجن�ة )٢٠١٧-٢٠١٣(ا$ردنية لشؤون المرأة؛ فإن اللجنة الوطني�ة ملتزم�ة بمھم�ة متابع�ة تنفي�ذ ا4س�تراتيجية الوطني�ة للم�رأة ا$ردني�ة 

 ؤولة عن رفع الّتقارير حول مدى الّتقدم في تحقيق أھداف ا4ستراتيجية، وأبرز النتاج�ات الت�ي ت�م تحقيقھ�ا، والتح�ديات الت�ي وقف�ت عائق�اً الوطنية مس
اء ومم�ا يُت�وخى أن يُس�ھم ف�ي تحقي�ق ذل�ك؛ أن ھ�ذه ا4س�تراتيجية ق�د ت�م بناؤھ�ا وفق�اً لنظ�ام بطاق�ات ا$د. أمام تحقيق بع�ض اEنج�ازات للتغل�ب عليھ�ا

كم�ا ت�م حوس�بة جمي�ع المنج�زات م�ن؛ اس�تراتيجية وخط�ط ومش�اريع ونتاج�ات عم�ل من�ذ   Balanced Scorecard Strategy Drivenالمت�وازن 
، ا$مر الذي يُتوخى أن يُسھم ف�ي STRATandGOبداياتھا وفق برمجية متخصصة مصممة لھذا الغرض، ومستخدمة عربياً وعالمياً ھي برمجية 

ى تحقي��ق ا$ھ�داف المنش��ودة خ��ل س�نوات ا4س��تراتيجية والتع�ّرف عل��ى محط��ات اEنج�از والتميّ��ز ف�ي ا$داء لتعظيمھ��ا، وتحدي��د تس�ھيل متابع��ة م�د
ي ا$ردن الفجوات لوضع السياسات والخطط التنفيذية والبرامج الكفيلة بتفيھا؛ فيما يتعل�ق بمختل�ف المح�اور والمج�ا4ت المتص�لة بتمك�ين الم�رأة ف�

  .في ا4ستراتيجية والخطة ا4ستراتيجية والخطط التنفيذية للمحاور والمجا4توالمتضمنة 
وبخاص�ة أن ومن ھنا؛ تتضح أھمية إجراء المراجعات الدورية الضرورية لستراتيجية من قبل اللجنة الوطنية، لمتابعة تحقيق أي تق�ّدم ف�ي الّتنفي�ذ، 

الع��الي بقض��ايا الم��رأة وبأھمي��ة مش��اركتھا الفاعل��ة ف��ي التنمي��ة المجتمعي��ة الش��املة بمختل��ف إق��رار ا4س��تراتيجية يعك��ُس ال��وعي وا4لت��زام السياس��ي 
عل�ى حش�د محاورھا، ويُمثل الخطوة ا$ساسية لوضعھا موضع التنفيذ، ا$مر الذي تطلب من اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة المباشرة بالعمل 

صل والشراكة الفاعلة ما بين اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون الم�رأة ومختل�ف الجھ�ات الحكومي�ة الت�ي الموارد الّضروريّة من خل التنسيق المتوا
وزارة التخط�يط والتع�اون ال�دولي، ووزارة المالي�ة، وتفعي�ل : يُتوخى أن تُسھم في توفير الدعم المالي والفني للبرامج والمشاريع المعنية بالمرأة، مثل

العامة بشكل خاص سعياً  لتعزيز موازنة اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة، ورصد موازن�ة خاص�ة لتنفي�ذ المش�اريع  التنسيق مع دائرة الموازنة
إض�افة إل�ى تفعي�ل التنس�يق والتواص�ل م�ع المنظم�ات الدولي�ة والجھ�ات . المنبثقة عن ا4ستراتيجية الوطنية في إطار موازن�ة اللجن�ة لWع�وام القادم�ة

 ة بقضايا المرأة والتحاور معھا لحشد التمويل، حيث قامت اللجنة الوطنية بإرسال المشاريع المختلفة المنبثقة عن ا4ستراتيجية إلى ھذهالمانحة المعني
  .     الجھات الممولة للنظر في إمكانية تمويلھا كل حسب اختصاصھا ونطاق عملھا ومجا4ت اھتمامھا

كام��ل ف��ي اللجن��ة الوطني��ة ا$ردني��ة لش��ؤون الم��رأة؛ للتعري��ف با4س��تراتيجية وخطتھ��ا ا4س��تراتيجية توع��وي مت/ وق��د بوش��ر بتنفي��ذ برن��امج ت��دريبي
ويش�ارك ف�ي ھ�ذا البرن�امج . ومشاريعھا، وبكيفية إعداد تقارير المتابعة والتقييم السنوية لقياس مدى التق�دم واEنج�از ف�ي ض�وء أھ�داف ا4س�تراتيجية

ظم��ات المجتم��ع الم��دني والمؤسس��ات الخاص��ة وا$كاديمي��ة واEعمي��ة م��ن مختل��ف محافظ��ات المملك��ة، ات ع��ن المؤسس��ات الحكومي��ة ومن/ممثل��ون
ات وبخاصة أعضاء اللجان والشبكات وف�رق العم�ل المتعاون�ة م�ع اللجن�ة الوطني�ة والعامل�ة تح�ت مظلتھ�ا، للت�دّرب ح�ول كيفي�ة إع�داد تق�ارير إنج�از

  .ية وخططھا ومشاريعھان الوطنية في ضوء أھداف ا4ستراتيج/مؤسساتھم
ن الم�رأة ولتفعيل عمليات تنفيذ ا4س�تراتيجية وتحقي�ق أھ�دافھا بمختل�ف محاورھ�ا ومجا4تھ�ا، وتس�ھيل متابعتھ�ا، ف�إن اللجن�ة الوطنيّ�ة ا$ردني�ة لش�ؤو

