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  مقدمة

تتبنى جمعية معهد تضامن النساء األردني وضمن أهدافها اإلستراتيجية، وتحديداً الهدف الثاني الذي يُعنى في الحد من أوجه 
عبر مواجهتها باعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان بما يتماشى مع القواعد والمعايير والسياسات الوطنية عدم المساواة والتمييز 

إنتاج المعرفة المتخصصة ونشرها وإدارتها وتوظيفها في رفع مستوى كفاءة فة إلى الهدف السابع والمتمثل ب، باإلضاوالدولية
 .رسم السياسات واتخاذ القرارات وتحسين جودة األداء التنظيمي، وبناء الرأي العام المستنير بالمرجعيات العلمية

تمثل هذه الدراسة  نتاج مشروع التأسيس إلنشاء " المرصد المدني األردني للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص" والذي تم  
 تنفيذه كجزء من مشروع سياسات المساواة القائمة على النوع االجتماعي والممول من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية.

رصد وتوثيق المؤشرات والبيانات الخاصة بالمرأة، وتحليلها وإتاحتها عبر بيانات تصدر عملت الجمعية بشكل مستمر على 
تباعاً، ارتأت من خاللها أهمية مأسسة هذه الجهود في مجال الرصد والتوثيق والتحليل ألوضاع المرأة، ومدى التقدم على طريق 

النوع االجتماعي، من خالل جهد وطني مؤسسي يهدف إلى ردم الفجوة بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف القائم على 
توفير المعرفة المستنيرة والمستندة إلى األدلة العلمية وإلى نتائج اإلحصاءات والدراسات والمسوحات، وكذلك مدى التقدم على 

هداف أة، باإلضافة إلى أطريق تحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية العامه ذات الصلة، بما فيه االستراتيجية الوطنية للمر
 التنمية المستدامه، وتحديداً الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.

تمثل هذه الدراسة نقطة انطالق للمرصد والتأسيس وسيؤدي التأسيس عليها إلى حصيلة متراكمة من المعرفة الموثوقة التي يمكن 
الت لإلصالح التشريعي وتوفير الخدمات وتطوير السياسات وتحديد اإلعتماد عليها في جهود كسب التأييد وإطالق الحم

األولويات بما فيه أولويات الباحثات والباحثين، باإلضافة إلى معرفة مدى التقدم والتراجع في مختلف المؤشرات التي يتابعها 
ن ء في الحياة العامة"، األمر الذي مالمرصد بما فيه رصد البيئة والمشاركة السياسية للمرأة في إطار مشروع " عين على النسا

 شأنه أن يسهم في اختصار الزمن وسرعة اإلنجاز  واإلستجابة لإلحتياجات واألولويات بصورة فعّالة.

تأمل الجمعية وهي تطلق هذه الدراسة أن يؤدي إطالق المرصد برعاية وتوجيه لجنة توجيهية متخصصة تضم شخصيات عامة 
غير حكومية، ومؤسسات وطنية، لضمان أداء موضوعي وعلمي للمرصد، أن تسهم في توفير تمثل جهات وهيئات حكومية و

المعلومات الالزمة للبحوث والدراسات والتخطيط وإتخاذ القرارات على المستويين الرسمي واألهلي بشأن النساء والفتيات 
 وحقوقهن ومشاركتهن.

ستماع إلى آراء وتوجهات المجتمع بفئاته المختلفة ومن مختلف مناطق وإن الجمعية تثمّن هذا الجهد التشاركي القائم على اال
المملكة، واالستنتاجات التي حددها أصحاب المصلحة من خالل نقاشات المجموعات المرّكزة والجلسات الحوارية والبيانات 

ئات ير لتعكس هذه الدراسة أولويات الفوأوراق الموقف التي تم إصدارها أثناء فترة تنفيذ  هذا المشروع، والذي كان له األثر الكب
 المستهدفة.

استناداً إلى هذه الدراسة ، وانطالقاً من مؤاشرتها التأسيسية، نتطلع إلى أن يوفر المرصد سنوياً بيانات ومؤشرات محّدثة، تساهم 
 في رسم السياسات وتوجيه برامج المؤسسات والمنظمات غير الحكومية نحو المجاالت ذات األولوية.

وأخيراً يسّر الجمعية أن تتقدم بالشكر والتقدير لكل من شارك/ت في هذا الجهد ولكل العامالت والعاملين في المشروع ولفريق 
 إنجاز هذه الدراسة.
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 تمهيد

ي تغيير على كافة المستويات، المستوى السياسمن اجل تحقيق المساواة القائمة على النوع االجتماعي ال بد من العمل على إحداث 
واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، بأفكار مبنية على اإلبداع وااللهام واإلبتكار، إال أن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هو كيف 

ة يير؟ وكيف نحدد نقطيكون النجاح؟، ويتبع ذلك عدداً آخراً من األسئلة الهامة التي تتبادر الى الذهن منها، كيف يحدث التغ
البداية؟ وهل نسير في اإلتجاه الصحيح؟ وكيف نستثمر ما تم تحقيقه؟ وكيف نعرف ما أخفقنا في تحقيقه؟ ال بل كيف نبني على 

 ما تم تحقيقه بفاعلية؟
 

ة في مجالي كوميلإلجابة على كافة األسئلة، ستوفر هذه الدراسة التأسيسية معلومات حول المنهجية الحالية لبعض السياسات الح
المشاركة السياسية واالقتصادية، ومحوري التعليم والعنف القائم على النوع االجتماعي، من ناحية المساواة بين الجنسين والطرق 

 واألساليب المتبعة لقياس أي تغييرات إيجابية أو سلبية، وأساليب التنفيذ وطرق التقييم والمساءلة.
 

على موضوع هذه الدراسة، وتعريف النوع االجتماعي الى جانب أهمية وجود مؤشرات للنوع فمن خالل القسم األول، سنتعرف 
مؤشرات النوع االجتماعي، االجتماعي، أما القسم الثاني فسيجيب على األسئلة التالية: ماذا ولماذا وكيف؟ أي ماذا نقيس من 

وصول الى إجابات مقنعة نتعرض لمفهوم المؤشرات قيس هذه المؤشرات بالتحديد، وكيف سنقيس هذه المؤشرات. وللولماذا ن
 ، وتحديد خطوط األساس للمؤشرات المختارة.0202وأنواعها، وعالقتها وترابطها مع مؤشرات التنمية المستدامة 

 
زامات تأما القسم الثالث، فيستعرض السياسات الحالية القائمة على مؤشرات النوع االجتماعي والتي تعكس اإلرادة السياسية واالل

 الحكومية، إضافة الى آليات التطبيق والتنفيذ والتقييم والمساءلة.
 

وقد ركزت الدراسة على مجموعة مختارة من السياسات الحالية، وهي تلك السياسات التي يغطيها القسم الرابع، وهي المشاركة 
عي، وذلك من خالل إستعراض ألهم ما ورد في السياسية، والمشاركة االقتصادية، والتعليم، والعنف القائم على النوع االجتما

إلطار الوطني لحماية االسياسات واإلستراتيجيات ذات العالقة، كاإلستراتيجية الوطنية للتشغيل، واإلستراتيجية الوطنية للتعليم، و
 األسرة من العنف األسري.

 
قسم الخامس على بناء مؤشرات معظمها يستند ومن أجل مؤشرات فعالة للنوع االجتماعي في إطار السياسات المختارة، عمل ال

الى المؤشرات المعتمدة من الوثائق الدولية كمنهاج وخطة عمل بيجين، والمنظمات األممية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة 
لمتحدة مم االصحة العالمية، والمنظمات العالمية كاإلتحاد البرلماني الدولي، وبشكل خاص المؤشرات اإلحصائية المعتمدة من األ

 .0202لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 

ويعمل القسم األخير من الدراسة على بيان االستنتاجات التي خرجت بها، والتوصيات التي يمكن من خاللها تطوير المؤشرات 
يل دور وبالتالي تفع، الخاصة بالنوع االجتماعي في السياسات، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين

  المرصد المدني للمساواة القائمة على النوع االجتماعي في الرصد والمتابعة والرقابة والتقييم والتطوير والمساءلة.
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 القسم األول

 لماذا مرصد مدني للمساواة القائمة على النوع االجتماعي؟

 
هذه الدراسة التأسيسية في إطار مشروعها حول "سياسات المساواة القائمة على النوع  تنفذ جمعية معهد تضامن النساء األردني

االجتماعي... أولوية وطنية" والممول من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية" بهدف تطوير السياسات الحالية لتكون مراعية 
 للنوع االجتماعي ومستجيبه له.

 
 حول الدراسة 1-1

السياسات بما فيها التشريعات واالستراتيجيات في أربع مجاالت وهي كمرحلة أولى، تعمل هذه الدراسة التأسيسية على مراجعة 
المشاركة السياسية، والمشاركة االقتصادية، والتعليم، والعنف المبني على النوع االجتماعي، لرصد مؤشرات النوع االجتماعي 

 قام واالحصائيات المتوفرة على المستوى الوطني.الواردة فيها، ومقارنتها باألر

إقتراحات وتوصيات لتطوير وبناء مؤشرات محددة تلبي اإلحتياجات الوطنية لقياس المساواة  تقديم وبناءاً على نتائج الدراسة سيتم
 .0202بين الجنسين، وتتوافق مع المعايير الدولية خاصة مع أهداف التنمية المستدامة 

إن من شأن هذه الدراسة التأسيسية، التمهيد إلنشاء مرصد مدني للمساواة القائمة على النوع االجتماعي، والتوسع في أعماله 
 القائم على وضع السياسات والبرامج التنفيذية المبنية علىمستقبالً ليشمل كافة السياسات الوطنية، في ظل التوجه العالمي 

 جوة بكل كفاءة وفاعلية.المعرفة، لتحقيق األهداف المر

 ما هو النوع االجتماعي؟ 1-2

الكثير من التساؤالت والجداالت ،  1" والذي تتم ترجمته حرفياً على أنه "الجنس"Genderيثير المفهوم الخاطئ لمعنى الـ "
يعني  اإلجتماعيفالنوع ومع تغير معناها الى "النوع اإلجتماعي" أصبح من السهل بمكان التمييز بينها وبين كلمة "الجنس". 

الفوارق اإلجتماعية المكتسبة بين الذكور واإلناث في أي مجتمع والمتجذرة بعمق في جميع الثقافات وتتنوع بشكل واسع داخلها 
أو فيما بينها ، وقابلة للتغيير ، وتحدد أدوار كل من الذكور واإلناث من مسؤوليات وفرص وإمتيازات وخيارات وقيود في كل 

افات ، فالخصائص المتعلقة بالنوع اإلجتماعي منها على سبيل كون النساء ال يمكنهن قيادة السيارة في السعودية ثقافة من الثق
على عكس الرجال ، وكون النساء في األردن يتقاضين أجراً أقل من الرجال عن األعمال المتساوية ، وكون النساء في معظم 

   2من الرجال. دول العالم يقمن باألعمال المنزلية بشكل أكبر

إن مفهوم "النوع االجتماعي" مفهوم ثقافي بالدرجة األولى، وقابل للتغيير، ويؤكد على أن كال الجنسين يمكنهما تحقيق المساواة 
في الدوار االجتماعية، حيث يحدد النوع االجتماعي طبيعة العالقة القائمة ما بين اإلناث والذكور، النساء والرجال، ويشير الى 

والوسائل التي تشكل هذه العالقة، والتي تتأثر بمختلف العوامل المحيطة كاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية،  الطرق
 3ويتغير مفهوم النوع االجتماعي بتغير هذه العوامل، كما هو مختلف ما بين الدول وما بين الثقافات.

