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 المقدمة 
 

 السیاق العام للبلد .1
 المكان والسكان .1.1

لى العربي، وینقسم األردن إداریًا إ العالم قلب الجغرافي في الهاشمیة بموقعها تتمیز المملكة األردنیة
اثنتي عشرة محافظة، یضم الشمال محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون؛ وفي الوسط توجد 
ان، والزرقاء والبلقاء ومادبا؛ ویضم الجنوب محافظات الكرك والطفیلة ومعان  محافظات العاصمة عمّ

  والعقبة.

عدد سكانه ) كیلومتر مربع؛ وقد وصل 89,318واألردن بلد صغیر في مساحته الكلیة التي تبلغ (
%) 17.4%) منهم في الحضر؛ و(82.6)، یعیش (2010) ملیون نسمة في العام (6,113.0إلى (

اختلفت صورة التركیب العمري  %) من السكان؛ كما48.5في الریف؛ كما تشكل اإلناث ما نسبته (
) سنة، الذین 65- 15( وذلك لصالح السكان في سن العمل، الماضي عن والنوعي للسكان حالیاً 

في حین  %)،3.2) نسبة (65%)، وبلغ السكان في األعمار ما فوق (59.5بلغت نسبتهم (
  %).37.3إلى ( من العمر) سنة 15(دون  ما انخفضت نسبة األطفال

وخالل العقود الماضیة، تعرض األردن لزیادات مفاجئة في عدد السكان، بسبب تدفق المهاجرین من 
ستینیات، وتدفق أعداد كبیرة من العمالة الوافدة، وعودة حوالي الضفة الغربیة وقطاع غزة في أواخر ال

)، ناهیك عن هجرة آالف 1990) ألف من المواطنین األردنیین نتیجة ألزمة الخلیج في عام (300(
)؛ باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الزیادة 2003العراقیین إلى األردن خالل حرب الخلیج الثانیة عام (

لك كله إلى مواجهة األردن العدید من التحدیات والمشكالت، منها النقص في الطبیعیة؛ وقد أدى ذ
المائیة نادرة إلى حد بعید، باإلضافة إلى الضغط  الغذاء والماء، فاألرض الزراعیة محدودة، والموارد

  على الخدمات التعلیمیة والصحیة والسكن وفرص العمل. 

 البنیة السیاسیة والنظام االقتصادي .1.2
 سیاسیة البنیة ال .1.2.1

 أنعلى  ، مؤكداً السیاسة العامة للدولة الدستور االردني ویرسم ،والنظام في األردن ملكي دستوري
 ،مة والملكبمجلس األ التي تناط السلطة التشریعیةالمتمثلة ب السلطات الثالث مة هي مصدراأل

العمل الحكومي وتولي  ؛ حیث یتم تنفیذبالملك ویتوالها بواسطة وزرائهالتي تناط  والسلطة التنفیذیة
السلطة القضائیة إدارة جمیع شؤون الدولة الداخلیة والخارجیة واإلداري من خالل مجلس الوزراء؛ و 

   .الملك حكام وفق القانون باسمتصدر جمیع األالتي  المحاكم تتوالهاو مستقلة ال
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تشكیل في والحقوق كد الدستور على الحریات العامة والحقوق الدستوریة للمواطن والواجبات أ كما
والتعددیة السیاسیة وحق المشاركة في  والدیمقراطیةالسیاسیة واالنتخاب البرلماني والنیابي  األحزاب

. كما یستند النظام القانوني في األردن إلى الشریعة اإلسالمیة ن في الوظائف العامةیالدولة والتعی
یمثلون أربعة تیارات هي: اإلسالمیین  ) حزبًا سیاسیاً 30والقوانین الفرنسیة; ویوجد أكثر من (

  والیساریین، والقومیین واللیبرالیین.

وللمرأة األردنیة بموجب الدستور األردني والقوانین المعمول بها، الحق في المشاركة في جمیع 
االنتخابات الدوریة باالقتراع كمرشحة وناخبة، ولم تُخضع مشاركة المرأة أو طریقة التصویت ألي 

شروط، وقد حققت المرأة الكثیر من المكتسبات السیاسیة؛ كما یتم دعم تمثیلها في المجالس قیود أو 
قرار نظام الكوتا للمرأة في االنتخابات النیابیة  المنتخبة من خالل تعدیل القوانین ذات الصلة؛ وإ

ه مشاركة واالنتخابات البلدیة؛ وضمن مشروع الالمركزیة واإلصالح السیاسي؛ باإلضافة إلى ما تشهد
 تالمرأة من مكتسبات هامة في األحزاب السیاسیة والنقابات وفي سلك القضائي والدبلوماسي والوزارا

  المتعاقبة؛ التي ما زالت أیضًا دون مستوى الطموح والرؤى الوطنیة.

ومن الجدیر بالذكر هنا مستجدات اإلصالح السیاسي، المتمثلة بالتعدیالت الدستوریة والتغییر 
ف به  نص كتاب التكلیف السامي؛ كما جاء الوزاري ، لرئیس الثاني عبدا هللاجاللة الملك الذي كّل
)، لیحدد أولویات المرحلة القادمة، ومن 2011( شرین أول) من ت17في (عون الخصاونة الوزراء 

  ذلك على سبیل المثال ما یلي:

المدني في  دور مؤسسات المجتمع دستورنا الجدید والذي یؤسس لتفعیل المشاركة الشعبیة، وتعزیز... "
صنع القرار، في إطار من الحریة والتعددیة وسیادة القانون... إن تحسین مستوى معیشة المواطن یعد 
أبرز أولویاتنا وهذا یستدعي من الحكومة تنفیذ البرامج التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة، وفي مقدمة ذلك 

ت النمو، ومعالجة قضایا الفقر والبطالة وتحسین البیئة تعزیز االستقرار االقتصادي، ورفع معدال
إضافة إلى تعزیز كافة الجهود التي تهدف إلى ... االستثماریة، وجذب االستثمارات إلیجاد فرص العمل

إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة األولى هي ... تمكین المرأة والشباب وتوسیع شریحة الطبقة الوسطى
عدا جراء االنتخابات اإلصالح السیاسي، وإ د ما یلزم من التشریعات والقوانین وفق القنوات الدستوریة وإ

البلدیة، وبناء مؤسسات الهیئة المستقلة لإلشراف على االنتخابات والمحكمة الدستوریة، وهذا یتطلب 
أهمیة التنسیق بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة وعدم تغول أي منهما على األخرى، ووضع 

طالع المواطنین على خا رطة طریق إلنجاز منظومة اإلصالح السیاسي، وفق أسس ومعاییر واضحة، وإ
مراحل اإلنجاز، كل إنجاز في حینه، فتحدیات هذه المرحلة كبیرة ودقیقة، وهناك العدید من االستحقاقات 

التنمیة االقتصادیة  التي یجب أن یتم انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع االستمرار في تنفیذ برامج
  ". واالجتماعیة، التي تنعكس آثارها اإلیجابیة على مستوى معیشة المواطن
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 النظام االقتصادي  .1.2.2
، والتحرر االقتصادي المستمر وخصخصة على نظام السوق الحرقوم النظام اإلقتصادي في األردن ی

معرفة وتطویر التعلیم والتدریب،  االستثمار؛ واالقتصاد األردني هو اقتصاد القطاعات الحكومیة، وتشجیع
ویعتمد بشكل رئیسي على قطاعات الخدمات والتجارة والسیاحة، وبعض الصناعات كاألسمدة واألدویة؛ 
باإلضافة إلى الفوسفات والبوتاس، والغاز الطبیعي والحجر الكلسي، كما یوجد العدید من المناطق 

ستحضرات الدوائیة والتجمیل، واالتصاالت وتكنولوجیا الصناعیة التي تنتج لقطاعات الغزل والنسیج، والم
المعلومات؛ ویعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في األردن، ولكنه یواجه تحدیات ومشكالت 
عدیدة تتعلق بقلة األراضي الزراعیة، وندرة الموارد المائیة، وتوالي سنوات الجفاف وتذبذب معدل سقوط 

  األمطار.

أساسیة منها: حجم المساعدات والمنح  اد األردني صعودًا وهبوطًا على متغیراتویتوقف االقتص
دول الخلیج العربي؛ ومدى االستقرار  الخارجیة، وتحویالت األردنیین العاملین خارج األردن، خاصة في

دن، السیاسي واالقتصادي واألمني في األردن ومنطقة الشرق األوسط؛ والموقع الجغرافي االستراتیجي لألر 
 باإلضافة إلى مدى كفاءة موارده البشریة، التي تعد من أهم روافد التنمیة في االقتصاد الوطني، نظراً 

  للطلب المتزاید على قوى العمل األردنیة.

)، وهو یقود عملیات إصالح 1999الثاني بن الحسین سلطاته الدستوریة عام ( ومنذ تولي الملك عبدا هللا
االت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وتقدیم الدعم لمبادرات أوسع واسعة وشاملة في كافة المج

دخال سیاسات اقتصادیة متحررة، جعلت  لإلصالح الدیمقراطي، وتحسین األطر القانونیة والتنظیمیة، وإ
اتخذ األردن خیارًا كما حریة وتنافسیة في الشرق األوسط،  تاقتصاد األردن من أكثر االقتصادیا

عبر شراكات اقتصادیة مع البلدان والمجموعات الدولیة  اتیجیًا باالندماج في االقتصاد العالمي،استر 
فقد أبرم  الصعیدین العربي والدولي، المهمة على االقتصادیة توقیع عدد من االتفاقیاتوتم المؤثرة، 

منظمة التجارة إلى عضویة  األردن اتفاقیات تجارة حرة أكثر من أي بلد عربي آخر؛ منها انضمامه
المتحدة األمیركیة، واتفاقیة الشراكة مع دول االتحاد  العالمیة، واتفاقیة إقامة منطقة تجارة حرة مع الوالیات

. واألردن عضو في منطقة التبادل التجاري الحر بین الدول العربیة المتوسطیة األوروبي، واتفاقیة إقامة
ي، وصندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، واألمم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماع

  المتحدة.

وبرغم تلك الجهود واإلنجازات التي تحققت لالقتصاد األردني؛ یواجه األردن العدید من المشكالت 
لعجز في األردنیة الخارجیة، وعدم القدرة على سداد الدیون، واحجم المدیونیة  االقتصادیة، منها تفاقم

 ،االقتصادیة الموارد نقص من األردن. كما یعاني جاري والفارق الكبیر بین الواردات والصادراتالمیزان الت
 یعاني التي والمالیة االقتصادیة األزمة إلى باإلضافة في مقابل قلة فرص العمل، العاملة األیدي في ووفرة
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األردني، الذي یعد المورد ، وتبرز في هذا اإلطار التحدیات التي یواجهها االقتصاد أجمع العالم منها
ة، وسبل إیجاد فرص عمل لمواطنیه؛ مما نجم الفقر والبطال البشري أغلى ما یملكه، والمتعلقة بمشكلتي

ن ارتفع معدل مشاركتها  سوق في وقلة مساهمتها االقتصادیة المرأة مشاركة عنها ضعف العمل، التي وإ
)، مقارنة بعام 2010ئرة اإلحصاءات العامة ()، بحسب دا2009%) في العام (14.9االقتصادیة إلى (

معدالت مشاركة المرأة االقتصادیة في  مع قورنت ما %)؛ تبقي ضعیفة إذا12.3) التي كانت (2000(
%)؛ مما یعني قلة وصول المرأة األردنیة إلى الموارد 25تقارب ما نسبته ( الذي المنطقة العربیة دول

  .نها االقتصاديالمالیة، وبالتالي صعوبة تحقیق تمكی

 النوع االجتماعي مؤشروضع التنمیة و  .1.3

حقق األردن العدید من االنجازات التنمویة، كما تحسنت مؤشرات التنمیة البشریة بشكل ملحوظ خالل 
 التنمیة البشریة العقدین الماضیین، مما انعكس إیجابًا على المواطنین من الذكور واإلناث، ولكن تقریر

 )؛0,698(بمؤشر  ،دولة )187( من )95(نحو أظهر أن ترتیب األردن بلغ ، )2011( للعام الحالي
 نأمر الذي یظهر تحس، األ)2010(في  )0,681(دولة بمؤشر  )169(من أصل ) 82(مقارنة بترتیب 

معدل نصیب الفرد من  :هي عواملثالثة على أساس  هتم احتسابالذي  في الترتیب وتراجعاً  ،في المؤشر
  .التعلیم وسط العمر المتوقع عند الوالدة، ومؤشراتمتو الدخل القومي، 

لهذا، ما زالت المسیرة التنمویة في األردن تواجه العدید من التحدیات، ومنها تلك المتعلقة بقضایا التمییز 
ضد المرأة؛ مما یبرز الحاجة إلى بذل المزید من الجهود في سبیل تحقیق التكافؤ بین الجنسین وعدالة 

ي في التمتع بالحقوق اإلنسانیة والحیاة الكریمة.ورغم أن في بعض المؤشرات واإلحصاءات النوع االجتماع
إشارة إلى إنجازات األردن التنمویة، إال أننا نقرأ فیها أیضًا فجوات النوع االجتماعي بین المواطنین 

ال التعلیم؛ عالیة في مج األردنیین من الجنسین، ومن تلك المؤشرات نجد أن األردن قد حقق مستویات
)، فقد بلغت نسبة الطلبة في التعلیم 2009حیث أنه بناء على مسوحات دائرة اإلحصاءات العامة لعام (

%) 53.3%) لدى الذكور؛ وبلغت في التعلیم الثانوي العام (51.0%) لدى اإلناث، و(49.0األساسي (
%)، 50.9التحاق اإلناث (%) لدى الذكور؛ وفي التعلیم الجامعي، بلغت نسبة 46.7لدى اإلناث، و(

%)؛ أما 53.4%)، والذكور (46.6%)؛ بحیث بلغت نسبة اإلناث في الكلیات العلمیة (49.1والذكور (
%). كما بلغت نسبة 45.8%)، وبلغت للذكور (54.2نسبة اإلناث في الكلیات النظریة فقد بلغت (

  ) سنة فأكثر.15مار (%)؛ لألع3.7%) أعلى منها لدى الذكور (10.8األمیة، لدى اإلناث (

%) 14.9ولكن الفجوة كبیرة في معدل النشاط االقتصادي المنقح بین الذكور واإلناث، حیث بلغت نسبة (
%) 10.3%) في مقابل (24.1%) للذكور؛ وبلغت نسبة معدل البطالة لإلناث (64.8لإلناث و(

تركات بالضمان االجتماعي ) سنة فأكثر. كما بلغت نسبة اإلناث المش15للذكور، وذلك للسكان من (
  %) من العاملین األردنیین المشتركین. 74.6%)، في حین بلغت للذكور نسبة (25.4(
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%) فقط من 17.0ویشكل الرجال غالبیة مالكي األراضي والشقق، في حین ال تشكل النساء سوى ( 
في األردن في أرقام  %) من مجموع المالكین للشقق. (المرأة والرجل22.1مجموع المالكین لألراضي، و (

ان2010(   )األردن - )، دائرة اإلحصاءات العامة، عمّ

 والبحث السریعلمراجعة المكتبیة اإلطار الخاص با .2
 .هداف والنتائج المتوقعةاأل .2.1

مع منظمة  1مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر"یأتي هذا التقریر في سیاق التعاون بین 
یساهم في تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة في كل من لبنان واألردن  برنامج في 2كیبیك" "اوكسفام

الذي یهدف إلى المساهمة في  3وفلسطین وتونس، وهو ضمن المشروع اإلقلیمي لتمكین المرأة اقتصادیا
  .بیئة مالئمة لتنمیة اقتصادیة مستدامة ودعم فرص التمكین االقتصادي للمرأةفي المنطقة توفیر

بما في ذلك واألنظمة  السیاق تقییمتحلیل و  على والبحث السریعمن المراجعة المكتبیة ف هدااألتحتوي و 
 االقتصادي للمرأة على التمكین وأثرهاالمؤسساتیة لیات واآلاإلجراءات االستراتیجیات و السیاسات و و القوانین 

  . اإلنسانیة سواء خصت وضع المرأة في المجتمع واألسرة أو الحیاة العامة وكل الحقوق األردنفي 
القدرة على تحدید مدى أثر هذه القوانین والنتائج المتوقعة من تحلیل الوضع الراهن هو الوصول إلى 

والسیاسات واآللیات بما في ذلك األنظمة واآللیات االقتصادیة المالیة وتحدید الفجوات القتراح 
مرأة في الریف، بالتمتع بحقوقها اإلصالحات والتدابیر وبالذات للسماح للمرأة ومنها األقل حضا، كال

 القانونیة واإلنسانیة.

 العملومقاربة  منهجیة .2.2
نقطة االنطالق التي احتوت أساسا على طرح اإلشكالیة فكان الغرض والطلب أن یتم تحدید العراقیل عند 

للنصوص  القانونیة التي تقف أمام التمكین االقتصادي للمرأة في البلدان المعنیة عن طریق مراجعة مكتبیة

                                                
ابة إلى رغبة تحت رئاسة سموّ األمیر طالل بن عبد العزیز استج 1993تم إنشاء مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث "كوثر" سنة  1

العدید من الحكومات العربیة والمنظمات األهلیة الوطنیة واإلقلیمیة والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة لتأسیس مركز للبحوث األكادیمیة 
قة بالظروف االقتصادیة واالجتماعی ى تجمیع البیانات والمؤشرات واإلحصائیات المتعّل ة والدراسات المیدانیة حول أوضاع النساء یتوّل

وتحلیلها ونشرها. یعّد مركز كوثر ضمن المؤسسات اإلقلیمیة القلیلة المتخصصة في البحث والتدریب فیما یتعلق  والسیاسة للمرأة 
بمسائل المرأة والنوع االجتماعي والتنمیة في المنطقة العربیة. وتتمثل مهمة مركز كوثر في المساهمة في تمكین المرأة العربیة من 

 تماعي والتنمیة لممارسة حقوقها اإلنسانیة ومناصرة المساواة بین الجنسین.منظور النوع االج
ك هي منظمة كندیة غیر حكومیة تسعى لدعم شركائها في الدول النامیة والعمل على دعمهم من خالل تصمیم وتنفیذ كیب - وكسفامأ2

المجال امام التعبیر عن  إلتاحةكقاطعة كیبفي م سكانتحقیق العدالة. كما تسعى المؤسسة الى تحریك الو حلول مستدامة للفقر 
وطورت شبكة من المنظمات الشریكة على المستوى الوطني  1989ك عملها في الشرق األوسط سنة كیب -اوكسفامتضامنهم. بدأت 

جاد دولة بهدف ای 98الدولي. اوكسفام الدولیة هي تحالف لخمسة عشر مؤسسة تعمل في  أكسفامواالقلیمي، وهي عضو في تحالف 
 حلول دائمة للفقر وتحقیق العدالة.

3 REEWP 
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ذات العالقة ولكن بعد ذلك تجلى أن مراجعة القوانین لوحدها غیر كافیة فامتدت الدراسة إلى السیاسات 
واآللیات التي لها عالقة مباشرة أو غیر مباشرة كما تبین أنه البد من إثراء نتائج المراجعة المكتبیة 

المرأة إلى المعنیین بتمكینها االقتصادي ودعمها بتقییم سریع لمواقف ومعرفة الجهات المتدخلة بدایة من 
  من القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

  المراجعة المكتبیة والتحلیل  .2.2.1
في البلد  یة والتنظیمیة والمالیةاتواآللیات المؤسس والسیاسیات لألطر القانونیةتحتوي المنهجیة على جرد 

القتصادي للمرأة وكذلك وضع قائمة الهیئات التي لها عالقة مباشرة أو غیر مباشرة مع التمكین ا
  الدولیة التي تعمل في هذا المجال. تالحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والوكاال

المختلفة المتعلقة  حول التشریعات والسیاسات/االستراتیجیات واآللیات 4توفیر المعلومات عن فضال
 هو تحدید ، إن المقصود من هذه الدراسةلمجتمعوالتنمیةبتعزیز الدور االقتصادي للمرأة ولحقوقها في ا

الجنسین في  والمساواة بین یةاإلنسانالمرأة حقوق التي تؤثر إیجابا أو سلبا على اإلمكانیات والنقائص 
  ,منهجیة شاملة للتمكین االقتصادي للمرأة

على هذا و  باألولویةعالجة م وتشخیص القضایا التي تحتاج إلىتقییم التقدم المحرز وسوف تسمح النتائج ب
استراتیجیة من أجل خلق وتأسیس حوار على المستوى اإلقلیمي وعلى مستوى كل بلد األساس تحدید 

إجراء اإلصالحات سواء بشأن أجریت فیه الدراسة ورسم حملة دعوة من أجل كسب التأیید والتغییر 
بالتأكید في تعزیز تمكین المرأة  أو اآللیات أو مزج منها مما سیساهم السیاساتخصت القوانین أو 

  االقتصادي ودورها في التنمیة بالمعنى الشامل.

 التقییم السریع بالمشاركة  2.2.2
  األهداف  -

واآللیات الوطنیة المؤثرة على التمكین  والسیاسات لتشریعاتا المكتبیة، دراسة وتحلیلالمراجعة  زیادة على
مالئمة لتنمیة اقتصادیة مستدامة ودعم فرص التمكین الة بیئمن أجل تحدیدعناصرال االقتصادي للمرأة"

) للبحث السریع على النحو الخاصةاألهداف (العامة و  رسمت المنطقةوفي  األردناالقتصادي للمرأة في 
  : التالي

عاشهن للواقع القانوني والتشریعي  ) أ وضع وتنفیذ السیاسات  وفیما یخص تقییم مدى معرفة النساء ومُ
عالقة بتمكینهن االقتصادي الحقیقي و/أو المحتمل بالمعنى الشامل أي كحصول واآللیات ذات ال

 على الموارد والتحكم فیها والتمتع بحقوقهن اإلنسانیة، 

                                                
 تجمیع ومقارنة تحلیلیة4
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تقییم المعرفة بالتشریعات والقوانین والسیاسات واآللیات التي تهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة   ) ب
المصلحة/الجهات المتدخلة، بما في ذلك التمكین االقتصادي للمرأة من وجهة نظر أصحاب 

أو في البلد  المنظمة هي نفسهاالمنظمات غیر الحكومیة المتخصصة في هذا المجال، على مستوى 
 بصفة عامة،

من و الجهود المبذولة من قبل الدولة لتمكین المرأة اقتصادیًا من وجهة نظر النساء  أبرزتقییم/إدراك   ) ت
 ، جهة وأصحاب المصلحة من جهة أخرى

 المؤسساتیة اآللیاتفیما یخص محتوى وتنفیذ التشریعات والسیاسات،  والفرص المتاحة تحدید العقبات  ) ث
 ،التمویل/المخصصات المیزانیة، من وجهة نظر النساء من جهة) والدولیة/ وغیرالحكومیة/ الحكومیة(

 من جهة أخرى، ،وأصحاب المصلحة
من أجل  یة والقانونیةاتالمؤسسوالتدخالت السیاسیاتیة و ، التدابیر لإلصالحات بالنسبة األولویاتتحدید   ) ج

 .یةاإلنسانالمرأة حقوق و  الجنسین المساواة بینعدم معالجة قضایا تمكین المرأة اقتصادیا و 

  األدوات الفنیة للبحث: -
  تین أساسیتین:عداد هذا البحث السریع بالمشاركة إلى وسیلإلاستندت المنهجیة المتبعة 

 المجموعة األولى 5ي الذي استخدمت فیه مجموعات النقاش المركزةاالستطالع المیدان 

مجموعات نقاش مع خمس فئات هي: فئة نساء مستفیدات من برامج تدریب مهني أو  5وقد تم تنفیذ 
تمكین اقتصادي، فئة سیدات غیر مستفیدات من برامج تمكین اقتصادي، فئة مقدمي الخدمات من 

الشباب (فتیان وفتیات) مستفیدین من تدریب مهني بین الفئة العمریة  العاملین على هذا الموضوع، فئة
 سنة، فئة الرجال.  25- 18

  :المجموعة الثانیةالمقابلة وجها لوجه  
وزارة التخطیط والتعاون الدولي، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ) مقابالت مع كل من: 10أجریت(  

واالتحاد النسائي األردني  معهد الملكة زین الشرف التنموي،واللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، و 
الشركة صندوق اإلقراض الزراعي، و العام، وجمعیة األسر التنمویة الخیریة، وصندوق التنمیة والتشغیل، و 

 (تمویلكم).األردنیة لتمویل المشاریع الصغیرة

  خصائص العینة:
 ارك ومشاركة مفصلة كاآلتي:) مش35تكونت عینة البحث من المجموعات المركزة من ( -

 متزوج غیر عامل متزوج عامل عازب غیر عامل عامل 6عازب الفئة

  12  3 نساء مستفیدات 

                                                
5Focus Group Discussion 

 فئة (عازب) تشمل المطلقة واألرملة  6
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 6  1  نساء غیر مستفیدات

  یعمل )2(   رجال
 یعمل بشكل متقطع )1(

3 

   3  إناث  - شباب

   4  ذكور  - شباب

 35 المجموع

  المتغیرات: 
 ،المنطقة الجغرافیة ،المهنة مدنیة،الحالة ال ،العمرت یمكن تصنیفها كاآلتي: تم انتقاء عدد من المتغیرا

  .والدین المستوى التعلیمي،االجتماعي - المستوى االقتصادي

  :محاور البحث المیداني
تطویر إطار تقییم تم بناء على المنهجیة التي حددها مركز كوتر واالقتراحات المقدمة من كل الخبیرات 

واستعماله كمرجعیة في تحدید مصفوفات المجموعات المركزة إلیه لبناء أسئلة االستبیان و  ناداالستو  وتحلیل
  التالیة: وتحتوي محاوره العامة على التحلیل

 ,تعریف، مفهوم، مقومات :التمكین االقتصادي  ) أ

 ،التمكین االقتصادي: االنجازات، المعیقات والفرص المتاحة  ) ب

 ,رأة االنسانیةأشكال التمییز، المساواة وحقوق الم  ) ت

 ,الحصول على الموارد والتحكم بها  ) ث

  .اقتراحات وتوصیات  ) ج
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 الجزء األول: السياق العام لحقوق المرأة اإلنسانية والمساواة بين الجنسين 
  

I.  اإلطار القانوني العام الذي يحمي الحقوق اإلنسانية بما في ذلك آليات التطبيق وتغطية
 الحياة العامة والخاصة  

 تماعي وحقوق المرأة اإلنسانیة واالنجازات التنمویةالنوع االج .1
وجود فجوات تقاس في التنمیة مهما كان مجالها أو نوعها، یعني أن هناك فئات من المواطنین 
والمواطنات غیر متمتعین بحقوقهم اإلنسانیة وال یمكن إنكار الحقیقة الخاصة بقضایا التفاوت بین الرجال 

ن كانت تختلف حدة ونوعا من بلد إلى آخر، ومن مجتمع  والنساء، وعبر دورة الحیاة، وجودها وتنوعها، وإ
إلى آخر ومن بیئة وفئة إلى أخرى داخل القطر الواحد. كما الكل یعترف وباألدلة إن كانت الحاجة إلى 
ا اإلقناع بأن النساء یعانین من هذا التفاوت في جمیع أنحاء العالم، ولكن تختلف هذه المعاناة في حّدته

  باختالف البلدان والطبقات والفئات االجتماعیة. 

یكمن السیاق العام لحقوق اإلنسان للمرأة في اإلطار القانوني الذي تتمتع بموجبه بالحمایة القانونیة من 
خالل القواعد القانونیة.  كما أن للسیاسات والبرامج واالستراتیجیات التي اتخذتها الدولة الدور البارز في 

رأة لتحقیق المساواة بین الجنسین، وكل ذلك یتم من خالل اآللیات والمؤسسات الوطنیة والجهود تمكین الم
المبذولة من الدولة على الصعید الدولي، بالمصادقة واالنضمام إلى االتفاقیات والمعاهدات والمؤتمرات 

  صالدولیة، لغایات تحقیق حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق اإلنسان للمرأة بشكل خا

  التعلیم واألمیة  .1.1
یلخص متوسط االلتحاق اإلجمالي للطالب في  15التقریر الوطني للمملكة األردنیة الهاشمیة بكین +

٪ من الذكور و 40،71على النحو التالي:  2006/2007مختلف المراحل التعلیمیة للعام الدراسي 
إلناث في التعلیم ٪ ل86.13٪ للذكور و 78.61٪ لإلناث في مرحلة ریاض األطفال، و 38.53

% ، مع فارق طفیف بین 38.2وقد بلغت نسبة األشخاص الذین حظوا بتعلیم ثانوي عالي  الثانوي. 
  %).39.3%) واإلناث (37.2الذكور (

)،  ٪6.8(  2010في األردن حتى منتصف عام سنة فأكثر)  15( للسكان و قد بلغت نسبة األمیة 

%) لالناث10.1%) للذكور و (3.7وبواقع (
7

.  
وحسب تقریر الرصد العالمي لمؤشرات التعلیم للجمیع الذي أصدرته منظمة الیونسكو للتربیة والثقافة 

بانخفاض نسبة  فقد جاء األردن في المرتبة األولى من بین الدول العربیة فیما یتعلق 2005والعلوم لعام 
  .2015سنة  ٪5األمیة حیث من المفترض أن تنخفض هذه النسبة الى حدود 
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مجموعة مبادرات لدمج منظور النوع االجتماعي في الرؤیة الوطنیة للتربیة والتعلیم ودعم قد تم اعتماد و 
برامج تنمویة مراعیة للنوع االجتماعي. وفي محاولة لالستجابة لمطالب سوق العمل والتغیرات 

ناء مهارات القیادة وقدرات تم تطویر تدابیر لدعم مشاركة المرأة في التعلیم المهني والتقني وب ،التكنولوجیة
  المرأة التقنیة.

ة المدرسین ومراجعتها عبر  ا مع هذه المبادرات، بدأ األردن بتطویر المناهج التعلیمیة والكتب وأدّل وتماشیً
إدخال أدوات تحلیلیة تراعي النوع االجتماعي وصورة متوازنة للمرأة لمحاربة الصور النمطیة للفتیات 

وزارة التربیة ورش عمل تدریبیة عن التحلیل والتخطیط المراعیان للنوع االجتماعي والنساء. وتابع موظفو 

بات وتوجیهات عن استراتیجیات النوع االجتماعي نت تصمیم منشورات وكتیّ تضمّ
8

 

 الصحة والصحة اإلنجابیة  .1.2

ث و سنة لإلنا 74.4بلغ معدل العمر المتوقع وقت المیالد   اإلحصاءات العامة دائرة حسب احصاءات
، 2010لكل ألف مولود سنة  23 إلى وفیات الرضع وانخفض معدل  ؛2010سنة  للذكور سنة  71.6

 385 المركز لیصل إلى . ارتفع عدد مراكز األمومة والطفولة1990سنة  لكل ألف طفل 37مقارنة ب 
 .1996 مركز سنة  307 بـ مقارنة 2005سنة  

 نجحت في المنشآت الصحیة في عدد أن الزیادةذلك ك اإلحصاءات العامة دائرة احصاءاتولقد بینت 
سریر سنة  970من  فرد) 100000األسرة في المستشفیات (لكل  عدد من حیث، تخفیف الضغط

 لتبلغ نسبة التي خضعت إلشراف طبي نسبة الوالدات كما ارتفعت 2010سریر سنة  192الى 1950
  .2010سنة ، 99٪

  ارمشاركة المرأة السیاسیة وفي صنع القر  .1.3
ــان ( ـــامین 55) مــــن أصــــل (7بلــــغ عــــدد النســــاء فــــي مجلــــس األعیــ ــان للعـ شــــكلون مجلــــس األعیــ ـــوًا ُي◌ُ ) عضـ

) وفقــًا لنظــام الكوتــا، مــن أصــل 6) (2003). وبلــغ عــدد النســاء فــي مجلــس النــواب لعــام (2007و 2003(
شـــكلون مجلـــس النـــواب، بینمـــا بلـــغ عـــدد النســـاء فـــي مجلـــس ا110( لرجـــال والنســـاء ُي◌ُ لنـــواب ) عضـــوًا مـــن ا

) مــنهن وفقــًا لنظــام الكوتــا، ومرشــحة واحــدة وصــلت للمجلــس نتیجــة حصــولها 6) نســاء، (7) (2007لعــام (
  على أعلى األصوات االنتخابیة في لواء ذیبان.  

فقرة ب، على أنه "یخصص  – 9في المادة  2007) لسنة 14نص قانون البلدیات الجدید رقم (
%) من عدد أعضاء المجلس إلشغالها من 20 تقل عن (للمرشحات لعضویة المجلس البلدي نسبة ال

ذا لم یتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم یتوافر العدد الذي  اللواتي حصلن على أعلى األصوات، وإ
یساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس إلشغالها، فیتم التعیین بقرار من مجلس الوزراء بناء على 
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ه النسبة، ویطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى فیما یتعلق باألعضاء تنسیب الوزیر في حدود هذ
أي إن عدد مقاعد الكوتا النسائیة محدد بموجب القانون وترجماته العملیة، وبحیث ال تقل المنتخبین". 

، تتوزع اً ) مقعد218%) في كل الظروف. وقد بلغ عدد المقاعد المحجوزة للنساء (20نسبة الكوتا عن (
) مقاعد ضمن مجلس أمانة 7، و(اً ) مقعد929ضمن المجالس البلدیة من أصل ( اً ) مقعد211(بین 

ما یعادل  أي، امرأة) 380على صعید الترشیحات النسائیة، فقد بلغ عددها (أما  عمان الكبرى.
  )، 2070%) من مجموع الترشیحات البالغ عددها (18.4(

وزارة التنمیة  1979یذیة، فقد تم تعیین أول وزیرة عام أما مشاركة المرأة األردنیة في السلطة التنف
تولت امرأة أخرى وزارة اإلعالم، واستمرت مشاركتها في السنوات المتعاقبة،  1984االجتماعیة، وفي عام 

حتى أنها تولت وزارات أساسیة مثل وزارة التجارة واالقتصاد، ووزارة التعلیم العالي ووزارة التخطیط والتعاون 
  .الدولي

) 2009) إلى أن بلغ في (عام 2009-2004ارتفع عدد النساء في وظائف الفئة العلیا خالل الفترة (
%) من إجمالي شاغلي الوظائف العلیا في الدولة. وقد شملت الوظائف 8) سیدة، أي ما نسبته (14(

، ومدیر عام التي احتلتها المرأة في األردن: وظیفة أمین عام لكل من وزارتي الصحة والمیاه والري
المؤسسة العامة لإلسكان والتطویر الحضري، ومدیر عام دائرة الشراء الموحد، وأمین عام للجان 
والمجالس الوطنیة التالیة: اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، والمجلس الوطني لشؤون األسرة، 

جلس التمریض األردني، والمجلس األعلى للسكان، والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین، وم
إضافة إلى وظیفة مدیر التلفزیون األردني، ومحافظ في وزارة الداخلیة، ومستشار في رئاسة الوزراء 

  ودیوان التشریع والرأي، ومدیر دائرة اإلعالم واالتصال في رئاسة الوزراء.

 القانوني العام  اإلطار .2

 الدستور .2.1
، المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات بــین المــواطنین، إذ 2011المعــدل لعــام  1952كفل الدستور األردني لعام 

ـــادة ( ـــوق 6قضـــــت المــ ـــنهم فـــــي الحقــ ـــز بیــ ـــواء ال تمییــ ـــانون ســ ــام القــ ــــون أمـــ ـــي: "األردنیـ ــا یلــ ــ ــتور بمـ ـــن الدســـ ) مــ
ن اختلفـــوا فـــي العــــرق أو اللغـــة أو الـــدین". مــــع مالحظـــة عـــدم نجــــاح دعـــوات التعـــدیل الدســــتور  والواجبـــات وإ

فــــي تحقیــــق الــــنص صــــراحًة علــــى عــــدم جــــواز التمییــــز علــــى أســــاس الجــــنس.  2011األردنـــي األخیــــرة للعــــام 
علــى  إضــافة جوهریــة تتعلــق باألســرة بإضــافة الفقـــرة  2011بالمقابــل اشــتمل تعــدیل الدســتور األردنــي للعــام 

) إلــى المــادة السادســة مــن الدســتور والتــي اعتبــرت األســرة أســاس المجتمــع قوامهــا الــدین واألخــالق 5) و (4(
لــوطن، یحفــظ القــانون كیانهــا الشــرعي ویقــوي أواصــرها وقیمهــا، كمــا یحمــي القــانون األمومــة والطفولــة وحب ا

  والشیخوخة ویرعى النشء وذوي اإلعاقات، ویحمیهم من اإلساءة واالستغالل.
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 الخاصة واألحوال الشخصیةالعامة و  التنظیم القانوني للحیاة .2.2
  :والمدنیة األحوال الشخصیة 2.2.1
  ال الشخصیةقانون األحو  

وتعدیالته، أحكامها تنظم عقد الزواج واآلثار  1976لسنة  61یتضمن قانون األحوال الشخصیة رقم 
  التي تترتب علیه من حقوق وواجبات.

) من القانون، الحق في أن تشترط في عقد الزواج ما یحقق 37وللمرأة، بمقتضى أحكام المادة (
.  كما أن لها مصلحتها بشرط أال یكون منافیًا لمقاصد ال –زواج، ولم یلتزم فیه بما هو محظور شرعًا

أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمتها بیدها، أي تطلق نفسها  -)38حسب أحكام المادة (
  متى شاءت مع احتفاظها بكافة حقوقها المنبثقة عن عقد الزواج.

إذا كان خاطبها یكبرها بأكثر من ) إجراء العقد على امرأة 11كما منع القانون بمقتضى أحكام المادة (
  عشرین سنة إال بعد تحقق القاضي من رضاها واختیارها.

، حیث تضمن التعدیالت متعددة 2011) لسنة 82وبعد ذلك تم تعدیل القانون بمقتضى القانون رقم (
مًا عا 18ومنها ما یتعلق بأهلیة الزواج، إذ رفع قانون األحوال الشخصیة المعدل من سن الزواج إلى 

لكل من الخاطب والمخطوبة.  وأجاز للقاضي أن یأذن لزواج من لم یتم منهما هذا السن إذا كان قد 
أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقتضى تعلیمات 

  یصدرها قاضي القضاة لهذه الغایة.
الح المرأة، إال أنه یؤخذ علیه بإبقاء ) عامًا لص18وفي الوقت الذي یعد فیه رفع السن إلى (

ال فإنه یستوجب مع بقاء االستثناء 18و  15الصالحیة للقاضي بأن یأذن بزواج البنات بین سن  ، وإ
  بوضع قیود مشددة تضمن عدم إساءة استخدام هذا االستثناء.

من قدرة الزوج  وفي إطار الزواج المكرر، أوجب القانون على القاضي وقبل إجراء عقد الزواج التحقق
المالیة على المهر والنفقة وعلى القاضي إخبار الزوجة الثانیة بأن الزوج متزوج بأخرى، كما أن على 

  المحكمة إعالم الزوجة األولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج.
تطلب  /أ أن114وأضاف القانون أحكامًا تتعلق بالخلع القضائي، إذ للزوجة وفق أحكام المادة 

التفریق قبل الدخول على أن تودع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدایا وما أنفقه الزوج من أجل 
وللزوجة أن تقیم دعوى تفریق بعد الدخول أو الخلوة تطالب التفریق بینها وبین زوجها  - الزواج ب

جمیع الحقوق الزوجیة، وذلك بإقرار منها أنها تبغض الحیاة معه، على أن تفتدي نفسها بالتنازل عن 
ن لم یتم  وفي الحالتین تحاول المحكمة الصلح بینهما، فإن لم یصطلحا تحیل األمر إلى حكمین، وإ

  الصلح تحكم بفسخ عقد الزواج بینهما.
) تعدیل إیجابي 173/1وفق المادة ( 2010) لسنة 36كما تضمن قانون األحوال الشخصیة رقم ( - 

ن، حیث حصل القانون للمرأة الحق في حضانة أوالدها حتى سن لصالح المرأة الحاضنة والمحضو 
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خمس عشرة سنة، ویخیر األبناء بعد ذلك في البقاء في ید األم حتى بلوغ المحضون سن الرشد، ومن 
جانب آخر تمتد حضانة النساء إذا كان المحضون مریضًا مرضًا ال یستغني بسببه عن رعایة 

ذلك.  مع العلم أن القانون قید سن الحضانة بسبع سنوات إذا النساء، ما لم تقتضي مصلحته خالف 
  كانت الحاضنة غیر مسلمة.

) بین األم واألب في الحق في رؤیة الصغیر إذا كان في 181حسب المادة ( –وساوى القانون  - 
حضانة األب، ولها الحق في استزارته واصطحابه واالتصال به عبر وسائل االتصال الحدیثة ولها 

  ي أن یبیت الصغیر عندها على أن تراعى مصلحة الصغیر.الحق ف
/أ) للحاضنة بالسفر بالمحضون خارج المملكة لغایة مشروعة 177كما أجاز القانون وفق المادة ( - 

مؤقتة، وفي حال لم یوافق الولي على سفره فللقاضي أن یأذن لها بالسفر بعد أن یتحقق من تأمین 
آخر، للولي المحرم أن یضم إلیه األنثى إذا كانت دون  ومن جانب مصلحته وبضوابط معینة.