: مختلفة لكنھا مترابط�ة؛ أبرزھ�اتحرص على تطّوير آليات وعقات عمل قويّة ومنھجيّة ومستدامة؛ مع كافة شركائھا الذين ينقسمون إلى مستويات 
 الوزارات والمؤسسات الحكوميّة، ومنظمات المجتمع الم�دني، ومؤسس�ات القط�اع الخ�اص، والقط�اعين ا$ك�اديمي واEعم�ي، والمنظم�ات الدوليّ�ة

 .والھيئات المانحة
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  ا�ولويات الناشئة: الباب الرابع
العديد من التحديات التي يجب ت�ذليلھا لنص�ل إل�ى مس�توى طموحاتن�ا ف�ي مج�ال ا4رتق�اء بوض�ع الم�رأة  على الرغم من كل ما تحقق؛ ف تزال ھناك

وانطقاً من ذلك؛ فإننا ا�ن، مطالبون أكثر من أي وقت مضى؛ بتعظيم . ا$ردنية في مختلف المجا4ت ا4قتصادية والسياسية وا4جتماعية والثقافية
سياس��ياً واقتص��ادياً واجتماعي��اً وقانوني�اً، وتكثي��ف جھودن��ا م��ن خ�ل تط��وير منظوم��ة متكامل��ة م��ن : م�رأة وتمكينھ��انوعي�ة وفعالي��ة وجّدي��ة مش��اركة ال

التغل�ب عل�ى التح�ديات الت�ي تُعي�ق مس�يرة تق�دم الم�رأة؛ وذل�ك  التشريعات والسياسات والبرامج والخطط والموازنات والخدمات المساندة الھادفة إلى
 :على النحو ا�تي

؛ الت�ي تس�تھدف )٢٠١٧-٢٠١٣(ا8ولويات وا8ھداف العامة وفق المحاور والمجا�ت الرئيسة لAستراتيجية الوطنية للم�رأة ا8ردني�ة  أبرز: أو�ً 
  . تمكين المرأة اجتماعياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً 

  المرأة والتعليم): ١(
أقصى حد  تفعيل الجھود الرامية إلى إعداد المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمھارات التخصصية العالية، والقادرة على مواصلة التعلم المستمر إلى -

التنمي��ة تس��مح ب��ه ميولھ��ا وق��دراتھا ورغباتھ��ا، واس��تثمار طاقاتھ��ا لتحقي��ق النم��و المھن��ي المس��تدام والمش��اركة الفّعال��ة ف��ي بن��اء المجتم��ع وتحقي��ق 
 .المستدامة

  المرأة والصحة): ٢(
 العمري�ة، بكف�اءة وج�ودة عالي�ة؛ وف�ق المع�ايير العالمي�ة؛ وبمختل�ف أش�كالھا الوقائي�ة جمي�ع مراحلھ�ا ض�مان تمت�ع الم�رأة بالرعاي�ة الص�حية ف�ي -

 .ھا وتجويد نوعيتھاوالتأھيلية، وا4رتقاء بالبرامج والخدمات الصحية المقدمة لھا؛ وضمان سھولة الوصول إلي والعجية

  العنف ضد المرأة): ٣(
ضمان حماية المرأة من العنف وبخاصة القائم على أس�اس الن�وع ا4جتم�اعي وص�و4ً إل�ى ام�رأة آمن�ة ومس�تقرة ف�ي ا$س�رة والعم�ل والمجتم�ع،  -

  ".مسؤولية وطنية تشاركية"بمساھمة فاعلة من القطاعات المعنية كافة، باعتبار مناھضة العنف ضد المرأة 

  المرأة والبيئة والتغيّر المناخي): ٤( 
م بناء ق�درات الم�رأة وتنمي�ة معارفھ�ا واتجاھاتھ�ا ومھاراتھ�ا للحف�اظ عل�ى ص�حة البيئ�ة وحمايتھ�ا، وتعزي�ز دورھ�ا ف�ي إدارة النظ�ام البيئ�ي ورس� -

  .السياسات وصناعة القرارات المتعلقة بالبيئة والتغيّر المناخي

  اسية والتحديات الخاصةالمرأة ذات الحاجات ا8س): ٥(
تحقي��ق فھ��م أعم��ق Eمكاني��ات الم��رأة الحقيقي��ة وت��وفير س��بل ا$م��ان وا4س��تقرار ا4جتم��اعي وا4قتص��ادي لھ��ا عل��ى اخ��تف حاجاتھ��ا ا$ساس��ية  -

 .وتحدياتھا الخاصة، وصو4ً إلى امرأة آمنة ومستقرة ھي وأسرتھا، وتعزيز دورھا ا$سري والمجتمعي

 للمرأة والمشاركة في الحياة العامة التمكين السياسي): ٦(
كحد أدنى %) ٣٠(إتاحة فرص أفضل وأكثر عدالة لضمان مشاركة المرأة الفاعلة ووصولھا بشكل تدريجي مدروس إلى نسبة تمثيل 4 تقل عن  -

 . نتخبة والمعيّنةفي جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلف السلطات والقطاعات وفي مختلف المجالس والھيئات الم

  التمكين ا�قتصادي للمرأة): ٧(
ضمان تكافؤ الفرص ا4قتصادية لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختل�ف قطاع�ات ا4قتص�اد ال�وطني وف�ي رس�م السياس�ات وص�ناعة الق�رارات  -

  .ا4قتصادية

  الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكين المرأة): ٨(
- E نصاف المرأة وتمكينھا، ومناھضة للتمييز المبني على أساس النوع ا4جتماعي في مختلف المجا4ت، س�عياً نشر وتجذير ثقافة مجتمعية داعمة

بن�اء لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتطوير الخطاب التربوي والثقافي لتمكين المرأة من أن تكون فاعل�ة ف�ي عملي�ات التغيي�ر وال
 .الحضاري لمجتمعھا

  وتكنولوجيا المعلومات وا�تصا�ت ا;عAم): ٩(
تحقيق تكافؤ الفرص ب�ين الجنس�ين ف�ي قط�اعي اEع�م وتكنولوجي�ا المعلوم�ات وا4تص�ا4ت، ورف�ع نس�بة مش�اركة الم�رأة ف�ي رس�م السياس�ات  -