نه ": مصطلح شامل لكل فعل مؤٍذ يرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد ويمكن تعريف العنف القائم على النوع اإلجتماعي على أ
ً بين الذكور واإلناث )النوع اإلجتماعي( ، وتشكل أعمال العنف القائم على النوع اإلجتماعي  على الفوارق المحددة إجتماعيا

                                                           
" ، ومع مرور الوقت تغير معنى Sex" وكانت تعني خالل السنوات الماضية "الجنس" كما كانت تعني كلمة "Genderكلمة الجندر إنجليزية األصل " 1 

 ومفهوم "الجندر" منعاً لإللتباس لتعني "النوع اإلجتماعي". 

 فعلى سبيل المثال تعتبر من الخصائص الجنسية كون النساء تحيض فيما ال يحيض الرجال ، وأن للرجال خصيتان على عكس النساء . 2 
 -الحوار المتمدن  – 2113 –لبيض رشيد  –النوع االجتماعي: مغهومه، نظرياته، وتمثالته  3

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=376387&r=0  

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=376387&r=0


5 
 

ى النوع تعد الكثير من أشكال العنف القائم علإنتهاكاً لعدد من حقوق اإلنسان العالمية التي تحميها المواثيق واإلتفاقيات الدولية ، و
 4أفعاالً غير قانونية وجنائية في القوانين والسياسات الوطنية". –ولكن ليست كلها  –اإلجتماعي 

كما يعرف العنف ضد المرأة الذي يشمل النساء والفتيات والطفالت بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، 
أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو  جنسييترتب عليه، أذى بدني أو  أو يرجح أن

 5الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة أو في الحياة الخاصة".

ي ساء والفتيات والطفالت كالعنف الجسدوتتعدد أنواع وأشكال العنف لتشمل جميع أنواع العنف الذي يرتكبة األفراد ضد الن
والجنسي واللفظي والنفسي ، والذي يرتكبه كل من الدولة والمجتمع كالعنف اإلقتصادي والقانوني القائم على عدم المساواة 

 والتمييز. 

ا وقع. ويشمل والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينم 6ويمارس العنف في إطار األسرة وفي إطار المجتمع العام
العنف في إطار األسرة : )الضرب، التعدي الجنسي، العنف المتصل بالمهر، اإلغتصاب، ختان اإلناث، والعنف غير الزوجي 
والعنف المرتبط باإلستغالل(. أما في إطار المجتمع العام فيشمل : )االغتصاب، التعدي الجنسي، المضايقة الجنسية والتخويف 

ؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، اإلتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء(. هذا ويشار الى أن نسبة في مكان العمل وفي الم
 ضئيلة جداً من الذكور يتعرضون للعنف القائم على النوع اإلجتماعي.

أكدت على إعالن ومنهاج عمل بكين والوثائق  التي 0200خالل شهر مارس/آذار  7كما صدرت وثيقة لجنة أوضاع المرأة
الختامية واإلعالنات المعتمدة بمناسبات عديدة سابقة ، وأشارت الى اإللتزامات الدولية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء ، 
وإعتبار اإلتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل اإلطار القانوني 

 يمكن إتخاذ التدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها ومن بينها العنف الجنسي.الدولي الذي من شأنه 

كما أشارت الوثيقة الى قواعد القانون الدولي اإلنساني ، والى إدراج الجرائم القائمة على أساس النوع اإلجتماعي والجرائم 
جنائية الدولية ، والى اإلعالنات والقرارات الدولية المتعلقة بالنساء ومنها القرارات للمحكمة ال 8الجنسية في نظام روما األساسي

( وغيرها من القرارات ، وقرارات مجلس حقوق 0192( و )0221( و )0222( و )0202( و )0001ذوات األرقام )
 اإلنسان.

تي و متجذر في عدم المساواة التاريخية والهيكلية الوأكدت الوثيقة على أن العنف ضد النساء والفتيات يتخذ الطابع العالمي ، وه
تشوب عالقات القوى بين الرجال والنساء ، وعلى اآلثار السلبية قصيرة وطويلة المدى على صحة النساء والفتيات بما فيها 

دم ة ما أستخصحتهن الجنسية واإلنجابية  ، وأشارت الى العنف المتزايد ضدهن في األماكن العامة كالتحرش الجنسي وخاص
منه لترهيبهن وحرمانهن من التمتع بحقوقهن ، والى عمليات القتل الجنسانية العنيفة التي تطالهن في بعض الدول بما في ذلك 

. وإعتبرت إنتشار األسلحة الخفيفة واإلتجار 9الدول التي أدرج فيها مفهوم قتل النساء أو قتل اإلناث في تشريعاتها الوطنية
 المشروع لها يفاقمان العنف ضد النساء والفتيات.واإلستخدام غير 

 

                                                           
 األوضاع يف جتماعيإلا النوع على القائم العنف في التدخالت بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التوجيهية المبادئورد هذا التعريف في  4 

 األمم التوكا قِبَل من إستخدامه على المتفق أصبح التعريف الوكاالت فقد بين المشتركة الدائمة اللجنة أقرته تعريفاً  (. ولكونه2115لعام ) اإلنسانية

 (.UNFPA –الدولية. )دليل إدارة برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي في حاالت الطوارئ  الحكومية غير المنظمات وغالبية المتحدة

 .1993ورد هذا التعريف في اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام  5 

 .1993كما ورد باإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام  6 
( دولة عضو ، بعنوان 002( وثيقة ختامية توافقت عليها أكثر من )15" بدورتها الـ )المرأة"لجنة أوضاع صدرت عن  01/0/0200بتاريخ  7

( آذار/مارس 01 – 4الفترة من ) خالل"القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها" ، وذلك في ختام أعمال اللجنة التي إمتدت 
0200. 

 جرائم العنف الجنسي والتي يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية.أورد نظام روما األساسي  8
ما فيها مدني بطالبت الوثيقة الحكومات ومنظمة األمم المتحدة ووكالتها والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع ال 9

قطاع الخاص والنقابات العمالية ووسائل اإلعالم ، وكافة الجهات الفاعلة الى إتخاذ كافة اإلجراءات التي من شأنها القضاء المنظمات غير الحكومية وال

 على العنف ضد النساء والفتيات.



6 
 

 أهمية مؤشرات النوع االجتماعي 1-3
تكمن أهمية المؤشرات في أنها تشكل الداعم األساسي لقضايا النوع االجتماعي وتحديد األولويات التي يجب العمل عليها، وتتمتع 

لجدي مع القضايا األساسية للنوع االجتماعي المستندة الى األدلة القائمة على المؤشرات بمصداقية عالية مما يستدعي التعامل ا
 تلك األرقام واالحصائيات.

 
للسياسات طوير والتوالتقييم وتساهم المؤشرات في تحسين السياسات والبرامج التنفيذية، حيث تعتمد عليها عمليات التخطيط 

 المساواة بين الجنسين وبالتالي إدماج النوع االجتماعي. الحكومية، مما يؤدي الى وجود تدخالت وبرامج أكثر فعالية تحقق أهداف
 
 
 لماذا البيانات والمؤشرات واألرقام المراعية للنوع االجتماعي هامة؟ -2
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 النساء في محاور الدراسة -3
 

 المشاركة السياسية 3-1

البرلمان وإن كن األقل تمثيالً بين النساء على مستوى برلمانات العالم ، وبعيداً عن آدائهن البرلماني النساء األردنيات وصلن الى 
الذي لم يكن أقل أهمية عن آداء زمالئهن البرلمانيين ، فإنه يعد إنجازاً بحد ذاته في ظل معوقات وتحديات إجتماعية ، قانونية ، 

 إقتصادية ، سياسية وثقافية.

مقعداً في مجلس النواب األردني )الحادي  522مقعداً من أصل  91فقط  0209 – 0154ساء خالل الفترة لقد حصدت الن
 .%2.0عشر حتى الثامن عشر( وبنسبة بلغت 

 حق اإلنتخاب والترشح للنساء

هن فرصة ، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية لم تتح ل 0154حصلت النساء األردنيات على حقهن في اإلنتخاب والترشح عام 
باإلنتخابات التكميلية لشغور عدد من المقاعد بسبب الوفاة ، وكانت مشاركتهن أنذاك كناخبات  0124المشاركة الفعلية إال عام 

 لعدم ترشح أي امرأة إلشغال أي من المقاعد في حينه.

 11انتخابات مجلس النواب 

دي عشر ، اإلنطالقة الحقيقية لمشاركة النساء إنتخاباً الذي شهد إنتخابات مجلس النواب األردني الحا 0121لقد كان عام 
ً ، فيشير التقرير الوطني "تقدم المرأة األردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة ) (" والصادر عن 0200-0202وترشيحا

( في %0.21بته )( مرشحاً ومرشحة أي ما نس945( إمرأة من أصل )00اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ، الى ترشح )
( دائرة إنتخابية ، ولم تفز أي من المرشحات في تلك اإلنتخابات علماً بأن بعضهن حصل على مواقع 02سبع دوائر من أصل )

 متقدمة من حيث عدد األصوات.

 12انتخابات مجلس النواب 

( مرشحاً 104مرشحات من أصل )ليصل الى ثالث  0110وعلى الرغم من تراجع عدد المرشحات في اإلنتخابات النيابية لعام 
( ، إال أن إحداهن قد فازت لتكون المرأة األردنية األولى التي تدخل مجلس النواب وهي السيدة %2.19ومرشحة أي ما نسبته )

 مقعداً. 22( أي مقعد واحد من أصل %0.01توجان فيصل ، وشكلت نسبة تمثيل النساء )

تخابات داخلية في المجلس من أجل ملئ مقعد نيابي شاغر بسبب الوفاة، وترشحت وخالل إنعقاد المجلس الثالث عشر، أجريت ان
 رجال، وتم إنتخاب السيدة نهى معايطة، وكانت مدة عضويتها لم تتجاوز ثالثة أشهر. 02نساء مقابل  5حينها 

 13انتخابات مجلس النواب 

الرأي حول تخصيص كوتا للنساء في البرلمان ، أجريت العديد من الندوات وإستطالعات  0115حتى عام  0110ومنذ عام 
ضرورة تخصيص مقاعد للنساء ، فعلى الرغم من  0115وما بين مؤيد ومعارض حسمت نتائج اإلنتخابات البرلمانية لعام 

 ( ، إال أنه لم تفز أي من المرشحات.%0.0( مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته )190( سيدة من أصل )05ترشح )

 تخصيص كوتا للنساء ألول مرة – 11نواب انتخابات مجلس ال

، تم تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد من  0220والذي عدل عام  0220( لعام 04وبموجب قانون اإلنتخاب رقم )
( 14وترشحت ) 0220(. حيث أجريت إنتخابات مجلس النواب الرابع عشر عام %1.1مقاعد أي ما نسبته ) 002إجمالي 

(. ولم تفز النساء بالتنافس وإنما فقط بالمقاعد المخصصة حيث %9.9مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته )( 201سيدة من أصل )
فازت كل من حياة حسين علي مسيمي ، فلك سليمان مبارك الجمعاني ، ناريمان زهير احمد الروسان ، انصاف احمد سالمة 

 الخوالدة ، زكية محمد سليمان الشمايلة ، ادب مبارك صالح السعود.
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 11انتخابات مجلس النواب 

نقلة نوعية للنساء األردنيات من حيث أعداد المرشحات التي بلغت  0225وشكلت إنتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 
( مرشحاً ومرشحة ، إال ان هذه الزيادة لم تؤد الى زيادة في 221( سيدة من أصل )011( ، فقد ترشحت )%00.1ما نسبته )

(، حيث فازت مرشحة واحدة بالتنافس وهي %9.09ئزات بالتنافس وكان التمثيل النسائي في المجلس ما نسبته )عدد النساء الفا
السيدة فلك الجمعاني فيما فازت بالمقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية كل من انصاف أحمد سالمة الخوالدة وحمدية نواف 

مه محمد العمرو وناريمان زهير احمد الروسان وآمنة سليمان عبدهلل فارس القويدر وريم احمد قاسم عبدالرزاق وثروت سال
 الغراغير.