الثالثین من عمرها وكانت غیر مأمونة على نفسها ما لم یقصد بالضم الكید واإلضرار بها، وقد كان 
  قبل التعدیل سن األنثى التي یجوز ضمها أربعین سنة.

سنة كحد أدنى، ونفقة  وبموجب أحكام القانون تم رفع قیمة التعویض عن الطالق التعسفي من نفقة
ثالث سنوات كحد أعلى.  إال أن هذا یعتبر غیر كاف، مما یستلزم مع ذلك رفع قیمة التعویض عن 

  الطالق التعسفي ضمن أحكام معینة تتناسب مع سنوات الزواج
 ) 1954) لسنة 6قانون الجنسیة وتعدیالته رقم:  

) من قانون الجنسیة بما 9ت المادة (نظم القانون عملیة منح الجنسیة لمواطني األردن، حیث قض
) یحق لألجنبیة التي تتزوج أردنیًا الحصول 8یلي: "أوالد األردني أردنیون أینما ولدوا" وبمقتضى المادة (

على الجنسیة األردنیة إذا أعلنت عن رغبتها خطیًا وذلك وفقًا لما یلي: إذا انقضى على زواجها مدة ثالث 
إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسیة  - 2یة سنوات وكانت تحمل جنسیة عرب
) بأنه إذا تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبیة بأردني فإن أوالدها 11غیر عربیة.  وقضت المادة (

  المولودین من قبل الزواج ال یكتسبون الجنسیة األردنیة بسبب زواج كهذا فقط.
التي تتزوج من غیر أردني وحصلت على جنسیة زوجها  كما قرر القانون بأن للمرأة األردنیة

االحتفاظ بجنسیتها األردنیة إال إذا تخلت عنها وفقًا ألحكام هذا القانون، ویحق لها العودة إلى جنسیتها 
  األردنیة بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجیة ألي سبب من األسباب.

تجنس زوجها أو یتجنس بجنسیة دولة أخرى بسبب وذهب القانون إلى أن للمرأة األردنیة التي 
) بأنه إذا 11ظروف خاصة أن تبقى محتفظة بجنسیتها األردنیة، ومن جانب آخر، قضت المادة (

تزوجت أرملة أو امرأة مطلقة أجنبیة بأردني فإن أوالدها المولودین من قبل الزواج ال یكتسبون الجنسیة 
  األردنیة بسبب زواج كهذا فقط.
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) من القانون، یعتبر أردني الجنسیة من ولد في المملكة األردنیة الهاشمیة 3دًا لنص المادة (واستنا
.   من أم تحمل الجنسیة األردنیة وأب مجهول الجنسیة أو ال جنسیة له أو لم تثبت نسبته إلى أبیة قانونًا

ولودًا فیها ما لم كما یعد أردني الجنسیة من ولد من والدین مجهولین ویعتبر اللقیط في المملكة م
یثبت العكس.  ویتضح من ذلك، إنه في غیر هذه الحالة ووفقًا ألحكام القانون، ال یمنح أوالد األردنیة 
حق التجنس بالجنسیة األردنیة، مما یقتضي مع ذلك إجراء التعدیل الالزم بما یضمن حق منح أوالد 

بمكتسبات الجنسیة من حقوق مدعیة  األردنیة المتزوجة من أجنبي الجنسیة األردنیة، أو التمتع
واقتصادیة، وذلك بما ینسجم مع أحكام االتفاقیات الدولیة، بما في ذلك اتفاقیة القضاء على كافة أشكال 

) والخاصة 9) من المادة (2التمییز ضد المرأة، مما یتطلب ذلك أیضًا النظر في رفع التحفظ على الفقرة (
  جل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها.بمنح المرأة حقًا مساویًا لحق الر 

 ) 2003) للعام 5قانون جوازات السفر رقم:  
وبمقتضى أحكام هذا القانون تم إلغاء اشتراط حصول المرأة على موافقة ولي األمر أو الزوج 

 1996لسنة  2للحصول على جواز السفر، والذي كان یشترط بموجب قانون جوازات السفر الملغي رقم 
بصالحیة وزیر الداخلیة في حاالت إنسانیة وبموافقة رئیس الوزراء إصدار جواز سفر كما قضى القانون 

  عادي لمدة ال تزید على خمس سنوات قابلة للتجدید ألبناء األردنیة.

  ) 2001) لسنة  9قانون األحوال المدنیة رقم  
یة األردنیة أو في حالة وفاة األب أو فقده الجنس –) من هذا القانون، الزوجة 57اعتبرت المادة (

  رب األسرة. –تخلیها عنها أو فقدانه أو في غیبته المنقطعة عن المملكة 
ذا كان له أكثر من زوجة یصرف لكل زوجة مع أوالدها دفتر عائلة بقید مدني  كما یحق للمرأة  –وإ

 ) سواء كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة من أجنبي الحصول على دفتر58األردنیة بموجب المادة (
عائلة مستقل بموجب قید مدني منفصل إذا رغبت بذلك.  وتعني إضافة كل هذه األحكام إقرار الحقوق 

  اإلنسانیة للمرأة بما یتفق مع االتفاقیات الدولیة

  المشاركة السیاسیة 2.2.2
 قانون االنتخاب:  

اب لعام حصلت المرأة األردنیة على حق االنتخاب والترشیح لمجلس النواب بمقتضى قانون االنتخ
، إذ كان قانون االنتخاب السابق مقتصرًا على الذكور دون اإلناث، لذلك تم االستعاضة عن كلمة 1974

ذكر الواردة في الفقرة (أ) من المادة الثانیة من القانون بكلمة (ذكرًا كان أم أنثى) بنص صریح بموجب 
.  وتمكنت سیدة واحدة من 1989 ، إال أنه لم یمارس هذا الحق حتى عام1974) لسنة 8القانون رقم (

  .2001، وفازت سیدة أخرى في انتخابات 1993الوصول إلى المجلس عام 
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دون تمثیل نسائي، وبعد ذلك وفي ظل اإلرادة السیاسیة  1997إلى عام  1989وبقي المجلس من عام 
عد للنساء في البرلمان، ، كان التوجه لتخصیص مقاالثانيالعلیا والتوجیهات الملكیة لجاللة الملك عبد اهللا 

وكما كان هناك جهود مستمرة للجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة لمشاركة المرأة في البرلمان، وبهذا 
تبنت الحكومة األردنیة انطالقًا من لجنة األردن أوًال خطة لتشكیل خمسة لجان، لجنة الكوتا النسائیة، 

سیاسیة، ولجنة الفساد والمحسوبیة، ولجنة النقابات المهنیة، ولجنة المحكمة الدستوریة، ولجنة األحزاب ال
  ولجنة مؤسسات المجتمع المدني.

) لسنة 17، بموجب النظام المعدل رقم (2001، تم تعدیل قانون االنتخاب لسنة 2003وفي عام 
ابیة ، تم بمقتضاه إضافة ستة مقاعد إلى مجموعة عدد المقاعد النیابیة المخصصة للدوائر االنتخ2003

وفقًا ألحكام هذا القانون، وذلك كمرحلة انتقالیة لتمكین المرأة من خوض االنتخابات والوصول إلى السلطة 
  التشریعیة مما یمكنها من المشاركة في صنع القرار.

، إذ تم رفع عدد المقاعد 2010) لسنة 9وبعد ذلك تم تعدیل قانون االنتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (
) أي تم مضاعفة العدد وذلك على أساس نسبة عدد 12ساء في مجلس النواب إلى (المخصصة للن

األصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعین من الدائرة الفرعیة التي ترشحت فیها، 
وبالمقارنة بین هذه النسب یعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في 

الدوائر الفرعیة، وال یجوز أن یزید بمقتضى أحكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة  جمیع
  للنساء في كل محافظة، وفي أي دائرة من دوائر البادیة االنتخابیة المغلقة على فائزة واحدة.

ألمة، تطالب وفي هذا اإلطار، رفعت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة الئحة مطالب إلى مجلس ا
% لضمان تمثیل جمیع أنحاء 20فیها بأن یشكل عدد المقاعد النیابیة المختصة للنساء نسبة ال تقل عن 

  المملكة ولتحقیق مبدأ التوازن بین الجنسین، باإلضافة إلى تعدیل طریق احتساب األصوات.

 :قانون البلدیات  
ما یلي: "الحق لكل شخص أن ب 1955) لسنة 29) من قانون البلدیات رقم (12قضت المادة (

  یدرج اسمه في جدول الناخبین إذا توافرت فیه الشروط والمؤهالت التالیة:
/أ) على ما 18"أن یكون أردنیًا ذكرًا أو أنثى أتم التاسعة عشرة من عمره"، وحول الترشیح نصت المادة (

لمجلس بلدیة أو عضو فیه" یلي: "یحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبین أن یترشح وینتخب رئیسًا 
  ویتضح من ظاهر النص، أن القانون أعطى المرأة حق الترشیح والنتخاب للمجالس البلدیة.

، ونص صراحة على حق االنتخاب والترشیح 1982) لسنة 22وقد تم تعدیل قانون البلدیات رقم (
لكن لم تدخل المجالس أي ، و 1994لعضویة المجالس البلدیة، إال أنها لم تمارس هذا الحق إال في عام 

، حیث تم بفضل 1995سیدة بمقتضى االنتخاب، وتم تعیین سیدات في المجالس البلدیة والقرویة عام 
) سیدة في 99تعیین ( المعظمةالجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي األمیرة بسمة بنت طالل 

Commentaire [s1]:  الرجاء ذكر المرجع
مرسوم ملكي...)(خطاب،   

Commentaire [s2]: الرجاء ذكر المرجع 
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، حیث فازت 1995بمقتضى االنتخاب عام  المجالس البلدیة والقرویة.  كما دخلت المرأة المجالس البلدیة
) سیدة من 99فازت خمس نساء وتم تعیین ( 2003رئیسة بلدیة وتعاقب ترشیح السیدات، إذ أنه في عام 

) سیدات في مجلس أمانة عمان الكبرى، وبموجب التعدیل 3بینهم رئیس للبلدیة، فضًال عن تعیین (
لنساء أي یحقق ذلك تمثیل للنساء في المجالس % مقاعد ل20الالحق لقانون البلدیات تم تخصیص 

. 18% على األقل، كما تم خفض سن االنتخاب إلى 20البلدیة بنسبة    عامًا
 ) 1992) لسنة 32قانون األحزاب رقم:  

  أعطى القانون للمرأة كامل حقوق العضویة في األحزاب، واعتبرها شریكة للرجل في العمل الحزبي.
ال متدنیة في هذا المجال، بسبب الثقافة المجتمعیة السائدة، فضًال عن أجندة إال أن مشاركة المرأة ال تز 

بعض األحزاب السیاسیة التي تعتبر من أسباب عدم مشاركة المرأة في األحزاب، باإلضافة إلى أن 
التوقعات المسبقة والمتعلقة بأدوار الجنسین في األحزاب، تكون عائقًا أمام وصول المرأة إلى األحزاب 

  سیاسیة.ال
  العنف ضد المرأة 2.2.3

ف منهاج عمل بیجین العنف ضد المرأة بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس یترتب  عرّ
علیه، أو من المحتمل أن یترتب علیه، أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بما في ذلك التهدید 

ه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في الحیاة بالقیام بأعمال من هذا القبیل، أو اإلكرا
  العامة أو الخاصة.

فالعنف ضد المرأة یتعلق بموضوع حقوق اإلنسان والمواثیق واالتفاقیات الدولیة التي تؤكد في إطار 
یة أحكامها على حمایة المرأة من العنف، فنجد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تعرض إلیه، وكذلك اتفاق

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وقد وقع األردن على هذه االتفاقیات الدولیة وصادق 
  علیها.

كما اتخذ األردن تدابیر تشریعیة انطالقًا من التزامه بهذه االتفاقیات، إذ عالج المشرع األردني 
  حمایة المرأة من كل اشكال العنف في سیاق التشریعات التالیة:

 عقوبات:قانون ال  
جاء المشرع األردني بأحكام تجرم كل أشكال االعتداء وأعمال العنف البدني والجنسي والنفسي، وقد جرم 

  .1960) لسنة 16المشرع األردني الضرب في قانون العقوبات رقم (
بمعاقبة أي عمل یلحق األلم أو  2007لسنة  49) من قانون العقوبات المعدل رقم 208كما قضت المادة (

ذاب ألي سبب یقوم على التمییز أیًا كان نوعه أو یحرص علیه كما ال یجوز للمحكمة بمقتضى أحكام الع
  القانون، وقف تنفیذ العقوبة أو األخذ باألسباب المخففة في هذه الجرائم.
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وبناء على ذلك، جاءت هذه األحكام لحمایة حقوق اإلنسان وذلك بحظر األعمال الالإنسانیة والتي تلحق 
واأللم، بما یتفق بذلك مع اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  األذى

  .2006أو الالإنسانیة أو المهنیة لسنة 
بحكم تم بموجبه استبعاد األسباب المخففة في جرائم  2010) لسنة 8كما جاء قانون العقوبات المؤقت رقم (
التي أضیفت بمقتضى القانون  –) مكررة من قانون العقوبات 308دة (االعتداء على العرض.  إذ تنص الما

على ما یلي: "مع مراعاة أحكام  2011لسنة  12وأقرت بقانون العقوبات رقم  – 2010) لسنة 8المؤقت رقم (
) من هذا القانون، ال یجوز استعمال األسباب المخففة في جرائم االعتداء على العرض الواردة في 308المادة (

هذا الفصل إذا كان المجني علیه لم یكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجریمة، ذكرًا كان أو أثنى، وكان 
  الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره".

 ) 2008) لسنة 6قانون الحمایة من العنف األسري رقم:  
ي، وذلك انسجامًا مع یعتبر األردن أول دولة عربیة تصدر قانون یتعلق بالحمایة من العنف األسر 

  االتفاقیات الدولیة التي صادق علیها.
، إذا 5وبمقتضى المادة ( ) من القانون، تعتبر الجرائم الواقعة على األشخاص الطبیعیین عنفًا أسریًا

  ارتكبها أحد أفراد األسرة تجاه أي فرد آخر، وتستثنى من ذلك الجرائم التي تختص بها محكمة الجنایات.
نون جمیع اإلجراءات المتعلقة بقضایا العنف األسریة، ومن ذلك استوجب على مقدمي وقد بین القا

الخدمات الطبیة أو االجتماعیة أو التعلیمیة من القطاعین العام أو الخاص إبالغ الجهات المختصة حال 
شعاره أنها ناجمة عن عنف أسري.   علمه أو مشاهدته آثار عنف وإ

دارة حمایة األسرة من القضایا المتعلقة  كما بین القانون اإلجراءات التي تتخذها الضابطة العدلیة، وإ
  بالعنف األسري.

 :جرائم الشرف وقانون العقوبات  
على ما یلي: "یستفید من العذر المحل من  1960) من قانون العقوبات األردني لسنة 340كانت تنص المادة (

آخر، وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إیذائهما،  فاجأ زوجته أو إحدى محارمه، حال التلبس بالزنا مع شخص
كلیهما أو أحدهما ویستفید مرتكب القتل أو الجرح أو اإلیذاء من العذر المخفف إذا فاجئ زوجته أو إحدى 

  محارمه أو أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غیر مشروع".
رأة، فقد تم تعدیل هذه المادة بمقتضى القانون المؤقت وفيِ إطار مراجعة القوانین ذات العالقة بالعنف ضد الم

كما یلي: "یستفید من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو  2001) لسنة 86رقم (
أخواته حال تلبسها بجریمة الزنا أو في فراش غیر مشروع فقتلها في الحال أو قتل من یزني بها أو قتلهما معًا أو 

ویستفید من العذر  - 2لى أحدهما أو كلیهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إیذاء أو عاهة دائمة أو موت اعتدى ع
ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجریمة الزنا أو في فراش غیر مشروع في مسكن الزوجیة فقتلته في 
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لیهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إیذاء الحال أو قتلت من یزني بها أو قتلتهما معًا أو اعتدت على أحدهما أو ك
كما  - ال یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من یستفید من هذا العذر ب -أ -3أو عاهة دائمة أو موت 

  ال تطبق على من یستفید من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة".
  قاب.وبمقتضى ذلك تم إلغاء العذر المحل الذي كان بموجبه یعفي الرجل من الع

 العنف الجنسي واالتجار بالنساء  
جرم المشرع في القانون أفعال االغتصاب واالعتداءات الجنسیة مثل هتك العرض والخطف والتحرش الجنسي، 

  وشدد العقوبة إذا كان مرتكب أي من تلك الجرائم أحد أصحاب الصفات.
خطف الجنائي وهتك العرض عقوبة االغتصاب وجرائم ال 2010وقد شدد قانون العقوبات المعدل لسنة 

والفعل المنافي للحیاء وغیرها من جرائم االعتداء على العرض، كما تم تشدید العقوبات بالجرائم الواقعة 
  على القصر.

، وذلك بما یتفق مع بروتوكول قمع 2009) لسنة 9ومن جانب آخر، صدر قانون منع االتجار بالبشر رقم (
.وقد تم بموجب القانون تجریم االتجار 2000اصة النساء واألطفال لعام ومنع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخ

ظرف  –) من القانون 9) و(3بالنساء، وجعل من وقوع الجریمة على النساء واألطفال وفقًا لنصوص المواد (
  جنایةتشدید بحیث تتحول الجریمة من جنحة إلى 

  حقوق اإلنسان للمرأة عند التنفیذ القضائي 2.2.4
ألردني تدابیر تشریعیة لحمایة الحقوق اإلنسانیة للمرأة عند تنفیذ العقوبة وذلك في سیاق قانون اتخذ المشرع ا
إذ قرر القانون بعدم جواز حبس المرأة الحامل حتى انقضاء ثالثة أشهر بعد الوضع، وألم  2007التنفیذ لسنة 

  المولود حتى إتمامه السنتین من عمره.
) من القانون على أن تعامل 15: أكدت المادة (2004) لسنة 9ل رقم (وفي قانون مراكز اإلصالح والتأهی

النزیلة الحامل معاملة مناسبة وفق توجیهات الطبیب وحسب تعلیمات یصدرها الوزیر، وفي حال وضعت النزیلة 
حملها داخل المركز فال یدون في السجالت الرسمیة أو شهادة المیالد مكان الوالدة ویكتفى بتسجیل مركز 

محافظة التي یقع فیها المركز كما أن للنزیلة االحتفاظ بمولودها حتى إكماله ثالث سنوات من العمر ثم یسلم ال
إلى ذویه أو إحدى دور الرعایة المختصة لهذه الغایة.  ومن جانب آخر، یجوز للنزیلة إدخال طفلها معها إلى 

  المركز إذا لم یتجاوز ثالث سنوات من عمره.
یاق القانوني، أن هناك خطى سریعة اتخذت لتعدیل التشریعات بما ینسجم مع المواثیق ویتضح من عرض الس

  یحقق مطالب الهیئات النسائیة. الدولیة، وبما

  المكاسب وجیوب التمییز  .2.3
  المكاسب .2.3.1
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عملــت اللجنـــة الوطنیـــة األردنیـــة لشـــؤون المـــرأة مـــن خــالل شـــراكة فاعلـــة مـــع مختلـــف المؤسســـات الوطنیـــة المعنیـــة 
مكـــن إبرازهــا علــى النحـــو الرســمیة و  ـة وتحــدیث التشــریعات القانونیـــة المتصــلة بــالمرأة، والتــي یُ األهلیــة، علــى مراجعــ

 اآلتي:

: الذي تضمن نصًا بتخصیص كوتا نسائیة بنســبة ال تقــل عــن 2007لسنة  )14(قانون البلدیات رقم صدور  - 
  %) من المقاعد في كل مجلس بلدي.20(

الــذي یهــدف إلــى منــع كافــة أســالیب العنــف  :2008لســنة  )6(رقــم  ســرياألقانون الحمایة من العنف صدور  - 
عــدجــاء بفكــرة وجــود لجــان للوفــاق األســريو األســرة وبخاصــة المــرأة، أفــراد الموجهة إلــى  یصــدر قــانون  أول ، ویُ

   ویعطیها خصوصیة ویلزم التبلیغ عن العنف. األسرةعن حمایة  یتحدثالعربي  الوطن ستوىمعلى 
 أشــخاصاســتقطاب الــذي یعــالج القضــایا المتصــلة ب :2009لسنة  )9(االتجار بالبشر رقم قانون منع  صدور - 

غیــر ذلــك مــن  أواســتعمالها  أواســتقبالهم بغــرض اســتغاللهم عــن طریــق التهدیــد بــالقوة  أو إیــوائهم أونقلهــم  أو
ـــر  أشــــكال ــال  أواالختطـــــاف  أوالقســ ــداع  أواالحتیــ ــلطة  أوالخـــ ــتغالل الســ ــع أواســـ ـــة ضـــ ـــتغالل حالــ  أوف، اســ
 أواســتقطاب أو ، األشــخاصمزایا لنیل موافقة شخص له سیطرة علــى هــؤالء  أوتلقي مبالغ مالیة  أو بإعطاء

اســـتقبال مـــن هـــم دون الثامنـــة عشـــرة متـــى كـــان ذلـــك بغـــرض اســـتغاللهم ولـــو لـــم یقتـــرن هـــذا  أو إیـــواء أونقـــل 
. ةغیر ذلك من الطرق الوارد أواستعمالها  أواالستغالل بالتهدید بالقوة     سابقًا

إعداد مشروع قانون صندوق تسلیف النفقــة: الــذي ســاهمت المؤسســات الحكومیــة والمنظمــات غیــر الحكومیــة  - 
فــــي إعــــداده، والــــذي یهــــدف إلــــى تخفیــــف المعانــــاة عــــن مســــتحقي النفقــــة مــــن الزوجــــات والمطلقــــات واألرامــــل 

وم علیه أو جهــل محــل إقامتــه أو والوالدین، ویضمن تطبیق حكم النفقة الذي یتعذر تنفیذه بسبب تغیب المحك
  عدم وجود مال قابل لتنفیذ الحكم بالنفقة.

رعایــة صــحة الــذي یتنــاول عــدة موضــوعات أبرزهــا؛  :2008لســنة  )47( قــانون الصــحة العامــة رقــمصــدور  - 
 ،سالنفــاو الــوالدة و فتــرة الحمــل  أثنــاءالمرأة والطفــل بتقــدیم الخــدمات الالزمــة لهمــا بمــا فــي ذلــك العنایــة بالحامــل 

وغیرهــا مــن الشــؤون الصــحیة  ،الالزمــة اإلنجابیــةومراقبة نمو الطفل وتقدیم المطــاعیم وفــق متطلبــات الصــحة 
جراءالمتعلقة بتنظیم     .الفحص الطبي الالزم للراغبین في الزواج األسرة، وإ

  جیوب التمییز  .2.3.2
د في قانون الجنسیة مثل بعض البنو  األردنیةین یمكن تحدید أوجوه التمییز ضد المرأة في بعض القوان

ثبات النص وفي ن التمییز الحاصل یتجسد في الالمساواة في أوقانون العقوبات حیث  شروط التطبیق وإ
  الجرم وفي العقوبة بین الرجل والمرأة.

 قانون العقوبات  
یتضمن قانون العقوبات االردني موادا تنص على تخفیف العقوبة على مرتكبي جرائم القتل ذات الصلة  

رف، اذا ضبط الضحیة متلبسا بعالقة جنسیة غیر مشروعة، أي خارج إطار الزواج، وكان المقتول بالش
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من قانون العقوبات االردني. هنالك ایضا المادة  340تربطه عالقة دم بالقاتل. هذا ما تنص علیه المادة 
لقتیل من أفراد التي تقضي بتخفیف العقوبة لمن یرتكب جریمة وهو في حالة غضب عارم، اذا كان ا 98

االسرة وكان الموضوع یتعلق بقتل من أجل الشرف. إضافة لذلك تستخدم العائالت هناك حقها الشخصي 
في استئناف الحكم الصادر وطلب التخفیف، حیث یمكن للمحكمة تخفیف العقوبة الصادرة إلى النصف، 

من القانون. وعلى  100والمادة  99وذلك بناء على العوامل المخففة للعقوبة المنصوص علیها في المادة 
الرغم من أن هذه المواد ال تنص على حقوق خاصة، فقد اتضح أن المحاكم تجنح الى تفسیرات موسعة 

یبدو أن وجود وبقاء هذه المواد المخففة  وتمكن من العثورعلى مسوغات تساهم في تخفیف العقوبة. 
وبمعدالت شبه جرائم الشرف ذي یفسر بقاء ظاهرة للعقوبة في صلب قانون العقوبات االردني هو السبب ال

  .حالة قتل لنساء وبنات على خلفیة مفهوم الشرف 25ثابتة علي مر السنوات، اذ تشهد االردن سنویا 

 قانون الجنسیة 
قانون الجنسیة یحرم ابناء االردنیة المتزوجة من غیر اردني الحصول على جنسیة والدتهم، اذ القانون 

یكونوا مولودین   اء المرأة األردنیة المتزوجة من غیر أردني على جنسیتها األردنیة أنیشترط لحصول أبن
من آب أردني، مبینة ان ذلك یجعل المراة االردنیة تواجه الكثیر من المشاكل وخاصة في حالة الطالق، 

علیمه فقانون األحوال الشخصیة یعطیها الحق بحضانة الصغیر حتى سن البلوغ فكیف لها أن تقوم بت
 .والتنقل به للخارج دون إثبات شخصیته آو هویته وحقه بالجنسیة

  الجهات المتدخلةمعارف، تصورات وخبرات أهم  .1
كل الجهات المتدخلة والمقابالت مع  المركزة ركز التقییم المتعلق بالتشریع خالل مناقشات المجموعات

ممن الجنسین، مقدمي ومقدمات الخدمات  والمعنیة بدایة بالنساء المستفیدات وغیر المستفیدات، الشباب
السیاسات وكذا مسیري البرامج في المیدان واضعي صناع القرار و بما في ذلك الجمعیات وكذلك 

للتأكد من مستوى باإلضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولیة، على سلسلة من األسئلة الموجهة 
ذا القانون یستجیب عرفة الخاصة بالقضایا القانونیة والمواقف الخاصة مال بحقوق المرأة في هذا المجال وإ

  كما تبدیه النتائج الموالیة وما بعدها:...، الخ لها أم ال

  المجموعة األولى  .1.1
تباین وعي النساء في مجموعات التركیز بحقوقهن اإلنسانیة، التي كفلتها الشریعة والتشریع، فبالنسبة 

اهیة أن تسأل إحداهن عن حقوقها اإلنسانیة حین قالت: لمجموعة العاطالت عن العمل، فقد بدى من الرف
یعني إني أعیش زي باقي الناس، أعیش آخذ حقي، یعني في ناس ماكلین وشاربین والبسین « 

عاطلة عن العمل/ مجموعة » ومتعالجین، یعني الفقیر بیموت بقدرش یوصل المستشفى، هذا مش عایش
ائها اإلنساني. في مقابل ذلك، ارتفع مستوى المعرفة والوعي تركیز؛ فهي تعتقد أنها تعني أبسط حاجات بق
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ن إلتحقن ببرامج توعیة وتدریب في الجمعیة، ویعرفن أن لهن حقوقًا في التعلیم والعمل  بدرجة كبیرة لمَ
لى  والضمان االجتماعي والمیراث، والحق في إختیار الزوج، وصوًال إلى حقهن في التعبیر عن آرائهن وإ

مستفیدة » حقوق اإلنسان هي احترام كینونة اإلنسان، احترام متطلباته...یعبّر عن ذاته« اهن ما قالته إحد
من التدریب/ مجموعة تركیز، كما ذكر معظمهن أنهن لم یعلمن عن حقوقهن قبل االلتحاق بالبرنامج، 

ر، ما كانت عندي توعیة أنا، بس لمن دخلت هون بالجمعیة صار عندي توعیة كتی« قالت إحداهن 
یش علّي... لو إني بعرف الجمعیة من قبل ما یصیر عندي  یش إلي وإ أفرقت معي، بعرف حقي، وإ
طت في أوالدي بكل سهولة،  المشاكل والطالق، كان صار عندي إرشاد وأعرف حقي، كان كمان ما فرّ

 وفي السیاق ذاته، مستفیدة من التدریب/ مجموعة تركیز» ووقفت ضد أخوي كمان.. واخترت حیاتي
إنه له « تشابهت إستجابات الرجال في مجموعة التركیز، وتعني حقوق اإلنسان بالنسبة ألحدهم بأنها 

زوج مستفیدة/ مجموعة » كرامته، له حقوقه وعلیه واجبات... حق المعیشة، حق الحیاة، حق الشغل
تي، كإنسانة عمري ما مدیت إیدي على زوج«تركیز؛ كما أنه بمجرد سؤال أحدهم عن حقوق المرأة أجاب 

زوج مستفیدة/ مجموعة » بتوخذ حقوقها الزوجیة وكل شي في الملبس وفي المأكل، وبعاملها كإنسانة
حقوق المرأة كمان حریتها، داخل بیتها في شغلها، یعني بتكون زوجتي مثًال بتشتغل « تركیز؛ وقال آخر 

كیز؛ ومن الجدیر باالهتمام ردة فعل زوج مستفیدة/ مجموعة تر » في بیتها، أمنعها إنها تشتغل في بیتها؟!
.. إنه معروف إنها « أحدهم عند سؤاله (هل حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق المرأة؟) الذي قال: أل طبعًا

زوج مستفیدة/ مجموعة » ست بیت، مجال عملها ببیتها، شغلها ببیتها... وأوالدها، هاي حقوق المرأة
ظمهم المرحلة االعدادیة في مستوى التعلیم، ویالحظ تأكیدهم تركیز؛ وهذه استجابات لرجال لم یتجاوز مع

على حصر نشاط المرأة داخل المنزل، لذا نجد أن قبولهم  بأن تعمل زوجاتهم كان مشروطًا في قیامهن 
  بمشاریع منزلیة فقط

  المجموعة الثانیة .1.2
القوانین األردنیة، بشكل متكرر، أكدت المسؤوالت/ین، في المؤسسات المختلفة، على تطور التشریعات و 

وما یبذل من جهود ممیزة حققت للمرأة األردنیة مكاسب تشریعیة، ولكن ذلك كله یواجهه تحدیات كثیرة 
  في القانون، أو عدم االلتزام بتطبیقه. وجود ثغراتعلى أرض الواقع؛ حین تكشف بعض الممارسات عن 

  

یعتبر من القوانین المتقدمة في المنطقة العربیة، قانون العمل قوانیننا رائعة بشكل عام، تدعم المرأة... « 
بس برضه في مآخذ، ما في نص إنه ممنوع التمییز بین المرأة والرجل في العمل، عم بواجهنا مشاكل 
تمییز، بس لمن بدنا نتحرك، مفتشي العمل بیحكولك ما في نص قانوني، عل أي أساس مادة قانونیة أنا 

إذا كان عندهم مشكلة تمییز، كلمة تمییز مش مذكورة... إحنا بدنا  بدي أروح أفتش على هاي المؤسسة
إیاها تكون نص صریح واضح ما بین الذكر واألنثى ویعاقب علیه، إحنا شغالین على الموضوع وفي 
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؛ ومن تلك المشاكل مثًال عدم اإلنصاف في األجور امرأة في موقع قیادي/قطاع حكومي »مجال للتعدیل به
  ن الدورات التدریبیة.وفي االستفادة م

  

، فعلى سبیل المثال، فإن حرمانها من حقها عدم االلتزام بتطبیق القانونكما تتضرر مصالح المرأة من 
القانوني في الملكیة وفي حریة الحركة، عامل أساسي في صعوبة امتالك المرأة مشروعها الخاص بها، 

نقد باسمها، حتى لو تمتلك باسمها ما  علشان تاخذ قرض وتعمل مشروع...ما بتمتلك عقار أو حتى«
بتتحكم فیه ألنها امرأة، التحكم یا بإید زوجها، یا ابنها، یا أخوها یا أبوها... ألنه بیعتبروا إنه المرأة ال 

واللي بیعیق امتالك المرأة لمشروع خاص فیها، أكثر إشي هي حریة الحركة، ...تستطیع اتخاذ قرار
جتمعات الصغیرة هاي مش مرغوب إنه المرأة تظل تتحرك، مثًال هي خاصة في المحافظات، ألنه الم

عنا قوانین بتحتاج تجیب بضاعة تروح من القریة إلى أقرب مدینة إلها، والزم یكون معها واحد تاني...
مجمدة، من عند الدستور ونازل، هي في صالح المرأة ولكنها مجمدة، هاي القوانین ال تنفذ...هذا الحكي 

  مسؤولة/مؤسسة تمویل  »المشاریع كمان بینعكس على
  

مكانیة إجراء التعدیالت علیها مستمرة، وحول ذلك تؤكد إحدى  ورغم ذلك؛ فإن قراءة القوانین، وإ
« المسؤوالت على التحرك نحو إحداث التعدیالت لصالح المرأة، یعتمد على التزام األردن بالمواثیق الدولیة

قاریر دولیة... بعض االتفاقیات مثل سیداو وغیرها، في تقاریر دوریة حنا بنعتمد إنه مطلوب من األردن تإ
  امرأة في موقع قیادي/قطاع حكومي »الزم تطلع، هاي تدفع وتضغط باتجاه إنه یصیر تغییر في الموضوع

II. السیاسات والبرامج واالستراتیجیاتبالوطني الخاص  لسیاقا 

یجیة في السیاق الوطني والتي تهدف أو تساهم في یهتم هذا الجزء برصد السیاسات والبرامج واالسترات
تمكین المرأة االقتصادي وأي مبادرات أخرى التي أخذتها الدولة بما في ذلك على مستوى التمویل 
والمیزانیات الوطنیة ومدى تأثیرها المباشر أو غیر المباشر على تمكین المرأة بالمعني الشامل وتحقیق 

  تماعي.المساواة على أساس النوع االج

كدت اإلرادة السیاسیة العلیا على حقوق اإلنسان في األردن، أاإلرادة السیاسیة والموقف الرسمي .1
حیث جاءت توجیهات جاللة  الملك عبد اهللا الثاني بن الحسین المعظم بتشكیل لجنة ملكیة لحقوق 

ًا مقدسة ولن یسمح اإلنسان في األردن، مؤكدًا جاللته على أن حریة حقوق اإلنسان كانت وستظل أمور 
ألحد مهما كان موقعه وتحت أي ذریعة باإلساءة إلى صورة هذا الوطن وسمعته بالتطاول على أي من 

  الحقوق.
وانطالقًا من أهداف وبرامج هذه اللجنة تم االطالع على االتفاقیات الدولیة ذات العالقة بحقوق اإلنسان، 

سب مقتضیات القانون على مجلس األمة للنظر فیها والتي صادق علیها األردن، والتي تمت إحالتها ح
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قرارها، وفي إطار تحقیق اللجنة ألهدافها، تمت دراسة التشریعات التي تمس حقوق اإلنسان، وتقدیم  وإ
  االقتراحات بصددها.

یأتي برنامج عمل الحكومات على تلبیة االحتیاجات الخاصة للمرأة، وتأكید مشاركتها في عمله التنمیة 
المساواة، وذلك من خالل وضع االستراتیجیات والمبادرات والسیاسات التي تسعى لتحقیق وتحقیق 

المساواة في مجال النوع االجتماعي وتجنب العنف ضد المرأة وتنظیم حقوق األسرة بصورة مباشرة، وذلك 
  على النحو التالي

  االستراتیجیات الوطنیة .2
  ة االستراتیجیة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأ.2.1

تسعى اإلستراتیجیة الوطنیة للنهوض بالمرأة في محاور متعددة، وهي محور التشریع ومحور األمن 
البشري والحمایة االجتماعیة ومحور التمكین االقتصادي، باإلضافة إلى محور المشاركة في الحیاة العامة 

  واإلعالم.
رسمیة والمنظمات غیر الحكومیة، بالتنسیق ما بین المؤسسات ال 2010- 2006وتم تحدیث اإلستراتیجیة 

لتكون جزءًا من خطة عمل الحكومة في تحسین  2006وتمت المصادقة علیها من مجلس الوزراء عام 
  .9وضع المرأة

  .2005اإلستراتیجیة الوطنیة لألسرة األردنیة  .2.3
یز التماسك وتشمل االستراتیجیة مختلف الجوانب التي تشكل حیاة األسرة وتؤثر فیها، وتهدف إلى تعز 

والتفاعل االجتماعي لألسرة، فضًال عن إشراكها في التخطیط وصنع القرار، وتطویر السیاسات 
  والتشریعات والقوانین ذات الصلة باألسرة وحقوقها ومجاالت حیاتها.

  2009-2005اإلستراتیجیة الوطنیة للشباب  .2.2
حیث تعتبر مشروع وطني أعده تهدف اإلستراتیجیة على وضع الشباب على سلم األولویات الوطنیة، 

المجلس األعلى للشباب.  بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، 
ویهدف إلى بناء وتطویر استراتیجیة وطنیة للشباب في األردن، بطریقة تشاركیة وتفاعلیة تضمن مشاركة 

ستراتیجیة تسعة محاور رئیسیة وهي الشباب والتعلیم الشباب الحقیقیة في مختلف مراحله وتتناول اال
والتدریب والشباب والعمل والشباب والمشاركة، والشباب والبیئة، والشباب والحقوق المدنیة والمواطنة، 

  والشباب وتكنولوجیا المعلومات والعولمة.
  اإلستراتیجیة الوطنیة للسكان .2.3

                                                
) 2009- 2005قیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (المسودة النھائیة لتقریر األردن الخامس حول تنفیذ اتفا 9

  .14إعداد اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، ص
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ین في الحقوق والواجبات المدنیة واالجتماعیة تؤكد اإلستراتیجیة على تحقیق العدالة بین الجنس
والتشریعیة، فضًال عن تمكین المرأة وتعزیز مساهمتها في التنمیة المستدامة، وقد تم إعادة اللجنة الوطنیة 

  للسكان لیصبح المجلس األعلى للسكان برئاسة رئیس الوزراء.
ة وحقوق اإلنسان، وتنسجم في منطلقاتها والجدیر بالذكر، أن اإلستراتیجیة ترتكز على مبادئ الدیمقراطی

مع قیم المجتمع األردني التي تحكم مسیرته السیاسیة والتنمویة بما یحقق طموحاته وتطلعاته نحو حیاة 
  أفضل.

  2010اإلستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر لعام  .2.4
ــافة تســـتند االســـتراتیجیة علـــى عـــدد مـــن المحـــاور، منهـــا محـــور المنـــع والحمایـــة والم ــائیة، باإلضـ الحقـــة القضـ

  على محور خاص یوثق بموجبه التعاون ببناء الشركات والتعاون المحلي واإلقلیمي.
  إستراتیجیة وزارة التنمیة السیاسیة .2.5

  أعدت وزارة التنمیة السیاسیة إستراتیجیة وطنیة تنطلق من األسس التالیة:
تیــارات حزبیــة برامجیــة ومنــابر سیاســیة  توفیر بیئة سیاسیة حیویة لمجتمع مدني نشط  قــادر علــى  خلــق -

 فكریة  لخدمة الوطن.
 إرساء مبادئ العدالة والمساواة وحقوق اإلنسان باعتبارها مسلمات وطنیة. -
 ضمان مشاركة فاعلة لكل الفئات االجتماعیة في الحیاة السیاسیة. -
 تعمیق أسس التنشئة السیاسیة والتربیة الوطنیة و المدنیة. -
  وانین إلزالة ما تبقى من تمییز ضد المرأة وما یختص بحقوقها المدنیة والسیاسیة.مراجعة وتعدیل الق -
  في الحیاة السیاسیة ةتطویر الصیغ المؤسسیة لضمان تنظیم تدریب وتعزیز مشاركة المرأ -

  )2015-2006األجندة الوطنیة ( .2.6
)، 2005في (شباط تقوم بمهام إعداد األجندة لجنة توجیهیة تم تشكیلها بموجب رسالة ملكیة سامیة 

وتشكلت اللجنة من ممثلین عن الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع 
  المدني واألحزاب السیاسیة.

وتتضمن األجندة استراتیجیات ومبادرات للتنمیة في النواحي السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وتستند 
ا: التنمیة السیاسیة والمشاركة، والتشریع والعدل، وأكدت األجندة الوطنیة األجندة إلى محاور متعددة منه

زالة كافة أشكال التمییز بحقها 2015- 2006( )، على تطبیق المبادئ التالیة: تحقیق المساواة للمرأة وإ
في القوانین األردنیة، وتصحیح الصورة النمطیة السلبیة التي تنتقص من حقوقها، وتغیر الممارسات 

جتماعیة الخاطئة بحقها.  ودعم تمثیل المرأة بنسب مقبولة في المجالس المنتخبة، وضمان زیادة اال
مشاركة المرأة بنسب مقبولة في مواقع صنع القرار الرسمیة، وتكافؤ الفرص في إجراءات التعیین والترقیة 

  والتدریب في المؤسسات العامة والخاصة.
  2006مبادرة كلنا األردن، لسنة  .2.7
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، وتعزیز وتكثیف برامج  والتي أكدت على إیجاد البرامج الكفیلة بتمكین المرأة سیاسیًا واجتماعیًا واقتصادیًا
التوعیة بأهمیة دور المرأة في جمیع المجاالت، باإلضافة إلى تفعیل القوانین وتعلیم مواد حقوق اإلنسان 

 2005نیة التي تم إعدادها في عام في الجامعات األردنیة وقد أكدت المبادرة على توصیات األجندة الوط
وخاصة المتعلقة بتفعیل القوانین، كما أكدت على التزام األردن بالمواثیق والمعاهدات الدولیة التي صادق 

- 2007علیها والمتعلقة بالمرأة. ولغایات تنفیذ هذه المبادرات وضعت الحكومة البرنامج التنموي للسنوات 
، والذي یعكس خطة عمل الحكومة، ویقدم األولویات 2011- 2009وبعد ذلك للسنوات  2009

  االقتصادیة واالجتماعیة.