وص��ناعة الق��رارات المتص��لة بھ��ذين القط��اعين، وتوظي��ف مختل��ف وس��ائطھما ف��ي توعي��ة الم��رأة وأس��رتھا ومجتمعھ��ا بأھمي��ة دورھ��ا كش��ريك 
 .   نمية المجتمعية المستدامة بمختلف محاورھااستراتيجي في إحداث الت

  دمج النوع ا�جتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية): ١٠(
مراجع��ة منظوم��ة التش��ريعات والسياس��ات والخط��ط والب��رامج والموازن��ات الوطني��ة؛ بغ��رض تع��ديلھا واس��تحداث تش��ريعات وسياس��ات  مواص��لة -

 .وخطط وبرامج وموازنات مستجيبة للنوع ا4جتماعي تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
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  المرأةالتطوير المؤسسي للمنظمات العاملة في إطار تمكين ): ١١(
مراجعة وتطوير منظومة سياسات ونظم ومنھجيات العمل الھادفة إلى ضمان جودة ا$داء، وتحقيق التميّز في جمي�ع المج�ا4ت بأس�لوب منھج�ي  -

 موضوعي قابل للقياس والتقييم والتطوير، وترسيخ قواعد وضوابط الحكم الرشيد ف�ي المنظم�ات العامل�ة ف�ي إط�ار تمك�ين الم�رأة، س�عياً لتحقي�ق
   ٦٠.الشفافية والنزاھة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

؛ فق�د انبث�ق ع�ن )٢٠١٧-٢٠١٣(علماً بأنه في ضوء الجھود التي بُذلت Eعداد الخطط ا4ستراتيجية والتنفيذية لستراتيجية الوطنية للمرأة ا$ردنية 
رأة ف�ي مختل�ف القطاع�ات وا$ق�اليم، والت�ي س�يتم تنفي�ذھا وف�ق منح�ى تس�تھدف بمجملھ�ا تمك�ين الم� ،)٧المرف�ق رق�م (مش�روعاً ) ٣٨(ا4ستراتيجية 

أن تُش�كل ھ�ذه  -إذا ما نجحنا في حش�د التموي�ل المناس�ب لتنفي�ذھا -ويؤمل . تشاركي مع مختلف الجھات والقطاعات المعنية بشؤون المرأة وقضاياھا
مش��اركتھا الفاعل��ة ف��ي الحي��اة العام��ة بمختل��ف مس��اراتھا وأبعادھ��ا، وزي��ادة المش��اريع نقل��ة نوعي��ة تُس��ھم ف��ي تط��وير واق��ع الم��رأة ا$ردني��ة، وتج��ذير 

عي�ة مساھمتھا في رسم السياسات وصناعة القرارات في المؤسسات الوطنية الرسمية وا$ھلية، وإحداث التغيير اEيجابي الذي ينعكس في تحسين نو
 ٦١.حياة المرأة بخاصة وحياة أسرتھا بعامة

حس��ب المح��اور التنموي��ة ذات ا8ولوي��ة؛ والت��ي ت��م تناولھ��ا ف��ي اللق��اءات التش��اورية الوطني��ة 8جن��دة التنمي��ة لم��ا بع��د ع��ام  أب��رز التوص��يات: ثاني��اً 
  ؛ والتي نُفذت في أقاليم المملكة الثAثة ٢٠١٥

  المساواة والنوع ا�جتماعي): ١(المحور 
     .تعميق العدالة والمساءلة ضماناً لتحقيق المساواة -
   .إدماج النوع ا4جتماعي في البرامج والسياسات والخدمات والمشاريع والموازنات وخطط التنمية ا4قتصادية وا4جتماعية -
  .دعم المبادرات ا4جتماعية التي تستھدف إرساء وترسيخ المساواة والعدالة -
  .ترسيخ الوعي المجتمعي بمفھوم النوع ا4جتماعي -
  .تصادية للمرأةتطوير آليات توسيع المشاركة ا4ق -
 .تغيير الصورة النمطية للمرأة من خل المؤسسات التربوية والدينية وا4جتماعية -
 .إعادة النظر في التشريعات وتنقيتھا من أي تمييز؛ وسنھا على أساس العدالة وتكافؤ الفرص -
 .ة وبرامج التمكيننشر التوعية ا4جتماعية الداعمة للمساواة واEنصاف من خل اEعم والمناھج الدراسي -
 .ذوات اEعاقة في المجتمع/تطوير البنية التحتية الزمة لدمج الفئات ذوي -
مفھ�وم المس�اواة بكام�ل  ٢٠١٥الحاجة إلى إي�ء المس�اواة أولوي�ة ف�ي المعالج�ات التنموي�ة؛ أي أن تتن�اول ا$جن�دة التنموي�ة لم�ا بع�د ع�ام  -

إل�ى غاي�ات قابل�ة " المس�اواة"جتماعي�ة والثقافي�ة والبيئي�ة، وأن تت�ولى ا$جن�دة التنموي�ة ترجم�ة أبعادھا المدنية والسياس�ية وا4قتص�ادية وا4
 .للتنفيذ، ومؤشرات يُمكن قياسھا مما يُتيح متابعة التنفيذ والتقويم، وبالتالي المساءلة عن حسن التنفيذ