 11انتخابات مجلس النواب 

( 002صدر قانون اإلنتخاب لمجلس النواب حيث أبقى على الصوت الواحد مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من ) 0202وفي عام 
مقعداً ، وعليه أجريت إنتخابات مجلس النواب  00ستة مقاعد الى ( مقعداً وزيادة المقاعد المخصصة للكوتا من 002الى )

( ، ولم %05.9( مرشحاً ومرشحة بنسبة وصلت الى )590( سيدة من أصل )004حيث ترشحت ) 0202السادس عشر لعام 
صصة ( مرشحة بالمقاعد المخ00تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس وهي السيدة ريم بدران ، في حين فازت )

للكوتا النسائية وهن وفاء بني مصطفى وهدى أبو رمان وأسماء الرواضية وميسر السردية وناريمان الروسان وسلمى الربضي 
( %02.20وردينة العطي وسامية العليمات وخلود المراحلة وعبلة أبو عبلة وأمل الرفوع وتمام الرياطي ، حيث شكلت النساء )

 من مجمل أعضاء مجلس النواب.

( مقعداً بموجب قانون اإلنتخاب لمجلس 01( الى )00ر اإلشارة الى زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من )وتجد
( مقعداً للقوائم الوطنية 05، كما تم إستحداث ) 0200( لعام 02والقانون المعدل له رقم ) 0200( لعام 01النواب رقم )

 ( مقعداً.012الي لمقاعد مجلس النواب )( للدوائر المحلية ليصبح العدد اإلجم022و)

 11انتخابات مجلس النواب 

هذ وقد بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشح للهيئة المستقلة لالنتخاب إلنتخابات مجلس النواب السابع عشر التي جرت بتاريخ 
المحددة لتقديم طلبات ( لسيدات على مدار االيام الثالثة 022( مرشحاً ومرشحة، من بينهم )0102حوالي ) 00/0/0200

( للنساء ، ووصل عدد القوائم في الدائرة 000( طلباً، منها )912الترشح ، حيث وصل عدد طلبات الترشح للدوائر المحلية )
 ( مرشحة. 22( مرشحاً من بينهم )201( قائمة تضمنت )90العامة الى )

وإثنتين بالتنافس وهما مريم محمد اللوزي ووفاء بني امرأة من بينهن إمرأة على القوائم وهي روال الحروب  02وقد فازت 
بالكوتا وهن فلك الجمعاني وإنصاف الخوالده وحمدية القويدر وآمنه الغراغير وميسر السردية وردينه  01مصطفى، فيما فازت 

نسبة  د الفايز. وكانتالعطي وتمام الرياطي وفاطمة أبو عبطه وفاتن الخلفات وريم أبو دلبوح ونجاح العزة وخلود الخطاطبة وهن
 .%00التمثيل النسائي في هذا المجلس )المجلس السابع عشر(  

وعلى الرغم من زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إال أن ذلك ترافق مع زيادة في عدد المقاعد البرلمانية مما أبقى 
( 002مقعداً للكوتا من أصل  00) 0202تخاب لعام ( دون تغيير ما بين قانوني اإلن%02على تمثيلهن بذات النسبة وهي )

 .%02-02( ، دون اإللتفات لمطالبات الهيئات النسائية برفع النسبة الى 012مقعداً للكوتا من أصل  01) 0200وعام 

 11انتخابات مجلس النواب 

ض عدد مقاعد المجلس الى وبموجبه فقد تم تخفي 0209لعام  9صدر قانون اإلنتخاب لمجلس النواب رقم  0209وخالل عام 
( من المقاعد اإلجمالية. وقد جرت انتخابات مجلس %00.1( مقعداً للكوتا النسائية بواقع )01( مقعداً خصص منها )002)

 مرشحة. 015مرشحاً ومرشحة منهم  0010حيث بلغ عدد المرشحين  02/1/0209النواب الثامن عشر بتاريخ 

وهن صباح الشعار ورنده الشعار عن دائرة الكرك، وفازت هدى العتوم عن دائرة وتمكنت خمس نساء من الفوز بالتنافس 
جرش، وصفاء المومني عن دائرة عجلون، فيما فازت فضية أبو قدورة عن دائرة البلقاء. ويشار الى أن جميعهن ليس لديهن 

وهي أعلى نسبة تمثيل  %01.0لتصل الى  تجارب برلمانية سابقة. وبهذه النتيجة فقد إرتفعت نسبة التمثيل النسائي في المجلس
 نسائي في تاريخ مشاركة النساء في الحياة البرلمانية.
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إضافة الى أن خمسة عشر سيدة حصلن على مقاعد بمجلس النواب الثامن عشر وهي المقاعد المخصصة للكوتا النسائية ، ومن 
إنصاف الخوالدة وريم أبو دلبوح ووفاء بني مصطفى بينهن خمس سيدات لديهن تجارب برلمانية سابقة وهن حياة المسيمي و

وشاهه أبو شوشه، أما باقي الفائزات فليس لهن أية تجربة برلمانية سابقة وهن إنتصار حجازي وديمه طهبوب ومنهى البعول 
 ومنال الضمور وهيا مفلح وزينب الزبيد ومرام الحيصة وعليا أبو هليل ورسمية الكعابنة وإبتسام النوافلة.

 المجلس عدد الفائزات عدد المرشحات سنةال
نسبة التمثيل 

 النسائي

 حصلت النساء األردنيات على حق اإلنتخاب والترشح 1711

 شاركت النساء باإلنتخابات التكميلية كناخبات وذلك لعدم ترشح أي إمرأة 1711

 الثاني عشر 1 131مرشحات من  3 1773
1.21% 

 مقعد 1/18

 الثالث عشر 8 111مرشحة من  11 1771
8.8% 

 مقعد 8/18

 الرابع عشر كوتا نسائية 1 117مرشحة من  11 2883
1.11% 

 مقعد 1/118

 111مرشحة من  177 2881
 كوتا نسائية 1

 تنافس 1
 الخامس عشر

1.31% 

 مقعد 1/118

 113مرشحة من  131 2818
 كوتا نسائية 12

 تنافس 1
 السادس عشر

18.1% 

 مقعد 13/128

2813 
من مرشحة  281

1121 

 كوتا نسائية 11

 تنافس 3
 السابع عشر

12% 

 مقعد 11/118

2811 
مرشحة من أصل  211

1212 

 كوتا نسائية 11

 تنافس 1
 الثامن عشر

11.3% 

 مقعد 28/138

 

 النساء في الوزارات

 1717تعيين أول وزيرة أردنية عام 

وهو تاريخ تشكيل حكومة  02/1/0209حتى تاريخ حيث تم تعيين السيدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية  0151منذ عام 
 حقيبة وزارية. 10وزيرة تقلدن  05الملقي الثانية، تم تعيين 
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 أسماء الوزيرات األردنيات

وهن السيدات إنعام المفتي، ليلى شرف، د. ريما خلف، سلوى المصري، تمام الغول، د. رويدا المعايطة، د. علياء بوران، د. 
خضر، ناديا السعيد، د. سهير العلي، مها الخطيب، هالة لطوف، نانسي باكير، سوزان عفانه، رابحة أمل الفرحان، أسمى 

الدباس، نسرين زريقات، د. هيفاء أبوغزالة، ناديا العالول، ريم أبو حسان، النا مامكغ، د. لينا شبيب، مها العلي، ومجد شويكه، 
 وياسرة غوشة، وخولة العرموطي ولينا عناب.

 %21ة وزيرات في حكومة واحدة كانت أعلى نسب

من مجموع أعضاء مجلس الوزراء البالغ  %04.0وبنسبة  عمر الرزازوزيرات بحكومة  سبعأعلى تمثيل نسائي كان بوجود 
وزيراً ووزيرة، والذي يعتبر خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع  01عددهم 

 القــرار.

 %11تراجع نسبة الوزيرات لتصل الى 

وزيرات  خمسالتي ضمت  0201عمر الرزاز الثالثة عام إال أن هذه الخطوة قد تم التراجع عنها شيئاً فشيئاً عند تشكيل حكومة 
 .%05.0وزيراً ووزيرة وبنسبة بلغت  01من بين 

 النساء في األحزاب

 2811حزباً أردنياً عام  18

، فقد بلغ عدد األحزاب السياسية المرخصة في األردن وفقاً لبيانات 0201( لعام 01قانون األحزاب السياسية رقم )بعد صدور 
حزباً، إال إن مشاركة النساء األردنيات في الحياة الحزبية كانت وال زالت ضئيلة ،  12وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

ور الكبير الذي لعبته النساء منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي في مسيرة األحزاب خاصة على مستوى القيادات بالرغم من الد
 .0110( لعام  00وصدور قانون األحزاب السياسية رقم ) 0121السياسية التي شهدت إنفتاحاً سياسياً بعد عام 

 1772عام  %1عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 

(" الصادر عن اللجنة 0200-0202المرأة األردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة )ووفقاً ألرقام التقرير الوطني "تقدم 
الوطنية األردنية لشؤون المرأة ، فإن نسبة عضوية النساء في الهيئات التأسيسية لألحزاب السبعة عشر والتي كانت قائمة ما 

تضم أي إمرأة في هيئاتها القيادية في حين كان  ، وأن ثالثة أرباع هذه األحزاب لم %1لم تزد عن  0110-0110بين عامي 
 (.%00.1هنالك إمرأة واحدة أو إثنتين في ربعها الرابع أي ما نسبته )

ً لم تحتوي البرامج اإلنتخابية لنصفها أية فقرة خاصة  0110وقبل إجراء اإلنتخابات النيابية عام  كان هنالك عشرون حزبا
امة عنهن ، وإقتصر اإلهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين إثنين بالنساء ، وأوردت ثمانية منها فقرة ع

 فقط.

 2881عام  %7عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 

، فإن نسبة النساء في الهيئات التأسيسية لألحزاب األردنية التي وصل  0225وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الداخلية عام 
( 4009( ، حيث كان العدد اإلجمالي لمؤسسي األحزاب من الذكور واإلناث )%1في حينه إرتفعت الى ) ( حزباً 01عددها الى )

 ( إمرأة.050شخصاً ، منهم )

 2887عام  %21عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 

الصادرة عن دائرة  ، حيث تشير البيانات 0221وإرتفعت نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة لألحزاب السياسية منذ عام 
وإرتفعت بشكل ملحوظ  0225( عام %5.1و) 0221( عام %9.2اإلحصاءات العامة الى أن نسبة النساء الى الرجال كانت )

. ويُرجع البعض سبب اإلرتفاع الى رفع الحد األدنى لعدد األعضاء 0221( عام %01.0و) 0222( عام %05.2الى )
 . 0225( لعام 05اره بموجب قانون األحزاب السياسية رقم )( شخص والذي تم إقر122المؤسسين الى )
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 2818عام  %27عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 

( رجل من العدد اإلجمالي ألعضاء األحزاب 2202( إمرأة في مقابل )0021فإن عدد العضوات بلغ ) 0202ووفقاً لبيانات عام 
 (. %01.0كل ما نسبته )السياسية البالغ عددها ثمانية عشر حزباً وهو يش

 سيدتان ترأسان حزبين

 وقد ترأست إمرأتين حزبين إثنين ، وشكلت النساء نصف األعضاء أو أكثر في أربعة أحزاب من أصل ثمانية عشر حزباً.

