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  الملخص التنفيذي 

يجب تزويد النساء بكل القدرات والحقوق الضرورية في سبيل تأكيد مشاركتهن الكاملة في "

  "صادية واالجتماعيةالحياة السياسية واالقت

من خطاب صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني في افتتاحه للجلسة العادية األولى للبرلمان للدورة البرلمانيـة الرابعـة                   

  .2003عشر في األول من  شهر كانون الثاني ديسمبر للعام 

  

  : المقدمة
  

بية المقارنة في   األردن دولة صغيرة ذات مصادر طبيعية محدودة، تكمن ميزتها اإليجا          1-1

وعلى مرور العقود الثالث الماضية، فقد اسـتثمر األردن فـي مـوارده             . مواطنيها

البشرية باعتبارها جزءا من مبادرة إصالح موسع لتطوير النمو الذي يقوده القطـاع             

 ولكي يكون اقتصادا مؤسسا على المعرفة ومتنوعاً ومتوجهاً بتأثير القطـاع            ،الخاص

  .الخاص

ألردنية تنفق أكثر من خمسة بالمائة من الناتج المحلي اإلجمـالي علـى             إن الحكومة ا   1-2

وتعد هذه االستثمارات أعلى من     . التعليم، وقرابة تسعة بالمائة من الناتج على الصحة       

تلك المحققة من قبل دول الدخل دون المتوسط، وقد كانت فاعلة في تحسين المؤشرات              

حية في األردن، وكانت النساء مستفيدات بشكل       والص) معدل القراءة والكتابة  (التعليمية  

 2002فإن المساواة ما بين الجنسين في العام         األردن، وفي. متساوٍ من هذه السياسات   

 وضعته في مصاف أعلى خمسة دول في إقلـيم          90%البالغة  لمؤشر القراءة والكتابة    



إلناث البالغات قد   إن معدالت القراءة والكتابة بالنسبة ل     . الشرق األوسط وشمال أفريقيا   

مقارنة مـع زيـادة      (2002في العام   % 86 إلى   1980في العام   % 55ازدادت من   

واألردن معٌد لتحقيق أهداف التنمية األلفية      ). بالنسبة للبالغين الذكور  % 96إلى  % 82

كذلك سياسات القطاع الصحة تحققت، حيـث ارتفـع         . 2005في التعليم بحلول العام     

 سنة إلى   63 سنة، مقارنة مع زيادة من       73.6 سنة إلى    66ن  متوسط العمر لإلناث م   

 .  سنة للذكور70

  

 .أنماط ومستويات التقدم االقتصادي للنساء

بالرغم من اإلنجاز الباهر في التعليم، فإن األدوار االقتصادية للمرأة األردنية، ألسباب             1-3

مماثلة وال حتى   مختلفة، ال تتطابق مع النمط المالحظ في دول الدخل دون المتوسط ال           

إن مشاركة النـساء االقتـصادية وتقـدمها        . الشرق األوسط وشمال أفريقيا   في دول   

االقتصادي يعدان مهمين في تكافؤ الفرص، وتحسن القدرة البشرية، وإمكانية السيطرة           

 للنوع االجتماعي هذا، فإنـه يمكـن         التقييم القطري  وألغراض هدف . على المصادر 

 :  للنساء على النحو التاليتعريف التقدم االقتصادي

)I(           بما في ذلـك     –مشاركة اإلناث في سوق العمل في القطاعين العام والخاص 

نسب مشاركتهن الفعلية والمتوقعة في سوق العمل، والبطالة والبطالة المقنعة،          

 في األجور والفوائد، والفـصل الـوظيفي األفقـي          ما بين الجنسين  والفوارق  

  .والعامودي



)II (   لى العمل وخلق الثروة من خالل مشاركتها الفعالة في القطاع            قدرة النساء ع

 . الخاص باعتبارها مستثمرة ومنتجة وصاحبة مشاريع

)III (             مشاركة النساء في المجال السياسي للمساهمة في صناعة القرار الذي يأخـذ 

 .النوع االجتماعي بعين االعتبار في التنمية االقتصادية واالجتماعية

شرات المشاركة االقتصادية للنساء ، فإن ترتيـب األردن يـأتي           وأخذاً باالعتبار لمؤ   1-4

مباشرة خلف الدول ذات الدخل دون المتوسط األخرى، وعلى مصاف مـستوى دول             

، فيما يتوقع منها في الحقيقة أن تحقـق مرتبـة           الشرق األوسط وشمال أفريقيا   منطقة  

ـ      اأعلى، قياساً على نسبة تحسن وضع        وتتفـاوت  . يملنساء في مجال الـصحة والتعل

 إلـى   15تتراوح ما بين  (تقديرات مساهمة اإلناث من مجموع سوق العمل بشكل كبير          

وأيا ما كان التعريف أو الرقم الذي يتم اعتماده، فإن هـذه التقـديرات هـي                %). 26

إن النهاية العليا لهذا التدريج تضع األردن فـي مرتبـة دون الـدول              . منخفضة نسبيا 

دخل دون المتوسط، وكذلك بالنسبة إلى دول الشرق األوسط         المتشابهة األخرى ذات ال   