  النمو والتشغيل وا;نتاجية والتدريب): ٢(المحور 
 .ين التعليم وسوق العملتحسين وتطوير العقة ب -
 .إيجاد آليات دعم مناسبة لWنشطة ا4قتصادية -
 .؛ من خل المؤتمرات التنشيطية والتمويل والحوافز والمكافآت)وخاصة للشباب(تحفيز ودعم المشاريع الرائدة  -
 .تفعيل آليات حماية حقوق العمال -
 .التمييز في التشغيلتعديل قانون العمل لترسيخ تكافؤ الفرص؛ بحيث ينص على تجريم  -
 .اEسراع في تطوير فاعلية السياسات واEجراءات الخاصة بتخفيض معد4ت البطالة -
 .دعم الممارسات الجيدة الخاصة بالمسؤولية ا4جتماعية للشركات كمساھمة في تطوير بيئات العمل -
 .للنساء خاصة برامج ، واستحداثزه على مناطق المملكةإعطاء ا$ولوية المناسبة لدعم التدريب المھني والتقني؛ والتوزيع العادل لمراك -
 .التوزيع المنصف لمكاسب التنمية على جميع المناطق، وتحفيز المستثمرين على ا4ستثمار في المناطق ذات ا4حتياجات التنموية الملّحة -
 .ا4ھتمام بآليات دعم ا$من الوظيفي للنساء والشباب -
 .وا$سرة تراعي احتياجات ومتطلبات ا$مومةتبني سياسات تشغيل صديقة للمرأة  -
 .ات اEعاقة/التوسع في الفرص التدريبية والتشغيلية لWشخاص ذوي -
 .توسيع مظلة الضمان ا4جتماعي وإلزاميته؛ على أساس العدالة والمساواة -
 .زيادة فاعلية وعدالة شبكات ا$مان ا4جتماعي -

  التعليم): ٣(المحور 
 . التعلّمية -تطوير البيئة التعليمية  -
 .إيء تطوير نوعية التعليم أولوية كبرى -
 .دعم التوسع في توفير رياض ا$طفال وتحسين وضمان جودة خدماتھا -

                                                           

 .٢٠١٣وثيقة المرجعية، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، ، التوجھات والم)مح العامة وال)٢٠١٧- ٢٠١٣(ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية  ٦٠
 .٢٠١٣/، اللجنة الوطنية ا�ردنية لشؤون المرأة، أيار)"٢٠١٧- ٢٠١٣(ا�ستراتيجية الوطنية للمرأة ا�ردنية "المشاريع التجديدية المنبثقة عن  ٦١
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 .ات اEعاقة/ضمان تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، مع التأكيد على ضمانھا لذوي -
 .تعليمية على مناطق المملكةتحقيق العدالة في توزيع الخدمات ال -
 .ن؛ وا4ھتمام بالطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم/ات ورعايتھم ودعم إبداعاتھم/ات والمتميزين/ا4ھتمام بالطلبة الموھوبين -
 .تطوير آليات القبول في مؤسسات التعليم العالي باتجاه تحقيق تكافؤ الفرص -
 .ذوات الدخل المحدود/ة وآثارھا السلبية المترتبة على ذويإعادة النظر بكلف التعليم العالي المرتفع -
 .التوسع في تطبيق المركزية في قطاع التعليم باتجاه تفويض الصحيات -
 .تطوير المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل -
 .توفير مصادر التمويل لدعم قطاع التعليم -
 .إدخال الحوسبة في مراحل التعليم المختلفة -
 .ة؛ وتطوير معايير التعيين المعتمدة/تطوير المستوى المھني وا$كاديمي للمعلم -
 .ات في مجا4ت؛ حقوق اEنسان والمساواة ومھارات ا4تصال/إيء ا4ھتمام لتأھيل المعلمين -
 .تطوير التعليم المھني والتقني وأسس القبول فيه -

 الحكم الرشيد وحقوق ا;نسان): ٤(المحور 
 .وتفعيل التشريعات الوطنية باعتماد مبادئ الدستور ا$ردني؛ وبما يتءم مع التزاماتنا بموجب المواثيق والمعاھدات الدوليةتطوير  -
 .تعزيز ثقافة المواطنة والعدالة وا4نتماء الوطني والقيم المشتركة ل�نسانية والتوعية بالحقوق والواجبات -
، تش�ارك في�ه المحافظ�ات، وينبث�ق ع�ن ٢٠١٥وتقي�يم تنفي�ذ أھ�داف ا$جن�دة التنموي�ة لم�ا بع�د ع�ام إقامة منتدى وطني للتنمية لدعم ومتابع�ة  -

 . تحالف منظمات المجتمع المدني
 .دعم تأسيس مركز أبحاث لقضايا الحكم الرشيد -
 .التوسع في ا$طر القانونية المنظمة �ليات وإجراءات الشفافية والقضاء على الفساد -
 .مدني ووسائل اEعم المجتمعية في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والقضاء على الفسادتشجيع دور المجتمع ال -
 .ات وإشراكھم في رسم السياسات والتدابير بھدف الوقاية من الفساد ومكافحته/نشر الوعي بين المواطنين -
 .تعزيز مبادئ حقوق اEنسان والديمقراطية وسيادة القانون -
 .المعلومات إلى لوصولا في الحق وضمانات آليات تطوير -

  الصحة والصحة ا;نجابية): ٥(المحور 
 .المملكة مناطق على والصحية الطبية الكوادر توزيع في العدالة ضمان -
 .الفقيرة والمناطق الريف لمناطق الصحية الرعاية توفير في ا$ولوية -
 .ات/المواطنين بين الطبية والخدمات العج في المساواة ضمان -
 .ا$ردنية والصحية الطبية للكفاءات المناسبة الحوافز تقديم -
 .الصحي القطاع خصخصة عدم -
 . والطفولة بخاصة؛ كأولوية تنموية للقطاع الصحي ا$مومة تطوير نوعية الرعاية الصحية بعامة ورعاية -
 .الطبية المساءلة وتشريعات آليات وتطوير تحسين -
 .ا$دوية استيراد على الصحية الرقابة آليات تطوير -
 . اEنجابية الصحة والصحة قضايا وتفعيل تطوير -
 .الصحي التأمين مظلة توسيع -

  والتغذية الغذائي ا8من ):٦( المحور
 .دعمه وسبل الغذائي وأھدافه ا$من مبادئ تعزيز -
 .التصحر على للسيطرة فاعلة سياسات اعتماد -
   .الغذاء في الحق على أسعاره وتقلبات الحر للسوق السلبية ا�ثار من الحد -
 .الغذائية المواد على الصحية الرقابة وتعزيز دعم -
 .وا$سمدة المبيدات بيع مراقبة في التشدد -
 .الزراعي والتشجير وفي مجال اEرشاد بالتغذية المرتبطة التوعية في المدني المجتمع مؤسسات دور تفعيل -
 . الفقيرة المناطق في وخاصة المدرسية التغذية برامج في التوسع -
 .الجوع ومكافحة الغذائي ً◌ل�من دعما والدولي واEقليمي الثنائي التعاون آليات تطوير -