 11نسبة النساء المرشحات عن األحزاب في انتخابات مجلس النواب  18%

ووفق دراسة صادرة عن مرصد البرلمان األردني التابع لمركز  0202وخالل إنتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 
( نسبة الرجال %50.0( هي نسبة النساء المرشحات من األحزاب في مقابل )%02.1القدس للدراسات السياسية ، أظهرت أن )

لمرشحات ( من العدد اإلجمالي للنساء ا%21.2المرشحين من األحزاب ، فيما شكلت النساء المرشحات عن األحزاب )
 لإلنتخابات.

 11نسبة النساء المرشحات عن األحزاب في انتخابات مجلس النواب  11%

حزباً( ما نسبته  12حزباً من  01، فقد شكل المرشحين عن األحزاب )0209وخالل انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 
( مقارنة %20.5كانت نسبة الذكور منهم )( مرشحا ومرشحة، حيث 004( من اجمالي عدد المرشحين، بما مجموعه )02%)

( قائمة انتخابية في مختلف الدوائر 11(، وقد توزع المرشحون من ذوي االنتماءات الحزبية على )%02.0بنسبة اإلناث )
 االنتخابية.

 النساء في النقابات المهنية

للدورة رقم  0201التي أجريت نهاية حزيران حافظت النساء على نسبة تمثيلهن في مجلس نقابة أطباء األسنان  في االنتخابات 
مقعداً، وفازت بهما الدكتورة آية األسمر والدكتورة  00(، حيث حصلت النساء على مقعدين من أصل 0201-0200) 00

 .%02.0ميس الحياصات، وبذلك تكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس النقابة 

امن جمعية معهد تضساء في الحياة العامة ومواقع صنع القرار الذي تنفذه برنامج "عين على النساء" لدعم مشاركة النويشير 
النساء األردني "تضامن"، الى أن وصول النساء الى مواقع صنع القرار في مجالس النقابات المهنية ال يزال ضعيفاً، ال بل 

 عداد األعضاء الذكور.معدوماً في بعضها، على الرغم من أن أعداد اإلناث العضوات في بعض النقابات تفوق أ

الى دراسة األسباب التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار في النقابات برنامج "عين على النساء" ويدعو 
المهنية، من أجل تذليل العقبات الكامنة وراء البيئة غير الصديقة للمرأة في مجالس النقابات المهنية، ووضع الحلول المناسبة بما 

للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس اإلدارات، والتي  %02توصية بتخصيص نسبة فيها ال
تثبت مرة أخرى أهمية التدخل اإليجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك 

"عين على النساء"  يجدد مطالبته بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن 
 المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية.

 %11من أعضاء نقابة أطباء األسنان وتمثيلهن في مجلس النقابة  %11النساء يشكلن 

، بأن النساء يشكلن 0201لنقابات المهنية لعام هذا وتبين آخر األرقام حول النساء العامالت في القطاع الصحي، والصادرة عن ا
 من الممرضين. %51.0من أطباء األسنان، و  %90.4من األطباء، و  %02.2ما نسبته 

 وذلك لدورتين متتاليتين. %02.0غير أن تمثيلهن في مجلس النقابة لم يتجاوز 
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 %11نيات وتمثيلهن في مجلس النقابة من أعضاء نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانو %17النساء يشكلن 

، إال أن تمثيلهن في مجلس النقابة لألعوام %51.0وعلى الرغم من أن النساء يشكلن النسبة األكبر من أعضاء النقابة والبالغة 
وفازت بهما كل من السيدة إيمان جميل والسيدة  %02.0مقعداً وبنسبة  00( لم تتجاوز مقعدين من أصل 0202-0200)

 العلبي، علماً بأن المقعدان مخصصان لفئة القبالة والتي يقتصر أعضائها على النساء. سوسن

 %11من أعضاء نقابة األطباء وتمثيلهن في مجلس النقابة  %17النساء يشكلن 

 الثالثة ، فوز إمرأتين بعضوية مجلس النقابة للدورة01/4/0201أظهرت نتائج انتخابات نقابة األطباء األردنيين التي جرت يوم 
عضو الى جانب مركز النقيب، وهما الدكتورة منار الشوابكة والدكتورة فرح الشواورة،  00( من بين 0200-0201والثالثون )

، في حين لم يكن هنالك أي امرأة في مجلس النقابة السابق، %01.4وبذلك تكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس نقابة األطباء 
 إلحتياط الفائزين امرأة واحدة وهي الدكتورة مها فاخوري.علماً بأن من بين عضوي ا

طبيب / طبيبة ليصبح  0015وبعدد  %9بنسبة بلغت  0205إرتفع عدد األطباء والطبيبات المسجلين في نقابة األطباء لعام 
العام وبعدد  منهم في القطاع %02.0(. ويعمل 0209طبيباً وطبيبة عام  00002طبيباً وطبيبة ) 00901إجمالي المسجلين 

، وذلك منهم بشكل مستقل أو ضمن قطاعات أخرى %41.1، فيما يعمل 1410في القطاع الخاص وبعدد  %04.0، و 9242
 والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة. 0205حسبما جاء في التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

المختلفة وهما جراحة اإلعصاب وجراحة القلب، فيما ويالحظ بأن ال وجود للطبيبات في تخصصين من التخصصات الطبية 
كان وجودهن في تخصصات أخرى متدني بشكل كبير كالطب الشرعي )طبيبة واحدة(، والعظام )طبيبتان(، والتجميل والمسالك 

 طبيبات(، والطب 5طبيبات(، والنفسية وأمراض القلب ) 1طبيبات لكل منها(، ومرض األعصاب ) 0البولية والصدرية )
طبيبة(، والتخدير  01طبيبة(، والجراحة العامة ) 00طبيبة(، والمختبرات ) 00طبيبات(، والجهاز الهضمي ) 02الطبيعي )

طبيبة(، وجلدية  22طبيبة(، والعيون ) 10طبيبة(، وأشعة تشخيصية ) 00طبيبة(، وأذن وأنف وحنجرة ) 02واإلنعاش )
 طبيبة(. 15طبيبة(، والباطنية ) 29وتناسلية )

من  %91.1طبيبة( وبنسبة  0199ما التخصصات التي زاد فيها عدد الطبيبات عن مائة طبيبة فكانت كالتالي: الطب العام )أ
طبيبة(، وطب األسرة  009طبيبة(، وتخصصات أخرى ) 044طبيبة(، واألطفال ) 090مجموع الطبيبات، والنسائية والتوليد )

 طبيبات(.  021)

حيث تواجه النساء تحديات ومعيقات خالل دراستها لنساء عن دراسة بعض التخصصات الطبية، هنالك أسباباً وراء إحجام ا
الطب وقبل التخصص من قبل األهل والمجتمع، وحتى من قبل زمالء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها بأن 

ة، واألهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن هذه التخصصات هي للرجال فقط وأن المرأة ال يمكنها العمل أو حتى المنافس
 يتقبلوا فكرة إجراء عمليات جراحية لهم من قبل النساء.

ويدعو الى تذليل العقبات ومواجهة التحديات الكامنة وراء البيئة غير الصديقة للمرأة في القطاع الصحي والتي تهدد إستقراره 
تشريعية منها، لضمان الحماية اإلجتماعية والجزائية لألطباء والطبيبات، وتقدمه، ومعالجتها بكافة الطرق والوسائل خاصة ال

 ومن أجل النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمواطنات. 

إن تغيير الصورة النمطية والثقافة المجتمعية المتعلقة بعمل النساء كطبيبات، يكمن في تشجيعهن للتخصص بمختلف التخصصات 
 ليتمكن من إثبات قدراتهن وكفائتهن لخدمة المرضى ذكوراً وإناثاً. وزيادة أعدادهن

 

 

 %11من أعضاء نقابة الصيادلة وتمثيلهن في مجلس النقابة  %11النساء يشكلن 
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فوز سيدتان لعضوية  00/1/0205أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة الصيادلة في األردن والتي تمت يوم الجمعة الموافق 
عضواً بمن فيهم النقيب، هذا وقد إنخفض التمثيل النسائي في  00( من بين 0202-0205للفترة ) 02دورته الـ المجلس في 

 بوجود ثالث سيدات. %05.0، فيما كان التمثيل النسائي في المجلس السابق %02.0مجلس نقابة الصيادلة ليصل الى 

ان، وهما الدكتورة سميرة القسوس والدكتورة ملك عنبتاوي، هذا وقد تنافس على مركز النقيب أربعة مرشحين من بينهم سيدت
 0912صيدالنياً وصيدالنية، شارك منهم  5405إال أنه لم يحالفهما الحظ. وقد بلغ عدد من حق لهم اإلقتراع في اإلنتخابات 

 فقط. %42وينسبة وصلت الى 

 00150صيدالنياً منهم  01912لي للمسجلين في النقابة تشير الى أن العدد اإلجما 0205علماً بأن سجالت نقابة الصيادلة لعام 
 .%92.1صيدالنية وبنسبة تصل الى 

 أول إمرأة في تاريخ النقابة تفوز بعضوية مجلس نقابة األطباء البيطريين األردنيين

 1171وعدد األطباء والطبيبات  %11نسبة التمثيل النسائي في مجلس نقابة األطباء البيطريين 

بفوز المرشحة  01/1/0205إنتخابات مجلس نقابة األطباء البيطريين األردنيين والتي أجريت يوم الجمعة الموافق أظهرت نتائج 
في  00أعضاء لمجلس النقابة الـ  2طبيباً وحصولها على مقعد في مجلس النقابة المؤلف من النقيب و  02الوحيدة من بين 

ير أحمد الغزاوي التي تمكنت من الفوز بمقعد في مجلس النقابة لتمثل . حيث تمكنت الدكتورة أسماء تيس0202-0205دورته 
 .0150النساء للمرة األولى منذ عام 

مرشحاً من بينهم إمرأة واحدة، وحصدت أعلى األصوات حيث حصلت على  02هذا وقد تنافس على عضوية مجلس النقابة 
 .%00.0( صوتاً. وبذلك تصبح نسبة التمثيل النسائي في المجلس 099)

طبيباً وطبيبة، فيما ورد على الموقع اإللكتروني للنقابة بأن عدد األطباء  0022يشار الى أن عدد أعضاء الهيئة العامة بلغ 
 .0119والطبيبات بلغ 

 إن هذه النتيجة المشرفة تشير الى أن النساء قادرات على الوصول الى مواقع صنع القرار، وتعتبر حافزاً لتترشح النساء مستقبالً 
 بشكل أكبر ليشاركن في القيادة وتحمل المسؤولية.