 وفيمـا   )Iالـشكل   . (، هي األدنى من أي منطقة في العالم       %28وشمال أفريقيا بنسبة    

يتعلق بصناعة القرار السياسي، وعندما يتم قياسه وفقا لنسبة المقاعد التـي تـشغلها              

الـشرق   مع معدل منطقـة      اإلناث في المجالس النيابية، فإن األردن في حالة مساواة        

في دول الـدخل دون     % 16، ولكنه أقل من معدل      %6 والبالغ   األوسط وشمال أفريقيا  

 .المتوسط المقارنة

  



  

  .2002-1999األردن ودول الدخل دون المتوسط :  مؤشرات جندرية منتقاة1الشكل

النساء آنسبة في مجموع قوة العمل %  (26/43/28)*

وتوقع الحياة عند الميالد (73/72/70)*

نسبة االناث للذآور في الدراسة االبتداءى و الثانوى
*(101/97/91)

الدخل المحلي المتوسط (1995$)
*(1656/1687/2099)

الخصوبة (3.7/2/3)*

نسبة االناث في البرلمان % (6/16/6)*

Jordan/االردن

Lower/دول الدخل دون المتوسط
 Middle Income
MENA/الشرق االوسط*Note: (Jordan/Lower Middle Income/MENA)

Source: WDI 2002-4

 

المختلفة للمشاركة االقتصادية للنساء،    يسعى هذا التقرير إلى فهم مدى انعكاس األنماط          1-5

والخيار الخاص بالمجتمع لنموذج التنمية االقتصادية واالجتماعية، ونتائج المعوقـات          

، لماذا لم تتقدم المرأة     بالذات و.المحددة وممارسات التمييز، أو تشكيلة من هذه العوامل       

اهمة في قوة العمـل  األردنية بقدر ما تستطيع فيما يتعلق بتخفيض الخصوبة وفي المس   

. والمشاركة السياسية، بالرغم من االستثمارات التي تم تحقيقها في تعليمها وصـحتها           

وهل هذا عائد إلى الخيارات الشخصية، معوقات سوق العمل، أو ممارسات التمييـز             



ضد النساء؟ وما هي االعتبارات المترتبة على ذلك فيما يخص الرؤية األردنية للتنمية             

 ؟االقتصادية

إن هدف التقييم القطري للنوع االجتماعي هو تقييم مكانة النساء مقارنة مع الرجـال               1-6

 :في سبيل

)I(             تشخيص الفوارق والمعوقـات المرتبطـة بـالنوع االجتمـاعي للتقـدم

  . االقتصادي للنساء

)II (           تسليط الضوء على االعتبارات المترتبة للنمو االقتصادي والحد من الفقر

 . ادية للنساءالناجم عن المشاركة االقتص

)III (       إن التقيـيم   . تحديد األولويات للسياسات واألفعال لمعالجة هذه االعتبارات

 ، في كل قطـاع    تفارق الجنسين القطري للنوع االجتماعي ال يقوم بتحليل       

 يركز التقييم على تقدم النساء االقتصادي ومشاركتهن فـي          ،بدال من ذلك  

في سياسات الماضي،   المجال العام باعتبارها مؤشرات مخرجات أساسية       

وباعتبارها نقاط الـدخول الرئيـسية السـتهداف موضـوعات النـوع            

االجتماعي ذات األهمية القصوى من أجل تطوير سياسات من شـأنها أن   

 .تثري مهارات كل من النساء والرجال

  

  

  



  

 .نتائج أساسية: االعتبارات المترتبة على مشاركة النساء في سوق العمل

زءا مهماً من هذه  جديدة لمستقبلها، والتقدم في القدرة اإلنسانية يعد جخلق رؤيةان االردن 

 الرؤية الجديدة

وألن المصدر الرئيسي لألردن هو رأس المال البشري، فإن اإلنتاجيـة واالسـتثمار              1-7

 و  اقتصاد معرفة كالفعال لرأس مالها البشري وقوتها العاملة ستكون المحرك لرؤيتها          

مشابهة،  أقل من أقرانهن في الدول ال      في سوق العمل   ردن نساء األ  كون مشاركة . علم

 يترتب عليها اعتبارات اقتصادية أوسع بـشأن كيفيـة          ، قد 2كما هو مبين في الشكل      

 . تحقيق هذه الرؤية

  .2002النساء كنسبة في مجموع قوة العمل، للعام : 2الشكل 

  

  

  

  

  

  

Source: World Bank, World Development Indicators, 2004  
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إن مستوى مشاركة اإلناث في سوق العمل يوحي بأن األردن يمكنـه زيـادة قدرتـه           1-8

 وغيرها من   الشرق األوسط وشمال أفريقيا   وتأسيسا على تقديرات لكل دول      . اإلنتاجية

مناطق العالم، فإن المستوى الفعلي لمشاركة اإلناث في سوق العمل في األردن هـو              

ستوى هو األدنى في منطقـة الـشرق األوسـط          وهذا الم . فقط حوالي نصف المتوقع   

، بالرغم من أن هذه النسبة قد زادت مـا بـين            )أعلى فقط من العراق   (وشمال أفريقيا   