  والطاقة والمياه البيئية ا�ستدامة :)٧( المحور
 .المائية الحصص توزيع في العدالة -
 .الحياة كافة مجا4ت في وأھميتھا البيئة بمفھوم ة/المواطن توعية -
 .بالبيئة المتعلقة التشريعات وتفعيل تطوير -



٨٥ 

 

 .والمتجددة البديلة الطاقة استخدام نحو التوجه -
 .والطاقة المياه استھك ترشيد آليات تشجيع -
 .النفايات من والتخلص العادمة المياه تدوير إعادة في الحديثة الطرق استعمال -
 .المناطق جميع إلى الصحي الصرف شبكات توصيل -
 .الزراعية ا$راضي في الحاصل التدھور محاربة -
 .البيئية المشاريع وتنفيذ وا�بار السدود بناء في التوسع -
 .التنموية ا$جندة في متميزاً  موقعاً  البيئي والتلوث البيئة قضايا إيء -
 .التنموية الخطط في المناخي التغيّر تعالج برامج دمج -
 .الالمج ھذا في والدولي اEقليمي التعاون تعزيز وضرورة قصوى، أولوية المياه قضية إعطاء -

  والوھن ا�نتقالية والمجتمعات النزاعات): ٨(المحور 
 ا4نتقالي�ة المجتمع�ات دع�م للنزاع�ات وف�ي الس�لبية ا�ث�ار احت�واء ف�ي ا$عب�اء وتقاس�م ال�دول؛ ب�ين والتعاون الشراكة مفھوم وتقوية تعزيز -

 .الوھن من تُعاني التي والفئات
 .المؤقتة القسرية المجاورة والھجرات الدول أزمات من تتأثر التي المناطق لدعم الدولية للمساعدات السريع التحفيز وسائل تفعيل -
بع�دھا؛  وم�ا النزاع�ات أثن�اء ولحق�وق Eنس�ان للق�انون الواس�عة وا4نتھاك�ات المس�لحة النزاع�ات لض�حايا واEنص�اف الحماي�ة آلي�ات تعزيز -

 .ات/والمھّجرينات /والجئين اEعاقة ذوات/ذوي وا$شخاص وا$طفال النساء وخاصة
 نتيج�ة ب�الوھن المص�ابة أو النزاع�ات تش�ھد الت�ي Eغاث�ة المن�اطق وفّع�ال إيج�ابي ب�دور القي�ام ف�ي ال�دولي المجتم�ع مس�ؤولية عل�ى التأكي�د -

 .الدولي الدعم برامج في ا$ولوية لھا للنزاعات، وأن تكون
  ٦٢.النزاعات نتيجة تُنتھك التي اEنسان حقوق لضمان فاعلة آليات الدولي للقانون يكون أن -

 

  قائمة المراجـــع
 .٢٠١٤، وزارة التنمية ا4جتماعية، )٢٠١٧-٢٠١٤(استراتيجية ا4تصال الخاصة بالعنف المبني على النوع ا4جتماعي لWعوام  .١
 .٢٠١٢ /ا$ول كانون .المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة .)٢٠١٧-٢٠١٣( ا4نتخابات في المرأة لدعم الوطني ا4ئتف استراتيجية .٢
 .المجلس الوطني لشؤون ا$سرة .٢٠٠٨ .الوثيقة المرجعية: ا4ستراتيجية الوطنية ا$ردنية لكبار السن .٣
 .٢٠١٠/الثاني تشرين .والتعليم التربية وزارة .والتعليم التربية وزارة في ا4جتماعي النوع Eدماج الوطنية ا4ستراتيجية .٤
المجل��س ا$عل��ى لش��ؤون ا$ش��خاص  .)٢٠١٥-٢٠١٠(خط��ط العم��ل للمرحل��ة الثاني��ة  .لWش��خاص ذوي اEعاق��ةا4س��تراتيجية الوطني��ة  .٥

 .المعوقين
  www.moe.gov.jo: الرابط اEلكتروني .وزارة التربية والتعليم .٢٠٠٦ .ا4ستراتيجية الوطنية للتعليم .٦
 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .)٢٠١٢-٢٠٠٧(م العالي والبحث العلمي للسنوات ا4ستراتيجية الوطنية للتعلي .٧
 . وزارة العمل. )٢٠٢٠ – ٢٠١١( لWعوام التنفيذي وبرنامجھا للتشغيل الوطنية ا4ستراتيجية .٨
 . وزارة العمل .٢٠٠٦ .ا4ستراتيجية الوطنية للحد من عمل ا$طفال .٩

اللجنة الوطنية ا$ردني�ة لش�ؤون ). التوجھات والممح العامة، والوثيقة المرجعية( .)٢٠١٧-٢٠١٣($ردنية ا4ستراتيجية الوطنية للمرأة ا .١٠
 www.women.jo: اEلكتروني الرابط .٢٠١٣ .المرأة

    www.dos.gov.jo: اEلكتروني الرابط. ا$ردن. العامة اEحصاءات دائرة. ٢٠١٢ .المرأة إحصاءات .١١
 برن�امج -الث�اني  الج�زء. العادي�ة غي�ر دورت�ه عش�ر ف�ي الس�ابع النواب لمجلس المقدم النسور عبدهللا الدكتور دولة الوزاري لحكومة البيان .١٢

  www.pm.gov.jo: الرابط اEلكتروني. م ٢٠١٣ نيسان ١٤ الموافق/ ھـ١٤٣٤ ا�خرة جمادى ٣ ا$حد). ٢٠١٦-٢٠١٣( الحكومة عمل
 تش�رين. الم�رأة لش�ؤون ا$ردني�ة الوطني�ة اللجن�ة. المنقح�ة الطبعة الثانية. المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية المؤسسية للجنة بالھوية التعريف .١٣

  www.women.jo :اEلكتروني الرابط .٢٠١٣/ا$ول
 ا$س��ر جمعي��ة. والتقن��ي المھن��ي والتعل��يم والت��دريب التش��غيل م��ن ص��ندوق ب��دعم المنف��ذ" الم��اھرة الم��رأة مش��غل لمش��روع" النھ��ائي التقري��ر .١٤