  التدخالت القطاعیة .3
  العنف ضد المرأة  .3.1

 ، وهي كما یلي:10اتخذت للحد من العنف ضد المرأة عدة مبادراتوهناك 
تم تخصیص أجنحة خاصة في بعض قصور العدل في عمان والمحافظات، تتألف من غرفتین،  -

 ا للنظر في قضایا األحداث، واألخرى لقضایا العنف األسري.مخصصة إحداهم
كما تم وضع دلیل إجراءات وبروتوكوالت للتعامل مع قضایا العنف األسري لدى الجهاز القضائي  -

ووزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة.  ونفذت وزارة العدل دورات تدریبیة 
لحمایة من العنف األسري، من أجل بناء قدراتهم في نظر قضایا للقضاة، وذلك في موضوع قانون ا

 العنف األسري.
تم إنشاء دار الوفاق األسري بمبادرة ملكیة من جاللة الملكة رانیا المعظمة، وذلك لتقدم الحمایة  -

: 2009لضحایا العنف األسري من النساء، وقد بلغ عدد المستفیدات من خدمات الدار في عام (
806.( 

شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" في إطار اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة،  أنشئت -
لمتابعة اإلجراءات الواردة في االستراتیجیة الوطنیة للمرأة في محور األمن البشري والحمایة 

مرأة االجتماعیة/ العنف، وأصدرت اللجنة الوطنیة مشروع "ورقتي" لنشر المعرفة القانونیة بحقوق ال
 والطفل.

، لتلقي شكاوى النساء 2008أسس مكتب الشكاوى التابع للجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة عام  -
في قضایا العنف والتمییز في الحیاة العامة والخاصة، وقد تم توقیع مذكرة تفاهم مع "هیئة مكافحة 

، كما تم توقیع مذكرة تفاهم مع الفساد" لتحویل أي شكوى  ترد من النساء متعلقة بالفساد على الهیئة
 .11وزارة العدل لحمایة المرأة من العنف خالل مكتب الشكاوى

                                                
  إعداد د. رنا عجوةتقریر صادر عن وزارة العدل،  10
إعداد ) 2009-2005المسودة النھائیة لتقریر األردن الخامس حول اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة ( 11

  اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، إعداد اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة
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)، 2006وضع المجلس الوطني لشؤون األسرة وثیقة اإلطار الوطني لحمایة األسرة من العنف عام ( -
 ، كما تم اعتبار المجلس الوطني في1994لعام  4والتي تم اعتمادها من رئاسة الوزراء في شهر 

  ).2006إطار الحمایة من العنف األسري، كمركز إقلیمي مع منظمة الصحة العالمیة في عام (
افتتاح مركز العدل األسري وتجهیزه لتقدیم الخدمات للضحایا في قامت وزارة التنمیة االجتماعیة ب -

ئدة مكان واحد، وتجهیز وافتتاح دار األمل لرعایة أطفال نزیالت مراكز اإلصالح، وهذه خطوة را
تمیز بها األردن، تجهیز دار للوفاق األسري في إربد لخدمة النساء في إقلیم الشمال، باإلضافة إلى 

  إنشاء دار ضیافة النساء في اتحاد المرأة األردنیة.
  االتجار بالبشرمكافحة  3.2

ن تم تشكیل لجنة وطنیة لمنع االتجار بالبشر برئاسة وزیر العدل وعضویة عدد من األعضاء یمثلو 
مختلف الوزارات والجهات الرسمیة وغیر الرسمیة المعنیة بهذا الموضوع.  وتضم اللجنة في عضویتها: 
أمین عام وزارة العدل، أمین عام وزارة الداخلیة، أمین عام وزارة العمل، المفوض العام للمركز الوطني 

اعیة، ممثل عن وزارة الصناعة لحقوق اإلنسان، ممثل عن وزارة الخارجیة، ممثل عن وزارة التنمیة االجتم
والتجارة، ممثل عن وزارة الصحة، أحد كبار ضباط األمن العام (مساعد مدیر األمن العام)، أمین عام 

  المجلس الوطني لشؤون االسرة.
وتقوم اللجنة برسم السیاسة العامة لمنع االتجار بالبشر، ووضع الخطط لتنفیذها واإلشراف على تطبیقها، 

ریعات ذات الصلة بمنع االتجار وتقدیم التوصیات الالزمة بذلك، كما تعمل على التنسیق ومراجعة التش
بین جمیع الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة لمنع جرائم االتجار بالبشر، كذلك التنسیق مع مؤسسات 

  المجتمع المدني، لضمان تفعیل القانون.
جنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر في اجتماعها كما تم إعداد مشروع نظام دور اإلیواء الذي اعتمدته الل

  ، وتم رفعه لدیوان التشریع والرأي تمهیدًا إلقراره من قبل مجلس الوزراء.14/7/2010المنعقد بتاریخ 
)، تضمنت إنشاء دار إیواء 2011- 2010وأعدت وزارة التنمیة االجتماعیة خطة عمل تنفیذیة لألعوام (

ي ذلك إعداد دلیل خدمات خاص بمتلقي خدمات الدار من ضحایا هذه لضحایا االتجار بالبشر، بما ف
الجریمة وفي هذا اإلطار، تم التنسیق بین مدیریة األمن العام واتحاد المرأة األردنیة إلیواء ضحایا االتجار 

  بالبشر في دار اإلیواء التابعة لالتحاد.
في مدیریة حقوق اإلنسان  2009وتم تخصیص قسم یتعلق بمتابعة قضایا االتجار بالبشر في عام 

 وشؤون األسرة التابعة لوزارة العدل.
  المدنيدور ومساهمات المجتمع  .4

  
 (نتائج التقییم السریع بالمشاركة) الجهات المتدخلةمعارف، تصورات وخبرات أهم  .5

Commentaire [s3]: الرجاء اكمالھا 
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  األولىالمجموعة  .4.1
  

  الثانیةالمجموعة  .4.2
المرأة أو النوع االجتماعي، وحدة أو قسمًا حیث یبدو أن اإلنجاز الذي تحقق في استحداث آلیات معنیة ب

أو مدیریة أو لجنة، في المؤسسات الحكومیة، ال یعنى بالضرورة أن یكون لها دورًا فّعاال في رسم 
السیاسات والتخطیط، أو صناعة القرار، وال یعني أیضًا أن تكون البیئة المؤسساتیة جاهزة لدعم تلك 

  اآللیات.
كثیر بیأثر فینا  «لعدم االستقرار اإلداري السیاسي ك اآللیات، السبب في ذلكوتعزو مسؤولة، في إحدى تل

تغییر الوزارات، كل واحد بیجي له منطقه وله طریقته، مرة بیحكي أل إنتوا اشتغلوا على السیاسات، واحد 
...هاي كثیر بتحبطك!. ..إحنا ثاني بیحكي إنتوا اشتغلوا على التشغیل...ما في مؤسسیة بالموضوع نهائیًا

النا نمشي معاه ( وللوهلة األولى یبدو ذلك نتیجة  ؛») شهور للوراء8) أشهر، بیجي غیره بیرجعك (4عمّ
تغیر متكرر في اإلدارات العلیا، ویقع علیها مثل ما یقع على بقیة الوحدات في المؤسسة، ألي طبیعیة 

رت الق، إنه أصحاب نقطة أساسیة تواجه المرأة... «ولكنها أضافت قائلة  رار دایمًا رجال، فإنت شو ما غیّ
الزم تقنعي مسؤولك اللي هو صاحب القرار النهائي، وهو رجل، إذا ما اقتنع مشكلة، بیعّطل علیك، هاي 

إذا في تغییر « مسؤولة أخرى بأنه  وتضیفامرأة في موقع قیادي/قطاع حكومي،  »مشكلتنا، شخصنة األمور
عات وممكن ما ندخلش، حسب إذا عندك مدیر مقتنع خطط أو استراتیجیات ممكن ندخل االجتما

  امرأة في موقع قیادي/قطاع حكومي »بالسالفة أو مش مقتنع فیها
  

ال تؤخذ بجدیة في المؤسسة، فعلى سبیل كما أن آلیات المرأة أو النوع االجتماعي تلك، وجهودها المبذولة 
 جتماعي إلدماجه في عمل دوائر المؤسسة،التوعیة والتدریب حول النوع اال المثال، تلقى برامج ودورات

الهم یاخذوا الموضوع « القلیل من االهتمام والحضور من ِقبل الموظفین والمسؤولین عنهم،  مش عمّ
بالجدیة اللي الزم یاخذها، ألنه هذا اإلشي كمالي مش أساسي...الیوم عنا تدریب وثلثینهم مش رایح!... 

؛ لذلك یقول امرأة في موقع قیادي/قطاع حكومي »الیوم مش ضروري ألن المدیر بیقولك سوالف نسوان، معلش
ى «الموظف مبررًا ذهابه لمثل تلك الدورات  امرأة في موقع  »آه هاي سوالف نسوان، إحنا رایحین نتسّل

  قیادي/قطاع حكومي
  

المواطن، وبهذا نجد مدى توغل الثقافة الذكوریة في بیئة العمل المؤسسي، التي یفترض بها تناول قضایا 
رجًال كان أم امرأة، بموضوعیة وحیادیة عادلة؛ مما یؤكد أیضًا ما ذكر سابقًا بشأن أهمیة وجود النساء 

  المتعلقة بالمرأة وتمكینهامواقع اتخاذ القرارات المؤهالت في 
  

Commentaire [s4]:  الرجاء اكمال ھذا
 الجزء
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III. اآللیات والمؤسسات الوطنیة 

 على مستوى الدولة والحكومة  .1

  اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة .1.1
برئاسة صاحبة السمو الملكي األمیرة بسمة بنت طالل المعظمة، من  1992أسست اللجنة الوطنیة عام ت

أجل االرتقاء بمكانة المرأة في المجتمع في جمیع مجاالت الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 
ادق علیها األردن، ومنها والتشریعیة ومكافحة كافة أشكال التمییز ضدها وفقًا لالتفاقیات الدولیة التي ص

  اتفاقیة إلغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة، والتي جاء تأسیس اللجنة بعد المصادقة على هذه االتفاقیة.
قرارًا باعتبارها الجهة المرجعیة لدى كافة الجهات الرسمیة فیما  1996وقد أصدر مجلس الوزراء عام 

لجنة الوطنیة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاریخ یتعلق بشؤون المرأة، وقد تم إعادة تشكیل ال
تم  1996)، ولمدة سنتین، برئاسة سمو األمیرة بسمة بنت طالل المعظمة، وفي عام 13/5/2008(

إنشاء مركز األمیرة بسمة لشؤون المرأة كمؤسسة داعمة لمتخذي القرار والهیئات النسائیة في األردن، 
  .فة إلى تبادل المعلومات التي تهم المرأة األردنیة والهیئات النسائیةتهدف إلى زیادة مشاركة المرأة باإلضا

  األهداف األساسیة للهیئة نذكر:ومن 

مساهمة في نشر الوعي العام بأهمیة دور المرأة وترسیخ مكانتها في تقدم المجتمع األردني، وكسب ال -
  تأیید الفئات والمؤسسات المختلفة لقضایا المرأة. 

أة واحتیاجاتها وفقًا ألولویاتهــا، والعمــل علــى إدراج اإلجــراءات الالزمــة لمعالجــة القضــایا بلورة قضایا المر  -
  وتلبیة االحتیاجات في التشریعات واالستراتیجیات والسیاسات والخطط والبرامج والمشاریع الوطنیة. 

ســـتها، العمـــل كمرصـــد وطنـــي لتحلیـــل اآللیـــات التـــي تعمـــل فـــي مجـــال المـــرأة والســـعي نحـــو توثیقهـــا ومأس -
  ورصد ومتابعة وتقییم أوضاع المرأة واحتیاجاتها وفقًا للمستجدات. 

ــة التــي صــادقت علیهــا الحكومــة، فیمــا یتعلــق بحقــوق  - العمــل علــى تّطبیــق االتّفاقیــات والمعاهــدات الّدولیّ
المـــرأة، وممارســـة الّضـــغوط وحشـــد التأییـــد والحـــوار إلحـــداث التّعـــدیالت التشـــریعیة وضـــمان الشـــفافیة فـــي 

  یقها.تطب
جــراءات متابعــة وتقیــیم فاعلــة لقیــاس مــدى مــا تــم تنفیــذه مــن قبــل المؤسســات الوطنیــة فــي  - تطــویر نظــم وإ

إطـــار تحقیـــق األهـــداف المنشـــودة فـــي االســـتراتیجیات والسیاســـات والخطـــط والبـــرامج والمشـــاریع الوطنیـــة 
  المعنیة بتطویر واقع المرأة األردنیة والنهوض بها. 

ق التــي تعمــل تحــت مظلــة اللجنــة الوطنیــة لشــؤون المــرأة، باعتبارهــا أذرعــًا فنیــة تفعیل عمــل اللجــان والفــر  -
  فاعلة تُمثل المؤّسسات الوطنیة الرسمیة واألهلیة ومنّظمات المجتمع المدني. 
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تفعیــل قنــوات الحــوار والتواصــل مــع المؤسســات المعنیــة بقضــایا المــرأة فــي القطاعــات: العــام، والخــاص،  -
ــایا المتعلقـــة بتمكــــین والمجتمـــع المـــدني، والج ــادل الـــرأي والرؤیـــة حــــول القضـ امعــــات ومراكـــز البحـــث، لتبــ

  المرأة.
ـــة، التـــي تتبنـــى قضـــایا المـــرأة وتســـعى  - مـــات والهیئـــات العربیــة والدولیّ تفعیــل التواصـــل والتشـــبیك مـــع المنّظ

 .إلى تعزیز دورها في المجتمع

  المجلس الوطني لشؤون المرأة .1.2
، برئاســة جاللــة الملكــة رانیــا 2001) لعــام 27ة بمقتضــى القــانون رقــم (تأسس المجلس الوطني لشؤون األســر 

ویهدف المجلس إلى النهوض باألسرة األردنیة، وتحقیــق مســتوى حیــاة أفضــل، ویهــدف  –العبد اهللا المعظمة 
ـــادیة  ــ ــــة واالقتصـ ــــات الثقافیــ ـــة السیاســ ــ ــــوفیر بیئـ ـــتقرارها، وتــ ــ ــــرة واسـ ــان األســ ــ ــــى كیــ ــــة علــ ـــى المحافظــ ــ ـــس إلـ المجلـــ

ة والتشـــریعیة والمســـاندة للكیـــان األســـري باإلضـــافة إلـــى تمكـــین األســـرة مـــن التعامـــل بإیجابیـــة مـــع واالجتماعیـــ
  .مؤثرات الظواهر الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة المستجدة إقلیمیًا ودولیاً 

  المركز الوطني لحقوق االنسان .1.3
إلنسان، والذي بمقتضاه تشكل أعدت اللجنة الملكیة لحقوق اإلنسان مشروع قانون المركز الوطني لحقوق ا

المركز كمؤسسة وطنیة مستقلة فكریًا وسیاسیًا ولها صالحیات قانونیة، كما تمثل فیها جمعیات حقوق 
  اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

تحقیق أهدافه بحمایة حقوق اإلنسان، من  2006) لسنة 51ویتولى المركز بموجب أحكام القانون رقم (
حالتها إلى السلطة خالل تلقي الشكاو  ى ومعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق اإلنسان، لتسویتها وإ

زالة آثارها.   التنفیذیة أو التشریعیة أو المرجع القضائي المختص إلیقافها وإ
)، جاءت توجیهات جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسین المعظم ألعضاء المركز 2009وفي (أیار 

  ان، مؤكدة على أهمیة قضیة المرأة لتقدم األردن بمجال حقوق اإلنسان.الوطني لحقوق اإلنس

  وحدة حقوق االنسان في رئاسة الوزراء .1.4
إلى دائرة حقوق  1/7/1999تم إنشاء وحدة حقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء وتم تطویرها اعتبارًا من 
ات غیر الحكومیة والجمعیات اإلنسان، وهذا تأكید من الحكومة لحقوق اإلنسان، وذلك بمساندة الهیئ

الوطنیة لوضع السیاسة العامة للدولة في مجال حقوق اإلنسان، فضًال عن حصر النصوص التشریعیة 
التي تتعلق بحقوق اإلنسان من أجل المشاركة في اقتراح تعدیلها، ومن ذلك التشریعات التي تتعلق 

  بالمرأة.
  دیوان المظالم .1.5

) 12، ویتولى الدیوان بمقتضى المادة (2008) لسنة 11لقانون رقم (تم إنشاء دیوان المظالم بمقتضى ا
النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو اإلجراءات أو الممارسات أو أفعال االمتناع عن أي 
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منها، الصادرة عن اإلدارة العامة أو موظفیها، كما ینظر الدیوان بالشكاوى المتعلقة بالتمییز أو عدم 
مساواة في المعاملة الواقع من اإلدارة العامة أو موظفیها على متلقي الخدمة، باإلضافة إلى ذلك، تحقیق ال

تقدم شكاوى للدیوان في حالة مخالفة اإلدارة العامة للدستور أو القوانین واالتفاقیات التي التزمت بها 
  األردن واألنظمة والتعلیمات المتعلقة بها.

  هیئة مكافحة الفساد .1.6
، وذلك لتحقیق  2006ئة مكافحة الفساد عام أنشئت هی لغایات مكافحة جمیع األفعال التي تعد فسادًا

  العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما یتفق مع أحكام الدستور واالتفاقیات الدولیة.
  مدیریة حقوق االنسان وشؤون األسرة في وزارة العدل .1.7

ضایا العنف األسري، كما تضطلع بالقضایا مدیریة في وضع معاییر لألداء القضائي في قالتساهم 
المتعلقة بالعنف األسري، فضًال عن إعداد برامج تدریبیة للقضاة متعلقة بحقوق اإلنسان، بشكل عام، 

  وحقوق اإلنسان بشكل خاص.
  وحدة حمایة األسرة في مدیریة األمن العام .1.8

تحول من قسم إلى  2003عام  ، وفي1997تم إنشاء وحدة حمایة األسرة في مدیریة األمن العام عام 
، تم افتتاح أقسام في 2005إدارة في محافظة إربد، ومحافظة الزرقاء، ومحافظة البلقاء، ثم في عام 

تم افتتاح قسم في محافظة جرش، ومحافظة عجلون،  2009محافظة الكرك ومحافظة مادبا، وفي عام 
تم افتتاح قسم في  2010یرًا في عام ومحافظة المفرق.  كما تم افتتاح قسم في شرق العاصمة، وأخ

  الرصیفة.
وتقدم الوحدة من خالل مكاتب الخدمة االجتماعیة الموجودة في اإلدارة واألقسام خدمات اجتماعیة ونفسیة 

  لضحایا العنف األسري

 المنظمات والشبكات النسائیة  .2

  االتحاد النسائي األردني .2.1
بناء على قانون الجمعیات الخیریة، ویهدف  من قبل وزارة التنمیة االجتماعیة 1986تأسس عام 

االتحاد إلى دمج المرأة في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، فضًال عن تأهیل 
  المرأة وتدریسها، ولالتحاد فروع في محافظات المملكة.

  الملتقى اإلنساني لحقوق المرأة:
یا المرأة والدفاع عن حقوقها، فضًال عن التوعیة ، للتصدي إلى قضا1995تم تأسیس الجمعیة عام 

  بتطبیق اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو).
  :اتحاد المرأة األردني .2.2
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تم تأسیس االتحاد لغایات دمج المرأة األردنیة في عملیة التنمیة األردنیة، ولمحاربة أي شكل من 
مرأة الفلسطینیة وقضایا المرأة المصیریة، ولالتحاد فروع في أشكال التمییز ضدها فضًال عن دعم ال

  محافظات المملكة.
  تجمع لجان المرأة الوطني األردني .2.3

یعد حركة وطنیة رائدة للنهوض بالمرأة األردنیة في المحاور االقتصادیة والتشریعیة والسیاسیة 
ع سمو األمیرة بسمة بنت طالل والصحیة والتربویة، وهو أكبر تجمع نسائي في األردن، ویترأس التجم

  .1995المعظمة، التي أعلنت سموها عن تأسیسه عام 
ویعمل التجمع على تنفیذ برامج توعیة وتثقیف شاملة بحقوق المرأة وواجباتها وفي جمیع المجاالت، 
، وتعزیز مشاركتها في المجال السیاسي، فضًال عن تدریب  باإلضافة إلى تمكین المرأة اقتصادیًا

كسابهن المهارات الالزمة لمشاركتهن في عملیة التنمیة الشاملة، وللتجمع فروع في جمیع النسا ء وإ
  أنحاء المملكة.

  جمعیة المرأة العربیة .2.4
في محافظة المفرق، وتهدف إلى توعیة المرأة بحقوقها في إطار  1968تأسست هذه الجمعیة عام 

ل عقد دورات وبرامج تدریبیة إلكسابها برامج توعیة وتثقیف شاملة، وتمكینها اقتصادیًا من خال
  المهارات، وقد تبنت العدید من المشاریع اإلنتاجیة في هذا المجال.

  المعهد الدولي لتضامن النساء/ األردن  .2.5
كهیئة مستقلة غیر حكومیة ال تهدف  1998تأسس المعهد الدولي لتضامن النساء / األردن في العام 

ن النساء األردنیات اللواتي أمٌن بأن قضیة المرأة هي قضیة إلى تحقیق الربح بمبادرة من عدد م
  المجتمع وبأن النساء شریكات في مواجهة التحدیات العامة وفي صیاغة توجهات المستقبل.

الحقوق والحریات وتوفیر  نشر وتعزیز حقوق المرأة اإلنسانیة وتوطید احتراموینطلق المعهد من 
وتمكینها من حقها في التمتع بفرص  لعنف والتمییز ضد المرأةضماناتها والقضاء على كافة أشكال ا

متكافئة في جمیع المجاالت. والمساهمة في تهیئة المجتمع والنساء من أجل مشاركة فاعلة للمرأة في 
  .تطویر ذاتها ومجتمعها

  :جهات إقلیمیة .2.6
التأیید ضد  بكسالجمعیة برامج صحیة وحقوقیة وبیئیة وأنشطة ل : نفذتجمعیة النساء العربیات

وزیادة مشاركة النساء األردنیات في التنمیة وبناء الدیمقراطیة  ،التمییز والعنف الموجه ضد المرأة
مكین المرأة ، ومكافحة األمیة بین وت ،تحقیق المساواة؛ وتركز أهداف البرامج في وحقوق اإلنسان

قامة م ،واقتصادیا واجتماعیاالنساء ورفع مستوى المرأة ثقافیًا  شاریع إنتاجیة وتدریبیة، وتقدیم وإ
الخدمات الصحیة لألم والطفل بما في ذلك فتح وتقدیم المساعدات والخدمات إلى سكان المجتمع، 

، وتوثیق أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات النسائیة العربیة والعالمیة، عیادات للصحة اإلنجابیة
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إطالق حمالت ، البرنامج الصحي، امج مساواةبرن،  البرنامج الحقوقيونفذت الجمعیة ما یلي: (
  ).2008في العام ( تأسیس وحدة تدریب وتأهیل الفتیات، توعیة بحقوق المرأة

دورة تدریبیة لإلعالمیین الشباب حول " : قام المركز بتنظیم ركز اإلعالمیات العربیاتـم
الهادفة إلى  التدریبیة مركزال ضمن برامج الیونسكو، بالتعاون مع )2011(حزیران  والجندر"  اإلعالم

حول قلیمیة إعالمیة تدریبیة إدورة ، وتم عقد عالقة اإلعالم بالجندرحول المشاركین    إكساب وتوعیة
  ).2010(تشرین ثاني  العربیات اإلعالمیاتفي مركز  اإلنسانحقوق 

" (آب عنوان " اإلعالم من أجل التغییربدورة تدریبیة متخصصة لإلعالمیین الشباب كما عقد 
القضاء على جمیع  اتفاقیةالبرنامج التدریبي المواطنة وحقوق اإلنسان، وعرض  )، من محاور2010

لخدمة قضایا المرأة/  االلكترونيوجذور العنف ضد المرأة، ودور اإلعالم  ؛أشكال التمییز ضد المرأة
  .أهمیة المدونات

  :(رؤى) الشبكة النسویة العربیة
تقریر التنمیة "لمناقشة  یة، بالتعاون مع اتحاد المرأة األردنیة، ندوة عربیةنظمت الشبكة النسویة العرب

ان2005اإلنسانیة العربیة للعام    م. 2007األردن، حزیران  -م"،في عمّ
في ‘ المتحدة األممنیویورك /  - في االجتماع السنوي للجنة حالة المرأة األولىللمرة  شاركت الشبكة

بموضوع عدم المساواة في تقاسم المسؤولیات بین الرجال والنساء  عنونت هذه المشاركة)؛ و 2008(
خالل جلسات نقاشیة ركزت ؛ ومن في المنطقة العربیة في سیاق النزاعات الحالیة في المنطقة العربیة

 والنزاعات في المنطقة في تحقیق عدم المساواة المبنیة على الجندر االحتاللحول مدى مساهمة 
  .(النوع االجتماعي)

IV.  اتساق الواقع الوطني مع التزامات البلد الدولیة 

انطالقًا من اهتمام المملكة بقضایا حقوق اإلنسان، تم التوقیع على االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 
قرارها، كي تكون جزءًا من النظام التشریعي  اإلنسان، والتي یتم إحالتها على مجلس األمة للنظر فیها وإ

المحاكم من االستناد إلى أحكامها، وفي ذات اإلطار، شارك األردن بالمؤتمرات الدولیة األردني، ولتمكن 
  واإلقلیمیة المعنیة بحمایة حقوق اإلنسان واالتفاقیات الدولیة والبروتوكوالت والمؤتمرات الدولیة.

  االتفاقیات الدولیة والبروتوكوالت والمؤتمرات الدولیة .1

حقوق اإلنسان مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي  صادق األردن على عدد من اتفاقیات
للحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 

 ، واالتفاقیة الدولیة للقضاء على1989، واتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1976ضد المرأة لعام 
، واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو 1965جمیع أشكال التمییز العنصریة لعام 
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العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهنیة، باإلضافة إلى اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر 
ص النساء واألطفال وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وباألخ 2000الوطنیة لعام 

المكمل لالتفاقیة، واتفاقیة حظر االتجار باالشخاص واستغالل دعارة الغیر، وغیرها من االتفاقیات ذات 
  العالقة.

، تم إقرار األهداف اإلنمائیة لأللفیة من قبل جمیع الدول األعضاء في األمم 8/7/2000وفي تاریخ 
بین الجنسین وتمكین عمل المرأة.  وقد اتخذ األردن المتحدة، وضمن هذه األهداف تم تعزیز المساواة 

العدید من الخطوات لتحقیق هذه األهداف، ومن ذلك ما ورد ذكره، فیما یتعلق بالتعدیالت على القوانین 
  لتعزیز المساواة بین الجنسین.
جادة في اتبعت المملكة جهودًا وطنیة من خالل الحكومة، اتخاذ خطوات  –وفي إطار المؤتمرات الدولیة 

سیاق اإلطار القانوني والسیاسات الوطنیة، لمتابعة نتائج وتوصیات المؤتمرات الدولیة، ومن ذلك مثًال 
األحكام المتعلقة باالتجار بالنساء والفتیات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان المعقود في فیینا 

.  1994أیلول  13- 5لسكان والتنمیة القاهرة والمؤتمر الدولي ل 1993حزیران  25إلى  14في الفترة من 
 29وكذلك مؤتمر األمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في القاهرة في الفترة من 

، وكذلك مؤتمر األمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في فیینا 1995أیار  8نیسان إلى 
- 4، باإلضافة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في بكین 2000  نیسان 17- 10في الفترة 

  .1995أیلول  15
  
  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) .2

وقعت المملكة األردنیة الهاشمیة على "اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" سیداو 
  .1992تموز/ یولیو  1، وصادق علیها في 1980سمبر كانون األول/ دی 3في 

وأبدى األردن عند التوقیع تحفظات على مواد معینة، كما أكد هذه التحفظات عند المصادقة على 
  االتفاقیة، وهذه المواد هي:

) على أنه "تمنح الدول األطراف المرأة حقًا 2) والمتعلقة بقوانین الجنسیة، وتنص الفقرة (9المادة ( -
  ویًا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالها".مسا

، والتوضیح الرسمي لهذا األمر، هو أن قانون الجنسیة  - وما زال التحفظ على هذه المادة موجودًا
 تحكمه ظروف سیاسیة تجعل معه الحكومة تتخذ مثل هذا القرار.

المرأة نفس الحقوق فیما ) والتي تمنح بموجبها الدول األطراف الرجل و 15الفقرة الرابعة من المادة ( -
قامتهم"، وقد تم رفع هذا  یتعلق بالقانون المتصل بحركة األشخاص وحریة اختیارهم محل سكناهم وإ

 .2009التحفظ عام 
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) والتي تقضي بمساواة الزوجین في الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج 16الفقرة (ج) من المادة ( -
 وفسخه.

نفس الحقوق والمسؤولیات كوالده بغض النظر عن حالتها )، 16وتعطي الفقرة (د) من المادة ( -
 الزوجیة في األمور المتعلقة بأطفالها.

) بنفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، وبما في ذلك اختیار 16وتقضي الفقرة (ز) من المادة ( -
 اسم األسرة والمهنة والوظیفة.  وما زالت التحفظات قائمة على هذه المادة.

  التي تم اتخاذها لتنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لجهود الوطنیة -
اتخذت األردن على مستوى الحكومة وبالتنسیق مع كافة المؤسسات الوطنیة كافة التدابیر الالزمة 

وذلك لتنفیذ هذه االتفاقیة، ومن ذلك دراسة التشریعات الوطنیة وتعدیلها بما ینسجم مع االتفاقیات الدولیة، 
  بالتنسیق مع كافة المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة والهیئات النسائیة.

  وقد تحققت كثیر من التعدیالت على القوانین منها:
، وبموجب هذا التعدیل تم استحداث أحكام جدیدة للقانون 1996) لسنة 8تعدیل قانون العمل رقم ( -

الزوج إذا انتقل إلى العمل سواء خارج المملكة أو خارج المحافظة على  كاإلجازة الزوجیة لمرافقة
  العمل بها.

كذلك استثناء المرأة الحامل من إنهاء االستخدام، فضًال عن إعطاء العاملة إجازة دون أجر لمدة ال 
ما تم إعطاء تزید على سنة للتفرغ لتربیة أطفالها، ویحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه اإلجازة، ك

العاملة فترة أو فترات من مدفوعة األجر تزید على الساعة في الیوم تأخذها خالل سنة من تاریخ الوالدة 
إلرضاع طفلها، باإلضافة إلى رفع مدة إجازة األمومة إلى عشرة أسابیع، وألزم القانون صاحب العمل 

  بتهیئة مكان مناسب لرعایة أطفال العامالت.
، حیث رفع سن الزواج إلى 2001لسنة  82على قانون األحوال الشخصیة رقم  تم إجراء تعدیالت -

 سنة للذكور واإلناث. 18
كما أوجب القانون المعدل على القاضي وقبل إجراء عقد الزواج التحقق من قدرة الزوج المالیة على  -

خبار الزوجة الثانیة بأن الزوج متزوج بأخرى، وكذلك إعالم الزو  جة األولى بعقد المهر والنفقة، وإ
 الزواج المكرر، كما أضیف بمقتضى التعدیل أحكام الخلع القضائي.

بموجب قانون  110قانون االنتخاب: تم تخصیص ستة مقاعد للنساء في مجلس النواب من أصل  -
 مقعد. 12تم رفع عدد المقاعد إلى  2010، وفي عام 2003) لسنة 11مؤقت (

% من 20عامًا فضًال عن تخصیص  18االنتخاب إلى  : تم خفض سن2007قانون البلدیات لعام  -
  % على األقل.20مقاعد للنساء، بما یضمن تمثیل النساء في المجالس البلدیة بنسبة 
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ولكن تبقى هناك حاجة إلدراج تعدیالت على القوانین، ومن ذلك قانون العمل بالنص صراحة على األجر 
فیذ أصحاب العمل ألحكام قانون العمل تجاه المرأة المساِو للعاملین والعامالت، فضًال عن ضمان تن

  العاملة.
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 الجزء الثاني: سياق الحقوق االقتصادية وتمكين المرأة والمساواة 
  

یأتي السیاق العام للحقوق االقتصادیة للمرأة في اإلطار القانوني الذي تتمتع بموجبه بالحمایة القانونیة 
وسیاسات الدولة التشریعیة. كما أن للسیاسات والبرامج  لحقوقها من خالل القواعد القانونیة،

واالستراتیجیات التي اتخذتها الدولة الدور المهم في تمكین المرأة اقتصادیًا لتحقیق المساواة بین الجنسین، 
ویكون ذلك من خالل اآللیات والمؤسسات الوطنیة والجهود المبذولة على الصعید الدولي، بالمصادقة 

  .ى االتفاقیات والمعاهدات لتحقیق الحمایة لحقوق المرأة االقتصادیةواالنضمام إل

I.  والنشاط االقتصادي مؤشرات تمكین المرأة في التنمیة 

یسّجل متوسط الخسارة الناتجة عن عدم المساواة بالنسبة إلى بلدان مؤشر التنمیة البشریة المرتفع ما 
في المئة. ویعكس مؤشر عدم المساواة  4.26ى في المئة فیما یصل في الدول العربیة إل 5.20یقارب 

بین الجنسین عدم المساواة القائم على النوع االجتماعي في ثالثة أبعاد هي الصحة اإلنجابیة والتمكین 
والنشاط االقتصادي. وتقاس الصحة اإلنجابیة بمعدالت وفیات األمومة وخصوبة المراهقات. ویقاس 

نجازات التعلیم الثانوي والعالي لكل منهما. التمكین بحصة كل من المرأة والرجل  من المقاعد البرلمانیة، وإ
ویقاس النشاط االقتصادي بمعدل مشاركة كل من المرأة والرجل في سوق العمل. ویعرض مؤشر عدم 
المساواة بین الجنسین الخسارة في التنمیة البشریة نتیجة عدم المساواة بین اإلنجازات التي یحققها كل من 

  .ل والنساء في األبعاد الثالثة لمؤشر عدم المساواة بین الجنسینالرجا

 واقع مشاركة المرأة االقتصادیة  .1
  12المرأة اللبنانیة والفقر .1.1

تقییم الفقر في األردن، الصادر عن وزارة  - فیما یتعلق بمؤشرات الفقر لألسر، أوضح التقریر الرئیسي
الفقر (التي یتم حسابها بقسمة عدد األسر الفقیرة  )، أن نسبة2004التخطیط والتعاون الدولي في (عام 

على أعداد جمیع األسر الفقیرة وغیر الفقیرة)، وعندما نأخذ باالعتبار جنس رب األسرة، فإن هذه النسبة 
، و(15.2تبلغ ( %) إذا كانت ربة األسرة امرأة. كما أن نسبة الفقر 14.1%)، إذا كان رب األسرة رجًال

%) عندما تكون 1.8ها امرأة، تتفاوت حسب الحالة الزواجیة لربة األسرة، إذ تبلغ (بین األسر التي ترأس
%) إذا كانت ربة األسرة 15.6%) عندما تكون متزوجة، وترتفع هذه النسبة لتبلغ (14.6عزباء، و(
حالیًا  األردنقدر نسبة الفقر في %) إذا كانت منفصلة. وتُ 37.9%) إذا كانت مطلقة، و(19.6أرملة، و(

في محافظة المفرق،  )% 23.0(في محافظة العاصمة و )% 9.4( وهي تتباین بین %)،13 ( بحوالي

                                                   
  2009، اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، أیار 15التقریر الوطني للملكة األردنیة الھاشمیة بیجین +  12
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 منهمنسمة،  )706000(عدد الفقراء بحوالي  قدریُ و  ملیون دینار. )82( درت فجوة الفقر بحواليقُ فیما 
ر معدل قُد ، كمانسمة )275000( نشیطین اقتصادیًا (العاملین والمتعطلین عن العمل) أي نحو) 39%(

متعطل، مقابل  )91000(، أي ما یعادل )% 33( البطالة بین الفقراء النشیطین اقتصادیًا بحوالي
 ، منها 2009من العام  األولفي الربع  %)12,1العام للبطالة فقد بلغ (عدل أما الم عامل. )184000(
  لإلناث) %23,1(للذكور، مقابل  )9,7%(

  13المرأة والنشاط االقتصادي .1.2
  معدل العمالة 1.2.1

مقابــل  ،عــدد الســكان إجمــاليیبلغ عدد القوى العاملة في المملكة حوالي ملیــون ونصــف عامــل وعاملــة مــن 
 )،303000(عـــن العمـــل، فیمـــا بلـــغ عـــدد الحاصـــلین علـــى تصـــاریح عمـــل  ومتعطلـــة متعطـــل )170000(
ــدد إلــــ ســـب مــــا جــــاء فــــي التقریــــر الســـنوي لــــوزارة العمــــل.ح  اً ى ســــوق العمــــل ســــنویویقــــدر عــــدد الـــداخلین الجــ

وذلــك نتیجــة لمخرجــات منظومــة التعلــیم والمتغیــرات والظــروف االقتصـــادیة ، ألــف فــرد )50 -45(بحــوالي 
    واالجتماعیة.

)، كمـــا بلغـــت نســـبة المشـــتغالت 14.7) (2007بلـــغ معـــدل النشـــاط االقتصـــادي المـــنقح لإلنـــاث فـــي (عـــام 
%). وبلغـــت نســـبة العـــامالت 48الحكـــومي (%) وفـــي القطـــاع غیـــر 50.8اإلنـــاث فـــي القطـــاع الحكـــومي (

  %).  34.4األردنیات المستفیدات من الضمان االجتماعي (
%) في قطاع الزراعة، 2)، (2007بلغت نسبة اإلناث المشتغالت في األنشطة االقتصادیة في (عام 

%) في قطاع الخدمات؛ والتي توزعت بین (التعلیم، والصحة، 66%) في قطاع الصناعة، و(8.1و(
البنوك، والقطاع التجاري، والطاقة، والبترول والتعدین، واالتصاالت والمعلومات). كما بلغت نسبة و 

%)، أما نسبة صاحبات األعمال الالتي یعملن لحسابهن 94.8اإلناث المشتغالت والالتي یعملن بأجر (
  .%)0.8%)، بینما بلغت نسبة اإلناث الالتي یعملن لدى األسرة بدون أجر (4.1فقد بلغت (

  بطالةمعدل ال 1.2.2
معدل البطالة   أن 2011- 2010أظهر التقریر الوطني للجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة للعامین 

لدى اإلناث في المملكة یرتفع عن الذكور ألكثر من الضعف في الوقت الذي أكد فیه أن قطاع عمل 
 الالت كثیرة.المرأة وتعلیمها وصحتها ومشاركتها االقتصادیة یعاني اخت

وبین التقریر الذي یحمل عنوان "تقدم المرأة األردنیة نحو العدالة والمشاركة والمساواة" أن وتیرة التقدم في   
  معدالت المشاركة اإلقتصادیة للمرأة األردنیة شهد ركودا نسبیا على مدى العشرین عاما الماضیة.

  % للذكور. 10.4% مقارنة مع  21.7ل یبلغ وأشار التقریر إلى أن معدل البطالة لدى اإلناث ما زا
% خالل  2.4  بطء وتیرة ارتفاع نسبة مشاركة المرأة اإلقتصادیة وبمعدل الیتجاوز   ولفت التقریر إلى

                                                   
  2009األردنیة لشؤون المرأة، أیار  ، اللجنة الوطنیة15التقریر الوطني للملكة األردنیة الھاشمیة بیجین + 13
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% في العام  14.7السنوات العشر الماضیة ما یعني أن معدل مشاركة المرأة اإلقتصادیة لم یتجاوز 
مایثیر تساؤالت مشروعة حول مدى التقدم الفعلي الذي  2000الماضي وهو قریب من معدله في العام 

  .طرأ على مستویات المشاركة اإلقتصادیة للمرأة األردنیة خالل اإلثني عشر عاما الماضیة.