 %11من أعضاء نقابة الصحفيين وتمثيلهن في مجلس النقابة  %21النساء يشكلن 

فوز صحفيتان  1/1/0205فيما أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة الصحفيين األردنيين والتي تمت يوم الجمعة الموافق 
عضواً بمن فيهم النقيب ونائبه، هذا وقد إرتفع التمثيل النسائي في  00( من بين 0202-0205لعضوية المجلس في دورته )

 .%1، فيما كان التمثيل النسائي في المجلس السابق %02مجلس نقابة الصحفيين وألول مرة في تاريخه ليصل الى 

حفيات زيادة الوعي بين الصحفيين والصلقد كان لوجود الصحفية سمر حدادين في مجلس النقابة السابق األثر الكبير والهام في 
بضرورة وجود النساء في مجلس النقابة، ومهدت الطريق أمام غيرها من الصحفيات على إعتبار أن النساء قادرات على التغيير 

 .ناإليجابي واإلرتقاء بالمهنة وحماية األعضاء والعضوات، ومؤهالت لتولي المناصب القيادية واإلشرافية الى جانب زمالئه

صحفيات لعضوية المجلس  1لم تترشح الصحفيات لمنصب النقيب فيما ترشحت صحفية واحدة لمنصب نائبة النقيب، وترشحت 
 مقاعد. 1مرشحاً لشغر  02من بين 

صحفية وبنسبة تصل  002صحفياً وصحفية منهم حوالي  0099يشار الى أن عدد أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بحدود 
 0241فقاً لمعلومات نقابة الصحفيين من خالل إتصال هاتفي تم معهم، في حين وصل عدد الذين سددوا إشتركاتهم و %09الى 

 صحفياً وصحفية في اإلنتخابات األخيرة. 212صحفياً وصحفية ويحق لهم اإلقتراع، شارك منهم 
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 %22لس النقابة النساء يشكلن نصف أعداد المهندسين الزراعيين في األردن ونسبة تمثيلهن في مج

والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة الى أن أعداد المهندسين والمهندسات  0205اشار التقرير اإلحصائي السنوي لعام 
ً ومهندسة، شكلت النساء ما نسبته  09222بلغ  0205الزراعيين المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام  وبعدد  %12.0مهندسا

أعضاء  1( والمؤلف من 0202-0201بأن التمثيل النسائي في مجلس النقابة )الثالث والعشرين مهندسة زراعية. علماً  2004
 .%00.0إقتصر على عضوتين وبنسبة 

وبتوزيع المهندسات الزراعيات على التخصصات المختلفة، فإننا نجد بأن تخصص التغذية والصناعات جاءت بالمركز األول 
مهندسة(  0492مهندسة( وتخصص الموارد المائية والبيئة ) 0200لنباتي )مهندسة( وتالها تخصص اإلنتاج ا 0000)

مهندسة(، وأخيراً تخصص اإلنتاج الحيواني  400مهندسة( وتخصص الوقاية النباتية ) 900وتخصص اإلقتصاد الزراعي )
 مهندسات(. 021)

س النقابة لم تتجاوز المقعدين لثالث دورات يفوق أعداد المهندسات الزراعيات أعداد المهندسين ومع ذلك فإن تمثيلهن في مجل
 (.0200-0202متتالية، حيث فازت إمرأتان في المجلس الحالي لألعوام )

 من أعداد المهندسين وال تمثيل لهن في مجلس النقابة %21النساء يشكلن 

إلجمالي ألعضاء وعضوات النقابة والصادر عن نقابة المهندسين األردنيين الى أن العدد ا 0205كما أشار التقرير السنوي لعام 
ً ومهندسة عام  009520عضواً )كان  049492بلغ  (، فيما بلغت أعداد المهندسين والمهندسات األردنيين 0209مهندسا

مهندساً ومهندسة. أما أعداد الذين ال زالت عضويتهم سارية من األردنيين  040004بلغ  0205المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 
 عضواً. 21120فيبلغ 

. 0205مهندسة حتى نهاية عام  09219من مجموع المهندسين األردنيين وبعدد  %01.1تشكل المهندسات األردنيات ما نسبته 
 (. 0200-0202علماً بأنه ال يوجد تمثيل نسائي في مجلس النقابة )

 من األعضاء %21مجلس نقابة المحامين دون تمثيل نسائي والنساء يشكلن 

من مجموع المحامين  0205محامية حتى نهاية عام  0055المحاميات األستاذات والمسجالت بنقابة المحامين األردنيين بلغ عدد 
 آالف منذ تأسيس النقابة. 0، وتخطين بذلك حاجز الـ %01.4محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته  00100البالغ عددهم 

ناجمة عن إختالالت وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي إن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة ال+
 وتطبيقاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها عالنية، وضعف معرفتهن القانونية.

عدم تمكن النساء  01/1/0205فيما أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة المحامين في األردن والتي أجريت يوم الجمعة الموافق 
عضواً بمن فيهم النقيب، ليكون مجلس نقابة  00( من بين 0201-0205للفترة ) 40من الفوز بعضوية المجلس في دورته الـ 

 المحامين دون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين.

 %11مجلس نقابة المعلمين خالياً من التمثيل النسائي لدورتين متتاليتين ونسبة المعلمات بحدود 

، عدم وجود أي تمثيل نسائي في 00/4/0201وأظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين التي أجريت يوم السبت الموافق 
من معلمي  %99.5المجلس لدورتين متتاليتين، حيث خال المجلس من التمثيل النسائي في دورته الثالثة، وعلى الرغم من أن 

من مدراء المدارس للمرحلة األساسية و  %54.5لمرحلة الثانوية هن من اإلناث، و من معلمي ا %94.2المرحلة األساسية و 
 .0205من مدارء المدارس للمرحلة الثانوية هن أيضاً من اإلناث وفق إحصاءات التربية والتعليم لعام  11%

 النساء في السلطة القضائية
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على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً  0209عن وزارة العدل في األردن لعام  10أكدت التقارير القضائية الصادرة
قاضياً وقاضية  152ليصل الى  0221قاضياً وقاضية عام  514حيث إرتفع عددهم من  0209-0221وإناثاً خالل السنوات 

 . 0209عام 

ية، وبحسب الدرجات فال يوجد من بينهن من وصلت قاض 022من أعداد القضاة وبعدد بلغ  %02.1وشكلت النساء ما نسبته 
قاضيات في  1الى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وثالث قاضيات في الدرجة األولى، و 

وهو ما قاضية في الدرجة الخامسة ) 19قاضية في الدرجة الرابعة، و  00قاضية في الدرجة الثالثة، و  00الدرجة الثانية، و 
 قاضية في الدرجة السادسة. 09قاضياً وقاضية(، وأخيراً  010من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم  %41.5يشكل 

إن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس اإلحتياجات الخاصة 
 األسرة والطفل بشكل خاص.للنساء في العديد من القضايا المتعلقة ب

وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس محاميات  0119ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية باألردن كان عام 
وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت الى محكمة  01/9/0119على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 

 .0111خل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام إستئناف ضريبة الد
 

 النساء في اإلدارة العليا في القطاع العام

، 0201والذي نفذته وزارة تطوير القطاع العام عام  11أشار تقرير "دراسة تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية"
ئر من قطاع الخدمة المدنية وفقاً ألربعة متغيرات تتمثل في الفئة الوظيفية والمستوى الوظيفي والمؤهل دوا 020الى أنه شمل 

 العلمي والتوزيع الجغرافي، للوقوف على واقع النساء في القطاع العام.

وزارتي التربية  من موظفي القطاع العام، فيما بلغت نسبة النساء من إجمالي الموظفين في %41بلغت نسبة إجمالي النساء 
 إذا ما تم إستثناء تلك الوزارتين. %04، وتنخفض نسبتهن الى إجمالي الموظفين لتصل الى %19والتعليم والصحة 

من موظفي الفئة األولى،  %10من موظفي الفئة العليا/ المجموعة الثانية، و  %5وبحسب الفئات الوظيفية، فإن النساء يشكلن 
 من موظفي العقود الشاملة وعقدو المشاريع. %01من موظفي الفئة الثالثة، و  %04ية، و من موظفي الفئة الثان %19و 

من مجمل موظفي الفئة العليا )أمين عام، مدير عام، رئيس  %5ومن حيث المستويات الوظيفية، فإن النساء الموظفات يشكلن 
 %40م، مدير مديرية، مدير إدارة(، ويشكلن هيئة، محافظ، مفوض، عضو مجلس مفوضين، مستشار فئة عليا، مساعد أمين عا

 من الموظفين. %49من رؤساء الُشعب، و %02من رؤساء األقسام، و  %01من مدراء المديريات، و 
 
 المشاركة اإلقتصادية  3-2

من بين  001والصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، األردن في المركز  0202وضع مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 
دولة ، بسبب ضعف المشاركة االقتصادية للنساء. وقد إعترفت الحكومة األردنية على لسان رئيس وزرائها السابق بداية  041
ً كبيراً، وأكدت المؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل  0205عام  بالفشل في تشغيل النساء وإعتبرته ضعفاً وقصوراً مؤسسيا

في حين  %01، ولم تتجاوز قوة العمل من النساء 0201في الربع األول من عام   %02.5البطالة بين النساء في األردن 
. وعلى الرغم من أن األردنيات متعلمات ونسب األمية بينهن منخفضة إال  %21بلغت نسبة النساء غير النشيطات إقتصادياً 

موائمة  لى ، مما يدعو الى التساؤل عن مدىأن نسبة البطالة ترتفع بشكل الفت بين النساء الالتي يحملن شهادة البكالوريس فأع
 متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم ، وأهمية التوجه نحو التدريب المهني .

تعاني النساء في األردن من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن االقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على 
، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مما 0202االقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 %2.2وفي غرف التجارة  %00.0ر، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرا
 من العاملين في اإلدارة العليا في القطاع العام. %5، كما يشكلن فقط %00وفي النقابات العمالية 

                                                           
  o/Pages/viewpage.aspx?pageID=274http://www.moj.gov.jلإلطالع على التقارير  10
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ات القيمة األعمال ذوتعتبر بيئة العمل في األردن بيئة غير صديقة للنساء، فال زالت فجوة األجور بين الجنسين كبيرة عن 
المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص ، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عامالت محفوفات بالمخاطر، وتعاني 
النساء من ضعف في منظومة المواصالت العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التمييز وعدم المساواة 

يب، وال زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية . كما أن الثقافة المجتمعية السائدة والصورة في الترقيات والتدر
النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى أن ضعف 

العامالت غير األردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل غير المنظم  الفرص المستحدثة من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد
 الذي تكون فيه شروط العمل الالئق في أدنى مستوياته. 

وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة األعمال في إطار بيئة معادية، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات التعاونية 
ألف مستثمرة أردنية )أعمار الكثير منهن  000.4من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود  %9.1النسائية في األردن 

من األسهم  %1.2من مجموع المستثمرين األفراد في البورصة، إال أنهن يملكن فقط  %42.1عاماً( وبنسبة  02أقل من 
. وبلغت نسبة النساء الحاصالت على بطاقات %00مليون دينار، وتمثيلهن في مجالس إدارة الشركات ال يتجاوز  514وقيمتها 
من مجموع المقترضين، فيما بلغت نسبة  %01من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي  %00إئتمان 

فقط من النساء في األردن يملكن حسابات بنكية.  %09من مجموع المودعين، علما بأن  %05النساء المودعات في البنوك 
، إزداد إقتراض النساء من مؤسسات  %91ارتفاع مديونية األفراد في األردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى  وبسبب

اإلقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إال أنها لم تحقق هدفها بالنسبة للعديد من النساء 
 من حبسن فعالُ  لتعثرهن في سداد قروضهن. الالتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن 

هذا وتعتبر األسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين االقتصادي لهن، 
اسم وال يتم تقفيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج ، وتحرم العديد من النساء من الميراث ، 

األموال المشتركة بين الزوجين في حال الطالق أو اإلنفصال ، ويقمن لوحدهن باألعمال المنزلية واألعمال غير مدفوعة األجر، 
مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت" ، وتدنت ملكيتهن لألموال غير المنقولة حيث تمتلك 

منهن يمتلكن شقق ، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض الزراعية،  %00ضي و من النساء أرا 09%
من مجموع المشتركين. إضافة  %09والى ضعف حمايتهن االجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان االجتماعي 

اتبهن ، فيما لم يتم العمل على تمكينهن بإعتبار أنهن الى أنه وفي حاالت عديدة ال تملك النساء حرية التصرف بأموالهن أو رو
 حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

حول نسب البطالة خاصة المتعلقة باإلناث والصادر عن دائرة  0201أكدت األرقام الواردة في تقرير الربع األول من عام 
ألردن ال يزال يمثل بيئة طاردة للنساء، ويدفع بالمزيد منهن للخروج منه فيصبحن اإلحصاءات العامة، على أن سوق العمل في ا

 غير نشيطات إقتصادياً، ومن ترغب منهن بالعمل تجد نفسها في دائرة البطالة لضعف أو إنعدام فرص العمل الالئق.