 .٢٠١٣. الخيرية التنموية
. اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني��ة لش�ؤون الم��رأة)". ٢٠١١- ٢٠١٠( واةالعدال�ة والمش�اركة والمس��انح��و : ق��دم الم�رأة ا$ردني�ةت" التقري�ر ال�وطني .١٥

  www.women.jo :اEلكتروني الرابط. ٢٠١١
 والثقافي��ة وا4جتماعي��ة ا4قتص��ادية الحق��وق مج��ا4ت ف��ي) والتمك��ين والحماي��ة الوقاي��ة نح��و( ا$ردني��ة الم��رأة تق��دم"الث��اني  ال��وطني التقري��ر .١٦

  .  www.women.jo :اEلكتروني الرابط .٢٠١٤ .المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة ".)٢٠١٣-٢٠١٢( للعامين
ا$م��م وزارة التخط��يط والتع��اون ال��دولي وھيئ��ات . الطموح��ات وتحقي��ق بالوع��د الوف��اء :لWلفي��ة اEنمائي��ة لWھ��داف الث��اني ال��وطني التقري��ر .١٧

 .٢٠١٠ .المتحدة في ا$ردن
 .٢٠١٣. المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة). ٢٠١٥-٢٠١٣(الخطة ا4ستراتيجية لتمكين المرأة في ا$ردن  .١٨

                                                           

 .٢٠١٣، "تضامن"، جمعية معھد تضامن النساء ا�ردني ٢٠١٥ة التنمية لما بعد عام نتائج الملتقى الوطني ا�ردني لمنظمات المجتمع المدني حول أجند ٦٢



٨٦ 

 

 ا$ردني�ة الوطني�ة اللجن�ة. )٢٠١٦ -٢٠١٤(و) ٢٠١١-٢٠٠٩( لWع�وام البلدي�ة المج�الس لعضوات" نشميات" لشبكة ا4ستراتيجية الخطة .١٩
 .٢٠١٣. ٢٠٠٩ .رأةالم لشؤون

  www.moe.gov.jo: الرابط اEلكتروني .وزارة التربية والتعليم .٢٠٠٩ .)٢٠١٣-٢٠٠٩(الخطة ا4ستراتيجية لوزارة التربية والتعليم  .٢٠
  www.moh.gov.jo: الرابط اEلكتروني. وزارة الصحة). ٢٠١٢-٢٠٠٨( الخطة ا4ستراتيجية لوزارة الصحة  .٢١
) المتح�دة ا$م�م ميث�اق م�ن الس�ادس الفص�ل بموج�ب ال�دولي ا$م�ن مجلس عن الصادر( ١٣٢٥ رقم القرار لتفعيل ا$ردنية الوطنية الخطة .٢٢

 .٢٠١٣ .المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة .)٢٠١٨ - ٢٠١٤( لWعوام
المجلس ال�وطني لش�ؤون ا$س�رة ووزارة التخط�يط والتع�اون ال�دولي ومنظم�ة  .)٢٠١٣-٢٠٠٤(ا$ردنية للطفولة لWعوام الخطة الوطنية  .٢٣

 .اليونيسيف
 .المجلس ا$على للسكان .٢٠١١ .الخطة الوطنية لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية .٢٤
 الخط�ة الوطني�ة لتعزي�ز المش�اركة السياس�ية وا4قتص�ادية للم�رأة/ "مب�ادرة المس�تقبل"اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ تعھدات ا$ردن بموجب  .٢٥

 .اللجنة الوطنية ا$ردنية لشؤون المرأة). ٢٠١٧ – ٢٠١٣(
: ال�����رابط اEلكترون�����ي .٢٠١٢/ ك�����انون ا$ول .العام�����ة اEحص�����اءات دائ�����رة". ص�����ورة إحص�����ائية "الم�����رأة والرج�����ل ف�����ي ا$ردن  .٢٦

www.dos.gov.jo 
. الم��رأة لش��ؤون ا$ردني��ة الوطني��ة اللجن��ة". )٢٠١٧-٢٠١٣(ا$ردني��ة  للم��رأة الوطني��ة ا4س��تراتيجية"ع��ن  التجديدي��ة المنبثق��ة المش��اريع .٢٧

 .٢٠١٣/أيار
المس�اواة ب�ين الجنس�ين وتمك�ين تعزي�ز لقائمة بأبرز التشريعات التي تم إدخ�ال تع�ديت فيھ�ا . آمال حدادين وفاطمة الدباس وسميرة زيتون .٢٨

اللجن�ة الوطني�ة ا$ردني�ة لش�ؤون . فري�ق العم�ل الق�انوني. أبرز التعديت الت�ي ط�رأت عل�ى مجموع�ة م�ن الق�وانين لص�الح الم�رأةو المرأة
 .٢٠١٤/أيار. المرأة

لھيئ�ات النس�ائية ومنظم�ات المجتم�ع عن ا صادر. ٢٠١٣ لعامية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات اEصحبالمطالب  بيان .٢٩
 المدني المعنية بالمرأة ا$عضاء في اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية من مختلف محافظات المملك�ة والمنبثق�ة ع�ن اللجن�ة الوطني�ة

 .ةا$ردنية لشؤون المرأ
 .٢٠١٠/٢٠١١، لعام )WEF(تقرير التنافسية العالمي،  .٣٠
. المدني�ة الخدم�ة دي�وان). ٢٠١٣ -٢٠٠٩(المتعلقة بالمرأة في الخدمة المدنية خ�ل الفت�رة ) لكمية والنوعيةا(تقرير حول أبرز اEنجازات  .٣١