 االقتصاديفي القطاع  األردنیةعمل المرأة ذج انمبعض  .2
  المرأة في القطاع الخاص  .2.1

 المرأة في القطاع الخاصاستخدام  .2.1.1
  ة في القطاع الخاصأواجهها المر العقبات التي ت .2.1.2

   

  مفهوم تمكین المرأة االقتصادي و  مصطلح .3

  تعریف التمكین المرأة .2.1
ألن مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي أو في  یتطلب مصطلح التمكین االقتصادي للمرأة رؤیة أشمل

 و (أي التمكین)ال تعني بالضرورة تمكین المرأة الذي لیس هسوق العمل وبصفة متساویة مع الرجل 
بنیة النوع االجتماعي. ولهذا تم اعتماد تعریف مفهوم تمكین المرأة االقتصادي من  بمرجع إلىبقاعدة 

لوصول إلى الموارد على ا"قدرة المرأة طرف شركاء المشروع والذي اعتبر كمرجع في هذا البحث على أنه 
على یر التغیة ولتستطیع التغییر على مبنیة على المعرف اتخاذ خیارات وقراراتوعلى  تحكم فیهاوال

  ".المستوى الشخصي واألسري والمجتمعي والوطني

  
 المتدخلةالجهات معارف، تصورات وخبرات أهم  .2.2

  المجموعة األولى  .2.2.1

  المجموعة الثانیة .2.2.2
 
 
  
  
  
  
  

II.  اإلطار القانوني العام الذي تكون الحقوق االقتصادیة محمیة فیه 

Commentaire [s5]:  الرجاء اكمال ھذا
 الجزء

Commentaire [s6]:  ال یوجد في لتقریر
السریع تعریف المستجوبین لمفھوم التمكین 
 االقتصادي
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أو القطاع الرسمي مقابل  الخاص،م والقطاع اق وتغطیة القطاع العآلیات التطبییغطي هذا الجزء أیضا 
 القطاع الرسمي. 

 سیاق الحقوق االقتصادیة وتمكین المرأة  .1

  لحق في العملا .1.1
  اإلجراءات العامة المعززة للمساواة وعدم التمییز في العمل .1.1.1

التمكین االقتصادي لها  تتركز السیاسة التشریعیة للدولة على حمایة حقوق المرأة االقتصادیة كي یتحقق
  األردنیة.من خالل المساواة بین الجنسین في هذا اإلطار، وذلك في سیاق األطر الدستوریة والقانونیة 

المساواة في الحقوق والواجبات بین  2011المعدل لعام  1952لعام  الدستور األردنيكفل فقد  
 المواطنین.

اضح بالنسبة إلشغالها الوظائف الحكومیة، ومواقع اتخاذ وفي هذا اإلطار تقدمت المرأة األردنیة بشكل و 
القرار، حیث شغلت حقائب وزاریة وعضویة مجلس األعیان، وعینت أول سیدة بمنصب محافظ في وزارة 

، كما عینت في الفئة العلیا كأمین عام حیث عینت أمین عام للجنة الوطنیة لشؤون 2007الداخلیة عام 
ؤون األسرة، والمجلس األعلى للسكان، ووزارة الصحة والمجلس األعلى المرأة، وللمجلس الوطني لش

لشؤون األشخاص المعوقین ومجلس التمریض األردني ومدیر دائرة اإلعالم واالتصال في رئاسة الوزراء، 
ومدیر التلفزیون األردني وطبیبة مدیرة المستشفى، ومن جانب آخر عینت مستشارًا في دیوان التشریع 

  .*ناك عدد من العضوات في مجالس أمناء الجامعات، ومدیر إدارة في سلك الشرطةوالرأي، وه
والجدیر بالذكر، أن تولي المرأة في الوزارات السابقة؛ حقیبة وزارة التخطیط والتعاون الدولي، والتجارة 

ق واالقتصاد، یشكل خطوات جادة لفتح المجال للمرأة للمشاركة في صناعة السیاسة المالیة والحقو 
  االقتصادیة.

، ثم زاد عدد القاضیات من 1996وشاركت المرأة كقاضیة في السلك القضائي، حیث عینت أول قاضیة عام 
  .*) قاضیة110( 2011لیصبح عام  2010) عام 70إلى ( 2009) قاضیة عام 28(

 ،2004، كما تولت عضو هیئة استئناف في عام 2007وقد عینت قاضیة كرئیس محكمة بدایة في عام 
كما عینت مؤخرًا نائب عام، مما یتحقق بذلك التعادل بین الجنسین في السلك القضائي، والجدیر بالذكر 

  أن المرأة العاملة في الوظیفة الحكومیة تشكل نسبة مرتفعة.
 ) وتعدیالته: 2007) لسنة 30نظام الخدمة المدنیة رقم 

رص مــن خــالل عــدم التمییــز علــى أســاس الجــنس أو تكــافؤ الفــأكــد نظــام الخدمــة المدنیــة علــى بنــود عــدة؛ أبرزهــا: 
ذا  ،العـــالوة العائلیــة تــدفع للموظفـــة إذا كــان زوجهـــا متوفیــًا أو مقعـــداً ، وأن العــرق أو الــدین أو الحالـــة االجتماعیــة وإ

                                                   
رأة ( * ع أشكال التمییز ضد الم ى جمی ة القضاء عل ذ اتفاقی ) 2009-2005المسودة النھائیة لتقریر األردن الخامس حول تنفی

 .25-24إعداد اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، ص
 .8، ص 2010ام المجلس القضائي األردني، التقریر السنوي عن أعمال المحاكم لع *
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التعامل بــروح الزمالــة والتعــاون وتبــادل المعرفــة واحتــرام عالقــة الشــراكة فــي العمــل بــین ، وعلى كانت معیلة ألبنائها
  الرجل والمرأة وتعمیق االنتماء للدائرة واالعتزاز بانجازاتها.

للموظفة إجازة دون راتب وعالوات بناء على طلبها، لغایات قضاء العدة الشرعیة بعد وفاة زوجها، ولمدة 
  ال تزید على أربعة أشهر وعشرة أیام.

وج أو الزوجة إذا كان أحدهما ومن جانب آخر، یجوز منح الموظفة إجازة دون راتب وعالوات، لمرافقة الز 
  یعمل أو یدرس أو معارًا أو موفدًا خارج المملكة.

وفي إطار احتفاظ المرأة بحقوقها المالیة، فإنه یجوز منح الموظفة بمقتضى أحكام نظام الخدمة، إجازة 
ولمدة  عرضیة براتب كامل مع العالوات في حال وفاة أحد األقارب ممن الدرجة األولى لمدة ثالثة أیام،

یومین في حال وفاة احد األقارب من الدرجة الثانیة، وبواقع یوم واحد في حال وفاة أحد األقارب من 
  الدرجة الثالثة.

) یومًا متصلة وال تحتسب إجازة الحج من 20كما یجوز منح الموظف إجازة ألداء فریضة الحج ال تزید عن (
  وعالواته كاملة عن مدتها. اإلجازة السنویة للموظف، كما یستحق خاللها راتبه

  والجدیر بالذكر، أن هناك مساواة في األجور بین الموظفین والموظفات حال التعیین ألول مرة.
ومن جهة أخرى، في حال إنهاء الخدمة للموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماعي، فإنه بمقتضى 

ن الضمان االجتماعي بقرار من ) من النظام، تنهى خدمة الموظف الخاضع لقانو 172أحكام المادة (
مجلس الوزراء للموظف من الفئة العلیا، وبقرار من الوزیر بناء على تنسیب األمین العام للموظف من 
الفئات األخرى، إذا أكمل الستین من عمره للموظف وخمس وخمسین للموظفة، إال أنه یجوز لمجلس 

نة فسنة لمدة ال تزید على خمس سنوات، وذلك الوزراء بناء على تنسیب الوزیر، تمدید خدمة الموظف س
  ألسباب تقود للمصلحة العامة، أو إذا كان من شأن ذلك استكمال حصول الموظف على راتب تقاعدي.

وفي هذا اإلطار ال یوجد تمییز إیجابي، ألنه بتمدید خدمة الموظف سنة فسنة، یمكنه من الوصول إلى موقع 
  ق ذلك للمرأة عند إحالتها إلى التقاعد قبل وصولها إلى هذا الموقع.اإلدارة العلیا، بالمقابل ال یتحق

 :قانون العمل  
، یطبق أحكام قانون العمل على عمال الزراعة والعاملون في 2008) لسنة 48بموجب القانون المعدل رقم (

تعدیل مستثناة من المنازل وطهاتها وبستانییها ومن في حكمهم.  ذلك أنه كانت هذه الفئات بالنص السابق قبل ال
 تطبیق أحكام قانون العمل.

) 48وبمقتضى التعدیل، تحدد األحكام التي تخضع إلیها هذه الفئات، بمقتضى نظام صدر لهذه الغایة رقم (
، بحیث تضمن النظام تنظیم عقود عملهم، وأوقات العمل والراحة والتفتیش، وأي أمور أخرى تتعلق 2011لسنة 

 باستخدامهم.

 2006لسنة ) 19(المعدل رقم  اعد المدنيالتق قانون: 

  ) سنة خدمة. 20الذي تم بموجبه رفع سن التقاعد للمرأة إلى (
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 ) 2001) لسنة 25قانون معدل لقانون ضریبة الدخل رقم: 

  تضمن القانون األحكام التالیة:
المكلفة باإلعفاءات /ب) حیث یتمتع الزوج المكلف والزوجة 4تحققت المساواة بین الرجل والمرأة في المادة (

، أو جزئیًا لآلخر، كما تحققت هذه  المنصوص علیها في القانون، كما یجوز ألي منهما منح هذه اإلعفاءات كلیًا
  المساواة عند إعالة الوالدین.

) باإلعفاء الشخصي المتعلق بها واإلعفاءات 4وبمقتضى المادة ( /ج)، تتمتع الزوجة المكلفة (كلیًا أو جزئیًا
ة على دراستها، أو إعالة ودراسة أوالدها، وغیرهم من األشخاص الذین تحمل مسؤولیة إعالتهم، باإلضافة المترتب

)، تم منح الزوجة إعفاءات متساویة مع الزوج 13إلى نفقات إعالة والدیها في حال إعالتهما.  وبموجب المادة (
  دینار. 1000تصل إلى حد 

 ) 1966) لعام 12قانون التجارة األردني رقم  
اعتبر قانون التجارة في الفقرة األولى من المادة التاسعة تجارًا األشخاص الذي تكون مهنتهم القیام بأعمال 

  تجاریة، وقد استند في مسألة األهلیة إلى األحكام العامة في القانون المدني.
األردني، تستطیع مزاولة  وبناء على ذلك فإن المرأة التي تتمتع باألهلیة الكاملة، وفق أحكام القانون المدني

األعمال التجاریة، سواء كانت متزوجة أم ال دون أي قیود، ذلك أن الشریعة اإلسالمیة اعتبرت أن للمرأة ذمة 
  مالیة مستقلة عن ذمة الرجل.

)، للزوجة في حال 449ومن جانب آخر، تضمن قانون التجارة حقوق لزوجة المفلس، إذ بمقتضى المادة (
رداد عینًا العقارات والمنقوالت التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك األموال التي إفالس الزوج است

آلت إلیها بال عوض في أثناء مدة الزواج، كما یحق لها أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها 
على بیان استعمال النقود وأن تثبت  بنقود آلت إلیها على الوجه المتقدم بشرط أن ینص عقد الشراء بصراحة

  الزوجة مصدرها.
  اإلجراءات التي تكرس التمییز في العمل وبین فئات العمال .1.1.2

نص یقرر صراحة المساواة بین األجور بین العاملین والعامالت، مما یحتم التعدیل بما قانون العمل لم یتضمن 
 1951الخاص باألجر المتساوي  100تفاقیة رقم یضمن النص صراحة، حتى ینسجم أحكام القانون مع اال

 الصادرة عن منظمة العمل الدولیة.

ال یتضمن نظام الخدمة المدنیة، كما في قانون العمل، حكم باستحقاق الموظفة المرضعة ساعة لرضاعة طفلها 
خدمة من مدفوعة األجر وكذلك لم یتضمن النص على إنشاء دور حضانة.  ومن جانب آخر، فقد قید نظام ال

ذا كانت معیلة  حصول الموظفة على العالوة العائلیة بشروط معینة، وهي أن یكون زوجها متوفیًا أو مقعدًا، وإ
ألبنائها.  في حین أن الموظف یستحق الموظف المتزوج عالوة عائلته شهریة دون أي شروط، وهذا یتنافى مع 
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على أساس الجنس مما یقتضي على ذلك، تعدیل مبدأ العدالة في معاملة الموظفین من خالل عدم التمییز 
  ، لمنظمة العمل الدولیة1951لعام  100المادة بما ینسجم مع أحكام الدستور، واالتفاقیة رقم 

  حمایة الحقوق األخرى في سیاق العمل وبعالقة بالتمكین االقتصادي  .1.2
  الوقایة الصحیة وسالمة العمل للمرأة  .1.2.1

 استطالع رأي الجهات الرسمیة المختصةأن وزیر العمل وبعد  علىمن قانون العمل  69المادة  قرت
  .الصناعات واألعمال التي یحضر تشغیل النساء فیها

ش الجنسي في مكان  .1.2.2   العملالتحرّ
  

  االتجار بالبشر .1.2.3
تم إنشاء وحدة مكافحة االتجار بالبشر، التي تتشكل من مفتشین في وزارة العمل ومدیریة األمن العام 

  ى المتعلقة بقضایا االتجار بالبشر.الستقبال الشكاو 
كما أنشئت في وزارة العمل مدیریة مستقلة وهي مدیریة العاملین بالمنازل، وذلك لمتابعة قضایا العاملین 

  في المنازل وتلقي الشكاوى بهذا الصدد، ومتابعة أوضاعهم.
قبل المكالمات بعدد من وعملت وزارة العمل على إنشاء الخط الساخن الذي یعمل على مدار الساعة، ویست

اللغات االندونیسیة والبنغالیة والهندیة والصینیة والفلبینیة والسیریالنكیة.  وفي ذات الموضوع یوجد لدى 
  مدیریة األمن العام خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى.

  الحقوق والعقبات في حقل الحیاة الخاصة بعالقة مع التمكین االقتصادي .1.3
أحكام جدیدة تؤكد على الحقوق المالیة للمرأة، إذ  2010) لسنة 36یة رقم (قانون األحوال الشخصتضمن 

/أ) یستوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج، التحقق من قدرة الزوج المالیة على 13بموجب المادة (
 المهر، وقدرة الزوج على اإلنفاق.  فضًال عن إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، وتبلیغ الزوجة

 األولى بعقد الزواج بعد إجرائه.

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أهمیة تفعیل األحكام الخاصة بتأكد القاضي من قدرة الزوج المالیة، 
  بأن یتحرى القاضي على أرض الواقع بإجراءات معینة یتم اتباعها للتأكد من قدرة الزوج المالیة.

، وأن یوافق /أ) تستحق الزوجة التي ت61وبموجب المادة ( عمل خارج البیت النفقة شرط أن یكون العمل مشروعًا
الزوج على العمل صراحة أو داللة، كما ال یجوز للزوج الرجوع عن موافقته عن عمل زوجته إال بسبب مشروع، 

.  ودون أن یلحق بها ضررًا

ة یحكم القاضي بنفقتها اعتبارًا ووفق أحكام القانون، إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته، وطلبت الزوجة النفق
ذا عجز عن اإلنفاق، تكون ینًا في ذمته، ویكون للزوجة أن تنفق من مالها، أو  من الطلب ویأمره بدفعها لها، وإ

عساره عن 116أن تستدین على حساب الزوج.  وحسب المادة ( ) من القانون (إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإ

Commentaire [s7]:  ارجاء اكمال ھذا
 الجزء
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بنفقتها وتعذر تحصیلها وطلبت التفریق فإن ثبت ذلك أو ادعى الیسار ولم یثبته اإلنفاق علیها بعد الحكم علیه 
أمهل مدة ال تقل عن شهر وال تزید على ثالثة أشهر لدفع النفقة المحكوم بها من تاریخ رفع دعوى التفریق وتقدیم 

ذا أثبت الیسار یكلف بدفع نفقة ست ة أشهر مما تراكم لها علیه كفیل بنفقتها المستقبلیة فإن لم یفعل طلق علیه وإ
 وتقدیم كفیل بنفقتها المستقبلیة فإن لم یفعل طلق علیه القاضي في الحال).

/أ)، إنشاء (صندوق تسلیف النفقة) والذي غایته تسلیف 321كما تم بمقتضى أحكام القانون في المادة (
دانتها للمحكوم له الذي تعذر علیه تحصیل تلك النف قة المحكوم بها، كما یحل النفقة المحكوم بها وإ

الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم علیه فیما لهم من حقوق مالیة لتحصیل المبالغ التي سلفها مع 
  المصاریف.

وتم رفع مقدار التعویض عن الطالق التعسفي، مقدار نفقة لمدة سنة كحد أدنى، ومقدار نفقة ثالث سنوات كحد 
تعدیل مثل هذا النص، برفع مقدار التعویض عن الطالق التعسفي بما یتناسب أعلى، إال أنه تبقى الحاجة قائمة ل

  مع سنوات الزواج.
وفي إطار دعوى الشقاق والنزاع، إذا ثبت أن اإلساءة كلها من الزوج یكون القرار بالتفریق بین الزوجین بطلقة 

ا. وقد تضمن القانون حكم جدید بائنة على أن للزوجة أن تطالب بغیر المقبوض من مهرها وتوابعه ونفقة عدته
)، بأن یكفي في إثبات الشقاق والنزاع والضرر بالشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في 127حسب المادة (

نطاق حیاة الزوجین، وهذا تعدیل جوهري، ألنه كانت سابقًا تخسر المرأة دعوى الشقاق والنزاع لعدم وجود شهود 
  ن ذلك یتعلق بأسرار بیت الزوجیة.حال وقوع الضرر داخل البیت، أل

وفي إطار ضمان حق المرأة بالمیراث، أصدر قاضي القضاة تعلیمات للمحاكم الشرعیة، تمنح المرأة بمقتضاها 
فترة انتظار مدتها ثالثة أشهر من تاریخ وفاة المورث قبل أن تتنازل عن حقها بالمیراث: وذلك حمایة لحق المرأة 

  تنازلن عن هذا الحق عندما یطلب لهن من أقاربهن بعد وفاة المورث مباشرة. بالمیراث، ألن هناك نساء
إال أنه تبقى الحاجة، ألن یتضمن قانون األحوال الشخصیة مثل هذا الحكم، فضًال عن رفع مدة االنتظار، 

مساواة بین حمایة لحق المرأة في الملكیة والمیراث بما یتفق مع الهدف اإلنمائي الثالث الذي یتجلى بتعزیز ال
  الجنسین وتمكین المرأة.

بانتقال  1994لسنة  11قانون المالكین والمستأجرین وتعدیالته رقم من  ) 7تضمن حكم بمقتضى المادة (
حق االستمرار في إشغال المأجور لغایات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أوالدها إن وجدوا كمستأجرین أصلیین 

 مختصة بطالق تعسفي أو انفصال كنسي، حال ترك الزوج للمأجور. في حالة صدور حكم قطعي من محكمة

ویتضح من هذا الحكم، أن استمراریة المرأة في إشغال المأجور مرتبطة بثبوت طالق تعسفي أو انفصال كنسي، 
  مما یقتضي ذلك التعدیل بإضافة حكم باستمراریة المرأة في إشغال المأجور حال وفاة الزوج.

 بعالقة مع العمل الحقوق االجتماعیة .1.4
  األمومة ورعایة االطفال .1.4.1
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إجازة   2007) لسنة 30نظام الخدمة المدنیة رقم ( ) من105تستحق الموظفة الحامل بمقتضى المادة (
أمومة مدتها تسعون یومًا متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العالوات التي تستحقها وذلك بناءً 

نونیة، وال تؤثر إجازة األمومة على استحقاق الموظفة لإلجازة على تقریر طبي من طبیب أو قابلة قا
  السنویة.

)، فإن للموظفة بعد انتهاء إجازة األمومة إجازة بدون راتب وعالوات بناء 108وبمقتضى أحكام المادة (
على طلبها لمدة ال تزید على سنتین، للعنایة بطفلها الرضیع محسومة منها المدة التي فیها على رأس 

  ها بعد تاریخ انتهاء إجازة األمومة.عمل
المرأة الحامل من إنهاء االستخدام، حیث ال یجوز  تستثنىباإلضافة الى ذلك وبموجب قانون العمل 

لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة، أو توجیه إشعار إلیها إلنهاء خدمتها إذا كانت حامًال في 
رفع القانون مدة إجازة األمومة إلى عشرة أسابیع تشمل قبل  كما الشهر السادس أو خالل إجازة األمومة.

وأعطى القانون المرأة الحق في الحصول على فترة أو فترات مدفوعة األجر،  الوضع وبعده بأجر كامل.
  ال تزید في مجموعها عن الساعة في الیوم تأخذها خالل سنة من تاریخ الوالدة إلرضاع طفلها.

  الضمان االجتماعي  .1.4.2
/أ) تأمینات متعددة 3بمقتضى المادة ( )2010) لسنة (7انون الضمان االجتماعي المؤقت رقم (قیشمل 

صابات العمل، باإلضافة إلى تأمین الشیخوخة والعجز والوفاة،  منها: تأمین األمومة وتأمین التعطل عن العمل وإ
 والتأمین الصحي.

تأمین األمومة عن أربع والدات حدًا أعلى، ووفقًا ) بما یلي: للمؤمن علیها االنتفاع من 44كما قضت المادة (
  للمدة المحددة في قانون العمل.

فقد جاء القانون بموضوع إنشاء صندوق تأمین األمومة، والذي بمقتضاه یتم اقتطاع جزء بسیط جدًا من 
دوق االشتراكات الشهریة للعمال وأصحاب العمل، فضًال عن وضع الغرامات على المخالفین، ویقبل الصن

  الهبات والتبرعات.
ویستحق المؤمن علیه راتب تقاعد الشیخوخة عند إكمال سن الستین والمؤمن علیها عند إكمالها سن الخامسة 

/ج) للمؤمن علیها المرأة االستمرار في العمل بعد بلوغها 63والخمسین، وقد سمح القانون بموجب أحكام المادة (
المؤمن علیها أكملت المدة الموجبة الستحقاق راتب تقاعد  سن الشیخوخة وحتى سن الستین، إذا كانت

الشیخوخة، لغایات زیادة راتب تقاعد الشیخوخة، وذلك إما اختیاریًا أو بموافقة المنشأة في حال االستمرار في 
  العمل لدیها، أو التحاقه بعمل جدید.

واألخوات والوالدین االستفادة من الراتب كما یحق بموجب أحكام القانون للمستحقین من األبناء والبنات واألخوة 
  التقاعدي للمرأة المشتركة في الضمان االجتماعي بعد وفاتها، وذلك بنفس الشروط إذا كان المتوفى رجًال.
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/أ) یصرف النصیب من الراتب ألرملة المؤمن علیه، أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب 81وبموجب المادة (
العازبات واألرامل والمطلقات عند الوفاة، ویوقف نصیب أي منهن عند زواجها  راتب االعتالل وبناته وأخواته

  ویعاد لها في حال طالقها أو ترملها.
إال أنه وتأكیدًا لحقوق المرأة في المجال االقتصادي، إلغاء الحكم القاضي بوصف نصیب األرملة عند زواجها، 

  ألنه یحرم المرأة من الراتب التقاعدي بسبب زواجها.
)، الجمع بین راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب االعتالل أو أجرها من العمل، 84یحق لألرملة بموجب المادة (و 

  ونصیبها من راتب التقاعد أو راتب االعتالل الذي یؤول إلیها من زوجها.
، أو راتب اعتالل الجمع بین راتبها التقاعدي، أو  راتبها بسبب كما یحق لالبنة التي تتقاضى راتبًا تقاعدیًا

  االعتالل ونصیبها من رواتب التقاعد، أو رواتب االعتالل التي تؤول إلیها من والدیها.
   قاعدالتالتعویض و   .1.4.3

بحكم خاص بالموظفة،  2010) لسنة 10قانون التقاعد المدني المؤقت رقم (من  )14بموجب المادة (
  من رواتبها. حیث تعاد للموظفة المستقیلة العائدات التقاعدیة التي اقتطعت

  ) سنة خدمة.20وتم بموجب التعدیل، رفع سن التقاعد للمرأة إلى (
، ال یقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتبًا تقاعدیًا عن من نفس القانون )34وبموجب المادة (

  خدماتها في حال زواجها.
والتي تتقاضى راتبًا موروثًا إذا خصص لها  ) ذهبت إلى أنه في حال الموظفة التابعة للتقاعد24إال أن المادة (

راتب تقاعد عن خدماتها تعطى الراتب األكثر ویوقف اآلخر، مما یستوجب مع ذلك، وتحقیقًا للعدالة، تعدیل 
النص بحیث تجمع بین الراتبین، ذلك أن هناك حسمیات للتقاعد قد تمت، فضًال عن أن هذا حق مكتسب 

  ین راتبین.تستحق بمقتضاه الموظفة الجمع ب
ذا استحق أحد أفراد العائلة أكثر من 38كما أن المادة ( )، ذهبت إلى أنه ال یجوز الجمع بین راتبي التقاعد، وإ

راتب تقاعد فیخصص له الراتب األكبر، مما یستوجب ذلك التعدیل، بحیث یضمن الجمع بین أكثر من راتب 
  تقاعدي.

III.  ستراتیجیاتالسیاسات والبرامج واالباإلطار الوطني الخاص 

  اإلرادة السیاسیة والموقف الرسمي .1

أطلـــق جاللـــة الملـــك عبـــد اهللا الثـــاني بـــن الحســـین المعظـــم مبـــادرة "ســـكن كـــریم لعـــیش كـــریم"، وهـــدفها تعزیـــز األمـــن 
ـــز  ــه فــــي مركـ ــاء فــــي خطــــاب لجاللتــ ــادي ألصــــحاب الــــدخل المحــــدود فــــي األردن.  حیــــث جــ االجتمــــاعي واالقتصــ

ــة هــدفها تــأمین ( 2008ر المیت عام الحسین للمؤتمرات بمنطقة البح وأنا معكم الیوم من أجل إطــالق مبــادرة وطنیّ
حاجــات المــواطنین مــن الّســكن الكــریم والعــیش الكــریم. وجــوهر هــذه المبــادرة الملكیــة لإلســكان هــو تضــافر وتعظــیم 
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المحــدود والمتوســط  الجهود الرسمیة واألهلیــة لتــأمین وتــوفیر الّســكن لمئــات اآلالف مــن المــواطنین مــن ذوي الــّدخل
ــة، والمتقاعــدین العســكریین والمــدنیین، لتــأمین جمیــع هـــذه  ات المسّلحة، واألجهزة األمنیّ في القطاع العام، والقوّ وموّظ

  ).الفئات بالّسكن الكریم والعیش الكریم
رة "أهــل الهمــة" تــم إطــالق مبــادالثــاني ســلطاته الدســتوریة،  عبــدا هللابمناســبة الــذكرى العاشــرة لتــولي جاللــة الملــك  و
لتسلیط الضوء على األفراد والجماعات الذین أثروا وألهمــوا آخــرین وعبــروا  العبد اهللاأرادتها جاللة الملكة رانیا التي و 

مكاناتهموانتمائهم من خالل استخدام قدراتهم  عن حبهم حداث تغییرات إیجابیة فیها. وإ     للتأثیر في مجتمعاتهم وإ

  والمبادرات االستراتیجیات .2

تحتوي االستراتیجیة على محاور متعددة من اجل االرتقاء بمكانــة المــرأة األردنیــة، ومكافحــة أشــكال التمییــز ضــدها 
وفقًا لالتفاقیات الدولیة التــي صــادق علیهــا األردن، ومــن ضــمن هــذه المحــاور، محــور التمكــین االقتصــادي: حیــث 

مــرأة، لغایــات ممارســة حقوقهــا المتســاویة: وقــد حــددت اعتبرت االستراتیجیة هذا المحور أساسًا لموضوع استقالل ال
اإلجراءات الالزمة لتحقیــق أهــداف هــذا المحــور، ومــن ذلــك مــثًال تطــویر بــرامج التعلــیم المهنــي، والتأهیــل والتــدریب 

  للمرأة الكتساب المهارات الالزمة للتمكین االقتصادي.

  الوطنیة للتشغیل اإلستراتیجیة .2.1
فــرص العمــل فــي القطــاع الخــاص، فــي ظــل المشــاركة المنخفضــة بالنســبة لإلنــاث، تســعى اإلســتراتیجیة إلــى خلــق 

وتسعى إلى توخي المساواة في الحمایة االجتماعیة (الضمان االجتماعي والتــأمین الصــحي) عبــر القطــاعین العــام 
  والخاص.

لعمل، وزارة التعلیم العالي، ویتألف الفریق الفني إلعداد اإلستراتیجیة من: وزارة التخطیط والتعاون الدولي، وزارة ا
وزارة الصناعة والتجارة، وزارة األشغال واإلسكان، وزارة التربیة والتعلیم، وزارة الزراعة، مؤسسة الضمان 
االجتماعي، المجلس االقتصادي واالجتماعي، المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، غرفة صناعة عمان، دائرة 

  ل ونقابات مهنیة، منظمات المجتمع المدني، الجهات المانحةاإلحصاءات العامة، ممثلي عما

  االستراتیجیة الوطنیة للسكان في األردن .2.2
تقــوم االســتراتیجیة علــى أســس ومرتكــزات معینــة، ومــن أهمهــا توافــق االســتراتیجیة بأبعادهــا المختلفــة مــع التخطــیط 

ــة اال ــ ـــة وبخاصـ ـــرى ذات العالقــ ـــتراتیجیات األخــ ـــع االســ ــا مــ ــا التنمـــــوي، وتكاملهـــ ــ ـــرأة بمحاورهـ ــة للمــ ــ ــتراتیجیة الوطنیـ ســـ
المختلفة، حیث أن هناك فصل باإلستراتیجیة یتعلق بالمرأة والتنمیة، من أهدافه رفع مساهمة المرأة فــي قــوة العمــل 

  لكافة األنشطة االقتصادیة، وخفض معدل البطالة بین اإلناث.
  2005االستراتیجیة الوطنیة لألسرة األردنیة  .2.3
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مختلف الجوانب التي تشكل حیاة األسرة، وتهدف إلــى تلبیــة الحاجــات المادیــة لألســرة وتمكینهــا تشمل االستراتیجیة 
شــــراكها فــــي التخطــــیط وصــــنع القــــرار، وتطــــویر  ــة، وإ ، ودمــــج األســــرة فــــي التنمیــ ــادیًا ــاء اقتصــ ــائها مــــن االكتفــ وأعضــ

  السیاسات والتشریعات والقوانین ذات الصلة باألسرة وحقوقها.

  2009-2005یة للشباب االستراتیجیة الوطن .2.4
تضــع االســتراتیجیة الشــباب علــى ســلم األولویــات الوطنیــة، وتتنــاول محــاور متعــددة، مــن ضــمنها الشــباب والتعلــیم 
والتــدریب، والشــباب والعمـــل، وفــي هــذا اإلطـــار، جــاءت هیئــة شـــباب كلنــا األردن لتنفیــذ بـــرامج شــاملة فــي مختلـــف 

مویـــل المشــاریع الریادیـــة بتقــدیم قـــروض للمشــاریع الریادیـــة لحـــل أنحــاء المحافظـــات، كمــا أطلقـــت مبــادرة صـــندوق ت
  مشكلة البطالة.

  االستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفقر .2.5
، وأساسها االنتقال من تلقي العون إلــى اإلنتاجیــة 2002وضعت وزارة التنمیة االجتماعیة االستراتیجیة عام 

إلى تعزیز التنمیة المحلیة فــي ضــوء مكافحــة الفقــر، واآلن وتقدیم الخدمات االجتماعیة المتكاملة لألسرة.  وتهدف 
هنـــاك لجنـــة ترأســـها الـــوزارة، تعمـــل علـــى إعـــادة النظـــر بهـــذه االســـتراتیجیة، كونهـــا بحاجـــة إلـــى تحـــدیث ینســـجم مـــع 
ــتم  ــین، ممــــا یــ موضــــوع التشــــغیل، والهــــدف ترســــیخ مبــــدأ التشــــغیل لیصــــبحوا المنتفعــــین مــــن صــــندوق المعونــــة منتجــ

  ى التمكین االقتصادي لألسرة.التوصل بذلك إل
  )2015-2006األجندة الوطنیة ( .2.6

) إلى استراتیجیات ومبادرات للتنمیة فــي لــذا هــي متعــددة منهــا، 2005استندت األجندة التي تم تشكیلها في (شباط 
ـــالي  ـــالح المـــ ـــة، واإلصــ ــــدمات المالیــ ــتثمار والخـ ــ ــــق االســ ـــق بتعمیـ ـــمن محـــــاور تتعلــ ــا تتضـــ ــ ـــادي، كمـ ـــال االقتصــ المجــ

  ، ودعم التشغیل والتدریب المهني، والرفاه االجتماعي، والتدریب المهني ورفع مستوى البنیة التحتیة.الحكومي
ــا فــــي 2015- 2006وأكـــدت األجنــــدة الوطنیـــة ( زالــــة كافـــة أشــــكال التمییـــز بحقهــ )، علــــى تحقیـــق المســــاواة للمـــرأة وإ

  كة للرجل في التنمیة.القوانین األردنیة، وزیادة مساهمتها في النشاط االقتصادي، وجعلها شری
  2006مبادرة كلنا األردن لسنة  .2.7

أكدت المبادرة على إیجاد البرامج الكفیلة بتمكین المرأة اقتصادیًا، وقد أكدت علــى توصــیات األجنــدة الوطنیــة ومــن 
ســراع الحكومــة بإصــدار السیاســة االســتثماریة، ومــن  ضمنها المتعلقة بتنفیــذ بــرامج اإلطــار المؤسســي لالســتثمار، وإ

  ذلك تجدید سیاساتها المتعلقة بدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة.
وفي مجال محاربة الفقر، العمل على زیادة انتشار خدمات تمویل المشاریع الصــغیرة فــي المجتمعــات الفقیــرة، إلــى 

جهــات جانــب تــولي مهمــة إعــداد إســتراتیجیة شــاملة، غایتهــا بنــاء شــبكة فعالــة لألمــان االجتمــاعي، بالتنســیق مــع ال
  غیر الحكومیة المعینة في قضایا محاربة الفقر.

  التدخالت المؤسساتیة .3
  وزارة التخطیط و التعاون الدولي .3.1
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 برامج حزمة األمان االجتماعي  
وبرنامج تعزیز اإلنتاجیة االقتصادیة  1998والتي أطلقتها وزارة التخطیط والتعاون الدولي عام  

) مع برنامج حزمة األمان تحت مسمى وحدة 2003( )، الذي تم دمجه في2002واالجتماعیة عام (
) ملیون 2) ما قیمته (2010برامج تعزیز اإلنتاجیة االقتصادیة واالجتماعیة؛ وقد خصص في عام (

عداد (1031دینار لتنفیذ برنامج "إرادة" ساهمت في توفیر ( ) دراسة جدوى 700) فرصة عمل، وإ
نشاء/ توسعة ( ، وتدریب (393اقتصادیة لمشاریع جدیدة، وإ ) من أصحاب 400) مشروعا عامًال

لحاق ( ) طالبا وطالبة حدیثي التخرج ببرنامج تدریبي لتأهیلهم للدخول إلى سوق 400المشاریع، وإ
) مالیین دینار من 6) بكلفة (2013- 2011العمل.  وسیتم االستمرار في تنفیذ البرنامج لألعوام (

 فرصة عمل.  4500توفر ما مجموعه  مشروع عامل 1500المؤمل أن تساهم في تنفیذ 
  "برنامج بناء القدرات المؤسسیة لمؤسسات المجتمع المحلي" قدرات  

ضمن جهود الحكومة األردنیة في وزارة التخطیط والتعاون الدولي من قبل ) 2004أطلق عام (
لعام ا ) منظمة محلیة خالل130مكافحة الفقر والبطالة، حیث تم بناء القدرات المؤسسیة لحوالي (

) فرصة عمل، وسیتم خالل 350) مشروعًا إنتاجیًا ساهمت بتوفیر (85)، واستكمال تنفیذ (2010(
) مشروعًا 300) منظمة محلیة وتنفیذ (390) بناء القدرات المؤسسیة لـ(2013-2011( األعوام

ف ) فرصة عمل في مختل900إنتاجیًا في مختلف مناطق المملكة، من المتوقع أن یوفر البرنامج (
  مناطق المملكة. 

  برنامج المنح الصغیرة  
الذي أعدته وزارة التخطیط والتعاون الدولي بهدف تمویل مشاریع إنتاجیة مدرة للدخل، تنفذها 
المنظمات المحلیة غیر الحكومیة، وفق أسس ومعاییر محددة للتمویل. تستهدف المشاریع اإلنتاجیة 

المجتمع المحلي بمختلف فئاتهم، وقد تم خالل عام  تعزیز التنمیة االقتصادیة االجتماعیة ألفراد
) مشروعا إنتاجیا للهیئات النسائیة في مختلف مناطق المملكة توفر هذه المشاریع 17) تنفیذ (2010(

) ألف دینار لالستمرار في دعم الجمعیات 600) فرصة عمل للسیدات.  وتم تحدید (50حوالي(
  ).2013- 2011والهیئات النسائیة خالل األعوام (

 برنامج التنمیة المحلیة وتمكین مناطق جیوب الفقر  
تزید نسبة   الذي أطلقته وزارة التخطیط للعمل على معالجة مشكلتي الفقر والبطالة في المناطق التي 

% والتي تم اعتبارها جیوبا للفقر، وتحسین دخول المواطنین ورفع مستویات 22الفقر فیها عن 
برنامج: المشروع اإلنتاجي، والقروض الصغیرة، وقد تم خالل العام معیشتهم فیها. ومن أنشطة ال

نفاق حوالي (2010( ) 650) استكمال تنفیذ المرحلة األولى من برنامج تمكین مناطق جیوب الفقر؛ وإ
) استكمال العمل في 2013- 2011(  ألف دینار الستكمال المرحلة الثانیة، وسیتم خالل األعوام

ب الفقر من خالل مرحلته الثالثة التي تستهدف مناطق جیوب الفقر التي برنامج تمكین مناطق جیو 
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) منطقة.  حیث 32والتي یبلغ عددها ( 2008تم تحدیدها بناء على نتائج مسح نفقات ودخل األسرة 
) ملیون دینار، وقد تم تخصیص منحة من مخصصات 20تقدر الكلفة الكلیة لتنفیذ البرنامج بحوالي (

التنمیة والتشغیل لتمویل القروض الصغیرة والمیكرویة في مناطق جیوب الفقر البرنامج لصندوق 
  حصرا.