 مـضامين   عدة إن لهذا الوضع  . 3، وكما هو مبين في الشكل       2000-1980األعوام  

 كما أن أحد أكثر العواقب وضـوحا      . تؤثر على رفاه العائلة و على األداء االقتصادي       

 وهـو   -هو العدد الكبير لألشخاص غير العاملين المدعومين من قبل األفراد العاملين          

وهي واحدة  % 2.6وفي األردن، فإن هذه النسبة تبلغ       . ارتفاع نسبة اإلعالة االقتصادية   

 دول منطقة الشرق    ها اعلى من معدل   من أعلى النسب في دول العالم النامية، وحتى أن        

 وعلى أي حال وبعد إجراء التـصحيحات        .21بالغ معدلها   األوسط وشمال أفريقيا وال   

من أجل البطالة العمرية والتركيبة السكانية، فإن األردن ال يزال يظهر نـسبة إعالـة               

وتعزى هذه النسبة العالية إلى المـشاركة المنخفـضة         .  العاملين للغير 2.1تقدر بنحو 

 . للنساء في قوة العمل

  

  

  

                                                 
نسب البطالة : ط وشمال أفريقيا هي نفسها لألردن إن نفس العوامل التي تساهم في نسبة اإلعالة االقتصادية المرتفعة في دول الشرق األوس 1

مرتفعة، ترآيبة عمرية فتية متزايدة، وتدني نسب المشارآة النساء في سوق العمل، وحسب تقديرات البنك الدولي، فإن نسبة اإلعالة يمكن أن 
  . إذا استندت الحسابات الترآيبة العمرية للسكان في األردن0.9تكون 



  

 الفعلية في قوة العمل إلى المتوقعة في دول الشرق األوسط نسبة مشاركة النساء. 3الشكل 

  .2000-1980وشمال أفريقيا وفي دول ومناطق أخرى منتقاة لألعوام 
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إذا . ومن الطبيعي، ومع وجود دخل إضافي، فإن دخل األسرة سوف يكـون أعلـى              1-9

، بنـاًء علـى الوضـع        للنسأ ستطاع األردنيون أن يحققوا مستويات العمالة المحتملة      ا

، فإن معـدل دخـل       لالناث التعليمي، ومستويات الخصوبة الحالية، والتركيبة السكانية     

باإلضافة إلى ذلـك، فـإن تقـديرات التـأثيرات          . 2%18قد يزيد بمقــدار    األسرة  

 العمل، استناداً إلى تحليل االنحدار الخطـي        المتوقعة لزيادة مشاركة اإلناث في سوق     

الذي تم إجراؤه من قبل البنك الدولي لعشر دول في منطقة الشرق األوسـط وشـمال                

تبين، أنه إذا استطاعت النساء في      ) بما فيها األردن  ( التي تتوفر عنها بيانات       و إفريقيا

                                                 
  .2004أة في المجال العام  البنك الدولي المر 2



 للمتوقـع فـإن     منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشاركة في سوق العمل وفقـا          

قـد  ) باعتباره معدال بسيطا لمجموعة الدول    (نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي       

معـدل   (1990في السنة خالل عقد التسعينات      % 0.7يكون أعلى في المنطقة بمقدار      

إنه لمن المهم مراجعة مـا إذا كانـت النـسب           %). 1.9بدال من   % 2.6نمو بمقدار   

 هي محددة وفقا للخيار الشخـصي، أو         هل  في سوق العمل،   المتدنية الستخدام اإلناث  

  ؟نتيجة لممارسات تمييز معينة أو خليط من هذه العوامل

 
  .المعوقات أمام النساء في سوق العمل

 .  إن نسبة الخصوبة ال تزال مرتفعة نسبيا

إن التحصيل األكاديمي األساسي لإلناث وتوقع الحياة عند الميالد في األردن هو حول              1-10

وفي معظم الدول، فإن    . المعدل الطبيعي في الدول المقارنة ذات الدخل دون المتوسط        

والتي تقـود   (أحد المخرجات المألوفة للتحصيل العلمي لإلناث هو الخصوبة المتدنية          

وبالتأكيد، فإن الخصوبة الكلية فـي   ). عادة إلى مشاركة أعلى لإلناث في المحيط العام       

 والدة 6.8، مـن  2002 و 1980نصف ما بين األعوام     األردن انخفضت ألكثر من ال    

 ومع هذا فإن نسبة الخصوبة في األردن ال تزال أعلـى مـن              3).3.7لكل امرأة إلى    

المعدل الملحوظ في الدول المقارنة وكذلك أعلى من معـدل دول الـشرق األوسـط               

 . وشمال إفريقيا

  

                                                 
  . دائرة اإلحصاءات العامة 3



 .ي ال يزال قائماالتمييز في األجور وغير األجور على أساس النوع االجتماع

يبدو التفاوت في األجور ما بين النساء والرجال مماثال لتلك الموجودة في دول الشرق               1-11

وتبين التقديرات أنه إذا تمت إزالـة       . األوسط وشمال إفريقيا وفي دول أخرى غيرها      

التمييز وتمت مكافأة اإلناث  بمستوى متناسب مع تعليمهن، فإن أجور النساء سـوف              

إن لهـذه   . في القطـاع العـام    % 13في القطاع الخاص و   % 45زيد على   تزداد بما ي  