 عادت لإلرتفاع بعد إنخفاض مستمر وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن مؤشرات البطالة بين اإلناث
خالل الربع  %01.5، ووصلت الى %00بحدود  0205دام لمدة سنتين، فمعدل البطالة بين اإلناث خالل الربع األول من عام 

، إال أنها عادت الى اإلتجاه التصاعدي حيث بلغت نسبة البطالة بين اإلناث خالل الربع األول من عام 0202الرابع من عام 
 للذكور(.  %09.4لكال الجنسين و  %01) %02.1بحدود  0201

مقابل  0201خالل الربع األول من عام  %01ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء األردنيات لتصل الى 
 خالل عامين. %0.0وشكلت تراجعاً بمقدار  0205خالل الربع األول من عام  02.0%

هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين اإلناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل ن وقد وجدت "تضامن" في السابق بأ
للواتي النساء ا، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً )بينهن )كان هنالك إنخفاض في البطالة وفي قوة العمل(

لعمل( إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة ال يعملن وال يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات ل
بين النساء النشيطات إقتصادياً )النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل(، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات االقتصادية 

 ويسبب في هدر وضياع والتدابير واإلجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب
 لطاقات وقدرات النساء اإلقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

إال أن هذا الرابط وفي ظل المعطيات الحالية يشكل خطورة أكبر على مشاركة النساء االقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية 
 .إرتفعت نسبة البطالة بينهن وإنخفضت كذلك نسبة قوة العملفقد ، 0202المستدامة 



28 
 

للذكور(، وكانت نسبة  %01.9) %52وأظهرت النتائج بأن البطالة بين اإلناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 
 للذكور(. %92.0) %94.9عاماً حيث بلغت  01-02العامالت اإلناث األعلى في الفئة العمرية 

 0224، ووصلت الى أدناها عام %09.5وبنسبة  0110عدل البطالة بين النساء في األردن بلغت أقصاها عام يشار الى أن م
 . %09.1حيث بلغت 

وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور اإلناث مقارنة مع الذكور )الفجوة في األجور بين الجنسين عن األعمال ذات القيمة المتساوية( 
والحياة األسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات ألطفال وصعوبة الموائمة ما بين العمل 

امن" وتؤكد "تض العامالت، وضعف خدمات المواصالت العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم األجور التي تتقاضاها النساء.
مل قدرتهن دية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشعلى أن التمكين اإلقتصادي للنساء ال يقتصر فقط على مشاركتهن اإلقتصا

على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات واألراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين 
 مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأوالدهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن ألي سبب كالطالق أو الوفاة أو الهجر.

 فرص عمل مستحدثة في األردن 3لنساء يحصلن فقط على واحدة من كل ا

( بعنوان "مسح فرص العمل 0202كما أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة اإلحصاءات العامة خالل شهر تشرين أول )
صة عمل، ( فر15225( بلغ )0209" ، على أن العدد اإلجمالي للفرص المستحدثة خالل عام )0209سنوي  –المستحدثة 

 .%51.4فرصة عمل لألردنيين وبنسبة  41022منها حوالي 

وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف 
( 05105والمفقودة حوالي )( وظيفة 14924المفقودة خالل الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي )

فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع  40405ويالحظ بأن القطاع الخاص أوجد  وظيفة.
 %09.4مقابل  %50.9فرصة عمل، حيث بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص  01204الحكومي والبالغة 

 من فرص العمل. %0م يتم تحديد القطاعات لحوالي إستحدثها القطاع العام فيما ل

فرص هنالك فرصة عمل  0وتشكل فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 
( 05110( من مجموع الفرص بواقع )%02.5واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال )

 .%91.0( فرصة عمل للذكور وبنسبة 01104عمل لإلناث و) فرصة

 05102وظيفة من أصل  02542بواقع  %02.9وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 
، . ومن حيث المستوى التعليمي للجنسين%50.4وظيفة وبنسبة  09552وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 

فرصة عمل( تالها  02412) %10.0فإن أعلى صافي فرص عمل مستحدثة للذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوي وبنسبة 
 فرصة عمل(. 05910) %00للذين يحملون درجة البكالوريس وبنسبة 

 %2.1ات، و حوالي من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازب %52.2ومن الناحية اإلجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 
لكليهما  %2.2من الوظائف، والمنفصلون واألرامل على  %0من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون على 

عاماً، تالها الفئة  01-02من الوظائف كانت للفئة العمرية  %99.1من إجمالي الفرص المستحدثة.أما من حيث العمر، فإن 
 .%01.9ة عاماً وبنسب 01-01العمرية 

(، %01.2ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور واإلناث كان بسبب ظروف العمل وطبيعته )
( بواقع %0.0(، الزواج )%5.0(، وأسباب تتعلق بحوافز العمل )%02.0(، والتقاعد )%02.1تاله األسباب االقتصادية )

 وظيفة. 429

 ومتطلبات سوق العملفجوة بين مخرجات التعليم 
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ً بنسبة المتعلمات اللواتي تزيد أعمارهن عن ) 12ففي مجال التعليم ً ملحوظا ً ، حيث وصلت الى 01حققت النساء تقدما ( عاما
( 01. وإنخفضت نسبة األمية بين النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن )0151( عام %10.5مقارنة بـ ) 0202( عام 21.5%)

. ويشير التوزيع النسبي للنساء األميات حسب العمر الى 0190( عام %21.4بينما كانت النسبة ) 0202( عام %02.0الى )
( عاماً فما فوق وإنخفاضها بالنسبة للرجال كبار السن ، في حين تفوقت اإلناث 14إرتفاع األمية بين كبيرات السن من عمر )

 13ماً.( عا02-01على الذكور بتدني نسبة األمية في الفئات العمرية )

( ، فنسبة إلتحاق اإلناث 0202تفوقت النساء على الرجال في معدل اإللتحاق بالتعليم األساسي والثانوي حسب إحصاءات عام )
( ، وزادت الفجوة لصالح اإلناث بالتعليم الثانوي حيث %15.9( بينما معدل االلتحاق للذكور هو )%11بالتعليم األساسي هي )

(. وأكدت اإلحصاءات ذاتها على تدني نسب التسرب لإلناث %50ان معدل إلتحاق الذكور بنسبة )( بينما ك%20جاءت النسبة )
( %2.0بشكل عام وبالمقارنة مع الذكور في المرحلة الثانوية ، فتسربهن بالمرحلة األساسية تساوى مع تسرب الذكور بنسبة )

 (.%2.4ذكور )( أعلى من تسرب ال%2.9في حين كان تسربهن في المرحلة الثانوية )

( بلغت 0202أما من حيث نوع التعليم ، فقد تفوقت اإلناث على الذكور بالتعليم الثانوي األكاديمي ، فحسب إحصاءات عام )
(. بينما تفوق الذكور على اإلناث بالتعليم الثانوي المهني وبلغت %20.0( في حين بلغت نسبة الذكور )%21.1نسبتهن )
 (.%02.0ت نسبة اإلناث )( في حين بلغ%05.1نسبتهم )

( وصلت نسبة المعلمات 0202وتفوقت اإلناث في العمل كمعلمات على الذكور المعلمين بكافة المراحل التعليمية ، ففي عام )
( ، وشكلت المعلمات في المرحلة األساسية ما نسبته 0222( وهي ذات النسبة منذ عام )%022في رياض األطفال الى )

(. كما تفوقت %42( والمعلمون )%10( ، وفي المرحلة الثانوية كانت نسبة المعلمات )%00.9مون )( بينما المعل99.4%)
( %54.0اإلناث على الذكور في إدارة المدارس بالمرحلتين األساسية والثانوية ، فكانت نسبة المديرات بالمرحلة األساسية )

 (.%40.4( أما المداراء )%15.9ما نسبته ) ( ، وفي المرحلة الثانوية شكلت المديرات%01.2أما المدراء )

( أما الطالب %10.0( شكلت الطالبات ما نسبته )0202وتفوقت أيضاً اإلناث في مجال اإللتحاق بالتعليم الجامعي ، ففي عام )
(42.2% .) 

( الى إنخفاض 0202)أما في مجال التوزيع النسبي ألعضاء وعضوات الهيئات التدريسية في الجامعات ، فتشير إحصاءات عام 
،  %10.0نسبة المدرسات كلما زادت الرتبة األكاديمية ، ففي الوقت الذي تفوقت فيه المدرسات برتبة معيد على المدرسين )

على التوالي( نالحظ تفوق المدرسين على المدرسات بباقي الرتب األكاديمية ، وتشير النسب الى رتبة مدرس مساعد  49.5%
إناث ،  %05.2ذكور( ورتبة أستاذ مساعد ) %14.4إناث ،  %41.9ذكور( ورتبة مدرس ) %10.0إناث ،  49.1%)

 ذكور(. %10.2إناث ،  %2.0ذكور( ورتبة أستاذ مشارك ) 20.0%

وبربط المستوى التعليمي بالعمل نجد تفوق كامل للذكور على اإلناث وبفجوة جندرية كبيرة ، فالذكور العاملين فاقت نسبتهم 
و  %99.0على التوالي( ودبلوم متوسط ) %00.4و  %99.9امالت ممن يحملون / تحملن بكالوريس فأعلى )اإلناث الع

 على التوالي(. %9.2و  %10.0على التوالي( وثانوي فأقل ) %0.0و  %12.2على التوالي( وتلمذة مهنية ) 00.1%

( أن نسبة 0202ل ، فقد بينت إحصاءات عام )ويشير التقرير الى فشل السياسات التعليمية في مواجهة متطلبات سوق العم
كبيرة من النساء المتعلمات ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى هن في الواقع عاطالت عن العمل مقارنة مع الذكور ، فقد 

بة س( أما العاطلون عن العمل من نفس حملة شهادة البكالوريس فأعلى فكانت الن%94.5وصلت نسبة العاطالت عن العمل الى )
(02.2%.) 