  .٢٠١٤/نيسان
 قس��م). ٢٠+ بيج��ين/ ال��وطني التقري��ر لغاي��ات" (الم��رأة وتمك��ين الجنس��ين ب��ين بالمس��اواة المتعلق��ة واEحص��اءات البيان��ات" ح��ول تقري��ر .٣٢

  www.dos.gov.jo: الرابط اEلكتروني .٢٦/٣/٢٠١٤. العامة اEحصاءات دائرة. ا4جتماعي النوع إحصاءات
. وزارة العم��ل". )٢٠+بيج��ين( عم��ل ومنھ��اج إع��ن وتقي��يم ال��وطني 4س��تعراض ب��التقرير المتعلق��ة العم��ل وزارة إنج��ازات"تقري��ر ح��ول  .٣٣

 .٢٠١٤/أيار
 .٢٠١٤. ا4جتماعي للضمان العامة المؤسسة. الدراسات إدارة". والمؤشرات التشريعات: ا4جتماعي الضمان في المرأة"تقرير حول  .٣٤
 .٢٠١٤/نيسان. ا4جتماعية التنمية وزارة". المرأة وتمكين ا4جتماعية التنمية وزارة برامج"تقرير حول  .٣٥
 .٢٠١٤/أيار. وق ا$ردني الھاشمي للتنمية البشريةالصند. الثالثة المرحلة"/ الفقر جيوب مناطق تمكين برنامج"تقرير حول  .٣٦
 ال��وطني الم��رأة لج��ان تجم��ع". تجم��ع لج��ان الم��رأة ال��وطني ا$ردن��ي وأب��رز مش��اريعه وإنجازات��ه عل��ى مس��توى المحافظ��ات"تقري��ر ح��ول  .٣٧

 .٢٠١٤/أيار. ا$ردني
".                                  التدريبي�ة والتثقيفي�ة الت�ي تُنف�ذ للتوعي�ة بمخ�اطر ا$لغ�املWف�راد والب�رامج  المض�ادة ا$لغ�ام جھ�ود ا$ردن ف�ي مج�ال حظ�ر"تقرير حول  .٣٨

 .٢٠١٤/أيار. ا$لغام Eزالة الوطنية الھيئة
 .٢٠١٤/نيسان. المركز الوطني لحقوق اEنسان". المرأة حقوق وتعزيز حماية في اEنسان لحقوق الوطني المركز دور"تقرير حول  .٣٩
 الجن�وب إقل�يم ف�ي الفتي�ات ت�دريب ا4ردن�ي ومش�روع العم�ل سوق في المرأة دخول تشجيع في  المھني التدريب مؤسسة دور"تقرير حول  .٤٠

  .٢٠١٤/نيسان. المھني التدريب مؤسسة". ٢٠١٢ لعام
  .٢٠١٤/نيسان .وزارة التربية والتعليم". والطفلة ا$نثى محور تعليم وتدريب المرأة"تقرير حول  .٤١
 ا$ردني�ة المؤسس�ة بھ�ا قام�ت الت�ي ال�وطني، الص�عيد عل�ى والمب�ادرات واEنجازات والسياسات ا4ستراتيجيات أبرز" حول ملخص تقرير .٤٢

. ا4قتص��ادية المش��اريع لتط��وير ا$ردني��ة المؤسس��ة". )٢٠١٣-٢٠٠٩( للفت��رة الم��رأة دع��م مج��ا4ت ف��ي ا4قتص��ادية المش��اريع لتط��وير
 .٢٠١٤/أيار

 محافظ�ة ف�ي للس�يدات الخيري�ة ا$ن�وار جمعية. ا4جتماعية التنمية وزارة من بدعم معان محافظة في المنفذ" ازدھار" تقرير حول مشروع .٤٣
  .     ٢٠١٢. التنموية ا$سر وجمعية معان

  .٢٠١٤/نيسان. المركز الوطني لحقوق اEنسان). ٣٠/١٢/٢٠١٣ولغاية  ٢/١/٢٠١٣( "حماية"تقرير ملخص حول أعمال مشروع  .٤٤
 للم�رأة الزم�ة والرعاية الحماية تأمين يخص فيما الوطنية، المعونة صندوق يتبناھا التي واEجراءات السياسات أھم" حول ملخص تقرير .٤٥

 .٢٠١٤/نيسان .الوطنية المعونة صندوق ."والمحتاجة الفقيرة ا$ردنية
 .٢٠١٤/نيسان. راعيالز اEقراض مؤسسة". المرأة فقر من الحد في الزراعي اEقراض مؤسسة دور"حول  ملخص تقرير .٤٦
. المجل�س ا$عل�ى للس�كان. ٢٠+ بيج�ين لغاي�ات تقري�ر". الم�رأة بقض�ايا يتعل�ق فيم�االمجلس ا$على للسكان  مبادرات"ملخص حول تقرير  .٤٧

      www.hpc.org.jo/hpc: الرابط اEلكتروني .٢٠١٤/نيسان



٨٧ 

 

                                                .٢٠١٤/نيسان. الصحة وزارة. الصحة مجال/ بيجين عمل ومنھاج إعن تنفيذ وتقييم 4ستعراض ملخص تقرير .٤٨
:   ال�رابط اEلكترون�ي. ا$ردن. دائ�رة اEحص�اءات العام�ة. ٢٠١٢و٢٠٠٩جداول مؤشرات الم�رأة ا$ردني�ة باس�تخدام المنظ�ور الجن�دري،  .٤٩

www.dos.gov.jo   
 -، وكال�ة ا$نب�اء اEلكتروني�ة"تحقي�ق ا$ھ�داف ا$لفي�ة ف�ي ا$ردن" ، مقالة بعنوان )السابق(جعفر حسان، وزير التخطيط والتعاون الدولي  .٥٠

  www.ammonnews.net/article : الرابط اEلكتروني. ٢٢/٩/٢٠١٠عمون، 
وزارة . خارط��ة الطري��ق لتحس��ين بيئ��ة ا$عم��ال وا4س��تثمار وموق��ع ا$ردن ف��ي التق��ارير والمؤش��رات ا4قتص��ادية وا4جتماعي��ة الدولي��ة .٥١

   www.mop.gov.jo : الرابط اEلكتروني. ا$ردن. التخطيط والتعاون الدولي
 .٢٠١٣ .ا$سرة لشؤون الوطني المجلس ."ا$سري العنف لحا4ت وا4قتصادية ا4جتماعية الخصائص" دراسة .٥٢
 المس��اھمة وزارة التربي�ة والتعل�يم وبرن�امج. )٢٠١٠-٢٠٠١(ص�ورة الم�رأة ف�ي الص�حافة ا$ردني�ة المطبوع�ة ف�ي العق�د ا$خي�ر "دراس�ة  .٥٣