ومـع  . التقديرات اعتبارات قوية لتحفيز النساء للبحث عن وظائف في القطاع الخاص          

ذلك، فإن العديد من الدول التي تميز في األجور بنفس المستوى أو بمـستوى أعلـى                

إن التمييز في األجـور     وهكذا،  . تظهر مستوى مشاركة أعلى لإلناث في سوق العمل       

وعلى . في ذاته ال يفسر لماذا تشارك اإلناث في األردن بشكل أقل في العمالة الرسمية             

كل حال، وعندما يتم دمجه مع عوامل أخرى، مثل الفوارق في الفوائد غير المرتبطة              

 الذي تحدده   االعتباريباألجور، فإن التمييز في األجور قد تلعب دورا في رفع األجر            

 .ناثاإل

قوانين العمل والتقاعد والضمان االجتماعي ال تقدم نفس بنية الفوائد للعامالت كما هو                1-12

وعلى سبيل المثال، فإن الذكور العاملين خاضعين لإلعفـاءات         . األمر بالنسبة للرجال  

الضريبية عن العائلة بغض النظر عما إذا كانت زوجاتهم تعمل، وفي حالـة النـساء               

ر عن مشاركتهن بنفس النسبة، فإن عليها بيان أن الزوج إمـا  بغض النظ العامالت و

متوٍف أو كبير في السن أو عاجز حتى تستطيع االستفادة مـن أنظمـة اإلعفـاءات                

باإلضافة إلى ذلك، فإنه يمكن توريث الرجال تقاعدهم لعائالتهم بعد وفاتهم،           . الحكومية



يف اعتماد األفـراد اآلخـرين      وبسبب الفشل في تعر   . فيما ال يكون ذلك متاحاً للنساء     

على عوائد ومردودات عمل النساء، فإن مثل هذه السياسات المتعلقة بالفوائـد غيـر              

المرتبطة باألجور تقلص الفائدة من عمل النساء، وتؤثر علـى رفـاه العديـد مـن                

 العائالت، وقد تخفض أكثر من ارتباط النساء بسوق العمل

 . اءن البطالة المقنعة مرتفعة لدى النسإ

عندما تواجه النساء صعوبات في إيجاد عمل يتناسب مع مستواهن التعليمي، فإنـه قـد                1-13

ينتهي بهن األمر أحياناً إلى القبول بوظائف أقل من كفاءتهن، مما يؤدي إلى البطالـة               

إن البطالة المقنعة تُّعد عالية ما بين النساء في األردن ويعود ذلك جزئياً إلى              . المقنعة

إن الدراسـات   . الكبير ما بين المهارات المتاحة والوظـائف المتـوفرة        عدم التطابق   

المسحية تبين أن المرأة التي تتمتع بمعدل الدخل في األردن يغلب أن يكـون لـديها                

 سنوات تعليم للرجل الذي لديه نفس المستوى مـن          9.3 سنة تعليم، مقارنة مع      12.3

في، مما يؤدي إلى أقـل عائـد فـي          إن هذا قد يشير إلى آثار التمييز الوظي       . الوظيفة

. األجر، والذي قد ال يشجع النساء المتعلمات والمؤهالت من دخول سوق العمل نهائياً            

 ،الشرق األوسط وشـمال إفريقيـا     وفيما يوجد أدلة على مؤشرات مماثلة في كل دول          

 . فهي واضحة بشكل خاص في األردن، حيث أن لدى اإلناث أعلى مستوى تعليمي

  

  

  



  

 البطالة أكثر حرجاً أو حدة، حتى فيما بين صفوف األعلى تعليماً ولكن 

سنوياً، مما يشير إلى أن معدالت نمو       % 5إلى  % 4ينمو سوق العمل في األردن بنسبة        1-14

على األقل تعتبر ضرورية من أجل تحقيق االستقرار في         % 6 اإلجماليالناتج المحلي   

 مرتفعة حتـى العـام      اإلجماليلمحلي  لقد استمرت معدالت نمو الناتج ا     . نسبة البطالة 

ونتيجة لذلك، فإن البطالة بشكل عام مرتفعة حيـث         . 3.2، حيث انخفضت إلى     1994

 . بالنسبة للنساء% 25بالنسبة للسكان ككل و% 15وصلت إلى 

 إن الفصل الوظيفي أصبح سائداً بشكل واضح 

 النوع االجتماعي،   هناك أدلة كذلك على الفصل أو العزل الوظيفي العامودي على أساس           1-15

إن الفصل العمودي، الذي عادة ما يوصف بالسقف الزجاجي، يشير إلـى أن غالبيـة               

بالمقابـل، فـإن    . النساء يعملن أكثر في المستويات الوظيفية ذات الرواتب المتدنيـة         

الفصل األفقي يشير إلى أن وظائف معينة تعمل فيها غالبية اإلناث أكثر من وظـائف               

عد مشكلة عندما ال يرتبط بتفاعالت الطلب والعرض في الـسوق           أخرى، إن الفصل ي   

وعلى المستوى العالمي، فإن المـدى      . أو التفضيالت الفردية في االختيار الوظيفي     /و