)، تــم تحدیــد أولویــات 2013-2011وفــي خطــة برنــامج تعزیــز اإلنتاجیــة االقتصــادیة واالجتماعیــة لألعــوام  (
مـــرأة البرنــامج فــي التركیـــز علــى تمكـــین منــاطق جیــوب الفقـــر فــي بعـــدها الجغرافــي وكــذلك تمكـــین الشــباب وال

 على المستوى الوطني
  وزارة التنمیة االجتماعیة .3.2

 برنامج شباب للعمل  
ستمر ، لتحسین حیاة الشباب ودعم التنمیة المستدامة للشباب األردني؛ وی)2010(تم إطالقه في عام 

بالتعاون ما بین وزارة التنمیة االجتماعیة كجهة مشرفة، والمنظمة الدولیة  ،سنوات )5مراحل لمدة ( على
شباب كجهة منفذة، والوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة كجهة داعمة وممولة، وبمشاركة العدید من لل

تدریب الشباب وتوظیفهم، من ، ومن أهداف البرنامج ، والجمعیات المحلیةالتنسیقیةالمنظمات الوطنیة 
ز األعراف االجتماعیة خالل إكسابهم المهارات والتأهیل الالزم، تشجیع الشباب وخاصة الفتیات على تجاو 

  السلبیة تجاه العمل المهني والحرفي، ومساعدتهم في استكشاف مجاالت جدیدة أوسع للعمل والتوظیف.
  وزارة العمل .3.3

  وقضایا المرأة العاملة "العمل الالئق"مشروع  
نظمة بالتعاون مع موذلك في إطار توصیات األجندة الوطنیة الذي تنفذه وزارة العمل/ وحدة عمل المرأة  

، یركز على تطبیق ورفع الوعي باالتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمساواة في األجر الذي العمل الدولیة،
  .واتفاقیة حمایة األمومة، واتفاقیة العمال ذوي المسؤولیات العائلیة، واتفاقیة التمییز في االستخدام

 مشروع "العمل في المنزل  
ومشروع تأهیل خریجات كلیات  ؛یادة إدماج المرأة في االقتصادز  منفذ من قبل وزارة العمل و یهدف الى 

وضع المرأة  بشأن"مشروع المرأة والعمل"  إلى إطالق دراسةالمجتمع بالتعاون مع البنك الدولي. باإلضافة 
تم ؛ التي في هذین القطاعین هامن أجل إدماج، في قطاعي السیاحة وتكنولوجیا المعلوماتومشاركتها 
  ).2011في بدایة العام ( )ETF( وروبیة للتدریبعاون مع المؤسسة األتنفیذها بالت

 المرأة، خاصة العدید من المشاریع الخاصة بتشغیل تنفذ الوزارةالوطني  والتشغیل مشروع التدریبوضمن 
   .في المناطق النائیة ذات نسب الفقر والبطالة العالیة

  وزارة الزراعة .3.4
 ألمن الغذائيآلیات لزیادة دخل األسر الریفیة/ ا  
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) في مختلف مناطق المملكة، وتم توسیع األنشطة 2008والذي بدأت وزارة الزراعة العمل فیه في عام ( 
) أسرة، كما اشتمل المشروع 1001) قریة و(54) لتشمل مناطق جیوب الفقر استهدفت (2009في عام (

ظیم األسرة وغیرها، كما تنفذ الوزارة عقد دورات تثقیفیة للسیدات الریفیات في مواضیع الصحة اإلنجابیة وتن
مشروع إدارة المصادر الزراعیة: للقیام بمشاریع مدرة للدخل من خالل التدریب على التصنیع الغذائي 

دارة المصادر إمشروع وتسویقه، وذلك بمنح قروض بالتعاون مع مؤسسة اإلقراض الزراعي، كما نفذت 
 )134(سرة مكونة من حوالي ) أ22300(یستهدف  )، الذي2013(لغایة نهایة  ؛المرحلة الثانیة/ الزراعیة

- 2000( الزراعیة في حوض الیرموك المصادرمشروع تطویر ، وكذلك لف مستفید من محدودي الدخلأ
 المشاریع الزراعیة الهامة التي تنفذها وزارة الزراعة في الجزء الشمالي الغربي من): الذي یعد من 2008
  األردن.
  ة للدخل / الموجهة للنساء الریفیاتالمشاریع المدر  

وذلك من خالل تقدیم قروض للنساء الریفیات من وزارة الزراعة بالتنسیق مع مؤسسة االقراض الزراعي  
) دینار كحد أعلى، 3000إلقامة مشاریع مولدة للدخل وموجهة نحو النساء الریفیات؛ والقرض بقیمة (

  إلقامة مشروع زراعي.
 على الممارسات الزراعیة الجیدة برامج تدریب لمزارعین  

من اجل ینفذه قسم تدریب المزارعین والمرأة الریفیة/ المركز الوطني للبحوث الزراعیة ونقل التكنولوجیا  
  .خلق فرص عمل لهم ورفد القطاع الزراعي بفنیین زراعیین مؤهلین

ز الوطني، تنفیذ مشروع مركز كما تم من خالل قسم النوع االجتماعي/ مدیریة البرامج الزراعیة في المرك
)، بالتعاون مع جمعیات في المفرق والبلقاء، 2008تدریب المرأة في البادیة االردنیة للصناعات الغذائیة (

في المركز، بهدف تشجیع المرأة بأن تنخرط بالجمعیات التعاونیة، ورفع مشاركتها في المجتمع المحلي، 
  صنیع الغذائي، ومكافحة الفقر.وخلق فرص عمل جدیدة للسیدات في مجال الت

لزیادة مشاركة اإلناث في برامج التدریب المهني، في من قبل مؤسسة التدریب المهني لإنشاء مشروع 
  .إطار برنامج توسعة شریحة المنتفعین من خدمات التدریب

  مؤسسة االقراض الزراعي .3.5
  مشروع القرى الصحیة  

فیة عن طریق منح القروض الزراعیة وخاصة لألسر التي كان له دور في التمكین االقتصادي للمرأة الری
ترأسها وتشرف علیها النساء من خالل إیجاد مشاریع صغیرة مّدرة للدخل، حیث بلغت نسبة عدد القروض 

  من إجمالي عدد قروض المشروع.) % 56(الممنوحة للنساء 
 ) 2011-2006مشروع تمویل المهندسین الزراعیین العاطلین عن العمل(  

ف إلى تمویل المشروعات الزراعیة الفردیة للمهندسین والمهندسات الزراعیین العاطلین عن العمل، یهد
واألولویة للخریجین الجدد، بهدف تحسین أوضاعهم المعیشیة عن طریق تمویل المشاریع ذات القدرة على 
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) 5000لى (تحقیق مردود مالي سریع بنظام المرابحة اإلسالمیة، بسعر مرابحة تفضیلي وبسقف أع
  دینار.

 الصندوق الهاشمي لتنمیة البادیة األردنیة 3.6
ال تزید قیمة التمویل عن عشرة ) حیث 2011برنامج المنح الصغیرة في شهر ابریل (أطلق الصندوق 

جل دعم المشاریع اإلنتاجیة والتنمویة لمؤسسات المجتمع المدني في أدینار)) من  10.000( آالف دینار
ألردنیة (مشاریع جدیدة / تطویر) والتي ستساهم في تحسین الواقع المعیشي واالجتماعي مناطق البادیة ا

  لهم.

 دور ومساهمات المجتمع المدني .1

اعتمدت الجهات غیر الحكومیة في األردن آلیــات متعــددة وبــرامج لتحقیــق التمكــین االقتصــادي للمــرأة، وذلــك 
  :-وعلى سبیل المثال–بالتشبیك مع المؤسسات الرسمیة والجهات هي كما یلي 

  مشــاریع القــروض الصــغیرة ومشــروع تعزیــز اإلنتاجیــة (رائــدات) الــذي نفــذه االتحــاد النســائي األردنــي
 العام.

  ــان المــــرأة ــذه تجمــــع لجــ ـــي" الــــذي نفــ ــاكنتي مصــــدر رزقـ ــذلك مشــــروع "مــ مشــــروع القــــروض الــــدوارة وكــ
لتشـــجیع المـــرأة األردنیـــة  )2007الـــوطني األردنـــي باإلضـــافة إلـــى مشـــروع المـــرأة فـــي مهنـــة القـــانون (

 للعمل في المهنة القانونیة.
 ) ــاریع اإلنتاجیـــة عـــام ــاد فــــي 2003إنشـــاء قســـم المشــ ــاد المــــرأة األردنیـــة لتعزیـــز نهــــج االتحـ ) فــــي اتحـ

تأهیــل وتــدریب النســاء لالعتمــاد علــى الــذات باإلضــافة إلــى تبنــي مشــروع إســكان النســاء الــذي أنشــئ 
 ).2005عام (

  التــي المختلفــة؛ الصندوق األردني الهاشمي للتنمیة البشریة مــن خــالل وحداتــه تنفیذ مشاریع من قبل
آلیــات تســاعده فــي الوصـــول إلــى الفئــات المســتهدفة والجهـــات الممولــة وصــانعي القــرار فـــي آن تعــد 
  لى سبیل المثال:ع هامن ،واحد

  معهد الملكة زین الشرف التنموي. 4.1
ــةبتأســـیس المعهـــد كم) 1994( قـــام الصـــندوق عـــام ؛ ؤسســـة وطنیــــة رائـــدة فـــي مجـــال التعلـــیم مـــن أجـــل التنمیــ

ـــدو  ــــوفر المعهـــ ـــاریع، یــ دارة المشـــ ــارات وإ ــ ـــاث واالستشــ ـــدریب، واألبحـــ ــــي التـــ ـــاالت تنمویــــــة وی خبــــــراء فــ ـــي مجـــ غطـــ
ـــة ـــد متنوعـ ــذ المعهـ ــد نفـــ ـــة البشـــــریة ، وقـــ ـــروع تقریـــــر األردن التنمیـ ـــتدامةل 2004مشــ ــة المســ ــبل المعیشـــ ـــاء ســ ؛ بنــ

مشــروع ؛ و مشــروع برنــامج قــدرات؛ و مشــروع تمكــین المــرأة للتمتــع بحقوقهــا؛ و راءمشــروع قاعــدة البیانــات للفقــو 
كســب التأییــد حــول قضــایا النــوع لمشــروع ورشــة إقلیمیــة: و  ؛الشــاملة فــي منــاطق جیــوب الفقــر التنمیــة المحلیــة

  .مشروع مهارات الحیاة األساسیة  ؛االجتماعي والصحة اإلنجابیة
  مركز تنمیة المشاریع الصغیرة.4.2
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یقـــدم خـــدمات غیـــر و التمكـــین االقتصـــادي مـــن خـــالل التوظیـــف الـــذاتي. تعزیـــز  ) بهـــدف1996(عـــام ســـس تأ
     تمویلیة للمشاریع الصغیرة مثل التدریب، بناء القدرات وتقدیم المشورة واإلرشاد.

یحفـــز  الـــذي بیـــت البـــوادي، و مشـــاریع تحســـین الوصـــول إلـــى المـــوارد: ومـــن األمثلـــة علـــى مشـــاریع الصـــندوق
تعمــل علــى حشــد مــوارد  –حملــة البــر واإلحســان ، و ع المبتكــرة مــن خــالل نطــاق واســع مــن المنتجــاتالمشــاری

ــتثمار ـــة، واالســ ـــد حاجـ ــاعدات للفقــــراء األشـ ـــة لتــــوفیر المســ ـــاون مــــع الجهــــات الداعمـ ـــات والتعـ  األفــــراد والمؤسسـ
قیتـــان بنهایـــة عـــام دن: إذ تـــم توقیـــع اتفابرنـــامج شـــباب للعمـــل فـــي األر وكـــذلك المباشـــر فـــي البـــرامج التنمویـــة. 

ــم) بــــین 2010( ــیم ألجــــل التوظیــــف االردنیــــةة والصــــندوق، مركــــز طــــالل أبوغزالــ ـــأن ومــــع مؤسســــة التعلــ ؛ بشـ
ــة كــــامبردج) فــــي  )600( وتــــدریب تأهیـــل شــــاب وشــــابة فـــي مــــواد تقنیــــة المعلومــــات الخاصـــة بمؤهــــل (أبوغزالــ

ــباب للعمــــل فــــي األر  ــان ضــــمن برنــــامج شــ ــدینتي الرصــــیفة ومعــ ــمــ فــــرح ة إذاعیــــة مجتمعیــــة (دن.  إنشــــاء محطــ
ــــاس  ـــام FMالنــ ـــي العـــ ـــرأة فـــ ــــؤون المـــ ــة لشــ ــــة األردنیــــ ــة الوطنیــ ـــع اللجنــــ ــــراكة مـــ ـــندوق بالشــ ـــا الصـــ ــــي أطلقهـــ ): التــ

م)؛ تعنى المحطة بالقضایا التنمویــة وتطــرح قضــایا تالمــس حیــاة النــاس ومصــالحهم الیومیــة، وتركــز 2008(
  على قضایا المرأة والشباب.

  مؤسسة نهر األردن.4.3
مشـــروعًا تنمویـــًا انتاجیـــًا فـــي محافظـــة الطفیلـــة،  )13()، بتنفیـــذ 2010ؤسســـة نهـــر األردن فـــي عـــام (بـــدأت م

ألــف  )200(وذلــك ضــمن مبــادرة التنمیــة الشــاملة التــي خصصــت لهــا وزارة التخطــیط والتعــاون الــدولي مبلــغ 
  والخدمي. دینار. وتستهدف هذه المشروعات العدید من القطاعات منها الزراعي والسیاحي والتجاري

وتســـعى مؤسســـة نهـــر األردن مـــن تنفیـــذ هـــذه المبـــادرة بشـــراكة مـــع القطـــاع الحكـــومي والهیئـــات المحلیـــة إلـــى 
ـــاع الهیئـــــات  ــادیة لقطــ رشـــ ــاریة وإ ـــوفیر خـــــدمات تدریبیـــــة واستشـــ ـــادیًا عبـــــر تــ ـــة اقتصــ ــین المجتمعـــــات المحلیــ تمكـــ

  بطالة، وتنمیة االقتصاد الوطني.المحلیة التي تراعي النوع االجتماعي للمساهمة في الحد من الفقر وال
) بدأت مؤسسة نهر األردن بتنفیذ برنامج التنمیــة المحلیــة فــي المنــاطق االقــل حظــا لتعزیــز 2005في عام (و 

الفــرص االجتماعیــة االقتصـــادیة وذلــك مــن خـــالل تعزیــز المشـــاركة المجتمعیــة وانشــاء مشـــاریع مــدرة للـــدخل، 
  ومشاریع البنیة التحتیة.وتوفیر القروض الدوارة، وبناء القدرات، 

ــاركة المــــواطن  ت)، ُأطلقــــ2002فــــي عــــام (و  برنــــامج تنمیــــة التجمعــــات الریفیــــة والــــذي یهــــدف إلــــى تعزیــــز مشــ
نعــاش الجوانــب االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي  األردنــي فــي تلبیــة الحاجــات البالغــة األهمیــة والالزمــة إلحیــاء وإ

عمـــل مشـــروع نســـاء بنـــي حمیـــدة كمشـــروع بنـــي حمیـــدة وكـــذلك أطلقـــت المؤسســـة  حیـــاة المجتمعـــات الریفیـــة. 
دامــة النســیج االجتمــاعي لمنطقــة مكــاور،  للنسیج على إحیاء حرفة النسیج التقلیدیــة ممــا ســاعد علــى صــون وإ

قریــًة مــن قــرى األردن یُحــافظن علــى التقالیــد التراثیــة للــبالد نابضــًة بالحیــاة، فــي  13فغــدت الیــومَ النســاءُ فــي 
فیــه فــي تحســین نوعیــة حیــاة ُأســرهن وأفرادهــا. مســتثمرات حماســة النســاء األكبــر ســنًا فــي الوقت الذي یُسهمن 

ُســـط إلـــى األجیـــال الشـــابَّة. اســـتطاع مشـــروع بنـــي حمیـــدة حیـــث   المجتمـــع المحلـــي لنقـــل خبـــراتهن فـــي نســـج البُ
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) فرصـــة عمـــل بشـــكل غیـــر متفـــرغ 450تشـــغیل المئـــات مـــن النســـاء، وهـــو یـــوفر فـــي الوقـــت الـــراهن حـــوالي (
  للنساء في مجال غزل الصوف ونسجه وصباغته.

ــة  ـــا أطلقـــــت المؤسســـ ـــام كمــ ـــان فـــــي عــ ـــة إدارة حیـــــث ، 1997مشـــــروع وادي الریــ ـــى كیفیــ ــاء علــ ــم تـــــدریب النســـ تـــ
ــق بــین النمــو االقتصــادي لمنطقــة المشــروع وبــین الحمایــة البیئیــة لهــا، فــي الوقــت  وتشــغیل المشــروع الــذي یوفِّ

  خصیة للمشاركات في فّعالیاته.الذي یشجع فیه التنمیة المهنیة والش
، وهـــو یعمـــل اآلن تحـــت مظلـــة مركـــز الكرمـــة، 1988عـــام  مشـــروع تصـــامیم نهـــر األردنوأسســـت المؤسســـة 

ـــي المشـــــروع  ــــع  16ویعمـــــل فــ ـــد مـ ــــة، ویتعاقــ ـــة  500امـــــرأة متفرغـ ـــة، تقلیدیــ ـــز قطـــــع منزلیــ ــــرى لتطریــ ـــرأة أخـ امــ
  وعصریة، وقطع من الهدایا وكمالیات األزیاء.

المبــادرة األكثــر طموحــًا الــذي یعتبــر  برنــامج تنمیــة التجمعــات الریفیــة 2002سســة فــي عــام كمــا أطلقــت المؤ 
ـــع أن یحدثــه). فقـــد أدى  فــي تــاریخ مؤسســـة نهــر األردن حتـــى اآلن (مــن حیـــث موازنــة البرنـــامج واألثــر المتوقّ

إلــى إقامــة شــراكة تمویل البرنامج، من خالل وزارة التخطیط والتعاون الدولي ضمن برنــامج تعزیــز اإلنتاجیــة، 
وهــي مؤسســة دولیــة لإلغاثــة والتنمیــة. وهــو یهــدف إلــى  -بــین مؤسســة نهــر األردن ومؤسســة "میرســي كــور" 

نعــــاش الجوانــــب  ـــة والالزمــــة إلحیــــاء وإ تعزیــــز مشــــاركة المــــواطن األردنــــي فــــي تلبیــــة الحاجــــات البالغــــة األهمیـ
  االقتصادیة واالجتماعیة في حیاة المجتمعات الریفیة. 

) الــذي أطلقتـــه 2009-2006المؤسســـة بتنفیــذ برنـــامج التنمیــة المحلیـــة فــي المنـــاطق األقــل حظـــا (شــاركت و 
  وزارة التخطیط والتعاون الدولي؛ في مشاریع تنمویة في بعض مناطق جیوب الفقر.

    مؤسسة نور الحسین .4.4
ــة   ـــام (أسســـــت المؤسســـ ـــدوار ) 2007فـــــي منطقـــــة األزرق عــ ــندوق االقراضـــــي الــ ــامج تالصـــ ـــمن برنـــ ـــین ضــ مكــ

شــاركت المؤسســة بــإدارة وتنفیــذ مشــاریع ، و منــاطق جیــوب الفقــر الممــول مــن وزارة التخطــیط والتعــاون الــدولي
لبنــاء القــدرات المؤسســیة لمؤسســات مجتمــع محلــي بالتعــاون مــع مؤسســة اإلســكان التعاونیــة، ضــمن المرحلــة 

بعــض منــاطق جیــوب الفقــر؛ ) من برنامج "قــدرات" وكــذلك تنفیــذ مشــاریع تنمویــة فــي 2006-2004األولى (
ــا ( ــا 2009-2006ضـــمن برنــــامج التنمیـــة المحلیــــة فـــي المنــــاطق األقــــل حظـ ــا وتمولهــ )، وهــــي بـــرامج أطلقتهــ

. وأسســـت المؤسســـة الشـــركة األردنیـــة لتمویـــل المشـــاریع الصـــغیرة (تمـــویلكم)، وزارة التخطـــیط والتعـــاون الـــدولي
ـــ) والتــــي 1999فــــي ( ــیة للفقـ ـــدمات المالیــــة اإلقراضــ ـــوفر الخـ ــة تـ ـــدود وبخاصــ ـــدخل المحـ ـــین وذوي الـ راء المنتجـ

ـــحاب  ـــات أصـ ـــا یتناســــب مــــع احتیاجـ ـــادر مالیــــة أخــــرى؛ وبمـ ـــن مصـ ـــتطیعون االقتــــراض مـ ــاء ممــــن ال یسـ النســ
ــا: ـــة؛ ومنهــ ــة المنزلیــ ــاون الجمـــــاعي المشــــاریع الصــــغیرة وبخاصــ قــــرض التـــــدریب و  قــــرض األمــــلو  قــــرض التعــ

 .  قرض التمیزو  قرض التقدمو  المهني
ــــرك ـــت الشـ ــا أطلقــ ــ ـــویلكم) كمـ ـــغیرة (تمــ ـــاریع الصــ ـــل المشــ ـــة لتمویــ ـــام ة األردنیــ ـــادي عــ ـــوق أیـــــادي الریــ ــــروع ســ مشـ

ــا الشـــركة لـــدعم عمالئهـــا وتوســـیع قاعـــدتهم الترویجیـــة، وحـــٍل 2007( م) كأحـــد البـــرامج التســـویقیة التـــي توفرهـ
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لــدخل مثــالي للمشــاكل التســویقیة التــي عــادةً مــا تقــف عائقــًا فــي وجــه العــاملین فــي هــذه القطاعــات مــن ذوي ا
  المحدود. 

  صندوق المرأة. 4.5
ــــتهدف ــندوق  یســ ــ ــاءالالصــ ــ ــــكل  نســ ـــيأبشــ ـــوك ، ساســـ ــــن البنـــ ـــروض مــ ـــول علــــــى القـــ ـــتطعن الحصـــ ــــواتي ال یســـ اللــ

ــــل  ـــدماتها داخــ ـــا أو خـــ ـــع منتجاتهـــ ـــعته، وتبیــ ــــروع أو لتوســـ ـــدء مشــ ــا لبـــ ــــروض إمـــ ــــرأة القــ ــتخدم المــ ـــة؛ وتســــ التجاریــ
 381قــدم الصــندوق أكثــر مــن (قــد %؛ و 99لــى إمجتمعها بشكل رئیسي؛ ونسبة السداد إلى الصــندوق تصــل 

كمــا المــرأة وتتعــدد الخــدمات التــي یقــدمها صــندوق  ملیــون دینــار) منــذ التأســیس. 129( ألــف) تمویــل، بقیمــة
  یلي:

بتصــمیم التمویــل  ،منهجــي التمویــل الجمــاعي و الفــردي صــندوقیســتخدم الالخــدمات المالیــة اإلقراضــیة:  -
ــالغ التمویـــل تبـــدأ مـــن  لیتناســـب و إحتیاجـــات العمـــالء و قـــدرتهم علـــى الســـداد و إحتیاجـــات مشـــاریعم، مبـ

  دینار أردني  10,000- 100
 اإلنتاجي، مشروع المطبخ تطویر األعمال و الخدمات اإلجتماعیةالخدمات غیر المالیة: التي تشمل  -
 
  

  ملتقى سیدات األعمال والمهن األردني. 4.6
عــــام  إنشـــاء أول حاضـــنة؛ وتـــم بتمویـــل مـــن الیـــونیفم مشـــروع مركـــز الحاضـــنات الریادیـــة للنســـاءنفـــذ الملتقـــى 

النســاء  إنشــاء وتشــغیل مشــاریع للتســهیل علــى  تقلیــل الكلفــة التأسیســیة ومصــاریف التشــغیل م؛ بهــدف1999
ــادیة خاصــــة بهــــ ــاریعینفــــذ الملتقــــى  ن. كمــــااقتصــ ــد مــــن البــــرامج والمشــ ــة لتــــدریب ، مثــــل: االعدیــ لمبــــادرة الوطنیــ

التشـــبیك مــن أجـــل إیصـــال المــرأة الـــى مواقـــع ؛ وبرنـــامج حقیبـــة التصــدیر، وبـــرامج وتشــغیل الفتیـــات األردنیــات
ــادیة؛ و صـــنع القــــرار االقتصـــادي  ــة االقتصــ بــــین رنـــامج التشــــبیك ؛ وببرنــــامج وطنــــي لرفـــع مكانــــة المـــرأة الریفیــ

وقــام  سیدات االعمال والمهــن والبنــوك التجاریــة إلیجــاد صــیغة مشــتركة لتســهیل التســهیالت المصــرفیة للمــرأة.
ـــاء  ـــداول" الملتقـــــى بإنشــ ـــة/ شـــــركة " ملتقـــــى التــ ـــداول األوراق المالیــ ــال لتــ ــاحبات األعمـــ فـــــي أیلـــــول ، شـــــركة صـــ

عضــاء ملتقــى ســیدات أوهــن اء؛ نســ تملكهــاو  أسســتها التــي في عالم البورصة وهي المؤسسة الوحیدة؛ 2005
  .عمالاأل

  عمان   –جمعیة نادي صاحبات األعمال والمهن  4.7
مشروع " العمل من المنزل" لتوفیر فرص عمــل للمــرأة مــن داخــل منزلهــا، أو فــي أمــاكن قریبــة نفذت الجمعیة 

ل وخــدمات مشــروع "مراكــز االتصــامنه، وذلك للنساء في المناطق األقل حظــا والنائیــة، كمــا أطلقــت الجمعیــة 
مــن أجــل تــدریب نســاء المجتمــع المحلــي علــى االتصــاالت وخدمــة  )2008(المشتركین" الذي تــم إطالقــه فــي 

)، یـــوفر مجموعــة مــن النشـــاطات الداعمــة التـــي 2007العمــالء، كمــا تـــم تأســیس مركــز القـــدرة والكفــاءة فــي (
  تساهم بتعزیز ثقة المرأة بنفسها، وتسخیر طاقاتها وقدراتها اإلنتاجیة.
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  االتحاد العام للجمعیات الخیریة. 4.8
ــاد ــان أعــــد االتحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنادیق االئتمـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــامج صــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــو  برنــ ــایكرويوهـ ــامج إقراضــــي مــ ـــام  برنــ ــذه فــــي عـ ـــدأ تنفیــ بـ

ـــةب م)؛1993( ــــر والبطالــ ـــكلتي الفقـ ـــأة مشــ ـــف مـــــن وطــ ـــوهـــــدف التخفیــ ـــحاب الـــــدخول  ، فهــ ـــه للفقـــــراء وأصــ موجــ
.  مـــدرة للـــدخل إنتاجیـــة اقامـــة مشـــاریع علـــى تهممســـاعدلالمحـــدودة والعـــاطلین عـــن العمـــل مـــن كـــال الجنســـین، 

لتقــدیم االستشــارات الفنیــة والمالیــة لمشــاریع الجمعیــات : برنــامج المشــاریع اإلنتاجیــة الجماعیــةكما نفذ االتحــاد 
  الخیریة.

    االتحاد العام لنقابات العمال في األردنلجنة المرأة العاملة األردنیة في . 4.9
متعـــددة  نشـــاطاتو  ، وقــد نفـــذت بـــرامجن المـــرأة فـــي كافـــة القطاعـــاتعـــامالت أعضـــاء لجــامـــن  تتــألف اللجنـــة

ــاركة  ــة المــــرأة ومركــــز منهــــا: المشــ ــین لجنــ ــا بــ ــاون مــ ــین المــــرأة وذلــــك بالتعــ ــة لتمكــ ــبكة اإلقلیمیــ فــــي مشــــروع الشــ
إعــداد وتــدریب نحــو مائــة إمــرأة عاملــة نقابیــة مــن ثــالث بلــدان عربیــة وهــي ، بهــدف التضــامن العمــالي الــدولي

ــاتهن النقابیـــــة -بحــــرینال -(األردن ــالح منظمـــ ـــدریبات لصــ ـــذ تــ ــأهیلهن لتنفیــ ـــر) لتـــ ــد المـــــؤتمر األول ، و الجزائــ عقـــ
وقــد خـــرج المـــؤتمر  ،تمشـــیا مــع سیاســـة االتحـــاد لــدعم لجـــان المـــرأة) 2007فــي عـــام ( للمــراة العاملـــة األردنیـــة

ـــل وقـــــانون  ــانون العمــ ــ ـــي قـ ـــة فــ ــــرأة العاملــ ـــي تخـــــص المـ ـــدیلها وهــ ــــب تعــ ـــواد یجـ ـــق بمــ ــیات تتعلــ ــ ــــمان بتوصـ الضـ
  االجتماعي وقانون األحوال الشخصیة واالتفاقیات الدولیة والنقابات العمالیة.

 جمعیة تدریب وتأهیل المرأة األردنیة الخیریة. 4.10
مشــروع صــنادیق االئتمــان لتقــدیم قـــروض تعمــل علــى خدمــة األســر المحتاجــة بفوائــد بســـیطة نفــذت الجمعیــة 

لتــأمین الــدخل المناســب والحــد مــن البطالــة والفقــر، كمــا نفــذت  تســاعدهم علــى إقامــة مشــاریع إنتاجیــة صــغیرة
ـــة  ـــراث الشـــــعبي الجمعیــ ــاء التــ ـــاجي"مشـــــروع وادي رم إلحیـــ ـــدریبي واالنتــ ـــروع الهنـــــوف "، و التــ ـــحتنا فـــــي (مشــ صــ

جمعیـــة فـــي مركـــز االمیـــرة هیـــا بنـــت الحســـین التنمـــوي وبـــدعم مـــن الصـــندوق ال الـــذي نفذتـــه) 2010) (وجبتنـــا
مركــز األمیــرة هیــا بنــت الحســین التنمــوي  ویتبــع للجمعیــة  ة األردنیــة فــي قضــاء اذرح.الهاشــمي لتنمیــة البادیــ

یعمــل علــى تعزیــز المشــاركة الفعالــة للمــرأة الریفیــة فــي  الــذي لتجمع قرى البادیة الجنوبیة ومقــره مدینــة معــان،
  سرتها.واا عهمالحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ورفدها بمقومات االنخراط في الحیاة خدمة لمجت

 تمویل المشاریع الصغیرةو  لتنمیة األهلیة الشركة. 4.11
 س المـــال العامـــل ولشـــراء المـــواد االولیـــة ونفقـــات التشـــغیلأالقـــروض المعطـــاة لتمویـــل ر برنـــامج تنفـــذ الشـــركة 
وتمـــنح الشـــركة عـــدة أنـــواع القـــروض منهـــا: تمویـــل المشـــاریع الصـــغیرة، و  لتنمیـــة األهلیـــة الشـــركةوالـــذي تنفـــذه 

 و قــرض التطــور و قــرض البدایــة  إضــافة إلــى، قــرض الطمــوح، و قــرض التأســیسو ســاء الجمــاعي، قــرض الن
  .قرض المركبات

 البنك الوطني لتمویل المشاریع الصغیرة. 4.12
دینــار وفقــًا  50.000 – 200بمبــالغ تتــراوح مــا بــین الذي یقدمــه للمشاریع المایكرویة والصغیرة البنك مویل ی

، ویخــدم غایــات یــة، مــن خــالل التمویــل بالمرابحــة االســالمیة أو بالطریقــة التقلیدیــةالحتیاجــات المشــروع الفعل
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ــة:  ــتقلالتمویــــل التالیــ ــیم؛ ، تمویــــل مشــــروع منزلــــي أو مســ ألغــــراض أخــــرى غیــــر تمویــــل المشــــاریع وهــــي: التعلــ
ــلع معمــــرة ـــزل؛ عــــالج؛ ســ ــین منـ ــدم ، و تحســ ـــاطهم البنــــك یخــ ـــاریع الصــــغیرة الــــذین یمارســــون نشـ أصــــحاب المشـ

ــة أو مـــن خــــالل االقتصـــ ــا البنـــك مــــن خـــالل فروعـــه العاملــ ــاطق الجغرافیـــة التــــي یغطیهـ ادي داخـــل حــــدود المـن
  الشراكات مع المؤسسات األخرى، بما في ذلك تمویل المشاریع المنزلیة.

  دعم المنظمات اإلقلیمیة والدولیة .2

 المنظمات اإلقلیمیة  .2.1
ــاد آ ـــر مـــــن البـــــرامج، وباعتمـــ ــة فـــــي كثیــ ـــة ودولیـــ ــاركة شـــــاركت جهـــــات إقلیمیــ ـــل تحقیـــــق المشـــ لیـــــات معینـــــة ألجــ

  :االقتصادیة في المجاالت التنمویة في األردن، ومن هذه الجهات

  "اجفند" برنامج الخلیج العربي للتنمیة .2.1.1
الحـــد مـــن آثـــار الفقـــر مـــن خـــالل القــــروض لـــدى برنـــامج أجفنـــد هــــي:  المجـــاالت التنمویـــة ذات األولویـــةمـــن 

یجـــاد فـــرص العمـــل، والتـــدری االهتمـــام بـــالتعلیم وبخاصـــة ، و ب المهنـــي، وتطـــویر المهـــاراتمتناهیـــة الصـــغر، وإ
، بتنمیــة الطفولــة المبكــرة، و االهتمام بترقیة الخدمات الصحیة وتنمیة البیئة، والمــوارد المائیــة، و التعلیم المفتوح

عزیــز حقــوق اإلنســان، وخاصــة حقــوق ، وتتمكــین المــرأة فــي مجــاالت التنمیــة االقتصــادیة واالجتماعیــةوكذلك 
النهـــوض ، كـــذلك مســـاعدة ذوي االحتیاجــات الخاصـــة لتمكیـــنهم مــن فـــرص العـــیش الكــریم، و ســاء واألطفـــالالن

اإلســـهام فـــي ، باإلضـــافة إلـــى بأوضـــاع قطـــاع تنظیمـــات المجتمـــع المـــدني وتمكینـــه مـــن القیـــام بـــدوره التنمـــوي
  .جهود اإلغاثة العاجلة للمتضررین من الكوارث الطبیعیة و/ أو الحروب

خص هــم الفئــات الضــعیفة واألكثــر احتیاجــًا فــي الــدول النامیــة منخفضــة الــدخل وبــاألفمســتهدفة الفئــات الأمــا 
    .ذوي اإلحتیاجات الخاصةو  ،الالجئینو  ،الشباب، و الطفلو  ،المرأة

الشــبكة العربیــة ، و الجامعــة العربیــة المفتوحــة أجفند بتأسیس عدد من المشروعات الكبرى، هــي: برنامج بادرو 
، المجلـــس العربـــي للطفولـــة والتنمیـــة)، و مركـــز المـــرأة العربیـــة للتـــدریب والبحـــوث (كـــوتر، و للمنظمـــات األهلیـــة

ــافة إلـــى االســـتراتیجیة العربیــــة لتنمیـــة الطفولـــة المبكـــرةة، كـــذلك مشـــروع صـــحة األســـرة العربیـــو  بنــــوك ، باإلضـ
دة، بهــدف حفــز العمــل أنشــأ أجفنــد جــائزة برنــامج الخلــیج العربــي العالمیــة للمشــروعات التنمویــة الرائــ، و الفقــراء

والعـــاملین فـــي مجـــاالت التنمیـــة، واستكشـــاف أفضـــل المشـــروعات ومـــن ثـــم تكـــریم القـــائمین علیهـــا والمبـــادرین 
    .بها

مــن القناعــات المهمــة فــي أجفنــد أن كثیــرًا مــن القصــور التنمــوي الــذي تعــاني منــه ، تمكــین المــرأةوفــي مجــال 
یبهــا عــن اإلســهام فــي تقــدم المجتمــع.. وذلــك مــا عبــر عنــه المجتمعــات العربیــة یعــود إلــى غیــاب المــرأة أو تغی

(رئیس أجفند) سمو األمیر طالل بن عبــد العزیــز بــأن: "المــرأة العربیــة ال تقــل قــدرات، وال إبــداعًا عــن مثیلتهــا 
في المجتمعات الغربیة ، فقط تحتاج أن تعطى الفرصة، ویفسح لها المجــال، وتمكــن مــن حقوقهــا التــي أقرهــا 

   من أن نكبلها بالعادات والتقالید غیر األصیلة". الدین ، بدالً 
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(البنــك الــوطني لتمویــل ، منهــا لفقــراء فــي الــوطن العربــيلتمویــل أصــغر  ومؤسســات بنــوك) 5وقد تم تأسیس (
ســــوریة (بنــــك فــــي الــــیمن (بنــــك األمــــل للتمویــــل المتنــــاهي الصــــغر)، و فــــي ، و فــــي األردن المشــــاریع الصــــغیرة)

ــاهي ا ـــداع للتمویــــل متنــ ـــغر)، و اإلبـ ـــي لصـ ـــاهي الصــــغر)، و فـ ـــداع للتمویــــل متنـ ـــك اإلبـ ـــرین (بنـ ـــي البحـ مصــــر فـ
الــوطني لتمویــل البنــك  االنجــازات أن زأبــر ومــن  ؛بنــوك تحــت التأســیس(مؤسســة األمــل)، باإلضــافة إلــى عــدة 

المشــروعات الصـــغیرة فـــي األردن یحتــل المرتبـــة الثالثـــة بــین مؤسســـات اإلقـــراض فــي األردن مـــن حیـــث حجـــم 
مقارنـــًة مـــع مؤسســـات اإلقـــراض  علـــى الـــرغم مـــن عمـــر البنـــك القصـــیر المحفظـــة اإلقراضـــیة وعـــدد العمـــالء،

  .العاملة في األردن
  عربیةون عمل المرأة الؤ لجنة ش  - ةبیمنظمة العمل العر  .2.1.2

بتطبیـــق نظـــام التمثیـــل الثالثـــى الـــذى  -دون ســـائر المنظمـــات العربیـــة المتخصصــة  - تنفــرد المنظمـــة
ــــى  ـــات و أیقـــــوم علـ ــتراك الحكومــ ــ ـــاس إشـ ــأســ ــ ـــال فـ ـــال والعمــ ــا  يصـــــحاب العمــ ــ ـــة وأجهزتهـ ـــل نشـــــاطات المنظمــ كــ

بیــة العاملــة، وهــو مــا أكدت منظمة العمل العربیة اهتمامها المبكر بقضــایا المــرأة العر .  و الدستوریة والنظامیة
تعتبــر بحــق  يبشــأن مســتویات العمــل والتــ 1966) لعــام 1اتفاقیة العمل العربیــة رقــم ( يیتضح بشكل بارز ف

كافــة  يتــوالى اهتمــام المنظمــة بقضــایا المــرأة العربیــة العاملــة فــو   موحد . يمشروع متكامل لقانون عمل عرب
شــاملة لكــل حقــوق المــرأة العاملــة وهــى االتفاقیــة العربیــة  اتفاقیــات العمــل العربیــة وأفــردت لهــا اتفاقیــة خاصــة

 يراعـــت اتفاقیـــات العمـــل العربیـــة مبـــدأ المســـاواة التامـــة فـــوقـــد   بشـــأن المـــرأة العاملـــة. 1976) لعـــام 5رقـــم (
التـــدریب أو حـــق العمـــل وشـــروط وظـــروف العمـــل ، مـــع تحقیـــق مزایـــا  يالحقـــوق بـــین الرجـــل والمـــرأة ســـواء فـــ

تحـــرص المنظمــة علـــى كمــا   العاملــة بســبب تكوینهـــا ورســالتها االجتماعیـــة الخالــدة . إضــافیة خاصــة بـــالمرأة
كافــة أنشــطة المنظمــة وهیئاتهــا الدســـتوریة، وتحظــى بمســاحة واســعة مـــن  يمشــاركة المــرأة العاملــة العربیــة فـــ

 دائرة أنشطتها السنویة سواء كحضور أو كموضوعات خاصة بالمرأة .
  عمان -جمعیة الشابات المسیحیة .2.1.3

ــددة منهـــا:  ــة بـــرامج متعــ ــأمین نفـــذت الجمعیــ ــا وتــ ــافي للفتیـــات الــــذي یهـــدف لتــــدریب الفتـــاة وتأهیلهــ المركــــز الثقــ
ــا ــ ــــل لهـ ـــة عمـ ــاللغتین تن ؛فرصــ ـــة بــــ ـــات الجـــــاهزة والطباعــ ـــكرتاریا وادراة المكاتـــــب والبرمجیــ ـــي الســ ـــیم دورات فــ ظــ

ــــت إدارة وفهر  ــة االنجلیزیــــــة واالنترنــ ــ ــة باللغــ ــ ـــة والمحادثــ ــ ـــیف االنجلیزیــــــة والعربیـ ــ ــــات واألرشــ ـــائق والملفــ ــ ــة الوثـ ــ ســ
ملتحقـــات بالجامعـــات  البیـــت البــدیل للشـــابات اللـــواتي یعملـــن فــي عمـــان او.  و االلكترونــي ومهـــارات االتصـــال
مشــروع القــروض الدراســیة الجامعیـــة دون فوائــد للطلبــة المتفـــوقین ، و ردن األ ویقطــن ذووهــن خــارج عمـــان او

مشــروع إنتــاجي یهــدف لتــوفیر فــرص العمــل  وهــو –البقعــة  مخــیم -مشــروع فــرن الخیــر ، وكــذلك واألقل حظا
ویهـــدف لتقـــدیم خـــدمات إرشـــادیة واستشـــارات قانونیـــة مجانیـــة  -البقعـــة  -مركـــز اإلرشـــاد األســـري ، و للفتیـــات

مخـــیم صـــیفي فـــي متنـــزه غمـــدان یهـــدف إلـــى ، باإلضـــافة إلـــى روضـــة لالطفـــال فـــي المخـــیم، و ألهـــالي المخـــیم
  لقیادة والعمل الجماعي .تدریب األطفال والشباب على ا
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  المنظمات الدولیة .2.2
 -(الیونیفم)، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة .2.2.1

  )2011 –األردن، (نساء األمم المتحدة 
یشــمل نشــاطات ومشــاریع تركــز علــى تمكــین المــرأة  ، الذيبرنامج حقوق المرأة االنسانیةنفذ الصندوق 

راتها من خالل التــدریب و المناصــرة و تعزیــز الحقــوق اإلنســانیة للمــرأة و بنــاء المؤسســات و دعــم و تعزیز قد
  ؛ ومن أهدافه:المنظمات غیر حكومیة

القضــاء علــى العنــف الموجــه ضــد المــرأة والطفلــة األنثــى مــن خــالل دعــم اســتراتیجیات الواقیــة و الحمایــة  -
  والمناصرة. 