 ).٢٠١١-٢٠١٠( للعامين اليونسكو منظمة من المقدم والميزانية
 .٢٠١٢ .ا$سرة لشؤون الوطني المجلس ."ا$طفال عمل لمكافحة الوطني ل�طار التطبيقية اEجراءات دليل" .٥٤
 لش�ؤون ا$ردني�ة الوطني�ة اللجن�ة .نق�ل ش�ركات لمجموع�ة دراس�ة: الخاص القطاع في ا4جتماعي النوع تحليل .العواودة وأمل دبابنه عبير .٥٥

 .٢٠٠٩ .المرأة
 .٢٠١٠ .المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة .العمل لوزارة نوعية دراسة: العام القطاع في ا4جتماعي النوع واقع تحليل .دبابنة عبير .٥٦
 .ا$ردن .العامة الموازنة دائرة). ٢٠١٤، ٢٠١٣ ،٢٠١٢ ،٢٠١١( المالية للسنوات العامة الموازنة قانون .٥٧
 وإع�ن  بي�ان عم�ل خط�ة تنفي�ذ متابع�ة الم�رأة وف�ي حقوق وتعزيز حماية في اEنسان لحقوق الوطني المركز دور"مجموعة تقارير حول  .٥٨

 .٢٠١٤/نيسان. اEنسان لحقوق الوطني المركز". حماية مشروع إنجازات ملخص"، و"الزيارات الميدانية تقارير عن موجز"و" عمان
 ا$م�م ميث�اق م�ن الس�ادس الفص�ل بموج�ب ال�دولي ا$م�ن سمجل� عن الصادر( ١٣٢٥ رقم القرار لتفعيل ا$ردنية الوطنية الخطة -مسودة  .٥٩

 .المرأة لشؤون ا$ردنية الوطنية اللجنة ،)٢٠١٨ - ٢٠١٤() المتحدة
 ٢٠١٤/ك�انون  الث�اني. الم�رأة لش�ؤون ا$ردني�ة الوطني�ة اللجن�ة". ا$ردن ف�ي النظ�امي غير التعليم إطار ضمن النساء؛ أمية محو"مطوية  .٦٠

 .)ا$ردن -عمان/ والتعليم التربية وزارة/ النظامي غير التعليم قسم رئيس/ الناصر سھو عبدهللا: مصدر المعلومات(
 .٢١/٥/٢٠١٤ بتاريخ .)www.gfjw.org.jo( العام ا$ردني النسائي لتحاد اEلكتروني الموقع عن مأخوذة معلومات .٦١
 اEحص�اءات دائ�رة. ا4جتم�اعي الن�وع إحص�اءات قس�م". ا$ردني�ة اEحص�اءات في ا4جتماعي النوع"عرض تقديمي حول . سويدان منال .٦٢

 .٢٠١٣ .العامة
ودور منظمات أص�حاب ا$عم�ال ف�ي التخفي�ف م�ن  تأثر استثمارات سيدات ا$عمال في الدول العربية با$زمات ا4قتصادية". منى مؤتمن .٦٣

/ ا$ول تش�رين/ ٢٠ -١٨: بي�روت. "الم�رأة عم�ل عل�ى وأثرھ�ا ا4قتص�ادية ا$زم�ات"ح�ول  القومية إلى الندوة مقدمة عمل ورقة. "آثارھا
٢٠١١.  

 ا$ردني�ة الوطني�ة اللجن�ة .نوعي�ة – كمي�ة دراسة"/ ا$ردن في العام القطاع في ا4جتماعي النوع إدماج واقع تدقيق" .وآخرون مؤتمن منى .٦٤
 www.women.jo: الرابط اEلكتروني .٢٠١٠/ا$ول تشرين .المرأة لشؤون

 الوطنية اللجنة. )٢٠١٦ -٢٠١٤( لWعوام ا$ردن ا4جتماعي في للنوع المستجيبة الموازنة لدعم الوطنية الشبكة" عمل خطة. مؤتمن منى .٦٥
 .٢٠١٤/آذار. المرأة لشؤون ا$ردنية

 .٢٠١٣ ،"الواحد الفريق بروح والعمل العطاء من عاماً  ٤٢: الجندي أسرة رعاية جمعية" حول منشور .٦٦
المرك�ز ال�وطني لتنمي�ة الم�وارد البش�رية بالتع�اون م�ع دائ�رة اEحص�اءات . مش�روع المن�ار. ٢٠١٣مؤشرات الموارد البشرية ف�ي ا$ردن  .٦٧

 .العامة
 ا$ردن�ي النس�اء تض�امن معھ�د جمعي�ة .٢٠١٥ ع�ام بع�د لم�ا التنمي�ة أجن�دة ح�ول الم�دني المجتم�ع لمنظم�ات ا$ردني الوطني الملتقى نتائج .٦٨

 .٢٠١٣ ."تضامن"
 .٢٠١٢/أول تش��رين. وزارة التخط��يط والتع�اون ال��دولي .ا$ردن. المتح��دة ا$م�م ومنظم��ات ا$ردني�ة الحكوم��ة ب��ين المش�ترك اEغاث��ة ن�داء .٦٩
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