التي يهيمن عليها الذكور من الوظائف والصناعات هي أعلى بـسبعة مـرات مـن               

عـدد الـصناعات    وعلى كل حال، عندما يكون      . الصناعات التي تهيمن عليها اإلناث    

التي يمكن أن تدخلها النساء كنتيجة لمعوقات أو حواجز أمام المرأة قليل، فإنها قد تجد               

. نفسها مجبرة على العمل في قطاعات مزدحمة ومسيطر عليها أنثوياً وبرواتب أقـل            



إن الفصل على أساس الجنس يعد غير فعال اقتصادياً ويؤدي إلـى نـسبة مـشاركة                

 فـإن   0.44والبالغ   Duncanوبحسب مقياس دنكن    . ق العمل منخفضة لإلناث في سو   

 منطقة الـشرق    4 لدى 0.34األردن يبدي قياساً أعلى للفصل المهني من المعدل البالغ          

وإذاً هذا الفصل الوظيفي ليس حكراً على األردن، فإن السؤال          . األوسط وشمال أفريقيا  

المطروح هو لماذا نسبة الفصل الوظيفي في األردن أعلى مـن بقيـة دول الـشرق                

األوسط وشمال أفريقيا، إن تخفيض المعوقات أمام دخول النساء مجاالً أوسـع مـن              

ندرية، تؤدي إلى التغيير    المهن والحرف هو طريقة لزيادة الفعالية وتعزيز العدالة الج        

 .في المعايير االجتماعية

  وقدرة النساء على االنخراط في القطاع الخاص تبقى غير مستغلة 

وبشكل عام، فإن المعاملة غير المتساوية لإلناث في األردن في القطاع الخاص أكثـر               1-16

وظّـف  إن القطاع العام يعد أكبر م     . وضوحاً وانتشاراً مما هي عليه في القطاع العام       

وهي . لإلناث، ومعظمهن يعملن في التعليم، وفي قطاعات الصحة والخدمة االجتماعية         

باعتبار أن النساء يتوجهن إلـى التجمـع فـي          (ظاهرة يمكن مالحظتها في كل العالم       

وفي األردن، وبسبب شروط العمل الجذابة نسبياً في القطاع العام،          ). قطاعات الرعاية 

 أقصر، ومزايا التقاعد والرعاية الصحية وغيرهـا مـن          كاألمن الوظيفي، وأيام عمل   

إن هذه االعتبارات ترفع من أهمية القطاع العام باعتباره خيـار لعمـل             . االمتيازات

 . العديد من النساء 

                                                 
.  هو مقياس للفصل الوظيفي على أساس الجندر ويقيس نسبة اإلناث التي قد تغير وظيفتها من أجل تحقيق االندماج الكاملDuncan مقياس  4

زيع الذآور واإلناث واحدًا وظيفيًا على القطاعات يأخذ المقياس قيمة الحد األدنى صفر عندما يكون تو. يأخذ المقياس قيمة بين صفر وواحد
وتأخذ قيمة واحد بحدها األعلى عندما يكون ). وهذا يعني أن تكون نسبة اإلناث في قطاع معين موازية نسبتهن من العمالة الكلية(المختلفة 

  ).عندما ال تعمل اإلناث والذآور في نفس القطاع مطلقًا(هناك عدم تطابق آامل 



إن زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية االقتصادية لـألردن لـيس متعلقـاً فقـط                 1-17

وير الرؤية األردنية مـن أجـل اقتـصاد         باألعمال الكبرى، ولكنه حاسم كذلك في تط      

بأعداد وتطوير األطر القانونية والمؤسسية من      "ملتزمة  المعرفة، إن الحكومة األردنية     

ومع استمرار األردن في برنامجها فـي       ". أجل التمكين للمزيد من االستثمار الخاص     

الضبط المالي، فإنه سوف يزداد االعتماد علـى القطـاع الخـاص لتحقيـق النمـو                

إن قطاع االستثمارات الصغيرة والمتوسطة يقدر بأنه       . االقتصادي وخلق فرص العمل   

من قطاع األعمال في األردن، ومع هذا فإن صـاحبات األعمـال فـي              % 90يشكل  

من مجموع أصحاب األعمال، حيث تعتبـر هـذه النـسبة           % 39األردن يشكلن فقط    

، اعتماداً على    % 33 إلى   25بين  حيث يبلغ المعدل ما     (متدنية جداً بالمقاييس الدولية     

 ). كيفية قياس استثمارات اإلناث

  

   ؟ ما هي المعيقات األخرى أمام المشاركة االقتصادية للنساء

بالرغم من التحسن في مستوى التنمية البشرية، فإنه ال يزال هناك بعض المعوقات في القطاعات               

 االجتماعية

أدواراً جندرية نمطية ويحـد مـن قـدرات          إن النظام التعليمي، ال يزال يحافظ على         1-18

ودافعـاً  " وظائف مالئمـة  "التالميذ وفرصهم المستقبلية، حيث يكون دافعاً لإلناث إلى         

للنساء إلى وظائف تتسم بالفصل الوظيفي على أساس النوع االجتماعي، وكـذلك قـد              

لرؤيـة  يؤدي أيضاً إلى استمرار المعايير االجتماعية التقليدية، والتي تتعارض مـع ا           



المحـددة حـسب النـوع      إن األدوار   . الراهنة للدولة لمجتمع عادل ومنفتح للجميـع      