وفي مؤشر الفقر أشار التقرير الى أن النساء األميات اللواتي يرأسن أسرهن يشكلن النسبة األكبر من بين األسر الفقيرة في 
( إذا كن يعرفن القراءة والكتابة ، لتعود وترتفع النسبة الى %02.0( ، وتنخفض هذه النسبة الى )%94األردن بواقع )

( لمن يحملن شهادة الثانوية وتنخفض أكثر بنسبة %4.1تعليمي أقل من الثانوية ، وتنخفض الى )( لمن مستواهن ال02.1%)
 ( للحاصالت على دبلوم متوسط ، وأخيراً ال وجود ألسر فقيرة ترأسها نساء ممن يحملن شهادات بكالوريس فأعلى.2.5%)

                                                           
صورة إحصائية" بالتعاون مع المركز الدنمركي للبحوث ودراسات  –العدد الثاني من تقرير "المرأة والرجل في األردن  2102كانون أول  -دائرة اإلحصاءات العامة  12

 المرأة.
13 portrait-statistical-jordan-men-and-//haqqi.info/ar/haqqi/research/womenhttp:  

http://haqqi.info/ar/haqqi/research/women-and-men-jordan-statistical-portrait
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( عاماً بواقع 01بين الفقيرات اللواتي تزيد أعمارهن عن ) وشكل الزواج المبكر النسبة األعلى لعدم اإللتحاق بالمدرسة أو تركها
( وكان عدم الرغبة %05.0( فيما شكل فقر األسرة وعدم قدرتها على اإلنفاق السبب الثالث بنسبة وصلت الى )01.9%)

 (.%05.5بالدراسة السبب الثاني لترك الفقيرات الدراسة أو عدم اإللتحاق بها أصالً بنسبة )

( بينما نسبة %19.1لة بين النساء الفقيرات مقارنة بغير الفقيرات ، فتشكل البطالة بين النساء الفقيرات ما نسبته )وتنتشر البطا
(. %00.4( وغير الفقراء )%01.0( ، وهي أعلى من نسبة البطالة بين الرجال الفقراء )%00البطالة بين غير الفقيرات )

قتصادية للنساء الفقيرات وغير الفقيرات بسبب العادات والتقاليد والزواج المبكر كما وتشير اإلحصاءات الى تدني المشاركة اإل
( وبين غير %1.5وتدني فرص الحصول على التدريب والتأهيل والتعليم ، وتشكل نسبة المشاركة اإلقتصادية بين الفقيرات )

 (.%05.1الفقيرات )

 التدريب المهني لإلناث فرصة لزيادة مشاركتهن االقتصادية

 %05.2متدرب ومتدربة شكلت اإلناث ما نسبته  04051مع  0201في األردن خالل عام  14تعاملت مؤسسة التدريب المهني
 0201متدربة. ويشمل الرقم اإلجمالي للمتدربين ذكوراً وإناثاً كل من الذين إلتحقوا ببرامج التدريب خالل عام  9500وبعدد 

. وإزدادت أعداد 0201للمؤسسة لعام  15لسابقة والخريجون وفقاً للتقرير السنويوأولئك المستمرون بالتدريب من السنوات ا
وبعدد  %05متدرب ومتدربة شكلت اإلناث ما نسبته  00124حيث كان هنالك  0204المتدربين والمتدربات مقارنة مع عام 

 متدربة. 1511

 0200) 1095والبالغ عددهم  0201لعام  من مجموع الخريجين %40.1وشكلت جريجات معاهد التدريب المهني ما نسبته 
خريجة( تاله التدريب  0100متدرب(. وأعلى عدد للخريجات حسب نوع التدريب كان في التدريب المستمر ) 1011متدربة و 
خريجات  0خريجة( فيما كان هنالك  011خريجة( والتدريب المهني ) 540خريجة( والتدريب محدد المهارات ) 100الماهر )
 لدبلوم.فقط في ا

 ألف( 211عدد طلبات توظيف اإلناث في ديوان الخدمة المدنية )

 17إلحصائيات الكشف التنافسي 16من جهة أخرى ذات عالقة، فقد أظهر تحليل قام به قسم اإلحصاء في ديوان الخدمة المدنية
ً وبإرتفاع نسبته ش 01020، بأن عدد المتقدمين بطلبات توظيف جديدة بلغ 0205للفئتين األولى والثانية لعام   %51خصا

 %90شخصاً. وقد شكلت اإلناث ما نسبته  00021والبالغ  0209مقارنة مع عدد المتقدمين بطلبات في الكشف التنافسي لعام 
 .%02من مجموع الطلبات الجديدة، فيما شكل الذكور 

 منها في المهن التعليمية %11طلباً جديداً قدمته اإلناث  21121

طلباً لجامعيات  0102طلبات من إقليم الجنوب ) 0024طلباً، منها  04402لجديدة المقدمة من اإلناث بلغت إن عدد الطلبات ا
طلباً لحامالت الدبلوم(، وأخيراً  901طلباً لجامعيات و  5294طلباً من إقليم الشمال ) 2420طلباً لحامالت الدبلوم(، و  059و 

 طلبات لحامالت الدبلوم(. 0422امعيات و طلباً لج 00000طلباً من إقليم الوسط ) 00940

 ألف طلب 211من مجموع مقدمي الطلبات التراكمية وبعدد  %11اإلناث يشكلن 

طلباً  004020لتصل الى  %5.4بنسبة  0205إرتفعت نسبة الطلبات التراكمية المقدمة لديوان الخدمة المدنية خالل عام 
حيث كان مجموع الطلبات للذكور واإلناث  0209طلباً، مقارنة مع عام  011224منها وبعدد  %59.1شكلت اإلناث ما نسبته 

 طلباً. 000010

                                                           
14 http://vtc.gov.jo/vtcar/  
15 ndex.php/subpage/index/view/id/5112/ann/5112http://vtc.gov.jo/vtcar/i  
16 http://www.csb.gov.jo/csb/  
17 -http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBStatistics/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81

2017.aspx-8%A7%D9%85%D9%84%D8%B9%D  

http://vtc.gov.jo/vtcar/
http://vtc.gov.jo/vtcar/index.php/subpage/index/view/id/5112/ann/5112
http://www.csb.gov.jo/csb/
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBStatistics/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017.aspx
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBStatistics/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017.aspx
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBStatistics/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017.aspx
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBStatistics/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2017.aspx
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 لحملة شهادات الدبلوم. %00من مجمل الطلبات التراكمية مقارنة مع  %51وشكلت نسبة حملة الشهادات الجامعية 

 العامإستحدثها القطاع  %21.1مقابل  %11.1نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 

النصف  –( بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة 0205صدر عن دائرة اإلحصاءات العامة خالل شهر آب ) 18كما أكد مسح
( ألف فرصة عمل، 09( بلغ )0209" ، على أن العدد اإلجمالي للفرص المستحدثة خالل النصف األول من عام )0209األول 

 .%24.9ة ألف فرصة عمل لألردنيين وبنسب 00منها حوالي 

ً منها الوظائف المفقودة خالل الفترة  تشير فرصة العمل المستحدثة الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحا
 ( ألف وظيفة.09( ألف وظيفة والمفقودة حوالي )40المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي )

عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي، ألف فرصة  05ويالحظ بأن القطاع الخاص أوجد 
 إستحدثها القطاع العام. %02.2مقابل  %94.9فقد بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 

، حيث فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء 1وال تحظ النساء إال بنسبة متدنية من فرص العمل المستحدثة، فمن بين كل 
( أالف فرصة عمل لإلناث 9( من مجموع الفرص بواقع )%00.0بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال )

 .%55.1( ألف فرصة عمل للذكور وبنسبة 02و)

ألف وظيفة،  09آالف وظيفة من أصل  9بواقع  %04وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 
 .%99ألف وظيفة وبنسبة  00فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 

 ألف( 111ألف( يزيد عن ضعف عدد النساء العامالت في القطاع العام ) 211عدد مقدمات طلبات التوظيف )

ن أعداد م %40.0والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة بأن النساء يشغلن ما نسبته  0209لعام  19أظهر الكتاب السنوي
شخصا حتى نهاية  012211، فبلغ عدد العاملين والعامالت 10العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغ عددها 

 منهن يحملن شهادة البكالوريس فأعلى. %52.0موظفة،  000211من بينهم  0201عام 

د فاقت أعدادهن في هاتين الوزارتين أعداد من الموظفات في وزارتين وهما الصحة والتربية والتعليم، وق %20.0وتعمل 
من مجموع العاملين في الوزارة  %15.5موظفة وبنسبة  51214الموظفين الذكور، حيث يعمل في وزارة التربية والتعليم 

من مجموع العاملين في الوزارة  %14.1موظفة وبنسبة  04200موظفاً، في حين تعمل في وزارة الصحة  11102مقابل 
 موظفاً. 00050مقابل 

إن ارتفاع معدالت البطالة بين األردنيات المتعلمات والالتي يحملن شهادة البكالوريوس فأعلى، تعتبر دليالً ومؤشراً هاماً على 
وجود خلل جسيم في رفد سوق العمل بتخصصات هو بأمس الحاجة لها، ووجود تخصصات أخرى متخمة وتعاني من ارتفاع 

 حاد في معدالت البطالة.

 20إنسحاب النساء المبكر من الوظيفة العامة يحد من فرص وصولهن الى مواقع صنع القرار

، 0201والذي نفذته وزارة تطوير القطاع العام عام  21أشار تقرير "دراسة تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية"
دوائر من قطاع الخدمة المدنية وفقاً ألربعة متغيرات تتمثل في الفئة الوظيفية والمستوى الوظيفي والمؤهل  020الى أنه شمل 

 العلمي والتوزيع الجغرافي، للوقوف على واقع النساء في القطاع العام.

                                                           
18 html/Job_opp.htm-http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked  
19 .dos.gov.jo/DataBank/yearbook/yearbook2016.pdfhttp://dosweb  
20 jordan.org/ar/?p=2673-http://sigi  
21 http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/MOPSD%20infographic%20edited%20again.pdf  

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Job_opp.htm
http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/yearbook/yearbook2016.pdf
http://sigi-jordan.org/ar/?p=2673
http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/MOPSD%20infographic%20edited%20again.pdf
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من موظفي القطاع العام، فيما بلغت نسبة النساء من إجمالي الموظفين في وزارتي التربية  %41بلغت نسبة إجمالي النساء 
 إذا ما تم إستثناء تلك الوزارتين. %04، وتنخفض نسبتهن الى إجمالي الموظفين لتصل الى %19والتعليم والصحة 

من موظفي الفئة األولى،  %10عة الثانية، و من موظفي الفئة العليا/ المجمو %5وبحسب الفئات الوظيفية، فإن النساء يشكلن 
 من موظفي العقود الشاملة وعقدو المشاريع. %01من موظفي الفئة الثالثة، و  %04من موظفي الفئة الثانية، و  %19و 

 من مجمل موظفي الفئة العليا )أمين عام، مدير عام، رئيس %5ومن حيث المستويات الوظيفية، فإن النساء الموظفات يشكلن 
 %40هيئة، محافظ، مفوض، عضو مجلس مفوضين، مستشار فئة عليا، مساعد أمين عام، مدير مديرية، مدير إدارة(، ويشكلن 

 من الموظفين. %49من رؤساء الُشعب، و %02من رؤساء األقسام، و  %01من مدراء المديريات، و 

مة المدنية بأن نسبة مشاركة النساء في الوظائف والصادر عن ديوان الخد 0201لعام  22من جهة أخرى يشير التقرير السنوي
 وظيفة. 002229وظيفة من مجمل الوظائف العامة البالغة  11222حيث شغلن  %41العامة بلغت 

عاماً فأكثر، حيث يصل عددهن الى  44-42ويالحظ بأن عدد الموظفات في اإلدارة العامة يبدأ باإلنخفاض من الفئة العمرية 
عاماً  41-41موظفة أعمارهن ما بين  00124موظفاً، و  00592عاماً مقابل  44-42ن ما بين موظفة أعماره 00050

موظفة أعمارهن ما  902موظفاً، و  00020عاماً مقابل  14-12موظفة أعمارهن ما بين  4125موظفاً، و  01552مقابل 
 موظفاً. 0541بل عاماً فأكثر مقا 92موظفة أعمارهن  14موظفاً و  4900عاماً مقابل  11-11بين 

ً منهم  00511عاماً والبالغ  12من مجموع الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن  %00.5وتشكل الموظفات ما نسبته  موظفا
 موظفة. 1051

إن اإلنخفاض الحاد بأعداد الموظفات مع تقدم العمر يبرر عدم وجود نساء قياديات في اإلدارة العامة، ويحد من طموحاتهن 
ن خبراتهن وإبداعاتهن وتميزهن والذي بدوره يعود بالنفع على المجتمع وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين في واإلستفادة م

 اإلدارة العامة والمراكز القيادية.