  یة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة. المساهمة في التطبیق الفعال التفاق -
تعمیق فهم الحكومات العاملین في مجال حقوق اإلنســان و منظمــات األمــم المتحــدة بالعالقــة القائمــة مــا  -

بــین حقــوق اإلنســان و النــوع االجتمــاعي ومــرض نقــص المناعــة المكتســبة (اإلیــدز) بهــدف مكافحــة هــذا 
  الوباء

  ، ومن مشاریعه:من االقتصادي والحقوق االقتصادیةبرنامج األكما نفذ الصندوق 
o  لتنمیــة المهــارات التقنیــة والحیاتیــة فــي المجتمعــات ، في قطاع تكنولوجیا المعلومــاتللنساء تكافؤ الفرص

ــاهمة  ــاء والمســ ــاركة فــــي عملیـــة البنــ ــة لهـــن للمشــ ــاء حــــول الفـــرص المتاحــ ــة الفتیـــات والنســ المحلیـــة ولتوعیــ
  .الفاعلة في سوق العمل

o نفــذ المكتــب ، حیــث المصادر الفنیة لمشروعات المرأة الصغیرة والصغیرة جدُا فــي المنطقــة العربیــة شبكة
اإلقلیمي للیونیفیم مشاریع لــدعم النســاء الریادیــات فــي مجــال المشــاریع الصــغیرة فــي األردن بالتعــاون مــع 

ـــین ـــركاء المحلیــ ـــاریع الشــ ـــن المشــ ــتفیدون مــ ــ. والمســـ ـــر حكومیـــ ـــة والغیــ ة، بـــــرامج تنمیـــــة المنظمـــــات الحكومیــ
 >  تالمشاریع والمؤسسات التي تقدم خدمات مالیة وغیر مالیة للنساء الریادیا

ــة االلكترونیـــــة - ــیح  وذلـــــك فـــــي قریتـــــي ،القریـــ ـــب وملـــ ــاریخي اللــ ـــا التـــ ـــة بتراثهــ ــا الغنیــ ـــة مادبـــ ـــان لمحافظــ تابعتــ
یــة عــن طریــق هــي مبــادرة متعــددة الشــراكات تهــدف إلــى تمكــین المجتمعــات الریفیــة وشــبه الریف، و والــدیني

توظیـــف تكنولوجیـــا االتصـــاالت والمعلومـــات فـــي الحیـــاة الیومیـــة مبـــدیا تركیـــزا واهتمامـــا خاصـــین بتمكـــین 
بتنفیذ هذا المشروع بالشراكة مــع الحكومــة األردنیــة ووزارة االتصــاالت و تكنولوجیــا  وتقوم الیونیفمالمرأة، 

 ،المــرأة الریــاديو  ،المجتمعــات شــبه الریفیــة المــرأة فــيتین، و ســكان القــریمنــه هــم المستفیدون و  المعلومات.
قطــــاع و  ن،المراكـــز االجتماعیــــة فـــي القــــریتی، و الطلبـــة والهیئــــات التدریســـیة واولیــــاء األمـــور فــــي القــــریتینو 

  تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت في األردن 
أن تســاهم فــي یمكــن للمــرأة  اختیــرت الســیاحة كقطــاع واعــد، تمكین المرأة االقتصادي في قطــاع الســیاحة -

هو مــزیج مــن القطاعــات، المهــارات، واألعمــال كالخــدمات، تكنولوجیــا المعلومــات و االتصــال، فتطویره، 
ـــین  ــة بــ ــاهم الموقعــ ـــة التفــ ـــار اتفاقیـ ـــیاحیة. وضــــمن إطــ ـــناعات السـ ـــن الصـ ـــه أخــــرى مــ ـــل، الحــــرف وأوجـ النقـ
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ي فــي قطـــاع الســیاحة فـــي الیــونیفم ووزارة الســیاحة و اآلثـــار، تــم إطــالق مشـــروع تمكــین المـــرأة االقتصــاد
المتوســطة فــي سلســلة القیمــة و لمرأة العاملة في المستویات الــدنیا ن بشكل مباشر هم االمستفیدو و  ؛األردن

ـــین ــة للتمكــ ـــیاحیة، واالوظیفیـــ ـــاطق الســ ــة بالمنــ ـــة المحیطـــ ـــي المجتمعـــــات الریفیــ لمـــــرأة الجامعیـــــة ، والمـــــرأة فــ
  المهتمة في متابعة مستقبل مهني في قطاع السیاحة

  .ملتقى سیدات األعمال والمهن األردني، الذي ینفذه مشروع مركز الحاضنات الریادیة للنساءیل تمو  -
  برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص، )CIDAالوكالة الكندیة للتنمیة الدولیة ( .2.2.2

المتواصــل لجهـــود  مــن دعـــم الوكالــة الكندیــة للتنمیـــة الدولیــة برنــامج دعـــم مبــادرات تكــافؤ الفـــرص جــزء یعتبــر
ردن لتحقیق المساواة بین المرأة والرجل. وتصل المیزانیــة االجمالیــة للبرنــامج الــذي یســتغرق خمــس ســنوات األ
  ملیون دوالر كندي.) 4.6(لى إ

ل البرنامج المشاریع التي تتوافق مع محاور عمله الثالثة وهي:   ویموّ
إطــار موضـــوعات رئیســـیة ، وذلــك فـــي تعزیــز قاعـــدة المعلومــات والمعرفـــة حــول قضـــایا النــوع االجتمـــاعي) 1

ـــاعيهـــــي: تشـــــجیع  ـــوع االجتمــ ـــایا النــ ـــاب المحلـــــي حـــــول قضــ ـــوع ؛ و الخطــ ـــایا النــ ـــة بقضــ ـــاث المتعلقــ ـــم األبحــ دعــ
تعزیــز معرفــة البــاحثین والباحثــات فــي إجــراء دراســات نوعیــة وخاصــة حــول قضــایا النــوع ؛ و االجتماعي والمرأة

  .تشجیع التقییم الذاتي؛ و االجتماعي
  :تنفذ ضمن محور تعزیز قاعدة المعلوماتالتي مشاریع ومن ال 
)؛ الــذي یســاهم البرنــامج فــي 2012 -2011( التحقیق في آلیات تكیف المرأة المتزوجــة العاملــةمشروع  -

  .فةشركة میادین المعر ، وتنفذه دینار اردني )29,006تمویله بقیمة (
ـــروع  - ــ ــ ـــي األردنمشــ ـــان فــــــ ــ ــ ــال والفتیــ ــ ــ ــــاعي للرجـــ ــ ــــوع اإلجتمـــ ــ ــدیات النـــ ــ ــ ــایا وتحـــ ــ ــ ــــول قضـــ ــ ـــة حـــ ــ ــ ــــر  -دراســ ــ كســـ

مركـــز ، وینفـــذها دینـــار اردنـــي )36,885)؛ الـــذي یســـاهم البرنـــامج فـــي تمویلهـــا بقیمـــة (2010(الحـــواجز
  .القدس للدراسات السیاسیة

، ي وتحقیــق المســاواة بــین المــرأة والرجــلبناء القدرات الفردیة والمؤسسیة لمخاطبة قضایا النــوع االجتمــاع ) 2
  :محورهذا التنفذ ضمن التي مشاریع ومن ال

)؛ یســاهم البرنــامج فــي تمویلــه بقیمــة 2012-2011( مشاركة الشــباب فــي تعزیــز المســاواة بــین الجنســین -
  .رواد، وینفذه دینار اردني )27,500(

دینــار  )22,493امج فــي تمویلــه بقیمــة ()؛ یســاهم البرنــ2011(تعزیز حقوق المــرأة والفتیــات فــي القــویرة  -
  .االصندوق األردني الهاشمي للتنمیة البشریة، وینفذه اردني

)؛ یســاهم البرنــامج فــي 2010( تعزیز القدرة المؤسسیة لمؤسسات المجتمع المدني فــي الحاكمیــة الرشــیدة -
  مؤسسة نور الحسین ، وینفذه دینار اردني )57،578تمویله بقیمة (

 تنفــذ ضــمن محــور التــي مشــاریعومــن ال التــي تعــزز المســاواة بــین المــرأة والرجــل. التنمویــة اتمبــادر الدعــم ) 3
  :المبادرات التنمویة
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تعزیـــز مشـــاركة النســـاء فـــي أربـــع مجتمعـــات:  )؛ بهـــدف2012-2011( تمكـــین ومشـــاركة المـــرأةمشـــروع  -
حـــول مبـــادئ التنمیـــة، تـــوفیر الـــدورات التدریبیـــة للنســـاء و مدینـــة معـــان، المریغـــة، الشـــوبك ووادي موســـى. 

ویســاهم البرنـــامج فــي تمویــل هـــذا  ومهــارات التواصــل، باإلضــافة إلـــى تقنیــات التقیــیم الســـریع بالمشــاركة.
  .جمعیة المركز اإلسالمي الخیریة، وینفذه دینار اردني )23,200المشروع بقیمة (

وتر (انترنــت) إنشاء مكتبــة تحتــوي علــى كتــب وأجهــزة كمبیــ )، یهدف إلى2012-2010( جدایلمشروع  -
واألثــاث، لخدمــة النســاء والطــالب والفتیــات والفتیــان فــي المنطقــة. واســتخدام مرافقهــا لالجتماعــات وورش 

) نســاء علــى جمــع وتوثیــق 10العمــل وجلســات روایــة القصــص الشــعبیة؛ وتــدریب مجموعــة مكونــة مــن (
عر والتصــویر. ویســاهم القصص الشعبیة؛ وتدریب نساء ورجال فــي مختلــف المحافــل الفنیــة: الرســم والشــ

  .جمعیة نساء الدیسي، وینفذه دینار اردني )29,896البرنامج في تمویله بقیمة (
 دینــار اردنــي )35,383، ویســاهم فــي تمویلــه بقیمــة (إذاعــة فــرح النــاس ، الذي تقدمــهصار وقتهابرنامج  -

 ).2012-2011، في الفترة (
هـــدف إثـــراء معرفـــة بالفنـــي والخـــدمات االستشـــاریة،  برنـــامج عـــدة مبـــادرات ضـــمن آلیـــة تـــوفیر الـــدعمالینفـــذ * 

  .الشركاء المحلیین وتقویتهم بمجاالت وقضایا ذات أهمیة استراتیجیة في تعزیز المساواة بین المرأة والرجل
.  

 المتدخلةالجهات معارف، تصورات وخبرات أهم  .5
  المجموعة األولى .5.1

 
 المجموعة الثانیة .5.2

IV.    اآللیات والمؤسسات الوطنیة 

  مستوى الدولة والحكومة على .1

  اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة .1.1
وذلك  ،توصیة للجهات المعنیة بالتحول عن التخطیط التقلیدي اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأةقدمت 

عملیات التخطیط ؛ في )2003-1999دمج النوع االجتماعي في خطة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة (ب
لتطویر القطاعي على مستوى المؤسسات الحكومیة، وذلك في القطاعات المختلفة من خطط الوطني وا

 التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة. 
عبر مختلف ، )2008في عام ( "یدا بید"حملة إعالمیة مكثفة تحت شعار تنفیذ قامت اللجنة كذلك ب

تهیئة المجال العام لزیادة المشاركة  بهدف ،وسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمقروءة ومواقع االنترنت

Commentaire [s8]:  الرجاء اكمال ھذا
 الجزء
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ضمن مشروع دمج النوع االجتماعي الذي  وجاءت الحملة االقتصادیة للمرأة على المستویات المختلفة.
 .بالتعاون مع وزارتي التخطیط والعمل ومجموعة نقل كممثل عن القطاع الخاص الوطنیة تنفذه اللجنة

: من قبل اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة من دوق تسلیف النفقةكسب التأیید المجتمعي لمشروع قانون صن
  توعیة المجتمع المحلي بمشروع قانون صندوق تسلیف النفقة.خالل 

مراعاة عملیات التخطیط على من حیث  دمج النوع االجتماعي في الحیاة العامةومن أنشطة اللجنة 
زیادة حساسیة المؤسسات التي ؛ و جات المرأةالمستوى الوطني لدمج النوع االجتماعي، واستجابتها الحتیا

تقدم الخدمات االجتماعیة واالقتصادیة العامة للنوع االجتماعي، (اختیار وزارة العمل كنموذج تجریبي 
تهیئة وتعزیز البیئة الداعمة التي تمكن المرأة من الدخول في و لدمج النوع االجتماعي في القطاع العام). 

(اختیار مجموعة نقل كنموذج تجریبي لدمج مفهوم النوع  دم الوظیفي فیهالقطاع الخاص وتحقیق التق
تطویر قدرات اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، لتنفیذ برامج )؛ و االجتماعي في القطاع الخاص

  .ومشاریع مماثلة
ف على المشاریع المتعلقة بالمرأة التيل رسم خارطة األنشطة المتعلقة بالمرأةوكذلك  یتم العمل علیها  لتعرّ

في مختلف مناطق المملكة، ومعرفة الجهات المنفذة لها،  والكیفیة التي یتم بها تنفیذ تلك المشاریع. 
ف على مدى مواءمة هذه المشاریع وتحقیقها ألهداف االستراتیجیة الوطنیة للمرأة األردنیة (و   2006التعرّ
  .المنبثقة عنها) بمحاورها الرئیسة الخمسة والمحاور الفرعیة 2010 - 

ــة  ــا نفــــذت اللجنــ ــامج العمــــل الســــابع لصــــندوق األمــــم المتحــــدة للســــكان كمــ / محــــور النــــوع  2012-2008برنــ
؛ تعزیـــز القـــدرة الوطنیـــة علـــى حمایـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزیزهـــا ومراقبتهـــا ورفـــع التقـــاریر حولهـــا: االجتمـــاعي

ة الوطنیـــة للتنمیـــة، واألهـــداف اإلنمائیـــة تعزیـــز القـــدرة علـــى متابعـــة مـــدى التقـــّدم نحـــو تحقیـــق أهـــداف األجنـــدو 
لأللفیة، بما یتفق مع اتفاقیة القضاء على جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة واتفاقیــة حقــوق الطفــل، وغیرهمــا 

  متابعة توصیات سیداو؛ و واإلعالم وكسب التأیید لها حقوق اإلنسان، من اتفاقیات
 وحدات متعلقة بالنوع االجتماعي .1.2

) لغایات دمج منظور 2005وع االجتماعي في وزارة التخطیط والتعاون الدولي عام (تم إنشاء قسم الن
النوع االجتماعي في الخطط والمشاریع التنمویة، لتعزیز القدرات المؤسسیة في إطار دمج النوع 
جراء الدراسات الالزمة عن وضع المرأة في المجال التنموي، باإلضافة  االجتماعي في الخطط التنمویة، وإ

  إلى وضع االقتراحات والسیاسات التنمویة المتعلقة بالنوع االجتماعي.
)، إلعداد وتوفیر 2005كما تم إنشاء قسم إحصاءات النوع االجتماعي في دائرة اإلحصاءات العامة عام (

بیانات إحصائیة تتعلق بالنوع االجتماعي، وكذلك بإنشاء قاعدة بیانات خاصة بإحصاءات النوع 
عداد الدراسات المتعلقة بالنوع االجتماعي باإلضافة إلى تنفیذ البرامج التدریبیة في ذات االجتماعي، وإ 

  اإلطار.
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وأنشئ قسم النوع االجتماعي في وزارة التنمیة االجتماعیة والتابع لمدیریة السیاسات واإلدارة االستراتیجیة 
  )، وحدد لهذا القسم المهام التالیة:2010في (حزیران، 

رسم السیاسات ووضع البرامج لدمج مفهوم النوع االجتماعي، ومراعاة احتیاجات الفئات المشاركة في  -
  المختلفة في المجتمع وضمان تكافؤ الفرص.

مأسسة مفهوم النوع االجتماعي على مستوى الوزارة بما في ذلك مدیریات المیدان، وبناء قدراتها  -
  باط.المؤسسیة في مجال النوع االجتماعي من خالل ضابط االرت

العمل على تعریف المعنیین في مدیریات ووحدات الوزارة بمفاهیم النوع االجتماعي، ووضع خطط  -
دارة المعرفة في مدیریة  نشر المعرفة حول منظور النوع االجتماعي بالتنسیق مع قسم التوعیة وإ

  التطویر المؤسسي، ومتابعة تنفیذها.
اعي والمشاركة في وضع السیاسات واالستراتیجیات التي إعداد الدراسات المتعلقة بالمرأة والنوع االجتم -

تهدف إلى تحقیق األهداف الرامیة إلى معالجة قضایا النوع االجتماعي والنهوض بالمرأة وتفعیل 
  مشاركتها بالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة.

الجتماعي، بالتنسیق متابعة تنفیذ بنود المعاهدات واالتفاقیات والمواثیق المتعلقة بدمج منظور النوع ا -
  .مع المدیریات ذات العالقة؛ وخلق آلیات لرصدها

)، وتتشكل من قسم الحمایة القانونیة 2006كما أنشئت وحدة عمل المرأة في وزارة العمل عام (
واالجتماعیة وقسم التمكین االقتصادي، لغایات توفیر الحمایة االجتماعیة للمرأة، وتعدیل القوانین واألنظمة 

  قة بعمل المرأة، باإلضافة إلى خلق فرص عمل جدیدة، ودعم التشغیل الذاتي.  المتعل
  مدیریة تعزیز والحد من الفقر في وزارة التنمیة االجتماعیة .1.3

تعنى بتعزیز إنتاجیة األسر الفقیرة من خالل المشاریع الصغیرة والمشاریع التنمویة اإلنتاجیة التي تنفذ و  
یریة ومراكز تنمیة المجتمع المحلي بهدف المساهمة بالتخفیف من حدة من خالل الوزارة والجمعیات الخ

  الفقر.
صنادیق االئتمان المحلي، وقسم مراكز تنمیة وقسم وتشمل المدیریة قسم المشاریع الصغیرة واإلنتاجیة، 

یجادبرنامج األسر المنتجة والذي تقدم الوزارة كما   المجتمع المحلي.  یهدف إلى زیادة دخل األسر وإ
المزید من فرص العمل، وتقدیم التدریب المهني وبرامج التوعیة والتثقیف ألهالي المجتمع من خالل مراكز 

) بقیمة 2008) مشروع خالل عام (204تنمیة المجتمعات المحلیة والجمعیات الخیریة. وقد تم تمویل (
) أسرة بمشاریع 140تم تأهیل ( 2009) ألف دینار. وحتى نهایة شهر أیلول من العام 341بلغت (

  ) ألف دینار.264إنتاجیة بقیمة (
  صندوق المعونة الوطنیة .1.4

الذي یعد من اآللیات التابعة  1986أنشأت وزارة التنمیة االجتماعیة صندوق المعونة الوطنیة في عام 
، )2010تنظیمیًا لوزراة التنمیة االجتماعیة، بحسب الهیكل التنظیمي للجهاز الحكومي في األردن للعام (
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؛ ویهدف إلى حمایة ورعایة األفراد واألسر المحتاجة من خالل تقدیم  ولكنه مؤسسة مستقلة إداریًا ومالیًا
المساعدات النقدیة المتكررة والطارئة، والعمل على التأهیل وتوفیر فرص العمل والتدریب المهني لمنتفعي 

  الصندوق، باإلضافة إلجراء البحوث والدراسات العلمیة.  
ن فئاته المستهدفة المرأة التي ال معیل لها ( عزباء، ارملة، مطلقة ، زوجة غیر األردني) وهي ومن ضم

المرأة التي توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج، سواء كان لها أوالد أم ال؛ وكذلك البنت التي تجاوز عمرها 
تتمكن من الحصول على  ) عام ولم یسبق لها الزواج ولیس لها معیل شرعي قادر على إعالتها ولم18ال(

  عمل أو األردنیة المتزوجة من غیر األردني وغیر قادر على إعالتها.
)، التي 2009وقد تم إنشاء وحدة للتدریب والتشغیل تابعة للصندوق ألفراد األسر الفقیرة بدایة عام (
والقادرین على تستهدف فئات العاطلین عن العمل من أفراد األسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنیة 

العمل؛ ومن أفراد األسر الفقیرة، وتشغیلهم، وذلك بالتنسیق ما بین وزارة العمل ووزارة التنمیة االجتماعیة 
  وصندوق المعونة الوطنیة ومؤسسة التدریب المهني.

  2011اللجنة الثالثیة الوطنیة لإلنصاف في األجر  .1.5
نیة لشؤون المرأة، ضمن الجهود الهادفة إلى إرساء یترأس هذه اللجنة وزیر العمل واللجنة األردنیة الوط

جراء التعدیالت القانونیة الالزمة للقضاء على فجوة  إطار مؤسساتي لتعزیز اإلنصاف في األجر، وإ
، بدعم من منظمة العمل الدولیة لتعزیز 2011األجور بین الجنسین، وتم إطالق اللجنة في تموز/ 

  مالت في األردن.اإلنصاف في األجر بین العمال والعا
  في اللجنة الوطنیة لشؤون المرأةمكتب الستقبال شكاوى المرأة  .1.6

حل شكاوى المرأة العاملة من خالل تمثیل  على المساهمة فيفي وزارة العمل وتعمل وحدة عمل المرأة  
  .حد موظفیها في مكتب شكاوى المرأة في اللجنة الوطنیةأ

  التمویل الزراعي .1.7
زراعي المصدر الرسمي الرئیسي المتخصص في عملیة التمویل تعتبر مؤسسة اإلقراض ال

الزراعي؛ وتنفیذًا لتوجهات الحكومة نحو الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، تتبنى المؤسسة وتطور برامج 
للمؤسسة دور بارز في تنشیط دور المرأة  تمییز على أساس الجنس؛ لذلك فإندون  إقراضیة موجهة،

عدد قروض إجمالي من  للنساء عدد القروض الممنوحةوتتزاید نسب  ،البادیةخاصة في مناطق الریف و 
  .)2009–2006لسنوات (ل التوالي %) على37%،36،%35%،30(التي بلغت  المؤسسة

)، من أصل 2011) ملیون دینار خالل النصف االول من العام الحالي (2,7تم تمویل ما مجموعه (كما 
) مالیین دینار من اجمالي القروض المقدمة للمزارعین 5الغة (مخصصات مشروع القروض الصغیرة الب

%) من المستفیدین الحاصلین على 60لتنفیذ مشاریع أسریة مدرة للدخل وسریعة االنتاجیة؛ بحیث أن (
%) هم 40قروض زراعیة ضمن هذا المشروع من ربات االسر والنساء العامالت في القطاع الزراعي، و(

  العمل.من الفئات العاطلة عن 
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أحد أقسام مدیریة المشاریع والتعاون الدولي، التي تتولى اإلشراف ومتابعة  االجتماعي قسم النوعویعد 
المشاریع الموجهة، وتسویق الخدمة اإلقراضیة بأنواعها من خالل ابتكار أسالیب جدیدة وفتح مجاالت 

اعي ووضع الخطط الخاصة به؛ كما یقع استثماریة في التنمیة الریفیة مع التركیز واالهتمام بالنوع االجتم
  على عاتق قسم النوع االجتماعي نشر وتعمیم مفهوم النوع االجتماعي بین العاملین في المؤسسة.

خدمات تمویل خدمات تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة التي یقدمها صندوق التنمیة والتشغیل/ ریادة 
ض المباشر وغیر المباشر، باإلضافة إلى خدمات غیر من اإلقراوذلك والمتوسطة،  المشاریع الصغیرة

مالیة من التدریب والتأهیل وخدمات تطویر األعمال، وعمل دراسات االحتیاجات التدریبیة واإلقراضیة، 
    باإلضافة إلى ترویج وتسویق خدمات ومنتوجات المقترضین.

  ة على الشكل التالي:خدمات تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطوتأتي 
ویقسم برامجه إلى العدید من البرامج، مثل برامج تمویل إنشاء المشاریع الجدیدة؛ : اإلقراض المباشر -

وتطویر المشاریع القائمة، ودعم األنشطة المدرة للدخل، والمشاریع الریادیة، والمشاریع الجماعیة، 
رنامج تمكین وتمكین سكان المخیمات،، وبرنامج تمكین سكان مناطق جیوب الفقر، إضافة إلى ب

  المرأة الریفیة.
المباشر: وهو أحد برامج الصندوق اإلقراضیة الذي یعمل على إقراض المؤسسات  اإلقراض غیر -

  والهیئات:
مؤسسات التمویل المیكروي: یعتبر صندوق التنمیة والتشغیل مظلة لمؤسسات التمویل   ) أ(

عاد إقراضها المیكروي ، ویقرض الصندوق هذه المؤسسات بمقدار ملیون دینار سنوی ا، لیُ
للمواطنین إلنشاء المشاریع الفردیة والمشاریع المیكرویة الرسمیة وغیر الرسمیة، شریطة تمویل 

 % ) من هذه القروض في المناطق الریفیة.30(
مراكز إقراض میكرویة محلیة ومراكز االئتمان للجمعیات: وهو برنامج لتقدیم القروض   ) ب(

اطلین عن العمل في البیئات المحلیة والمناطق الریفیة، من خالل الصغیرة إلى األفراد الفقراء والع
تمویل الجمعیات المنتشرة في المناطق الجغرافیة المختلفة والبعیدة، ویصل سقف اإلقراض لهذه 

ألف دینار لیعاد إقراضه للمواطنین على شكل قروض، وغالبًا    ) مائة100الجمعیات إلى مبلغ (
  تكون هذه المشاریع منزلیة.
) ارتفاعا ملحوظًا في نشاط الصندوق اإلقراضي اإلجمالي، من 2011وقد شهد النصف األول من العام (
؛ 4378حیث عدد المشاریع الذي بلغ ( قیمة وصلت إلى أكثر من عشرة مالیین دینار ب) مشروعًا

 %) من المشاریع،79حصلت اإلناث على (و ) فرصة عمل؛ 4754( تم توفیرو دینار)،  10,521,406(
  %) من فرص العمل.77%) من قیمة التمویل، وعلى (66و(

  )، یهمنا البرامج التالیة:2011وفیما یتعلق بالتمویل الذي تم رصده في النصف األول من العام (
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المخیمات، بسقف و البادیة و برنامج تمكین المرأة الریفیة، لتمویل مشاریع النساء في مناطق األریاف  -
 روع.) دینار للمش2000یصل إلى (

برنامج تمكین سكان مناطق جیوب الفقر، الذي یهدف الى تمكین سكان مناطق جیوب الفقر  -
، وذلك من خالل تمویل إنشاء مشاریع إنتاجیة جدیدة لهم في القطاع المنظم  اقتصادیًا واجتماعیًا

لك والمشاریع المنزلیة للسیدات، والتي تساهم في التشغیل الذاتي وتحسن من مستوى معیشتهن، وذ
) دینار للمشروع، تسدد خالل ست سنوات ومهلة سداد مدتها 10,000بسقف إقراض عشرة آالف (
 ) % ثابتة سنویا .5ستة أشهر وبمعدل مرابحة (

المشاریع المیكرویة، التي تتم من خالل برنامج تمویل المشاریع الدقیقة (المیكرویة) بالتعاون مع وزارة 
إلسالمي للتنمیة/جدة، الذي یقدم فرصة الحصول على تمویل یصل إلى التخطیط والتعاون الدولي والبنك ا

) دینار بنظام المرابحة االسالمیة إلنشاء المشروع، وینتفع منه المواطنین من الذكور واإلناث من 2500(
العاطلین عن العمل ومن خریجي الجامعات أو المعاهد أو المدارس المهنیة؛ والعاملین المهرة وصغار 

والتجار، والنساء اللواتي یعولن أسر فقیرة؛ واألسر الفقیرة الریفیة المنتجة، وأصحاب المشاریع  الحرفیین
  .حتیاجات الخاصة النشطین اقتصادیاالدقیقة الجدیدة، وذوي اال

 المنظمات والشبكات النسائیة  .2

نیة (راجع الجزء اإلنسانیة والقانو ترویج  نشیط على بشكل في لبنان المنظمات النسائیة من العدید تعمل
 التوعیة وحمالت الترافع علىا عمله ركزتحیث  للنساء العمل وحقوق الحقوق االقتصادیةاألول) وكذلك 

 المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء لجنة بمعاهدات بالتزاماته لبنان امتثال لضمان االجتماعیة
  الدولیة. العمل ومنظمة

    االتحاد النسائي األردني العام .2.1
یجاد و  ة؛الشامل النهوض بواقع المرأة األردنیة ودمجها في عملیة التنمیةیسعى االتحاد النسائي لغایات  إ

غایاته  تحقیقلبناء القدرة المؤسسیة لالتحاد ؛ و بین الرجل والمرأة توازن حقیقي واقعي ومقبول في األدوار
  ت: المنبثقة عن الغایا األهداف، ومن التي  تتالءم ومتطلبات العصر

مكانیات المرأة السیاسیةا -   .واالقتصادیة والثقافیة لعمل على تطویر قدرات وإ
  من خالل التدریب والتأهیل. طویر وتحسین الكفاءة الذاتیة لمهارات وقدرات المرأةت -
  واالجتماعیة والسیاسیة في بناء المجتمع یادة مشاركة المرأة في المجاالت االقتصادیةز  -
  .المستویات ذات العالقة المرأة على مختلف یادة والوعي بأهمیة دورز  -
  .المرأة وحقوقها داث التغییر المؤثر على صانعي القرار تجاه دورإح -
الكاملة للمرأة في المواقع  لسعي إلى الحد من كافة أشكال التمییز الذي یحول دون المشاركةا -

  .المختلفة



68 | P a g e  

 .أدائه المؤسسيطویر ، و توأنشطته كما ونوعا نویع وتطویر برامجه ومشاریعهت -
قلیمیات -  .ودولیا وسیع مجاالت التعاون والتنسیق البناء محلیا وإ

التوعیة المجتمعیة، مجال ، و والقانوني التمكین السیاسيرامج ومشاریع تتعلق بمجال االتحاد ب یقدم
حاد ، لالتوالتبادل الثقافي، وتفعیل مراكز التنمیة االجتماعیة، وكذلك برنامج بناء القدرة المؤسسیة

یقع ؛ الذي باإلضافة إلى برنامج التمكین االقتصادي؛ النسائیة األعضاء فیه والجمعیات وفروعه
وما تعود به  ،ولویات االتحاد لمساهمته في توفیر فرص عمل للنساء وبخاصة الفقیرات منهنأضمن 

  .المستفیدین من مردود مادي وتحسین لمستوى معیشة أفراد األسرة
  ردنمـؤسـسة نهـر األ .2.2

تعزیز دینامیكیة المجتمع األردني من خالل إیجاد ودعم برامج اجتماعیة تكمن رسالة المؤسسة في 
واقتصادیة وثقافیة مستدامة مستقاة من االحتیاجات واألولویات الوطنیة هدفها تمكین المجتمعات واألفراد 

  وذلك بالشراكة مع الجهات المعنیة
اقتصادیة من أجل المرأة األردنیة، سعیًا  - إقامة مشاریع اجتماعیة  مؤسسة في بدایة مسیرتها إلىالبادرت 

منها إلى توفیر فرص العمل التي تعّزز وسائل رزق المرأة وعیشها، في الوقت الذي عملت فیه المؤسسة 
على تطویر مهارات المرأة في إنتاج الحرف الیدویة وفي المبادرة إلى إقامة المشاریع وتنظیمها. وقد عادت 

ه المشاریع بالفائدة والمنفعة على اآلالف من األردنیین، بصورة مباشرة وغیر مباشرة، وهي تواصل هذ
  إدرار الدخل للمجتمعات المحلیة واُألَسر األكثر واألسرع تعرضًا للمخاطر.

  نور الحسینمـؤسـسة .2.3
واالقتصادیة  الجتماعیةتحسین نوعیة حیاة األردنیین عن طریق النهوض إلى تلبیة حاجاتهم اتم إنشاؤها ل

قلیمیة للتمیز.   یجاد نماذج تنمویة إبداعیة، ووضع معاییر وطنیة وإ   المتنوعة، وإ
وأسهمت برامج المؤسسة ومشروعاتها في تجاوز مفهوم اإلحسان المرتبط بممارسات العمل الخیري إلى 

ة في خمسة مجاالت رئیسیة تعمل المؤسس و .مبدأ المشاركة الشعبیة الفاعلة في التخطیط التنموي تأصیل
والفنون،  المتكاملة للمجتمع، وصحة الطفل واألسرة، والمرأة والمشاریع الصغیرة، و الثقافة هي: التنمیة

  وتمویل المشروعات الصغیرة
    االتحاد العام للجمعیات الخیریة    .1.4

تماعیة المستدامة من إلى انتقال متدرج من مفهوم الرعایة االجتماعیة إلى التنمیة االج یسعى االتحاد
خالل تطویر آلیات عمل الجمعیات الخیریة واالرتقاء به إلى عمل مؤسسي قادر وفاعل لخدمـة الوطـن 

  ؛ ومن أهدافه:والمواطـن
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تنسیق جهود االتحادات في كافة المحافظات المنضمة لعضویته، والمساهمة في التخطیط االجتماعي  -
  تجنب التكرار واالزدواجیة في تقدیم الخدمة. على المستوى الوطني، لتحقیق التكامل و 

دعم االتحادات والجمعیات الخیریة في أدائها  رفع مستوى الخدمة االجتماعیة في المملكة من خالل -
؛ و وتطویر خدماتها وبرامجها، مالی لمهامها  ،توفیر المعلومات المتعلقة بالعمل االجتماعيًا وفنیَا

  لة بعمل الجمعیات الخیریة.وخاصة المعلومات واإلحصاءات المتص
قامة مشاریع إنتاجیة صغیرة من خالل قروض میسرة، وتوفیر فرص عمل جدیدة للمواطنین  - تمویل وإ

بالتعاون مع اتحادات المحافظات والجمعیات الخیریة في ، األردنیین في المجتمعات المحلیة
  .المحافظات

ات عن طریق االتحادات، وتنفیذ ودعم مشروعات تقدیم المساعدات المالیة والعینیة والفنیة إلى الجمعی -
العمل االجتماعي التي یتبناها المجلس التنفیذي، وتلك التي تنفذهـا الجمعیات الخیریة واتحادات 
المحافظات، باإلضافة إلى تقدیم المساعدات للحاالت االجتماعیة الطارئة، وذلك ضمن اإلمكانات 

  ـام.المالیة والعینیة المتوفرة لالتحاد الع
  .تحادات المحافظاتاتأمین مصادر مالیة إضافیة لتمویل مشاریع االتحاد العـام ومشاریع  -
  .حسم ما ینشأ من خالفات في نطاق الجمعیات الخیریة -
خاصة التي تدیر فروعًا لها في  ،توثیق صالت التعاون مع المنظمات غیر الحكومیة في الخارج -

  .المملكة
  ردنيملتقى سیدات األعمال والمهن األ  .1.5

 لغایات دعم المرأة االردنیة صاحبة االعمال والمهن وزیادة مساهمتها في االقتصادتأسس الملتقى 
من خالل التدریب والدعم الفني ودعم  االقتصادیة واالجتماعیة ز مكانة المرأةیعز ، ویسعى إلى تاالردني

مرأة للوصول إلى مواقع صنع وتأهیل ال ،لسیدات األعمال ورفع أداء المرأة المهني المصالح المشتركة
  ؛ ومن أهـدافه:القرار

  .ة األردنیة في مختلف المهن واألعمال التي تتوالهاأرفع مستوى أداء المر  -
جتماعیة قتصادیة واالتشجیع المرأة على تحمل مسؤولیاتها في المجتمع بما یدعم مسیرة التنمیة اال -

یجاد فرص متكافئة في هذه المج  .االتوالسیاسیة والثقافیة وإ
 .السعي لرفع مكانة المرأة األردنیة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة -
  توثیق أواصر التعاون بین الهیئات التطوعیة والنسائیة في األردن والهیئات العربیة والدولیة المماثلة -
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V.  اتساق الواقع الوطني مع التزامات  البلد الدولیة 

، إلـــى تســـاوي النســـاء والرجـــال فـــي 1945تحـــدة الـــذي اعتمـــد فـــي ســـان فرنسیســـكو عـــام أكـــد میثـــاق األمـــم الم
ــان للمـــرأة الــــذي أكـــده المیثـــاق، أنشــــأت لجنـــة مركــــز المـــرأة عــــام   1946الحقـــوق، وانطالقـــًا مــــن حقـــوق اإلنســ

  باعتبارها لجنة تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي.
ــا الشـــرعة الدولیـــة لحقـــوق اإلنســـان، وهـــي اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان،  وتوالـــت المواثیـــق الدولیـــة ومنهـ

ـــادیة  ــ ــالحقوق االقتصـــ ــ ــ ـــاص بــ ــ ـــدولي الخـــ ــد الـــــ ــ ــ ـــیة، والعهــ ــ ـــــة والسیاســـ ـــالحقوق المدنیـــ ــ ــــاص بـــ ـــدولي الخــــ ــ ــد الـــ ــ ــ والعهــ
  واالجتماعیة والثقافیة والبروتوكوالن االختیاریان الملحقان بهما.

، علــى 1966ة واالجتماعیــة والثقافیــة لعــام وفي هذا اإلطــار، أكــد العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادی
) علــى أن "تتعهــد الــدول األطــراف فــي العهــد الخــاص بتــأمین 3عدم التمییز بین البشر، حیــث نصــت المــادة (

الحقــوق المتســاویة للرجــال والنســاء فــي التمتــع بجمیــع الحقــوق االقتصــادیة واالجتماعیــة والثقافیــة المدونــة فــي 
  هذا العهد".

تبنــت المجموعــة الدولیــة اتفاقیــات خاصــة بحقــوق المــرأة، إذ تبنــت الجمعیــة العامــة اتفاقیــة ومــن جانــب آخــر، 
 3، وقــد وقــع األردن علــى االتفاقیــة فــي 1979القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة (ســیداو) عــام 

  .1992) تموز عام 1، وصادق علیها في (1980كانون األول 
ى أنــه بــالرغم مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل تقــدم حقــوق اإلنســان ومســاواة وقــد جــاء فــي دیباجــة االتفاقیــة: علــ

المــرأة، فإنــه ال یــزال هنــاك تمییــز واســع النطــاق ضــدها، ونعلــن مجــددًا أن هــذا التمییــز یشــكل انتهاكــًا لمبــادئ 
ــ ي المســـاواة فـــي الحقـــوق واحتـــرام كرامـــة اإلنســـان وعقبـــة أمـــام مشـــاركة النســـاء والرجـــال علـــى قـــدم المســـاواة فــ

  الحقوق السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة لدولهن ویعیق نمو ورخاء المجتمع واألسس.
ــا یقتضـــي الحـــال اتخـــاذه مـــن  وفـــي هـــذا الصـــدد، ذهبـــت المـــادة الحادیـــة عشـــرة إلـــى اتخـــاذ الـــدول األطـــراف مـ

ســاوي الرجــل والمــرأة تدابیر للقضاء على التمییز ضد المرأة في میــدان العمــل، لكــي تكفــل لهــا، علــى اســاس ت
  الحقوق نفسها.

/ب) فقــد أكــدت علــى الحــق فــي التمتــع بفــرص التوظیــف نفســها، بمــا فــي ذلــك تطبیــق معــاییر 11أمــا المــادة (
  االختبار ذاتها في شؤون التوظیف.

  /د)، التي أكدت على الحق في المساواة في األجر، بما في ذلك االستحقاقات.11/1وكذلك المادة (
ــاد ــــت المـــ ـــد والبطالـــــة 11/1ة (كمـــــا قضـ ـــاالت التقاعــ ـــیما فـــــي حــ ــــمان االجتمـــــاعي، وال ســ ـــي الضـ ــــالحق فــ /د) بـ

والمــرض والعجـــز والشــیخوخة وأي شـــكل آخـــر مــن أشـــكال عــدم القـــدرة علـــى العمــل، وكـــذلك الحــق فـــي إجـــازة 
  مدفوعة األجر.

ألجــر، أو مــع /ب، والــذي یقضــي بإدخــال نظــام إجــازة األمومــة المدفوعــة ا11/2ومــن بنــود االتفاقیــة، المــادة 
ــــالوات  ــ ــدمیتها أو العــ ــ ــ ـــغلها أو أقـ ــ ـــي تشــ ــ ــة التــ ــ ــ ــــرأة الوظیفـ ــ ــد المـ ــ ـــة دون أن تفقـــ ــ ـــة مماثلــ ــ ـــا اجتماعیــ ــ ــــع بمزایــ ــ التمتـ

Commentaire [f9]:   البد أن یخصص
ات التي صادق ( ذكر االتفاقی1ھذا الجزء إلى

ما  ىاالتساق ...بمعن ىمد )2علیھا األردن ثم 
عمل األردن لترجمة التزاماتھ الدولیة 
(المصادقة على االتفاقیات المختصة) على 
مستوى التشریعات والسیاات 
والبرامج....ولیس فط ذكر أھم االتفاقیات 
 الدولیة 
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االجتماعیـــة، وذهبـــت المـــادة الرابعـــة مـــن االتفاقیـــة إلـــى اتخـــاذ تـــدابیر خاصـــة تهـــدف التعجیـــل بالمســـاواة بـــین 
  ة في مجال التوظیف.الرجال والنساء ومن بینها اتخاذ التدابیر اإلیجابیة المؤقت

/ب) على الحق في الحصــول علــى القــروض المصــرفیة، والرهــون العقاریــة وغیــر ذلــك 13كما أكدت المادة (
  من أشكال االئتمان المالي.