 تفضيل العائالت كبيرة الحجم مما يـساهم        ألعراف االجتماعية تميل إلى    وا االجتماعي

إن هذا الوضـع يزيـد مـن محدوديـة          . في ارتفاع نسبة الخصوبة نسبياً في األردن      

 . المشاركة االقتصادية للنساء

 تقوم نفسها بدور المعوقات " ذات الدور الوقائي " عض قوانين العمل إن ب

فعلى سبيل المثال، لقد كان الوضع القانوني للنساء غير متساوٍ في مجاالت عديدة وعلى               1-19

وجه الخصوص وبسبب دوافع نبيلة صممت القوانين لحماية وصحة وسالمة النـساء،            

ى المشاركة الفعالة في سوق العمـل،       ونتيجة لذلك، حدت هذه القوانين من قدرتهن عل       

من جانب آخر، اتبعت بعض هذه القوانين نماذج غريبة والتي كانت ذاتها فـي ذلـك                

وعلى سبيل المثال، تشير الدراسات إلى أنه مـن         . الوقت قد أخذت بالنوع االجتماعي    

خالل تنظيم ظروف عمل المرأة، يمكن تخفيض سـاعات العمـل، ونـسبة العمالـة               

ن هذه اآلثار بشكل خاص على أصحاب العمل في القطاع الخاص الـذين             إ. واألجور

ومن األمثلة األخرى التـي  . يتمنوا بقاء قوة العمل مرنة ومنافسة في االقتصاد المتغير 

توضح أثر قوانين العمل هي فترة األمومة الطويلة والمكاسبة اإلجباريـة المطلـوب             

 الخـاص   183ن منظمة العمل والبنـد      تمشياً مع قواني  (دفعها من قبل القطاع الخاص      

بإجازة األمومة والتي توصي بإعطاء حقوق عامة من خالل الضرائب والتأمين لمنع            

وتبـين  ). التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص والذي يهمهم احتواء تكلفـة العمالـة           

ي الدراسات أيضاً أن كل من المكتسبات الخاصة بإجازة األمومة المطولة لها أثر إيجاب            



 في الحاالت التي ال يقع العبء المالي لهـذه          في سوق العملو خاصة   على المشاركة     

 طريق وضع محددات على     . لوحدهما ةالفوائد بشكل تام على أصحاب العمل أو المرأ       

الحركة وساعات العمل اليومية، وأوقات وأنواع العمل، وعن طريق تأسيس متطلبات           

ألمهات، فإن، هذه القوانين تجعل النساء وبشكل       اجتماعية معينة تستهدف فقط النساء وا     

إن هذه المؤثرات تـؤثر     . فعال أقل جاذبية كمستخدمات مرنات يمكن االعتماد عليهن       

بشكل خاص على أرباب العمل في القطاع الخاص والذين يقّيمون قوة العمـل بأنهـا               

فـإن   ،   2003  و 2001وما بـين العـامين      . ستبقى خفيفة الحركة في اقتصاد متغير     

العديد من هذه القوانين، بما في ذلك التي تسمح بضمان اجتماعي وامتيـازات تقاعـد              

متفاوتة، فقد تم تعديلها للحد من التمييز، وهي اآلن قيد التنفيذ بشكل مؤقـت، زيـادة                

على ذلك، فانه من المبكر جداً تقييم تفعيل هذه القوانين وآثارها علـى تقـدم النـساء                 

 . اءاالقتصادي وشمول النس

  

 االتجاهات االجتماعية والمعوقات القانونية تحدد األدوار التقليدية في المجتمع واألسرة 

وكما في معظم الدول، فإن معوقات حصول اإلناث على التقدم االقتصادي قـد تعتمـد                1-20

كذلك على االتجاهات االجتماعية التي تؤكد على األدوار المتباينة داخل العائلة، بمـا             

رجل باعتباره المعيل الوحيد للعائلة، وأهمية شرف واستقامة النـساء،          في ذلك دور ال   

والقوة غير المتكافئة في المحيط الخاص، مما يؤدي إلـى أدوار وعالقـات جندريـة               

إن بعـض هـذه     . محددة بدقة، تعود جذور العديد منها إلـى تقاليـد األردن الغنـي            



ابط التي تمنح النساء فرصاً     االتجاهات تخلق مشكلة عندما تصطدم مع القوانين والضو       

 .وحقوقاً متساوية، من الحصول والسيطرة على المدخرات

  

 إن صوت اإلناث ونسبة التمثيل في مواقع القرار ال يزال متدنياً بالرغم من جهود الحكومة لدعم 

 مشاركة النساء عبر الكوتا  

جـال صـناعة    من مقاييس التقدم االقتصادي للنساء القدرة على إيصال صوتهن إلى م           1-21

. القرار، والذي يقاس من خالل مشاركتهن في الحياة العامة، وفي النقابـات المهنيـة             

وبالتأكيد، فإن جاللة الملك عبد اهللا الثاني قد أخذ دوراً قيادياً في دفع النساء إلى مثـل                 