  /أ) الحق في االستحقاقات األسریة.13وأقرت في المادة (
قضــاء علــى التمییــز ضــد المــرأة ) الــدول األطــراف باتخــاذ جمیــع التــدابیر المناســبة لل14/2كما ألزمت المادة (

في المناطق الریفیة لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجــل، المشــاركة فــي التنمیــة الریفیــة واالســتفادة 
  منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

  /أ المشاركة في وضع وتنفیذ التخطیط اإلنمائي على جمیع المستویات.14/2
ـــن ـــة مـ ـــود الدولیـ ــار الجهـ ـــام  وفــــي إطــ ـــا) عــ ـــان فــــي (فیینـ ـــؤتمر حقــــوق اإلنسـ ـــد مـ ــة، أكـ ـــؤتمرات الدولیــ خــــالل المـ

ــا اعتبــــر مــــؤتمر 1993 ــة نــــواحي الحیـــاة علــــى أســــاس الجــــنس، كمــ ، علـــى ضــــرورة مكافحــــة التمییــــز بــــین كافــ
ــاهرة عــــام  ـــي القــ ـــا امــــر أساســــي لتحقیــــق التنمیــــة 1945اإلســــكان فـ ـــرأة وتحســــین مركزهـ ــین المـ ، علــــى أن تمكــ

ــادیة واالجتماع ــذ عــــام االقتصــ ــائي منــ ــم المتحــــدة اإلنمــ ــد برنــــامج األمــ علــــى  1995یــــة والسیاســــیة والبیئیــــة، وأكــ
ضـــرورة تكـــریس المســـاواة بـــین المـــرأة والرجـــل كمبـــدأ أساســـي دون تمییـــز، والمســـاواة فـــي فـــرص المشـــاركة فـــي 

  صنع القرارات السیاسیة واالقتصادیة.
للنهـــوض بمكانـــة المـــرأة ولتعزیـــز دورهـــا.   لتعجیـــل الجهـــود 1995وجـــاء مـــؤتمر المـــرأة الرابـــع فـــي بكـــین عـــام 

فــي مدینــة مكســیكو، ثــم عقــد مــؤتمر كوبنهــاكن  1975والجدیر بالذكر، إنه عقد مؤتمر دولیــًا للمــرأة فــي عــام 
ــام 1980فـــي عــــام  ــدها مـــؤتمر نیروبــــي عــ ــه اســـتراتیجیات نیروبــــي التطلعیــــة،  1985، وبعــ الـــذي وضــــعت فیــ

ــالمرأة و  القضــــاء علـــى التمییــــز علـــى أســــاس الجـــنس، مســــتندین إلــــى والتـــي تضــــمنت خطـــة عملیــــة للنهـــوض بــ
  مبادئ المساواة المقررة على الشرعیة الدولیة لحقوق اإلنسان.

والــذي تعــرف علــى مــا تحقــق  2000ونیویــورك عــام  5وأخیــرًا عقــد المــؤتمر العــالمي الخــامس للمــرأة بیجــین +
ــد مــــرور خمــــس ســــنوات، و  ــین بعــ ــتراتیجیات ومنهــــاج عمــــل مــــؤتمر بیجــ الــــذي التزمــــت بموجبــــه الــــدول مــــن اســ

المشــاركة بإعــداد اســتراتیجیات وطنیــة وفقــًا لمحــاور بیجــین، ومــا تــم تحقیقــه مــن هــذه االســتراتیجیات. وقــد تــم 
  بحث اإلنجازات والعقبات والتحدیات الراهنة والتي تؤثر على التنفیذ لمنهاج عمل بیجین.

آخرهــا، وقــد قــدم فــي  5منهــاج بكــین، وكــان بكــین +وقــدمت األردن إلــى األمــم المتحــدة ثالثــة تقــاریر متعلقــة ب
ـــالح 2009 ــذ بـــــرامج اإلصــ ـــزم بتنفیـــ ــة، إذ التــ ـــن االتفاقیـــ ـــدمًا فـــــي مجـــــاالت متعـــــددة مــ ، حیـــــث ســـــجل األردن تقــ

  .*والتطویر السیاسي واالقتصادي واالجتماعي

                                                   
رأة ( * ى جمیع أشكال التمییز ضد الم )، 2009-2005المسودة النھائیة لتقریر األردن الخامس حول تنفیذ اتفاقیة القضاء عل

.10إعداد: اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، ص   
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ادرة ، الصــ1951الخاصــة بــاألجر المتســاوي،  100ومــن جانــب آخــر، جــاءت المصــادقة علــى االتفاقیــة رقــم 
عــن منظمــة العمــل الدولیــة، والتــي یترتــب علــى الــدول بموجبــه الــنص علــى المســاواة فــي األجــر بالتشــریعات، 
  مما یستوجب مع ذلك تعدیل قانون العمل بالنص صراحة على المساواة في األجر بین العمال والعامالت.

ــم ( ــذلك االتفاقیــــة رقــ ــأن التمییــــز فــــي فــــرص العمــــل وفــــي الوظیفــــة، 111وكــ ، والتــــي تلتــــزم الــــدول 1958) بشــ
بمقتضاه باألهداف األساسیة لتنمیة تكافؤ الفرص والمســاواة فــي المعاملــة، باتخــاذ السیاســات الوطنیــة الرامیــة 
إلنهاء كافة أشكال التمییز في فــرص العمــل وفــي الوظیفــة.  باإلضــافة إلــى اتفاقیــة العمــال ذوي المســؤولیات 

ــم ( ــم ()، واتفاقیــــة حمایــــة األ156العائلیــــة رقــ ــدد، تبنــــت وزارة العمــــل مشــــروع 183مومــــة رقــ ــذا الصــ )، وفــــي هــ
) بالتعـــاون مــع منظمــة العمـــل الدولیــة، ومشـــروع العمــل فـــي 221العمــل الالئــق وقضـــایا المــرأة العاملـــة رقــم (

  ).177المنزل رقم (
قرارهــا ، جــاءت األهــداف اإلنمائیــة لأللفیــة الثالثــة، والتــي تــم إ8/7/2000وعلى الصــعید الــدولي، وفــي تــاریخ 

) دولــة جمیعهــا أقــرت بهــذه األهــداف والتزمــت 191من قبل جمیع الدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة وهــي (
ــار فوائــــد تنمویــــة مــــن خــــالل  ــأتي بإطــ ــدابیر لتحقیــــق هــــذه األهــــداف، والتــــي تــ بهــــا، وقــــد اتخــــذت كثیــــر مــــن التــ

  األهداف.االستراتیجیات والسیاسات والمبادرات التي اتخذتها الحكومات لتحقیق هذه 
ومن هذه األهداف القضاء على الفقر المــدقع، الجــوع، وتقریــر المســاواة بــین الجنســین، وتمكــین عمــل المــرأة، 

  فضًال عن إقامة شراكة عالمیة من أجل التنمیة.
ــا یتعلـــق باالتفاقیـــات العربیـــة، جـــاءت االتفاقیـــة العربیـــة رقـــم ( بشـــأن المـــرأة العاملـــة،  1976) لســـنة 5أمـــا فیمـ

د الحـــد األدنـــى لحقـــوق المـــرأة العاملـــة التـــي یجـــب أن تتضـــمنها التشـــریعات العربیـــة، وقـــد صـــدرت والتـــي تجســـ
هذه االتفاقیة عن الدورة الخامسة لمؤتمر العمل العربي الذي انعقــد فــي االســكندریة بجمهوریــة مصــر العربیــة 

  .1976في آذار 
لمنصــوص علیهــا فــي هــذه االتفاقیــة حــد ) من االتفاقیة على مــا یلــي: "تعتبــر األحكــام ا20وقد نصت المادة (

أدنـــى لمـــا یجـــب أن تـــوفره تشــــریع العمـــل، والتأمینـــات االجتماعیـــة للمــــرأة العاملـــة، وال یجـــوز أن یترتـــب علــــى 
االنضـــمام إلـــى هـــذه االتفاقیـــة، االنتقـــاص مـــن أیـــة مزایـــا أو حقـــوق نقدیـــة أو عینیـــة، یـــنص علیهـــا التشـــریع أو 

  ماعیة أو الغرض المعمول به في أیة دولة من الدول المنضمة إلیها".األحكام القضائیة أو االتفاقات الج
وقـــد أكـــدت االتفاقیـــة علـــى حـــق المســـاواة بـــین الرجـــل والمـــرأة فـــي ظـــروف وشـــروط العمـــل والتـــدریب المهنـــي، 
ــاواة  ــتخدام بــــین الرجــــل والمــــرأة فــــي كافــــة مجــــاالت العمــــل، حــــال مســ ــافؤ الفــــرص فــــي االســ وعلــــى ضــــمان تكــ

ــوانین العمــــل فــــي كــــل القطاعــــات بمــــا فــــي ذلــــك قطــــاع المــــؤهالت، فضــــًال عــــ ــاواة الرجــــل والمــــرأة فــــي قــ ن مســ
  الزراعة.

ــاء علــــى اإلرادة  ـــتور، وبنــ ــام الدسـ ـــى أحكــ ــتنادًا إلـ ـــة، واســ ـــة والعربیـ ـــالمواثیق الدولیـ ـــًا مــــن التــــزام األردن بـ وانطالقـ
األردنیـــة لشـــؤون المـــرأة السیاســیة العلیـــا، اتخـــذت الحكومـــات انطالقــًا مـــن جهـــود بـــرامج مكثفـــة للجنــة الوطنیـــة 

ــــى  ــــدیالت التـــــي تمـــــت علـ ـــك التعـ ــــي ذلــ ــا فـ ــدابیر بمـــ ــ ــــراءات والتـ ــــر مـــــن اإلجـ ــة، كثیـ ــــر الحكومیـــ والمنظمـــــات غیـ
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ــارة إلیــــه  ــم اإلشــ ــام جدیــــدة، وتعــــدیل بعــــض النصــــوص كمــــا تــ ــافة أحكــ ــانون العمــــل، بإضــ ــا قــ التشــــریعات، ومنهــ
، والذي یحقــق التمكــین االقتصــادي للمــرأة، وكــذلك تعــدیل قــان ون ضــریبة الــدخل، والضــمان االجتمــاعي، سابقًا

  والتقاعد، واألحوال الشخصیة، وغیرها من القوانین.
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 لث: التشخيصالجزء الثا 
 

 المتعلقة الدولة/للبلدااللتزامات الدولیة االنجازات و  المذكورة أعاله، الوطنیة المبادرات تقییم استنادا إلى
الوطنیة  المبادراتتقییم و  )الجزء األول( ین الخاص والعامالمجال في والمساواة بین الجنسین بوضع المرأة
، )الجزء الثاني( وتمكین المرأة لحقوق االقتصادیةبا ذات الصلة دولة/للبلدااللتزامات الدولیة واإلنجازات و 

 على مستویین والتحلیل یةمكتبال مراجعةالنتائج  وتقییم وتحلیل لتلخیص الجزء الثالث یخصصسوف 
من أجل تحدید الفرص المتاحة  هاتمكینو االقتصادیة  حقوق المرأةو والمساواة بین الجنسین حقوق المرأة 

  والعراقیل أمام تمتع المرأة وتمكینها بما في ذلك اقتصادیا.

التشریع مرآة المجتمع، والنظام القانوني هو انعكاس للبنى السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة. ولذلك فإن 
في معًا في األسرة و والرجل  دور المرأة ترسمت والقوانین واألنظمة من مواد وبنود ما تتضمنه التشریعا

 هماوسیلة لتعبیر تكون  وفي نفش الوقتلقیادة والجماهیر وبالتالي غالبا ما تعكس رغبة االمجتمع 
  وفي هذا الجزء المخصص للتشخیص المقارن بین المستویین سیتم التحلیل لیحدد:اإلیدیولوجي. 

مباشر و/أو غیر مباشر في السیاسات والتشریعات وفي  رألي استثما األردنیةلدولة جهود ا -
اإلجراءات المالیة من أجل تحقیق المساواة بین الرجال والنساء وكذلك إزالة جمیع أشكال التمییز ضد 

  المرأة، 
ن كان طبع مؤقت، أو حد قید أي - أي  وأ تقلید أو ممارسة وأ سیاسة أو یفرضها القانون حتى وإ

   .بكل حق من الحقوق التمتع أمام طریقة أخرى
لمرأة ا إعمال حقوقفي  تساهم، و بعضها البعضدعم تالدولیة اإلقلیمیة و الدولة التزامات  إذا كانت -

ذا كان في و  یةاإلنسان  یمكن أن تكونما ( إن لم یكن؟) (كیف نعمالمساواة بین الجنسین، وإ
 ؟)األسباب

اقتراحها للمناقشة من طرف الجهات المتدخلة الرئیسیة في البلد بما في ما هي األولویات التي یمكن  -
ذلك منظمات المجتمع المدني (المنظمات غیر الحكومیة التنمویة والنسائیة، غرف التجارة، وسائل 
اإلعالم، البرلمانیون/ات، منظمات التجارة...)  وشركاء آخرون (الممولون) وذلك من أجل إجراء 

 ستوى التشریعي أو المؤسساتي إصالحات على الم

I.  ،الوضع وتحسیناإلنجازات والمساواة بین الجنسین: اإلنسانیة  حقوق المرأةعدم التمییز  
 وطنیة الجهود واالستثمارات ال .1

  اإلرادة السیاسیة 1.1
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أتي برامج الحكومة إلقرار حقوق المرأة االقتصادیة وتمكینها من خالل استراتیجیات ومبادرات وسیاسات ت
تم اعتمادها كاالستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفقر.  وبناء على آلیات ومؤسسات وطنیة، من  وطنیة،

خالل مراعاة النوع االجتماعي، ووضع میزانیات مخصصة لذلك من خالل الوزارات والمؤسسات الرسمیة 
.  وكل ذلك بما ینسجم مع االتفاقیات والمعاهدات الدولیة  لتمكین المرأة اقتصادیًا

الحكومة مشاركة المرأة، بتعیینها في السلطة التنفیذیة، فضًال عن تعیین سیدات في مجلس عززت  . فقد
.   األعیان. وكذلك تعیین أول سیدة محافظ، ثم ازدادت مشاركة المرأة في سلك القضاء، وذلك عددًا ونوعًا

  دعم تحقیق المساواة والتمكینزالة التمییز ضد المرأة و التشریعات والقوانین إل  .1.2

بما  المجالین الخاص والعام في والمساواة بین الجنسین وضع المرأةالمخصص لكما جاء في الجزء األول 
جملة من القوانین بدایة من الدستور، تم إحصاء ، في ذلك بمرجع إلى االتفاقیات وااللتزامات الدولیة

  في الحیاة العامة.  نسانیةاإل حقوق المرأةالمساواة بین المواطنین بدون تمییز و تعزز واألحكام التي 
) مقاعد 6بتخصیص ( 2003تعزیز مشاركة المرأة بإضافة حكم جدید في قانون االنتخاب لعام فقد تم 

) 12برفع عدد المقاعد المخصصة إلى ( 2010للنساء في مجلس النواب، ثم تعدیل قانون االنتخاب عام 
ن القانون یبقى بحاجة للتعدیل بما یضمن نسبة إال أمقعد، باإلضافة إلى الفائزات بالتنافس المباشر، 

  % باإلضافة إلى تعدیل طریقة احتساب األصوات.30مشاركة المرأة بما ال یقل عن 

) سیدة في 99، ومن خالل تعیین (1995شاركت المرأة في المجالس البلدیة بمقتضى االنتخاب عام 
،  18البلدیات تم خفض سن االنتخاب إلى  المجالس البلدیة والقرویة، وبموجب التعدیل الالحق لقانون

% على األقل، 20% مقاعد للنساء، أي تحقق تمثیل للنساء في المجالس البلدیة بنسبة 20وتم تخصیص 
إضافة إلى فرصة تنافسهن مع الرجال؛ لذلك جاءت نسبة تمثیل النساء في المجالس البلدیة لتصل إلى 

 -73ته المرأة في األردن في انتخابات تنافسیة.(ص)، وهو أكبر إنجاز حقق2007%) في عام (25(
 +)15التقریر الوطني لبیجین 

تم إلغاء اشتراط حصول المرأة على موافقة ولي األمر أو  2003وبموجب قانون جوازات السفر لعام 
الزوج للحصول على جواز السفر، كما قضى بصالحیة وزیر الداخلیة في حاالت إنسانیة وبموافقة رئیس 

  اء إصدار جواز سفر عادي لمدة ال تزید عن خمس سنوات قابلة للتجدید ألبناء األردنیة.الوزر 

، سواء 2001) لسنة 9وبمقتضى تعدیل قانون األحوال المدنیة، حصلت المرأة األردنیة في قانون رقم (
  كانت مطلقة أو أرملة أو متزوجة من أجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل.
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ة في حالة وفاة األب أو فقدانه للجنسیة األردنیة أو تخلیه عنه أو فقدانه أو غیبته كما اعتبرت رب أسر 
  المنقطعة عن المملكة.

تعدیالت متعددة ومنها: رفع سن الزواج إلى  2011) لسنة 82وقد تضمن قانون األحوال الشخصیة رقم (
و  15یج البنات بین سن عامًا لكل من الخاطب والمخطوبة إال أن إبقاء الصالحیة للقاضي بتزو  18
  ، یؤدي في بعض األحیان إلى التوسع في هذه العقود لمن ال یستوفي فیه الشروط.18

كما أوجب على القاضي في حال الزواج المكرر والتحقق من قدرة الزوج المالیة على المهر والنفقة، 
عالمه الزوجة األولى بع خبار الزوجة الثانیة بأن الزوج متزوج بأخرى، وإ قد الزواج المكرر.  كما تم وإ

إضافة أحكام الخلع القضائي، باإلضافة إلى حق المرأة بحضانة أوالدها حتى سن ثمانیة عشر سنة. 
  إضافة إلى إقرار قانون تسلیف النفقة.

وقد اتخذ األردن تدابیر تشریعیة لحمایة المرأة من العنف، حیث تم تعدیل قانون العقوبات، بأن قضت 
، بمعاقبة أي عمل یلحق األلم أو 2007) لسنة 49ن قانون العقوبات المعدل رقم () م208المادة (

، األسباب 2010) لسنة 8العذاب ألي سبب یقوم على التمییز. واستبعد قانون العقوبات المؤقت رقم (
 المحققة في جرائم االعتداء على العرض. وفیما یتعلق بقضایا الشرف، تم إلغاء بمقتضى قانون العقوبات

  المعدل، العذر المحل الذي كان بموجبه یعفي الرجل من العقاب.

، عقوبة االغتصاب، وجرائم الخطف الجنائي 2001وقد شدد المشرع في قانون العقوبات المعدل لسنة 
  وهتك العرض والفعل المنافي للحیاء، وغیرها من جرائم االعتداء على العرض.

، بما یتفق ذلك مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة 2009سنة ) ل9وصدر قانون منع االتجار بالبشر رقم (
. كما تم إقرار قانون الحمایة من العنف 2000االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال لعام 

، وتعد األردن أول دولة تصدر مثل هذا القانون، بما ینسجم ذلك مع 2008) لسنة 6األسري رقم (
  االتفاقیات الدولیة.

 2007مساهمات لتأكید حقوق اإلنسان للمرأة عند التنفیذ القضائي، قرر قانون التنفیذ لعام ومن أهم ال
عدم جواز حبس المرأة الحامل حتى انقضاء ثالثة أشهر بعد الوضع، وألم المولود حتى إتمامه السنتین 

 من عمره.
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لحامل معاملة مناسبة وفق ، أن تعامل النزیلة ا2004) لسنة 9وقرر قانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقم (
  توجیهات الطبیب.

  دعم تحقیق المساواة زالة التمییز ضد المرأة و إل  التزامات إقلیمیة ودولیة .1.3
وقد تحققت هذه المكاسب، انطالقًا من اهتمام المملكة بقضایا حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق المرأة 

اتفاقیة  –مثًال  –علیها األردن، ومن ذلك بشكل خاص، وبما یتفق مع االتفاقیات الدولیة التي صادق 
  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو).

 في الحیاة العامة والخاصةالمرأة اإلنسانیة  بكل حق من حقوق التمتع أمامالقیود والعراقیل  .2
جار...) التي تم یمكن مراجعة أكثر تفاصیل في الجزء األول فیما یخص القوانین المختلفة (الجنسیة، االت

تحلیلها من هذه الزاویة ویتم التركیز هنا على بعض القضایا المحوریة بالنسبة لتأثیرها المباشر وغیر 
 المباشر على حریات المرأة وتمتعها بحقوقها االقتصادیة بما في ذلك الحق في العمل.

  ي الحیاة العامة.التنشئة االجتماعیة، والتي تؤدي إلى انخفاض نسبة قبول مشاركة المرأة ف -
 الثقافة المجتمعیة السائدة حول مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار. -
 عدم وجود التمكین االقتصادي للمرأة. -
- .  عدم اكتفاء المرأة مالیًا
 غیاب التمثیل المتوازن للمرأة داخل األحزاب السیاسیة والنقابات المهنیة. -
 رأة في العمل السیاسي.عدم تعدیل بعض القوانین التي تعزز مشاركة الم -
غیاب أحیانًا اإلجراءات الالزم اتخاذها داخل المؤسسات الحكومیة وغیرها، لضمان المساواة في  -

 التمثیل بین الرجال والنساء.
عدم التفعیل الجاد لدور المرأة في األحزاب السیاسیة، مما یشكل عقبة أمام فرص المرأة في التنافس  -

 لتقلد المناصب العامة.
 عمیم مفهوم النوع االجتماعي في جمیع المؤسساتعدم ت -

  وة وضعف قالدستور:  .2.1
 الحق في المشاركة السیاسیة  .2.2

  قانون العقوبات  .2.3

  قوانین األحوال الشخصیة .2.4
   

عمال حقوقو  الدولیةاإلقلیمیة و الدولة التزامات  .3  المساواةو  یةلمرأة اإلنسانا إ

Commentaire [f10]:   تطویر ھذا الجزء
جزء  بما أننا في (مختصر) بناء على ما سلف

 التشخیص 

Commentaire [f11]:  یرجى تنظیم
وھیكلة العقبات منطقبا وحسب كل مجال: 
 القانوني، المؤسساتي والسیاسیاتي والبرامجي

Commentaire [f12]:  نتائئجتلخیص 
  التحلیل أي الجزء األول حسب كل نقطة 

Commentaire [f13]:  ؟؟؟؟؟  
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II. الوضع ینوتحسها: اإلنجازات تمكینو االقتصادیة  حقوق المرأة  
  وطنیة سیاسیة وجهود إرادة  .1

  هاتمكینإلزالة التمییز وضمان حقوق المرأة االقتصادیة و التشریعات والقوانین  .1.1
حقق األردن مكاسب تتعلق بتمكین المرأة في الجانب االقتصادي، وذلك في إطار الدستور القوانین، ومن 

ك من خالل استراتیجیات ومبادرات وآلیات وطنیة خالل القواعد القانونیة التي تمت لتأكید هذه الحقوق وذل
اتخذت لهذا المجال، وبما ینسجم مع التزام األردن الدولي تجاه مصادقته على االتفاقیات والمعاهدات 

  الدولیة ومشاركته في المؤتمرات الدولیة، وقد أثمرت هذه الجهود بالمكاسب اآلتیة:

ه، تم رفع إجازة األمومة إلى عشرة أسابیع مدفوعة وتعدیالت 1996لسنة  8رقم  قانون العملبموجب 
األجر فضًال عن عدم إنهاء استخدام المرأة الحامل، أو خالل فترة إجازة األمومة، بما یحافظ ذلك على 
المكتسبات المالیة لها.  إال أنه یبقى ضرورة النص صراحة على المساواة في األجور، وضمان عدم 

أحكامًا  1996لسنة  8ن العاملین والعامالت. أیضا تضمن قانون العمل رقم التمییز في الواقع العملي بی
  جدیدة تقرر حقوقًا للمرأة العاملة بما یتفق مع االتفاقیات الدولیة ومنها:

شملت أحكام قانون العمل فئات جدیدة بحیث یطبق القانون على عمال الزراعة والعاملون في المنازل 
كمهم. واستثناء المرأة الحامل من إنهاء االستخدام.  كما أعطى القانون وطهاتها وبستانییها ومن في ح

الحق لكل من الزوجین العاملین الحق في الحصول على إجازة لمرة واحدة دون راتب لمرافقة زوجه، إذا 
عطاء المرأة العاملة فترة أو فت رات انتقل للعمل في الخارج، كما تم رفع إجارة األمومة إلى عشرة أسابیع، وإ

  مدفوعة األجر للرضاعة.

باإلضافة إلى التزام صاحب العمل بتهیئة مكان مناسبة لرعایة أطفال العامالت، وبمقتضى التعدیل 
، تم منح العمال بما في ذلك العاملة، الحق بترك العمل دون إنذار 2008الالحق لقانون العمل عام 

من تعویضات عطل وضرر، حال اعتداء  صاحب العمل، مع االحتفاظ بالحقوق العمالیة، وما یترتب
صاحب العمل أو من یمثله على العاملة أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقیر أو بأي شكل 

  من أشكال االعتداء الجنسي المعاقب علیه.

Commentaire [f14]:   ترتیب حسب
المجال إذا أمكن قانو العمل، الضمان 
االجتماعي...وتنظیمھا على شكل مكاسب 

إلبراز االنجازات من جھة وما  وجیوب تمییز
 یجب تغییره أو تعدیلھ من جھة أخرى، 
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بالنص صراحة على المساواة في األجر، فضًال عن متابعة وذلك القانون یبقى بحاجة للتعدیل،  نإال أ
جهات الرسمیة بتشدید العقوبات على أصحاب العمل المخالفین لقواعد قانون العمل، ولضمان حمایتها ال

 .من الفصل التعسفي

ومن جانب آخر، نظم قانون العمل األردني واألنظمة والتعلیمات الصادرة بموجبه عالقة العمل التي تربط 
، بأن تحدد األحكام التي 2008معدل لعام العاملة (المهاجرة) بصاحب العمل، إذ قضى قانون العمل ال

یخضع إلیها عمال الزراعة والعاملون في المنازل وطهاتها وبساتینها، ومن في حكمهم نظام یصدر لهذه 
  الغایة وصدرت أنظمة وتعلیمات متعددة لتنظیم هذه العمالة.

القانون للمؤمن ) وتعدیالته، سمح هذا 2001) لسنة (19رقم ( قانون الضمان االجتماعي وبمقتضى
علیها االستمرار في العمل بعد بلوغها سن الشیخوخة وحتى سن الستین، مما یمكنها ذلك من استكمال 

  المدة الموجبة الستحقاق راتب تقاعد الشیخوخة.

كما یحق لها بمقتضى أحكام القانون للزوجة الجمع بین راتبها التقاعدي وأیة حصة تؤول إلیها من راتب 
  من الضمان االجتماعي.زوجها المخصص 

أنه ولتحقیق العدالة لحمایة حقوق المرأة االقتصادیة، وحقوقها المكتسبة من الراتب وما لحقه من  إال
  حسمیات، فإنه ال بد من إلغاء النصوص التي تحرم المرأة من الراتب التقاعدي بسبب زواجها.

ضمن القانون حكم خاص بالموظفة، تستعید ، ت2006) لعام 19واستنادًا إلى قانون التقاعد المدني رقم (
بموجبه العائدات التقاعدیة التي اقتطعت من رواتبها.  والجدیر بالذكر أنه یجوز لمجلس الوزراء إحالة 

  الموظف على التقاعد إذا أكمل عشرین سنة، والموظفة إذا أكملت خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد.

ن، أمام إقرار الحقوق االقتصادیة للمرأة، ومن ذلك تعدیل هناك عقبات بمقتضى أحكام القانو  ویبقى
  القانون، حتى یتحقق للمرأة حق الجمع بین راتبي التقاعد.

، یتمتع الزوج المكلف والزوجة المكلفة باإلعفاءات 2001لسنة  25رقم  قانون ضریبة الدخلوبموجب 
المتعلق بها.  واإلعفاءات المترتبة المنصوص علیها في القانون، كما تتمتع الزوجة باإلعفاء الشخصي 

على دراستها أو إعالة ودراسة أوالدها، ومن جانب آخر لها الحق بإعفاءات متساویة مع الزوج تصل إلى 
  دینار. 1000

Commentaire [s15]:  تمییز 

Commentaire [s16]: تمییز 
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وتعدیالته، استحقت الموظفة إجازة أمومة مدتها  2007) لسنة 30رقم ( نظام الخدمة المدنیةووفقًا 
لعالوات التي تستحقها، كذلك إجازة عرضیة براتب كامل مع العالوات في تسعون یومًا براتب كامل مع ا

حال وفاة أحد األقارب، كما تمنح إجازة ألداء فریضة الحج مستحقة كامل راتب والعالوات، إال أن نظام 
الخدمة قید الموظفة من حصولها على العالوة العائلیة، بشروط وهي أن یكون زوجها متوفیًا أو مقعدًا أو 

ن تكون معیلة ألوالدها، مما یستوجب ذلك إلغاء هذه الشروط، لتحقیق المساواة بین الجنسین، كما یستلزم أ
  التعدیل بإضافة نص یقضي بحق الموظفة بساعة لرضاعة طفلها مدفوعة األجر.

أة، حكمًا یتعلق بحقوق اإلجارة للمر  1994) لعام 11كما تضمن قانون المالكین والمستأجرین المعدل رقم (
حیث ینتقل حق االستمرار في أشكال المأجور لغایات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أوالدها، أین وجدوا 
كمستأجرین أصلیین في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطالق تعسفي أو انفصال كنسي 

  حال ترك الزوج للمأجور.

ة للزوجة العاملة كحق لها، وتم إنشاء ، تم إقرار النفق2010لعام  قانون األحوال الشخصیةوبموجب 
صندوق تسلیف الرسوم والنفقات لضمان حق المرأة الفقیرة أمام القضاء، كما تضمن القانون حكم یقضي 

  بتحقق القاضي قبل عقد الزواج من مقدرة الزوج المالیة.

النفقة لمدة ثالث وتم رفع مقدار التعویض عن الطالق التعسفي كحد أدنى مقدار نفقة لمدة سنة، ومقدار 
 سنوات كحد أعلى، إال أن ذلك یستلزم التعدیل برفع مقدار التعویض عن الطالق التعسفي.

  ومؤسساتهاعمل الدولة  .1.2
  

  النسائیةالمجتمع المدني والحركة  .1.3
 المرأة اإلنسانیة  بكل حق من حقوق التمتع أمامالقیود والعراقیل  .2
  والتي مرتبطة بالدور النمطي.ددة محقدرات المرأة بالعمل في مجاالت محدودیة  
 .ارتباط مهمات اإلدارة في المجاالت االقتصادیة، وكذلك التسویق بالرجال 
 .المفهوم االجتماعي السائد حول عمل المرأة 
 .عدم ثقة بعض النساء بعملهم ودورهم في المجال االقتصادي 
 ــ ـــالي بســـ ــادیة، وترتـــــب العـــــبء المــ ـــاریع االقتصـــ ــیدات فـــــي المشــ ـــل بعـــــض الســـ ـــاریع، فشــ ـــذه المشــ بب هــ

 بانشغال ذمتهم بسداد القروض.

Commentaire [s17]:  حوصلة ألھم
 اإلنجازات في مجاالت التعلیم ، التشغیل... 

Commentaire [s18]:  نفس المالحظة
 حول عمل الدولة

Commentaire [f19]:   یرجى تنظیم نتائج
التحلیل ألكثر وضوحا حسب العناوین 

. وما بعده )وعلى 2.1والفقرات المقترحة أدن(
أن یكون التحلیل دقیقا  أي اعتبار أن قاري 
 التقریر غیر متخصصا ( الدور النمطي؟)
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  ـــولها علـــــى ـــیدة عنـــــد حصــ ــاونهم مـــــع الســ ــدم تعـــ ـــاریع، وعـــ ـــذه المشــ ـــزوج لمثـــــل هــ ـــة والــ ــم العائلــ ــدم تفهـــ عـــ
 القروض.

 .أن بعض القوانین بحاجة إلى التعدیل لیدعم التمكین االقتصادي للمرأة 
 ــدم وجــــود آ ــد بعــ ــة تتجســ ــه توجــــد عقبــ ــانون، فإنــ ــادرة مــــن قبــــل وحــــال وجــــود الــــنص القــ ــة للرقابــــة الصــ لیــ

ــة النقابـــات العمالیـــة علــــى أصـــحاب العمـــل وتقیــــدهم  الـــدوائر الحكومیـــة، ومـــن ذلــــك مـــثًال غیـــاب رقابــ
 بمبدأ المساواة وعدم التمییز بین المرأة والرجل بأداء العمل وشروطه.

 اسات اإلنمائیة.قلة الموارد المتاحة للمرأة، باإلضافة إلى وجود خلل في توزیع الموارد لتطبیق السی 
  ـــات ـــق االتجاهــ ـــاص وفـ ـــاع الخـ ـــوق والقطــ ـــل، والتحیـــــز فــــي السـ ـــي العمـ ــرأة فـ ـــة للمـــ قلــــة الفــــرص المتاحـ

 االجتماعیة السائدة والمتعلقة بالصورة النمطیة للمرأة، والتي تحصرها بأعمال معینة.
 عدم إشغال المرأة في أغلب األحیان لمواقع صنع القرار االقتصادیة  

 قتصادیة المشاركة اال العمل وفي الحق في .2.1
  اإلطار القانوني الخاص بالعمل .2.1.1

   
  ممارسات تمییز وانعكاسات ومتنوعة .2.1.2

  استثمار المرأة .2.1.3
  التمییز ضد المرأة الریفیة .2.2
  اإلطار القانوني والمؤسساتي .2.2.1
 عدم التمتع بالموارد العامة .2.2.2

عمال حقوقو  الدولیةاإلقلیمیة و الدولة التزامات  .3   المساواةو  یةلمرأة اإلنسانا إ
 مساهمة االلتزامات مع إعمال حقوق المرأة والمساهمة مدى .3.1
  )111(رقم  1958اتفاقیة التمییز (في االستخدام والمهنة)،  .3.1.1

  
  )100(رقم  1951اتفاقیة المساواة في األجور، .3.1.2

-   

  في حقوق المرأة والمساواة تعدیالت قانون العملكیفیة مساهمة  .3.2

  بعالقة مع وضع المرأة  .3.2.1
  قة بعدم التمییز والمساواةالجدیدة بعالاألحكام  3.2.2

Commentaire [f20 :[  على سبیل المثال
ویمكن إضافة اتفاقیات أخرى من بین التي 

 صادق علیھا األردن 
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III.  حسب الجهات المتدخلة والفرص المتاحة العقبات  
  العقبات .1

  :ضعف مشاركة المرأة في صناعة القرار االقتصادي والسیاسات المتعلقة بالمرأة وتمكینها .1.1

التمكین السیاسي بینعكس على التمكین االقتصادي، مشان نقدر نحقق تمكین اقتصادي « وذلك ألن 
..الزم المرأة تشارك بصناعة القرار االقتصادي والسیاسات بشكل أفضل...نسبة ثابتة أفضل.

بالوزارات...في اللجان الكبیرة اللي بتناقش القضایا االقتصادیة...وكلما وصلوا نساء فاهمین قضایا المرأة 
وا إنهم یحدثوا أكثر، مؤهالت لتناول القضایا هذه بشكل أكبر، مؤمنات بهذه القضایا بشكل أكثر، بیقدر 

« مستشارة/ مؤسسة حكومیة؛ وتؤكد أخرى بأن المرأة لن تصل إلى موقع صناعة القرار إال  »تغییر
  مدیرة برنامج تمكین/ مجتمع مدني. »بضغوط علیا من خالل الكوتا، بس المهم إنك تأهلي هدول النساء

،  ومن ناحیة أخرى، فإن تلك المشاركة الضعیفة للمرأة، التي اعتبرت من عقبات تمكین المرأة اقتصادیًا
یقابلها القول بأن الرجل لم ینجح في فهم احتیاجات المرأة وأولویاتها، عندما احتكر مواقع صنع القرارات 

ن یكون مدیر البرامج والمشروع  «التي تمس قضایاها؛ ویبدو ذلك في ما قالته إحدى المشاركات  لمّ
مدیرة النوع االجتماعي/ مؤسسة » رفوا احتیاجات المرأة الجدیةوالمدیر اللي بینفذ كلهم رجال، ما رح یع

مدیرة البرامج والتدریب/ » واضع القانون رجل، ومطبقه رجل، شو بتتوقعي!! «حكومیة؛ وتقول أخرى:
  مؤسسة حكومیة

ـالیة آلیات النوع االجتماعي.. بین المؤسسیة واالعتبارات الثقافیة .1.2   :فعّ

قق في استحداث آلیات معنیة بالمرأة أو النوع االجتماعي، وحدة أو قسمًا حیث یبدو أن اإلنجاز الذي تح 
أو مدیریة أو لجنة، في المؤسسات الحكومیة، ال یعنى بالضرورة أن یكون لها دورًا فّعاال في رسم 
السیاسات والتخطیط، أو صناعة القرار، وال یعني أیضًا أن تكون البیئة المؤسساتیة جاهزة لدعم تلك 

  ت.اآللیا

كثیر بیأثر  «وتعزو مسؤولة، في إحدى تلك اآللیات، السبب في ذلك لعدم االستقرار اإلداري السیاسي،
فینا تغییر الوزارات، كل واحد بیجي له منطقه وله طریقته، مرة بیحكي أل إنتوا اشتغلوا على السیاسات، 

...هاي كثیر  واحد ثاني بیحكي إنتوا اشتغلوا على التشغیل...ما في مؤسسیة بالموضوع نهائیًا
النا نمشي معاه ( ؛ وللوهلة األولى ») شهور للوراء8) أشهر، بیجي غیره بیرجعك (4بتحبطك!...إحنا عمّ

یبدو ذلك نتیجة طبیعیة ألي تغیر متكرر في اإلدارات العلیا، ویقع علیها مثل ما یقع على بقیة الوحدات 

Commentaire [f21]:  من المتوقع
والمطلوب أن یضاف إلى ھذا الجزء نتائج 
التقییم السریع كما ھو مطلوب بالنسبة لكل 

ولكن البد أن تأتي ھذه  جزء في التقریر 
النتائج لدعم نتائج التحلیل الراجع إلى 
المراجعة المكتبیة ویحبذ أیضا ان یتم التمییز 
بین المجموعات البئریة (المجموعة األولى) 
ومجموعة االستبیانات (المجموعة الثانیة) 
نظرا لموقعھم (الجھات المستفیدة أو الخدمیة 

انیة)   في األولى ومتخذي القرار في الث  
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تواجه المرأة، إنه أصحاب القرار دایمًا رجال، فإنت  نقطة أساسیة... «في المؤسسة، ولكنها أضافت قائلة 
رت الزم تقنعي مسؤولك اللي هو صاحب القرار النهائي، وهو رجل، إذا ما اقتنع مشكلة،  شو ما غیّ

  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة» بیعّطل علیك، هاي مشكلتنا، شخصنة األمور

راتیجیات ممكن ندخل االجتماعات إذا في تغییر خطط أو است« وتضیف مسؤولة في مؤسسة أخرى بأنه 
مدیرة النوع االجتماعي/ » وممكن ما ندخل، حسب إذا عندك مدیر مقتنع بالسالفة أو مش مقتنع فیها

  .مؤسسة حكومیة

ال تؤخذ بجدیة في المؤسسة، فعلى سبیل كما أن آلیات المرأة أو النوع االجتماعي تلك، وجهودها المبذولة 
 التوعیة والتدریب حول النوع االجتماعي إلدماجه في عمل دوائر المؤسسة، المثال، تلقى برامج ودورات

الهم یأخذوا الموضوع « القلیل من االهتمام والحضور من ِقبل الموظفین والمسؤولین عنهم،  مش عمّ
بالجدیة اللي الزم یاخذها، ألنه هذا اإلشي كمالي مش أساسي...الیوم عنا تدریب وثلثینهم مش رایح!... 

؛ لذلك یقول مسؤولة/ مؤسسة حكومیة »لمدیر بیقولك سوالف نسوان، معلش الیوم مش ضروريألن ا
ى« الموظف مبررًا ذهابه لمثل تلك الدورات  مسؤولة/ مؤسسة  »آه هاي سوالف نسوان، إحنا رایحین نتسّل

  حكومیة

ول قضایا المواطن، وبهذا نجد مدى توغل الثقافة الذكوریة في بیئة العمل المؤسسي، التي یفترض بها تنا
رجًال كان أم امرأة، بموضوعیة وحیادیة عادلة؛ مما یؤكد أیضًا ما ذكر سابقًا بشأن أهمیة وجود النساء 

  مواقع اتخاذ المتعلقة بالمرأة وتمكینها.في 

  :القانون بین المعرفة.. والتطبیق .1.3

تكرر بالتشریعات ففي سیاق ما تحقق للمرأة من مكاسب تشریعیة، أشادت المشاركات/ون بشكل م 
نجازاتها التي حققت مكاسب كبیرة للمرأة األردنیة، رغم  والقوانین األردنیة، وأكدوا على مدى تقدمها وإ

  حاجتها للتعدیالت، وما تواجهه من تحدیات كثیرة على أرض الواقع.

ر من قانون العمل یعتب« حیث تُظهر بعض الممارسات وجود ثغرات في القانون بحاجة إلى التعدیل، 
القوانین المتقدمة في المنطقة العربیة، بس برضه في مآخذ، ما في نص إنه ممنوع التمییز بین المرأة 
والرجل في العمل، عم بواجهنا مشاكل تمییز، بس لمن بدنا نتحرك، مفتشي العمل بیحكولك ما في نص 

كان عندهم مشكلة تمییز،  قانوني، عل أي أساس مادة قانونیة أنا بدي أروح أفتش على هاي المؤسسة إذا
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كلمة تمییز مش مذكورة... إحنا بدنا إیاها تكون نص صریح واضح ما بین الذكر واألنثى ویعاقب علیه، 
مسؤولة/ مؤسسة حكومیة؛ ومن تلك المشاكل مثًال  »إحنا شغالین على الموضوع وفي مجال للتعدیل به
  عدم اإلنصاف في األجور وفي الدورات التدریبیة.

ضرر مصالح المرأة من عدم تطبیق القانون، الذي یحل محله ُعرف المجتمع وقانون عاداته كما تت
اءة في كثیر من الممارسات، فعلى سبیل المثال، فإن حرمانها من حقها القانوني في  وتقالیده غیر البنّ

تاخذ  علشان«الملكیة وفي حریة الحركة، عامل أساسي في قلة امتالك المرأة مشروعها الخاص بها، 
قرض وتعمل مشروع...ما بتمتلك عقار أو حتى نقد باسمها، حتى لو تمتلك باسمها ما بتتحكم فیه ألنها 
امرأة، التحكم یا بإید زوجها، یا ابنها، یا أخوها یا أبوها... ألنه بیعتبروا إنه المرأة ال تستطیع اتخاذ 

المحافظات، أكثر إشي هي حریة  قرار...واللي بیعیق امتالك المرأة لمشروع خاص فیها، خاصة في
الحركة، ألنه المجتمعات الصغیرة هاي مش مرغوب إنه المرأة تظل تتحرك، مثًال هي بتحتاج تجیب 

عنا قوانین مجمدة، من عند بضاعة تروح من القریة إلى أقرب مدینة إلها، والزم یكون معها واحد تاني...
، هاي القوانین ال تنفذ...هذا الحكي بینعكس على الدستور ونازل، هي في صالح المرأة ولكنها مجمدة

  مدیرة البرامج والتدریب/ مؤسسة حكومیة.» المشاریع كمان

ومن ناحیة أخرى، تفاوتت إجابات النساء المستهدفات في مجموعات التركیز، عند سؤالهن عن حقوقهن 
، فبالنسبة للعاطالت عن العمل ولم یتلقین برا مج توعیة في الجمعیة، یبدو أن اإلنسانیة، معرفة وتطبیقًا

لیس للقانون والحقوق حضور یالمس الحیاة الیومیة لهؤالء النساء الفقیرات، لیتناسب مع عظم معاناتهن؛ 
بدى ساذجًا أن تُسأل إحداهن عن حقوقها اإلنسانیة، وهي تعتقد أنها تعني أبسط حاجات بقائها بحیث 

ش زي باقي الناس، أعیش آخذ حقي، یعني في ناس یعني إني أعی« قالت إحداهن: حیث اإلنساني، 
» ماكلین وشاربین والبسین ومتعالجین، یعني الفقیر بیموت بقدرش یوصل المستشفى، هذا مش عایش

حقوق اإلنسان یعني إنه الفقیر یعیش عیشة كریمة « وقالت أخرى عاطلة عن العمل/ مجموعة تركیز؛ 
  عن العمل/ مجموعة تركیز؛  عاطلة» ومحترمة بدون بهدلة وبدون استغالل

ن إلتحقن ببرامج توعیة وتدریب في الجمعیة،  في حین ارتفع مستوى المعرفة والوعي بدرجة كبیرة لمَ
ویعرفن أن لهن حقوقًا في التعلیم والعمل والضمان االجتماعي والمیراث، والحق في إختیار الزوج، وصوًال 

لى ما قالت  حقوق اإلنسان هي احترام كینونة اإلنسان، « إحداهن إلى حقهن في التعبیر عن آرائهن وإ
مستفیدة من التدریب/ مجموعة تركیز، كما ذكر معظمهن أنهن لم » احترام متطلباته...یعبّر عن ذاته
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ما كانت عندي توعیة أنا، بس لمن دخلت « یعلمن عن حقوقهن قبل االلتحاق بالبرنامج، قالت إحداهن 
یش علّي... لو إني هون بالجمعیة صار عندي توعیة  یش إلي وإ كتیر، أفرقت معي، بعرف حقي، وإ

بعرف الجمعیة من قبل ما یصیر عندي المشاكل والطالق، كان صار عندي إرشاد وأعرف حقي، كان 
طت في أوالدي بكل سهولة، ووقفت ضد أخوي كمان.. واخترت حیاتي مستفیدة من التدریب/ » كمان ما فرّ

  مجموعة تركیز

ته، تشابهت إجابات الرجال في مجموعة التركیز، حیث تعني حقوق اإلنسان بالنسبة وفي السیاق ذا
زوج » إنه له كرامته، له حقوقه وعلیه واجبات... حق المعیشة، حق الحیاة، حق الشغل« ألحدهم بأنها 

عمري ما مدیت إیدي على «مستفیدة/ مجموعة تركیز؛ وبمجرد سؤال أحدهم عن حقوق المرأة أجاب 
زوج » كإنسانة بتوخذ حقوقها الزوجیة وكل شي في الملبس وفي المأكل، وبعاملها كإنسانة زوجتي،

حقوق المرأة كمان حریتها، داخل بیتها في شغلها، یعني بتكون « مستفیدة/ مجموعة تركیز؛ وقال آخر 
شتغل في بیتها زوجتي مثًال بتشتغل في بیتها، أمنعها إنها تشتغل في بیتها؟! عندها مواكن وعندها كذا، بت

لها حقوقها «زوج مستفیدة/ مجموعة تركیز؛ وقال غیره » عشان برضه تساعد زوجها المرة إلها احترامها وإ
زوج مستفیدة/ مجموعة تركیز؛ ومن » بالبیت، لو أنا قادر، أدللها وأخلیها بالبیت بدون ما تعمل إشي

أل « ن هي نفسها حقوق المرأة؟) الذي قال:الجدیر باالهتمام ردة فعل أحدهم عند سؤاله (هل حقوق اإلنسا
.. إنه معروف إنها ست بیت، مجال عملها ببیتها، شغلها ببیتها... وأوالدها، هاي حقوق المرأة زوج » طبعًا

مستفیدة/ مجموعة تركیز؛ وهذه االستجابات لرجال مستوى تعلیمهم لم یتعدى مستوى تعلیمهم المرحلة 
  تسم بارتفاع مستوى الفقر والبطالة.اإلعدادیة، ومن بیئة اجتماعیة ت

  :تبعثر جهود مؤسسات تنمویة معنیة بتمكین المرأة .1.4

أكثر من جهة « وذلك بسبب ضعف التنسیق بینها، لنجد االزدواجیة والتكرار في البرامج والمشاریع 
، إنت بتشتغلي على موضوع تتفاجئي إنه الجه ة بتشتغل على نفس الموضوع، بدون حتى تنسیق أحیانًا

الفالنیة كمان، لو تعاونا بخبراتنا یمكن اختصرنا وقت في هذا الموضوع وأنجزنا...إنك تنسقي جهود 
مسؤولة/ مؤسسة حكومیة؛ كما أن أي جهد تشاركي یتطلب بذل  »وطنیة في اتجاه معین كتیر مشكلة

 »مش طبیعي اللي دایمًا بیعیق، إنه التنسیق والمراسالت والمتابعة عم یاخذ وقت«الجهد والوقت؛ 
  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة.
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عزى ذلك إلى التنافس على التمویل بین المؤسسات، وجذب اهتمام الجهة المانحة؛ حیث أن  ضعف « ویُ
التمویل بیأثر علینا وبیأثر على مشاریعنا... داخل قطاع منظمات المجتمع المدني، أكبر مشكلة إن 

في رأیي، یعني بتیجي منظمات دولیة اهتمامها مجال المنظمات تتنافس على التمویل... إحنا موسمیین 
العنف ضد المرأة، المنظمات بتعمل تعدیل الهتماماتها وبتشتغل على العنف... وفي بتالقي في بعض 

مستشارة/  ») جمعیات بتشتغل نفس اإلشي، لو هدول ینسقوا مع بعض!! 4- 3المناطق والقرى بتالقي (
  مؤسسة حكومیة

ة بسبب قلة جهود المتابعة ألداء المؤسسات والبرامج والمشاریع المقدمة، وضعف كما أن التكلفة عالی
برامج التدریب بصراحة عم نصرف علیها كثیر، في مشاریع تدریب كثیر، وفي مبادرات « آلیات تقییمها، 

كثیر... ما في تقییم للموضوع بصراحة؛ ما بقدر أحكي أدیش فعالة، ألنه ما في عنا تقییم، لألسف 
شدید...تقییم فعلي وعلمي محاید ما عنا... في تقریر انجازات، بس مش تقییم فعلي لمدى الجدوى، ال

اله یاخذ مصاري كثیر بصراحة، سواء مؤسسات  استمراریة أو عدم استمراریة، ما في؛ بعدین التدریب عمّ
ب وما عندي مشك لة، بس وین؟ شو المجتمع المدني اللي عم تاخذ تمویل، واال الحكومة، یعني أنا بدرّ

  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة »النتیجة؟ شو انعكاسه على سوق العمل، هذا المفروض اللي نفكر فیه

من أبرز عقبات التمكین االقتصادي، وجود فجوة بین إقراض المرأة وفي سیاق المتابعة والتقییم، فإن 
ففي حرص بعض المؤسسات وامتالكها مشروعها الخاص، حیث تجد ثقافة استغالل المرأة طریقها هنا، 

هون مشكلة « على منح المرأة بعض تسهیالت الحصول على قروض أكثر من الرجل، نجد أن 
األردن...معظم المشاریع اللي بتنعطى قروض باسم المرأة... ألنها هاي قروض مستهدفین فیها المرأة، 

مدیر/مؤسسة حكومیة/تدریب مساعد  »الزوج یجبر زوجته إنها تاخذ باسمها حتى إنه هو یتصرف بالمبلغ
قراض؛ وتؤكد ذلك مدیرة البرامج والتدریب في مؤسسة حكومیة قائلة  الرجال بحاولوا یستغلوا برامج « وإ

حنا  المرأة لصالحهم، وهون دورنا في متابعة المشروع، وهاي مشكلة، ألنه المتابعة صعبة ومكلفة، وإ
؛ وهنا تبرز »ابعة، اللي بیحكیلك معلوماته مش دقیقةبنحاول جهدنا... وال مؤسسة إقراضیة بتقدر تعمل مت

  مشكلة المتابعة والتقییم لتلك القروض ومشاریع المرأة. 

كما أن عمل المؤسسات بشكل علمي یتطلب إرتكازه على دراسات وبیانات علمیة، ویبدو أن هذا القطاع 
نشطة واإلنجازات، ولكن ظهرت قلة البیانات والمعلومات المتوفرة، وضعف التوثیق العلمي لألیشكو من 

  حدیثًا بعض المبادرات الوطنیة في هذا المجال.
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باإلضافة إلى ذلك، ظهرت مشكلة اتباع األسلوب التقلیدى إلدارة بعض المؤسسات وقلة التجدید في 
لسه عم یشتغلوا بعقلیة قدیمة « برامجها، حیث تؤكد إحدى المشاركات بأن مؤسسات في القطاع النسائي 

) سنة ما تغیرت!!... كتیر متأخر شغلهم، مواضیع معروفة وتوعیة بیقدروا یاخذوها 50، یمكن من (جداً 
نه عن طریقهم توصلي للفئات  من التلفزیون!!... لمن بدنا نتعاون معهم ما عندهم أي آلیة بتساعدك... وإ

  مدیرة البرامج والتدریب/ مؤسسة حكومیة. »المستهدفة

المشاریع المنزلیة الصغیرة ال ء ما تكرر التأكید علیه من المشاركات/ین بأن ورغم ما سبق ذكره، وفي ضو 
تمّكن المرأة، هي فقط تسد حاجات أساسیة لألسرة، وما لم تكن الجهود موجهة لشمولیة عناصر التمكین 
قراضي، لن تتمكن المرأة في أي اتجاه؛ لذلك نجد أن بعض مؤسسات المجتمع  في أي مشروع تدریبي وإ

« ني الخبیرة في هذا المجال، أصبحت تتوجه إلى التجدید في برامجها، بما یراعي الشمولیة واإلبداع؛ المد
حتى تتمّكن المرأة بدي أشتغل على التنمیة الذاتیة والصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة والقانونیة، حتى 

ب ال« وأضافت » تكون فعال ممكنة من جمیع الجوانب بنات على أشیاء تقلیدیة وعم نحاول إنه ما ندرّ
كانت زمان، حتى یالقوا سوق، ونفتح لهم مجاالت كیف یّسوقوا هاي األمور... والتدریب بناء على دراسة 

، حیث شملت مدیرة برنامج تمكین/ مؤسسة مجتمع مدني »احتیاجات المنطقة ورغبة الفتیات واختیاراتهم
هلق صرنا « ة الكهربائیة وااللكترونیة؛ وكذلك دوراتهم التدریب على السباكة، وستشمل صیانة األجهز 

نحط باعتبارنا إنه الزم یصیر في استدامة للمشروع، وبالتالي أنا الزم أتابعه للنهایة، وتقییمه على 
  مدیرة برنامج تمكین/ مؤسسة مجتمع مدني »مؤشرات أداء، بحیث أعرف مین اللي استمر مشروعها

  :لعملفجوة مخرجات التعلیم ومتطلبات سوق ا .1.5

من حیث التعلیم، یرى معظم المشاركات/ون بأن التعلیم الجامعي ال یؤهل لمتطلبات سوق العمل 
اإلشباع وما قد یتوفر في سوق العمل من فرص، تكاد تنحصر في القطاع الخاص بسبب المتجددة، 

بیكفي بده مهارات عالیة، ما « الحاصل في سعة التوظیف في القطاع الحكومي، ولكن القطاع الخاص
إنه إحنا عنا نسبة متعلمات كتیر، طبیعة فرص العمل بالقطاع الخاص ما بتتناسب مع دراسة البنات 

  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة » خریجات الجامعة

...معظم « كما تؤكد إحدى المشاركات بأنه من خالل خبرتها الطویلة بالعمل المیداني، وجدت أن 
تخصص أدبي، ما عندهم ثانوي علمي، وال تعلیم صحي، ما التخصصات الموجودة في كثیر من القرى، 

، بیطلعوا أدبي ITعندهم  ناثًا   مستشارة/مؤسسة حكومیة» ، فكل خریجات هذه القرى وخریجینها، ذكورًا وإ
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  هذا باإلضافة إلى أن بیئة العمل والخدمات المساندة، تفتقد عوامل الجذب والتسهیالت،

األردني ما بیقبل فیها، وما بتكون مناسبة كتیر لألردني، للراتب، كل قطاع بالعمل له بیئة، ویمكن « 
للبیئة، إلشیاء كثیرة، سالمة وصحة مهنیة، الزم نشتغل على بیئة العمل، كل ما حّسـنا في بیئة العمل 

 »بالتعاون مع القطاع الخاص، كل ما أنا خلیتها جذابة ألوالد البلد، إنهم یشتغلوا في هذه القطاعات
القطاع الخاص إله مشاكله بصراحة، أوقات عمل طویلة، رواتب « مؤسسة حكومیة؛ كما أن  مسؤولة/

... ما في أمان وظیفي... لیش كلهم بیحبوا الحكومي، ألنه فیها أمان وظیفي على األقل،  متدنیة أحیانًا
جازة األمومة... وإ  جازة المدرسة یعني القطاع الحكومي مسیطر علیه بقوانین وأنظمة...وطبیعة الدوام وإ

في أشهر الصیف، وهذا القطاع اللي مرغوب أكثر للستات، ألنه مرتبط بدورها في المجتمع، فهي أم في 
المستقبل، وبالتالي عندها دور رعایة البیت واألسرة، وهاي األدوار بدها شغل یتناسب معها، إذا راحت 

مسؤولة/ مؤسسة  »دوار یعنيعلى القطاع الخاص حیكون ضغط وعبء عالي علیها؛ لها عالقة باأل
  حكومیة

إذا أنا كإمرأة... لقیت مكان عمل یحترمني، ویحترم أمومتي، وفي عندي حضانة، وفي عندي راتب  «
منیح، وعندي تشریعات حامیاني ومدافعة عني، ومواصالتي مأمنة.. لیش ما أشتغل، إیش العائق بیكون، 

وتبرز هنا مدیرة النوع االجتماعي/ مؤسسة حكومیة؛ » إذا أنا أوالدي رح یكونوا محمیین ومربیین صح 
الحاجة إلى تفعیل أفضل لخدمات وتسهیالت المرأة الزوجة واألم، التي أكد على أهمیتها معظم 
المشاركین، مثل: حضانات األطفال، وریاض األطفال، ساعة اإلرضاع، نظام الدوام الجزئي، الدوام 

العمل، وغیرها؛ لذلك تتوجه الفتیات لالستفادة من امتیازات عدیدة المرن، والدوام من المنزل بحسب طبیعة 
للعمل بالقطاع الحكومي، من حیث األمان الوظیفي والضمان االجتماعي والتقاعد، عدد ساعات عمل 

  أقل، وغیرها من خصائص أفضل من القطاع الخاص. 

  :عقبات ثقافیة اجتماعیة .1.6

ضعف الثقة بإمكاناتها وقدرتها على اتخاذ القرار، وتقیید حقها حیث تعد نظرة المجتمع السلبیة للمرأة، و 
في التملك وحریة الحركة، من أهم العوامل التي تعیق امتالك المرأة لمشروع خاص فیها في المحافظات، 

  بحسب إحدى المشاركات ممن لها خبرة عملیة طویلة في العمل في المناطق النائیة؛

  وعها الخاص بها،مما یؤثر على امتالك المرأة مشر 
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اللي بیعیق امتالك المرأة لمشروع خاص فیها في المحافظات أكثر إشي هي حریة الحركة، ألنه « 
المجتمعات الصغیرة هاي مش مرغوب إنه المرأة تظل تتحرك، مثًال هي بتحتاج تجیب بضاعة تروح من 

بسبب الثقافة االجتماعیة والخوف  ، وهذا القریة إلى أقرب مدینة إلها، والزم یكون معها واحد تاني في...
مدیرة البرامج والتدریب/مؤسسة حكومیة؛ » من رد الفعل، عشان هیك عنا نص المجتمع زي المشلول

باإلضافة إلى ما ذكر سابقًا عن حق الملكیة، فإن الحق في حریة الحركة یقع أیضًا من الفجوة بین 
  القانون وتطبیقه.

محافظات، حیث ترددت كثیرًا العدید من النساء، من مناطق في عمان ولكن هذه الثقافة ال تنحصر في ال
كان الخوف من المجتمع، إنه هاي « الشرقیة، قبل خروجهن من المنزل لیذهبن إلى الجمعیة القریبة، ألنه 

قراض/ صاحبة مشروع منزلي/ مجموعة » لیش بتطلع، لیش بتروح، بیراقبوها.. الجیران مستفیدة تدریب وإ
  تركیز

ذكر الطلبة الجامعیین في مجموعة التركیز، بأن ثقافة العیب، التي یفهموها بأنها (اإلشي اللي  كما
برفضه المجتمع) وبالتالي ما یكثر الكالم والتعلیقات حوله، ستؤثر علیهم عند اختیارهم من فرص العمل 

أشتغل إشي بالبناء، مثًال مستحیل « المتوفرة في حال لم یجدوا ما یناسب تخصصاتهم، حیث قال أحدهم 
الصراحة شو منظري قدام الناس...بدنا ننظر للواقع، شو نظرة زمالئي أو المجتمع لي... هاي ثقافة 

ویبدو أن ثقافة العیب تشكو أیضًا من فجوة النوع » سیئة، أنا ضدها بشكل عام، بس بترغمني
ه لیش بنتك رایحة تشتغل بالمحل أخف للشاب... ما بینظروا له نظرة البنت...إن« االجتماعي، حیث أنها 

  طالبة جامعیة/مجموعة تركیز» الفالني...بیصیروا یعایروا األب

إذا أهلي محتاجین... بتبطلي تهتمي بحكي « ونجد أن تأثیر تلك الثقافة یقل بوجود الحاجة المادیة 
ر على الظروف االقتصادیة هلق صار الرجل « طالبة جامعیة/ مجموعة تركیز؛ وأنه في » الناس هو بیدوّ

  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة. »شغل لمرته

ویظهر ذلك بشكل كبیر عندما تضطر المرأة للعمل في مهن تتطلب التأخر لیًال أو في فندق؛ التي 
كان صعب إقناعه، عشان حكي « یضطر الزوج ألن یقبل تحت ضغط الحاجة الشدیدة؛ ومنهن من قالت

  مستفیدة/مشروع ازدهار» ن بتروح!الناس.. إنه اللي بتشتغل باللیل أبصر وی

كما یسهم في ذلك، وجود قصص نجاح تثبت فیها المرأة قدراتها وتعزز بها ثقتها بنفسها، مما ینعكس 
ن یصیر ییجي ربح على « على اآلخرین من حوله، وأن ضغوط المجتمع واألسرة على المرأة تقل  لمّ
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ص نجاح المرأة غیّرت كثیر من مفاهیم المشروع، وقتیها زوجها بیصیر أكثر واحد متشجع...وقص
ان   مدیرة البرامج والتدریب/مؤسسة حكومیة. »مجتمعات بعیدة كثیر عن عمّ

رت بعقلیة الناس في فكرة إنه «  عنا مشاریع خاصة للمناطق النائیة بالذات، وهاي المشاریع كتیر غیّ
...صاروا البنت تشتغل أو ما تشتغل...أنا شفت التغییر اللي صار على البنات.. .الشخصیة اختلفت تمامًا

أهالیهم یثقوا فیهم...صار في تغییر، وفي بنات دعموا أسرهم، وهذا اإلشي أسرهم قّدروه، في بنات كتیر 
  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة »كانوا یصرفوا على إخوانهم وخواتهم في الجامعة، وفي بنات هم كملوا جامعة 

ضع اللي إحنا فیه، قالت بدي أساعدك وأعینك وأعین أخذت قرض وبتشتغل بالخیاطة... على الو « 
نفسي... سعید إنها وقفت معي وما تركتني، ولوال هذا الوضع ما بخلیها تشتغل، بخلیها ست بیت، بریحها 
أكثر وأكثر بخلیها تهتم لنفسها وألوالدها، بدللها طول ما اهللا معطیني... الحیاة هي اللي بتحكم...طبعًا 

مرتي، یعني الزم أنا أكون، أنا كنت أقیم وأحط...عازز علّي كرجل إنه أنا عاجز  بتحز في نفسي إنه
  زوج مستفیدة/ مجموعة تركیز»هسه عن العمل، وهي قاعدة بتعمل وكذا 

   :انعكاسات األزمات السیاسیة واالقتصادیة .1.7

حي، منها حرص تؤثر األزمات السیاسیة واالقتصادیة سلبًا على التمكین االقتصادي للمرأة من عدة نوا
الجهات المانحة المرأة وترددها بمنح التمویل لحین استقرار الوضع، مما أثر على التمویل المتوفر 
للمشاریع الصغیرة والصغرى، التي تستفي منها المرأة بالدرجة األولى، كما تؤثر على النساء صاحبات 

محالت صغیرة بیبیعوا قطع مالبس، مثًال كثیر من السیدات اللي فاتحین « األعمال الصغیرة، من حیث 
أو لها دكانة، هدول المحالت بینافسوا شركات مالبس كبیرة اللي عملت تنزیالت هائلة، وبتقدر تتحمل 
ألنه رأس مال الشركات هذه عالیة، بینما محالت السیدات اللي رأس مالها قلیل، وغالبًا اضطروا 

ریح من العمل ألنه غالبًا مش مرتبطة كثیر بالضمان یغلقوا...والمرأة كانت أكثر الفئات تعرضًا للتس
  مستشارة/ مؤسسة حكومیة »االجتماعي وبتأمین طبي

وعلى صعید آخر، فإن تلك األزمات ال تؤثر سلبًا على مشاركة المرأة االقتصادیة بسبب قلة فرص 
ن الشباب البحث العمل، والتنافس علیها بین الجنسین فقط، بل تقلل من فرصها بالزواج، حیث یسود بی

  .عن زوجات عامالت لتساعدهم في االلتزامات األسریة

  

نفس مالحظة   :Commentaire [f22]  الفرص .2
 العقبات 
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تلك المرتبطة بما تحقق المرأة  وتمكین الجنسین بین واإلنصاف لتحقیق العدالة من الفرص الممكن انتهازها
الفرص من مكاسب وتحسینات في واقع المرأة األردنیة الیوم، كنقاط قوة تحسب للمجتمع األردني، وتلك 

 الداعمة لها، ومنها على سبیل المثال:

  في دعم سیاسي للتغییر... في قرار إنه الزم « وجود اإلرادة السیاسیة الداعمة لقضایا المرأة؛
  مسؤولة/ مؤسسة حكومیة »ندعم المرأة 

  ن كانت عملیة تعدیل القوانین تحتاج لوقت المرونة النسبیة للبیئة التشریعیة في األردن، وإ
في قراءة مستمرة للقوانین وتعدیل، ألنه إنت مع الممارسة، فالقوانین هي مش منزلة  «وجهد 

 مسؤولة/ مؤسسة حكومیة »

  ،االستفادة من االنتشار الكمي والنوعي الواسع للمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة
 ومنظمات مجتمع مدني ذات المصداقیة والثقة عند المواطنین في المجتمعات المحلیة.

 ثمار قصص النجاح في مجال التمكین االقتصادي للمرأة، سواء على مستوى المؤسسات است
 وأهمیة تحفیز التنافس الصحي واإلبداع بینها، ومستوى األفراد وأثره في تغییر الثقافة السائدة.

  براز مدى جدوى التعامل معهن، خاصة في مجال خدمات إستثمار قصص نجاح النساء، وإ
المرأة عندها جدیة بالسداد، وجدیة « یث أثبتت المرأة جدیتها في ذلك، التدریب والقروض، ح

حتى بإنشاء المشروع أكثر من الرجال...وكانوا یعطوا أهمیة لحضور الدورات التدریبیة أكثر 
من الرجال، هاي أعطتنا مؤشر حتى نزید ونركز على موضوع تمكین المرأة، تمكین الستات 

مساعد مدیر/ مؤسسة  »متوسطة ومتناهیة الصغرفي مجالنا مع مشاریع صغیرة و 
قراض؛ وهو یعتقد أن السبب في ذلك ألسباب عدة  أول شيء أخالقیًا هي «حكومیة/تدریب وإ

البدایة، عند المرأة بیكون التزام، وبدها تسدد، ثاني إشي، إنه في خوف من اإلجراءات 
 »ًا من الرجلنسبة نجاح المرأة أعلى طبع« مؤكدًا بعد ذلك بأن» القانونیة

  وجود توجهات وطنیة ودولیة، باعتماد معاییر المسؤولیة االجتماعیة عند تصنیف المؤسسات
والشركات، ومؤشرات لألداء االجتماعي الذي یشمل قیاس سیاسات النوع االجتماعي 

 وتطبیقها.
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 وق التزامات األردن بالمواثیق واالتفاقیات الدولیة، التي تشكل قوة دافعة نحو تحقیق حق
عم بنترجمها بالتشریعات « اإلنسان للمرأة والمساواة بین الجنسین، من حیث أنه 

والسیاسات...فریق العمل القانوني دایما بیكونوا حریصین على إدماج االتفاقیات الدولیة، 
وخاصة البنود المتفق علیها وما علیها أي تحفظ، بیتم إدماجها في عملیة تحدیث التشریعات 

مستشارة/ مؤسسة حكومیة؛ باإلضافة إلى حرص األردن  »بها، والتدریب علیهاویتم التوعیة 
نجازات تسطر في تقاریر األمم المتحدة الدوریة، ویعكس التزاماته بها؛  على أن یحقق تقدم وإ

إحنا بنعتمد إنه مطلوب من األردن تقاریر دولیة... بعض االتفاقیات مثل سیداو وغیرها، « 
 »تطلع، هاي تدفع وتضغط باتجاه إنه یصیر تغییر في الموضوع في تقاریر دوریة الزم

 مسؤولة/ مؤسسة حكومیة

  اهتمام المؤسسات األجنبیة المانحة بقضایا المرأة والنوع االجتماعي، التي تجعل من إدراجها
 في البرامج والمشاریع شرطًا للتمویل.

 أولویات اإلصالح .3

أولویات اإلصالح نحو تحقیق تمكین تعددت وجهات نظر المشاركات/ین وآرائهم حول 
اقتصادي فاعل للمرأة، بحسب خبراتهم العملیة والحیاتیة، ولكنها تتمحور في معظمها حول 

 النقاط التالیة:

الحفاظ على مكاسب المرأة من خالل نشر الوعي حولها، وتفعیلها في واقع المرأة؛ ومتابعة 
ة للمرأة في قانون العمل من الحضانات تطبیق التشریعات، مثل البدء بالتسهیالت الممنوح

 وغیرها.

إدماج نساء أكثر في مواقع صنع القرار ورسم السیاسات، ووضع البرامج الوطنیة، من خالل 
نظام الكوتا مثل بعض الدول المتقدمة بحسب إحدى المشاركات التي ترى أن من األولویة 

یة وسهلة، مش تغییر ثقافة وال بدها قرارات حكوم« البدء باألسهل واألسرع في التحقیق، 
تغییر قوانین... بس إنه أحط الستات في مواقع صناعة القرار...وضعهم ولو بالكوتا، ألنه 

 مستشارة/ مؤسسة حكومیة »دول متقدمة لجأت للكوتا في مجالس إدارة الشركات
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مواز مع النظرة الشمولیة عند التعامل مع التمكین االقتصادي، الذي یعني بذل الجهود بشكل 
التمكین الذاتي والصحي والقانوني واالجتماعي والسیاسي، ویعني مراعاة كافة شرائح النساء 
في كافة فئاتها، وفي الریف والمدینة والبادیة، المرأة المزارعة، المرأة صاحبة شركة، المرأة 

دي مش التمكین االقتصا« المتعلمة وغیر المتعلمة، المرأة التي ترأس أسرة، وغیرها ألنه 
 »محور لحاله منفرد، بیتأثر بالتمكین السیاسي، بیتأثر بالتمكین االجتماعي، بیتأثر بالتعلیم...

 مستشارة/ مؤسسة حكومیة

أهمیة تخطیط الموارد البشریة وتأهیلها في ضوء االهتمام بتجدید النظام التعلیمي، و 
لى واقع التطبیق المستجدات؛ واستحداث تخصصات في التعلیم العالي والمهني، أقرب إ

وتشجیع المبادرات الوطنیة، التي تسهم في تعزیز مخرجات التعلیم،  والمیدان في سوق العمل.
 من خالل عقد دورات متقدمة إلعادة تدریب وتأهیل متخصص.

 تحسین بیئة العمل وتشریعاته، وتحسین آلیات التفتیش الفعال.

 وظیفي، وتراعي أدوار المرأة المتعددة.استحداث مستمر لفرص العمل، التي تتمیز باألمان ال

تكثیف الجهود البحثیة واإلعالمیة والمؤسسیة في سبیل تنقیة الثقافة والموروثات المجتمعیة، 
 بین واإلنصاف تحقیق العدالةمن المقوالت والمعتقدات واالتجاهات السلبیة المؤثرة في إعاقة 

مستندة إلى فهم خاطيء للشریعة ، ومن المفاهیم المغلوطة الالمرأة وتمكین الجنسین
 اإلسالمیة.

 ومعاییر المتابعة والتقییم، وعلى أسس علمیة استحداث هیئة مستقلة متخصصة بعملیات
 أجل: مدروسة، وذلك من ومؤشرات

نجازاتها،  متابعة عمل المؤسسات التنمویة المعنیة بتمكین المرأة، وتقییم مسارها وإ
دم، نحو تحقیق األهداف الوطنیة حول تمكین وخلق جو تنافسي صحي لإلبداع والتق
 . َ◌   المرأة اقتصادیًا واجتماعیًا وسیاسیًا

قیاس تأثیر البرامج والمشاریع واإلقراض في تحقیق المرجو منها، ومدى فاعلیتها في 
  تغییر وضع المرأة المستهدفة إلى األفضل.

ل المساعدة في تركیز الجهود نحو مزید من التخصص في تقسیم العم - ج
  المؤسسي.
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تخصیص هیئة مستقلة لتنظیم قطاع اإلقراض في األردن، ومراقبة النشاط اإلقراضي 
 وتنسیقه، وكذلك المتابعة والتقییم الدوري العلمي له.

السیدات اللواتي حققن إنجازات في مجال التمكین االقتصادي، في مجال االرتقاء  إبراز« 
مستشارة/ مؤسسة  »ل، نسلط الضوء علیهنبأسرهن، واالرتقاء في مهنتهن كسیدات أعما

حكومیة، وهنا یبرز أهمیة أن یأخذ اإلعالم دوره في إظهار قصص النجاح لهؤالء السیدات 
 في كافة المواقع.

(نساء لدعم النساء)، نساء  «... تعزیز التعاون النسائي من حیث عمل تشبیك مهني أي 
ات یدعموا بعض، وهكذا تدعم یدعموا بعض، سیدات األعمال یدعموا بعض، المزارع

 مستشارة/ مؤسسة حكومیة »صاحبات المهنة مهنتهن

التوجه إلى تعزیز فرص استثمار القطاع الخاص في المحافظات والمناطق البعیدة عن 
 العاصمة عمان، بعد حصول اإلشباع في سعة التوظیف في القطاع الحكومي.

المنظم، وآلیات احتساب قیمته في  توفیر قاعدة احصاءات ومعلومات عن قطاع العمل غیر
 االقتصاد الوطني.

توجیه الجهود المؤسسیة، توعویة وتدریبیة، إلى جعل الرجل شریكًا أساسیًا في التعامل مع 
  .قضایا المرأة واألسرة وحل مشكالتهما، والعمل على تمكین الرجل في سبیل تنمیة أسرته

 
االستنتاجات والتوصیاتالجزء الرابع:   

  

أن األردن حقق في العقود األخیرة إنجازات مهمة في تطور مكانة المرأة األردنیة في جمیع ال شك 
المجاالت، وذلك لوجود إرادة سیاسیة علیا مؤمنة بذلك، فضًال عن الخطط والبرامج للمؤسسات الرسمیة 

نة الوطنیة في هذا اإلطار، باإلضافة إلى الجهود المستمرة والهادفة للهیئات النسائیة، في ظل اللج
األردنیة لشؤون المرأة، والتي تسعى إلعداد البرامج والخطط، والدراسات لتعدیل القوانین المتعلقة بإحقاق 
، فإن السلطة السیاسیة، والمتمثلة ببرامج وسیاسات الحكومات تحرص  حقوق المرأة األردنیة، وعمومًا

ان، وفي مجال حمایة الحقوق االقتصادیة على تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة في مجال حقوق اإلنس
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للمرأة، وتحقیق التمكین االقتصادي لها.  استنادًا إلى االلتزام الدولي لألردن، المنبثق من مصادقته على 
  المواثیق والمعاهدات الدولیة.

وقد تحقق التطور في مجال المساواة، ابتداءً من التعدیالت التي تمت على قوانین متعددة، تضمنت 
  كام جدیدة خاصة بحقوق المرأة.أح

باإلضافة إلى وصولها إلى مواقع صنع القرار ومشاركتها الفاعلة في المجال االقتصادي، سواء في 
  القطاع العام أو الخاص.

 12ومن أهم اإلنجازات على مستوى القوانین في مجال حقوق اإلنسان ومشاركتها السیاسیة تخصیص 
  % في المجالس البلدیة.20ما ال یقل عن نسبة مقعد للمرأة في مجلس النواب، وب

إال أنه تبقى الحاجة موجودة لتعدیل بعض التشریعات إلزالة التمییز ضد المرأة ومن ذلك قانون الضمان 
  االجتماعي، وقانون الجنسیة وقانون التقاعد.

من العنف  ومن المساهمات الملموسة والفاعلة في التصدي للعنف ضد المرأة، إصدار قانون الحمایة
األسري، واتخاذ التدابیر الالزمة للتصدي لهذه القضیة من خالل إنشاء غرف خاصة في المحاكم 

  لقضایا األسرة.

وفي إطار السیاسات واالستراتیجیات، فإن اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، ومن خالل 
ر مكانة المرأة األردنیة، من خالل االستراتیجیة الوطنیة لها، تقوم بدور هام وبارز في األردن لتطوی

وضع البرامج وتنفیذ الخطط المستندة إلى محاورها المتعددة ومنها محور تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة 
  العامة، والتمكین االقتصادي.

وفي مجال التمكین االقتصادي نفذت المؤسسات الحكومیة، مبادرات وبرامج، أساسها تحقیق المساواة 
ن، ومن ذلك تخصیص موازنات تراِع بمقتضاها النوع االجتماعي، كما هي في وزارة بین الجنسی

التخطیط والتعاون الدولي، إال أنه تبقى الحاجة قائمة لدعم موارد وقدرات الدولة، كون هناك نقص 
  واضح في إمكانیات وموارد الدولة.

اء مع وجود الطموح لزیادتها.  وفي مجال توفیر القروض، ظهر توجه في زیادة الموارد المخصصة للنس
وقد قامت المؤسسات الرسمیة بإیجاد آلیات للتعاون مع المؤسسات غیر الحكومیة، لتقوم بدور الوسیط 

  لتأمین القروض للنساء.
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ومن جانب آخر، ولتنفیذ األجندة الوطنیة الهادفة على تعزیز مشاركة المرأة في المجال السیاسي 
واضح لمبدأ التشبیك والبرامج المشتركة بین المؤسسات الحكومیة  واالقتصادي، فإن هناك تفعیل

ومؤسسات المجتمع المدني، من خالل وضع الخطط للقضایا المطروحة وتنفیذ البرامج المشتركة، وتقدیم 
  االقتراحات الالزمة لتعدیل الثغرات في القوانین.

األردنیة، تبقى هناك ضرورة إلجراء  وفي الوقت الذي تمت فیه التعدیالت على القوانین لصالح المرأة
تعدیالت أخرى بما ینسجم مع االتفاقیات الدولیة، كما یلزم التخاذ تدابیر مناسبة بإطار التحفظات 

  القائمة على مواد في اتفاقیة سیداو.

  التـوصیـات:

مع هذا  إن قضیة المرأة من القضایا االقتصادیة في التنمیة المستدامة بكافة مجاالتها، مما یستوجب
زالة الفجوة بین  الوضع توسیع فرص الخیار أمام النساء وتقلیل التباین بین أوضاع النساء والرجال، وإ

  الجنسین، من خالل ما یلي:

تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة والحیاة العامة، بإتاحة الفرصة لها للوصول إلى مواقع صنع 
  .وجه الخصوصعامًة والقرار االقتصادي على  القرار

أهمیة تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة بنسب تحقق لها العدالة وتضمن زیادة مشاركتها في الحیاة 
 العامة.

 مراعاة التطور المستمر لالستراتیجیات والخطط والسیاسات المتعلقة بتمكین المرأة.

لتمییز ضد المرأة وبما یتفق مع استمراریة إجراء التعدیالت الالزمة على التشریعات القانونیة، إلزالة ا
 االتفاقیات الدولیة.

إزالة الفجوة بین النظریة والتطبیق، وذلك بمتابعة االلتزام بتطبیق القوانین، ومثال ذلك مراقبة أصحاب 
 العمل بالتزامهم بأحكام القانون، بمنح االمتیازات والحقوق المكتسبة للعاملة.

الستراتیجیات، المتعلقة بتمكین المرأة في المجال السیاسي والمجال متابعة تنفیذ السیاسات والمبادرات وا
 االقتصادي.

 تفعیل دور اإلعالم بما یخص حقوق المرأة اإلنسانیة، وقضیة العنف ضد المرأة.
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 التوعیة بأهمیة تطبیق االتفاقیات الدولیة إلحقاق حقوق المرأة.

القطاع العام والقطاع الخاص، باإلضافة إلى تنوع االستمرار في برامج تدریب وتأهیل المرأة العاملة في 
 مهارات المرأة ببرامج تدریب مسؤولة لدخول المرأة مجاالت غیر تقلیدیة.

 تفعیل برامج التمكین االقتصادي للمرأة في إطار برامج مكافحة الفقر والموازنات الصادرة عنها.

 غیرات الجوهریة في الصورة النمطیة للمرأة.تكثیف برامج التوعیة بحقوق المرأة، لإلسراع في إجراء الت

مراعاة المشاریع بشكل فاعل الحتیاجات المرأة، لالستفادة من الخطط التنمویة والوصول إلى الموارد 
 المتاحة.

 مساعدة صاحبة المشروع على التحكم بجودة اإلنتاج من خالل برامج تدریبیة مكثفة بالتسویق.

ة في اللجان المتخصصة لوضع الخطط وتنفیذها، حتى یتم توزیع ثمرات المشاركة الفاعلة والجادة للمرأ
 التنمیة بشكل عادل.

االستمرار في التعاون المؤسسي الفني والمادي بین المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة، والقطاع 
 الخاص لتنفیذ البرامج المعدة للمرأة.

 ألة قضایا المرأة.ضرورة التفعیل لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في مس

 أهمیة إجراء تغییر على المستوى المؤسسي، بحیث تكون حساسة للنوع االجتماعي.

إدماج قضایا النوع االجتماعي بشكل أكبر، في مجال التخطیط ووضع الموازنات على أساس النوع 
 االقتصادي.

جتمعي للنوع االجتماعي وتوزیع تكثیف البرامج الهادفة لتغییر الثقافة المجتمعیة السائدة بسبب البناء الم
  األدوار، والمتعلقة بتنازل المرأة عن حقها في المیراث.
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 المراجع باللغة العربية 
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 المراجع باللغة االنجليزية 
  

 
 
 

  
  