و . هذه االدوار في صناعة القرار عن طريق استحداث نظام الكوتـا فـي البرلمـان              

د الحكومة لزيادة عدد النساء اللواتي يتم تعيينهن في المناصب العامة           بالرغم من جهو  

العليا، فإن النساء األردنيات يعانين من تدني التمثيل بشكل كبير في مجـاالت صـنع               

إن . القرار، حيث أن معظم البرلمانيات الحاليات هن من المستفيدات من نظام الكوتـا            

هي على مستوى المحافظات، حيث تم تعيين       أكبر مشاركة للنساء في المجال السياسي       

، %6إن مـشاركة مـا يقـارب        . عدد ليس ببسيط في المجالس البلديـة كأعـضاء        

والمعـدل فـي    %  16كبرلمانيات نسبة ال تزال تعتبر أدنى من المعدل الدولي البالغ           

لذلك، فإن  لهذا الوضع اعتبارات تترتب على        %. 12دول الدخل دون المتوسط البالغ      

 مناقشة قضايا النوع االجتماعي وتناولها في المساجالت العامة، وعلـى النحـو             كيفية

وعلى كل حـال، إن     . ذاته كيفية بناء وعي القادة وصنّاع القرار في القضايا الجندرية         



وما هو أهم من ذلـك      . التركيز فقط على عدد النساء في الهيئات المنتخبة ال يعّد كافياً          

ر مواقف الناخبين بالنسبة للمرشحات من النساء، وتمكـين     بكثير تلك الحاجة إلى اختبا    

النساء الناخبات من امتالك الحق في انتخاب المرشحين الرجال والنساء الذين يمثلون            

 . آراءهن على الوجه األمثل

 

  إن التوجه االستراتيجي الذي تم تبنيه لآلن قد يكون كذلك جزءاً من المشكلة

بين مستوى التحـصيل العلمـي العـالي فـي األردن           إن ضعف العالقة الموجودة ما       1-22

ومخرجات الصحة لسكانه من النساء ومعـدل حـضورهن األقـل فـي المجـاالت               

ولتاريخـه،  . االقتصادية ومجاالت صنع القرار وينجم من تركيبة من العوامل المعقدة         

ية، إال  فإن االتجاه االستراتيجي الذي تم تبنيه للتعامل مع هذا الخلل قد قدم حلوالً جزئ             

إن االستراتيجية الوطنية للمرأة قد ركزت بشكل صائب        . أن هناك إمكانية لبذل المزيد    

على النساء وكذلك فعلت اللجنة الوطنية األردنية لـشؤون المـرأة، المؤسـسة شـبه               

. الحكومية المسؤولة عن تنسيق وصياغة وتطبيق االستراتيجيات الوطنية لتقدم المرأة         

 حاجة لفعل المزيد السـتهداف األدوار الذكوريـة ودمـج           وعلى كل حال، فإن هناك    

الرجال في أجندة التقدم االقتصادي للمرأة باعتبارها هدفاً وطنياً، بحيـث أن طرفـي              

 .المعادلة الجندرية يمكن مخاطبتهما

وبينما هناك بنية تحتية معقولة من أجل تقدم المرأة، والعديد من الوزارات تعمل على 

ة، فإنه ال يزال يلزم بذل المزيد من العمل للتأكيد على أن دمج قضايا تنمية المرأ

. القضايا الجندرية سيتم بشكل منهجي في السياسات وعملية التخطيط والتطبيق



وسيضمن هذا،  أن تصبح االستراتيجية الوطنية للمرأة أجندة مشتركة تحظى بدعم 

ث يمكن تطبيق هذه ذكوري واسع النطاق من أجل التقدم االقتصادي للمرأة، وبحي

االستراتيجية من خالل توجه مؤسسي تشترك به كل الوزارات أو الهيئات ذات 

 .العالقة وبطاقم مالئم ودعم مالي

  

  ما هي االعتبارات وااللزامات المترتبة على السياسات بالنسبة لألردن ؟

 
ر فـي   في سبيل تحسين القدرة على التحليل األفضل والمراعاة الفعالة لقـضايا الجنـد             1-23

 مـن   –األردن، فإن تناوالً من أجل تحسين التقدم االقتصادي للمرأة يعد أمراً مطلوباً             

:  يجعل التحّول االقتصادي لالقتصاد أمراً ممكناً عن طريق التركيز علـى             -منظور  

إصالح المناهج التعليمية، تماشي االصالح القانوني مع األهداف االقتصادية، وإطـار           

 لدمج بعد النوع االجتماعي في صياغة وتطبيـق الـسياسات،           مؤسسي يقيم المهارات  

وكنتائج فإن المنهاج الموجه للسياسة وصناعة القرار يعتمد على مؤشـرات جندريـة             

وفي بلورة أي حل، فمن المهم التذكر أن وحدة األسرة تعّد أمـراً مركزيـاً               . حساسة

ـ         ة بـشكل تـام، فـإن       للنساء األردنيات، وكذلك بالنسبة للمجتمع ككل، ولتكون فعال

السياسات التي تراعي المشاركة االقتصادية المتنامية للنساء يلزمها، في ذات الوقـت،        

وفيما يلي التحديات الرئيـسية التـي       . أن تقدم آليات للتأكيد على تلبية حاجات األسر       

 . يحتاج األردن لتلبيتها حيث أنها تعطي األولوية لهذا المنهج الجديد



مدرسية وتبني سياسات وإجراءات خاصة لتحسين نوعية التعليم         تقييم المناهج ال   -1

 .وإلغاء التنميط الجندري في النصوص المدرسية

 تطوير استراتيجيات طويلة ومتوسطة األمد من أجل تقوية الحمايات القانونيـة            -2

المتعلقة بالمرأة في القوة العاملة، وبإيالء عناية خاصة بإعادة النظر بـالقوانين            

وكذلك، فـال بـد مـن       . بشكل مباشر ما بين العمال الذكور واإلناث      التي تميز   

تعزيز أو تفعيل القوانين الموجودة لحماية النساء من التمييز على أساس الجنس            

 . وتحسين معرفة الناس بشأن الحقوق والحماية القانونية للنساء في سوق العمل

 الحكومـة   تبني وتطبيق استراتيجية لدمج النـوع االجتمـاعي فـي وزارات           -3

ومؤسساتها، عن طريق توضيح وتحديد أدوار ومسؤوليات كل وزارة ومؤسسة          

في معالجة الفروقات على أساس النوع االجتماعي من خالل تنفيذها لمهامهـا            

وملفاتها، وعن طريق بناء القدرات للعاملين في هذه المؤسسات من أجل تحليل            

بما في ذلك أدوار    (وليات  ودمج وجهات نظر الذكور واإلناث واألدوار والمسؤ      

فـي سياسـاتها واسـتراتيجياتها وعملياتهـا        ) الذكور باعتبارهم أزواجاً وآباء   

 .ومتابعتها للنتائج

العمل باتجاه تطوير أجندة للقطاع الخاص ذات حساسية للنوع االجتماعي، من            -4

شأنها أن تؤكد على أن األعمال والتمويل والتنظيم تحسن مستوى مجال الحركة            

 . كة النساء الموظفات، ومستثمرات وصاحبات أعماللمشار

  

 



  

 الطريق أمام  األردن والبنك الدولي للمضي قدماً

إن فعالية واستدامة استراتيجية األردن للتحول االجتماعي االقتصادي في ظل التنـافس             1-24

العالمي سوف تحتاج إلى الطاقة والمهارة الكاملة من مصادرها البشرية، وبالرغم من            

س هناك معلومات كافية بشأن كل أسباب الفروقات بين الذكور واإلنـاث فـي              أنه لي 

المشاركة االقتصادية، فمن الواضح كذلك أن بعض المعوقات تمنع المرأة من تحقيـق             

 . تقدم إقتصادي كامل واالنخراط في عملية التنمية وفي مجال صنع السياسات

ية، فإن البنك يدعم األردن من أجل       وباعتبار البنك الدولي شريك رئيسي في عملية التنم        1-25

 –تشخيص وتحليل المعوقات أمام تحقيق استراتيجية التنمية االقتصادية، بما في ذلـك       

إن السياسة  .  تلك األمور التي تنشأ من عدم المساواة الجندرية        – هذا التقييم وفي حالة   

لتنميـة  األساسية المتوفرة من أجل معالجة القضايا الجندرية ضمن سـياق أهـداف ا            

تشتمل على تنمية تطوير األلفية، والخطـة الوطنيـة االقتـصادية     للحكومة األردنية

وبشكل أكثر أهمية، فإن الحكومة األردنية بصدد إطالق        . 2004-2002واالجتماعية  

ومن خالل حوار السياسات، والمشروعات التـي يقـوم         . االستراتيجية الوطنية للمرأة  

اإلسهام في ترسيخ خطوات فعلية للمتابعة من أجل تطبيق         البنك بتمويلها، فإنه يستطيع     

 .هذه السياسات عن طريق التركيز على خمسة مجاالت رئيسية 

  



اإلصالح التعليمي للتأكيد على تناول شامل ألعمال البنك الحاليـة عـن طريـق               .1

توطيد الروابط ما بين نتائج التقييم القطري للنوع االجتماعي وبرنامج االقتـصاد            

  .يالمعرف

إصالح نظام التقاعد والضمان االجتماعي وتحليل وتشخيص السياسة المالئمة من           .2

 . أجل معالجة، أو التعامل مع تأثيرات الفروق الجندرية

إصالح القطاع العام وأداء القطاع الخدمي من أجل دمج أفضل لقضايا النـوع              .3

دنيـة،  االجتماعي في السياسات الوطنية والبرامج من أجل إصالح الخدمـة الم          

 . واالنفاق العام، ومبادرات اإلصالح القانوني 

إجراء أبحاث ودراسات إضافية للحصول على معرفة أفضل بشأن المعضالت           .4

الخاصة بالنوع االجتماعي في األردن، والتركيز في المجاالت التي ال تتـوفر            

حولها، وتسليط الضوء على الفجوات فـي المعلومـات والبيانـات التـي تـم       

 .هذا التقييم القطري للنوع االجتماعيي تشخيصها ف

، والنتائج والتـأثيرات    المتابعة والتقييم لدعم الحكومة األردنية في متابعة التقدم        .5

 .لألهداف المدرجة في التنمية الوطنية واستراتيجيات المرأة

 