 الفجوة في األجور بين الجنسين ال زالت كبيرة

ديناراً لعام  424على أن متوسط األجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص لكال الجنسين بلغ  23أكدت دراسة تحليلية
ديناراً  10ديناراً لإلناث وبفجوة جندرية  449ديناراً مقابل  411، في حين بلغ متوسط األجر الشهري للذكور بحدود 0201
 .%00.2وبنسبة 

عرفت األجر بالمفهوم االقتصادي على أنه 'المبلغ الذي يدفع  24'0201القياسية لألجور إن الدراسة التي حملت عنوان 'األرقام 
للعامل مقابل قيامه بعمل ما أو عند تنفيذ هذا العمل لحساب شخص آخر، وبمعنى ثاني هو ثمن خدمة العمل التي يقدمها العامل 

 العامل لوحدة العمل بعملة معينة وباألسعار الجارية'.الى رب العمل من خالل اإلنتاج'. أما األجر اإلسمي هو 'ما يتقاضاه 

                                                           
22 -//www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBReleases/anualhttp:
-report/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A2015.aspx  
 عن دائرة اإلحصاءات العامة. 2102صدرت في حزيران  23
24 -http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85

%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/  

http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBReleases/anual-report/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A2015.aspx
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBReleases/anual-report/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A2015.aspx
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBReleases/anual-report/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A2015.aspx
http://www.csb.gov.jo/csb/Researchers/CSBReleases/anual-report/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A2015.aspx
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84/
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وقد عرفت الدراسة األجر الحقيقي على أنه: 'عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن للعمال الحصول عليها مقابل أجورهم 
يها رة زمنية عندما تتغير فاألسمية'. فاألجر الحقيقي ذات أهمية بالغة عند مقارنة القوة الشرائية لكسب العمال على امتداد فت

 األجور اإلسمية وأسعار المنتجات.

إن الفجوة في األجور بين الجنسين )والتي يكون أغلبها غير مبرر( وهي عبارة عن الفرق بين متوسط األجر في الساعة لألنثى 
لبية على عية هامة تمتد آثارها السنسبة الى متوسط أجر الذكر في الساعة، ال تعتبر قضية اقتصادية فحسب، وإنما لها قيمة اجتما

النساء لتؤثر في موازين القوى وبالتالي يتأثرن بها، على اعتبار أن االستقاللية االقتصادية تعزز من استقاللية النساء وقدرتهن 
نسين جعلى إسماع أصواتهن وإحداث التغيير على مستوى المجتمعات المحلية وعلى مستوى أسرهن. والفجوة في األجور بين ال

 ما هي إال مؤشر آخر من مؤشرات ضعف التمثيل النسائي في المناصب القيادية واإلدارية العليا في القطاعين العام والخاص.

وأظهرت الدراسة ارتفاع متوسط األجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط األجر الشهري للعاملين في القطاع 
ديناراً لإلناث(، فيما  102ديناراً للذكور مقابل  920ديناراً ) 152ع العام لكال الجنسين الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطا

 ديناراً لإلناث(. 020ديناراً للذكور مقابل  410ديناراً لكال الجنسين ) 401بلغ المتوسط في القطاع الخاص 

الفجوة في األجور بين الذكور واإلناث في  ، في حين أن%09بلغت الفجوة في األجور بين الذكور واإلناث في القطاع العام 
 .%02.0القطاع الخاص 

تتسبب الفجوة في األجور بين الجنسين بخسائر مالية للنساء تقدر بالماليين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن االقتصادية 
 ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة األعباء االقتصادية والتحديات المستقبلية.

، الى مجموعة  0200والتي أنشئت عام  25راسة قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية األردنية للمساواة في األجوروخلصت د
من النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل ، واتخاذ اإلجراءات 

 ضمان ردم الفجوة في األجور بين الجنسين.والتدابير بما فيها تعديل التشريعات ل

 العامالت المتزوجات ينظر اليهن على أنهن عامالت محفوفات بالمخاطر

إن التحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع اإلدارة العليا، 
جة في العمل ورعاية األسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدو

التطور الذاتي من تدريب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل 
 والتشبيك فيما بينهن.

ألفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة ال تكون مرتبطة بآدائهن كما ان البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة ا
الفعلي والحقيقي، فالنساء يصنفن على أنهن عامالت محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات والالتي لديهن أطفال، وقد ذكرت 

منظمة العمل الدولية بأنه "تستطيع أن المرأة في قطاع األعمال واإلدارة والصادر عن  26إحدى المديرات التونسيات في تقرير
 تفشل إن كنت رجالً، ولكنك ال تستطيع إن كنت إمرأة".

 التمكين االقتصادي للنساء يستلزم الحد من األعمال المنزلية 

ذي قدم ، وال27”تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل اآلخذ في التغير“أكد تقرير األمين العام لألمم المتحدة والذي حمل عنوان 
، أكد على الروابط الحيوية بين التمكين االقتصادي 0205خالل شهر آذار  90في دورتها رقم  CSWالى لجنة وضع المرأة 

 للمرأة وحقها في العمل الالئق وفي العمالة الكاملة والمنتجة.

                                                           
الخاصة باالستخدام  000، واالتفاقية رقم  0611م الخاصة بالمساواة في األجور عند تساوي قيمة العمل لعا 011هذا وتعتبر مصادقة األردن على االتفاقية رقم  25

ف في اوالصادرتين عن منظمة العمل الدولية تعتبران أرضية صلبة للمضي قدمًا في إجراء التعديالت القانونية والتي تم اقتراحها من لجنة اإلنص 0611والمهنة لعام 
 األجور بعد عدة لقاءات ومشاورات مع كافة الجهات ذات العالقة.

26 beirut/documents/publication/wcms_446104.pdf-ro---arabstates/---http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  
27 http://undocs.org/ar/E/CN.6/2017/3  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_446104.pdf
http://undocs.org/ar/E/CN.6/2017/3
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ويضع عدد من المقترحات  وركز التقرير على العقبات التي تواجه النساء في ممارسة حقهن في العمل وحقوقهن كعامالت،
لتذليل هذه العقبات. كما ويبحث التقرير في التحديات أمام تمكين النساء اقتصاديا ومنها تزايد العمل غير المنظم، وتنقل العمل 

 وتحوالته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.

وتحقيق  في الحواجز المتجذرة والمعيقة لمنع التمييزإن أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل اآلخذ في التغير ال زالت تتمثل 
ً للتقرير الفجوات بين الجنسين في إطار  المساواة، وهي موجودة في جميع الدول وفي المجالين العام والخاص، ومنها وفقا

ل المنزلية وأعما المشاركة في القوى العاملة واألجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل، وتحمل النساء أعباء األعمال
 الرعاية غير مدفوعة األجر.

وأبرز التقرير خمسة أوجه للتفاوت بين الجنسين، وهي المشاركة في القوة العاملة والفصل القطاعي والمهني، والقيود المفروضة 
صاد والعمل في اقتعلى مباشرة المرأة لألعمال الحرة، والفجوات في األجور بين الجنسين، والفجوات في الحماية االجتماعية، 

 الرعاية.

ويقع على النساء العبء األكبر من األعمال غير المدفوعة األجر وبشكل مجحف بما فيها األعمال المنزلية وأعمال الرعاية، 
 وهما في كثير من األحيان يعوضان النقص في اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعية والبنى التحتية، كما أنهما تدعمان االقتصاد

 وإن كانا في الواقع يشكال نقالً للموارد من النساء الى آخرين في االقتصاد.

وال تدخل أعمال الرعاية واألعمال المنزلية في حسابات الناتج المحلي اإلجمالي، إال أن األمم المتحدة تقدر القيمة اإلجمالية لهما 
تتجاوز القيمة اإلجمالية للصناعات التحويلية والتجارة  من الناتج المحلي اإلجمالي. وهي بهذه القيمة قد %01-%02ما بين 

 والنقل وغيرها من القطاعات.

  بيئة عمل طاردة للنساء في العمل غير المنظم

عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا صدرت  28أظهرت دراسة لألمم المتحدة
وعلى وجه الخصوص في األعمال  29من النساء العامالت في األردن يعملن في القطاع غير المنظم %11أن  0202عام 

بة العاملين في القطاع غير المنظم في الزراعية والمهنية واألعمال غير مدفوعة األجر. فيما أعلنت وزارة العمل عن أن نس
للعمال في  %0يعملون لحسابهم الخاص و %05منهم في القطاع الخاص و %09من إجمالي العاملين  %44األردن بلغ 

 09و 1من اإلناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم بين  %00من العاملين هم من الذكور و %01المنازل من دون أجر. وأن 
 ساعة يومياً.

، فقد بلغت نسبة النساء األردنيات الالتي يعملن 0201صادرة عن منظمة العمل الدولية  خالل شهر آيار  30أحدث دراسةوفي 
منهن يعملن في مكتب رسمي،  %54منهن يعملن من المنزل و  %2للذكور، و %11مقابل  %40في القطاع غير المنظم 

ي القريب من منازلهن. ويتركز عملهن في التعليم والصحة والعمل وأن نسبة أكبر من النساء مقارنة بالذكور يعملن في الح
اإلجتماعي، وبنسب أقل في التجارة والبناء. كما أن نسبة من النساء أكبر من الرجال يعملن كمهنييات وبمهن أولية ونسبة أقل 

 منهن يعملن بأجر. %14تعملن في كحرفيات. إضافة الى أن 

أكثر تنظيماً ، فعملهن في القطاع غير المنظم فيه إنتهاك للعديد من حقوقهن على الرغم من  تميل النساء الى العمل في أعمال
 %50حرصهن على تنظيم عقود لعملهن وإشتراط شمولهن بمظلة الضمان اإلجتماعي. فقد أشارت الدراسة السابقة الى أن 

ساعة أو أكثر أسبوعياً، كما أن  92نهن يعملن لمدة منهن لديهن عقود خطية ويعملن لساعات أقل من الرجال بينما نسبة قليلة م
 منهن تشملهن مظلة الضمان اإلجتماعي. %52دينار شهرياً، و 022نسبة منهن أعلى من الرجال لديهن رواتب تقل عن 

لموائمة اومع ذلك فإن العديد من التحديات تقف عائقاً أمام عمل النساء بشكل عام والعمل غير المنظم بشكل خاص، وعلى رأسها 
ما بين العمل واألعباء المنزلية، والفجوة في األجور ما بين الجنسين، والحصول على وظائف ذات األجور المتدنية، ومعارضة 
األسرة عمل المرأة، والتعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية، وإضطرارهن إلستخدام المرافق الصحية التي يستخدمها 

                                                           
28 http://www.ammonnews.net/article/322973  
مؤسسة  ية محددة فييَعرف العمل غير المنظم  على أنه يتألف من كافة الوظائف في مشاريع القطاع غير المنظم، أو كافة األشخاص الذين وظفوا خالل فترة مرجع 29

 واحدة على األقل في القطاع غير المنظم بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي وسواء كانت وظيفتهم رئيسية أو ثانوية.
30 ar/index.htm--centre/news/WCMS_364150/lang-http://www.ilo.org/beirut/media  

http://www.ammonnews.net/article/322973
http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_364150/lang--ar/index.htm
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لتي نص عليها قانون العمل األردني من إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، باإلضافة الى الرجال، وعدم شمولهن بالمزايا ا
 ظروف العمل القاسية التي تتعارض والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

اية مليون الجئ سوري في األردن حتى نه 0.0الى وجود أكثر من  31أشارت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
الى زيادة البطالة  0200، أكثر من مليون منهم يعيشون خارج المخيمات. وعمل تدفق الالجئين السوريين منذ عام 0209عام 

 0204-0200بين األردنيين، حيث أكدت دراسة منظمة العمل الدولية الى إرتفاع نسبة البطالة بين النساء األردنيات بين عامي 
 من الالجئين السوريين ذكوراً وإناثاً يعملون في القطاع غير المنظم. %11ن ، علماً بأ%42الى  %02من نحو 

ويضاف الى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل النساء األردنيات في القطاع غير المنظم زيادة المنافسة على الوظائف 
من العاملين األردنيين  %02وَغير حوالي والمهن المتاحة مما أدى الى تدهور بمستويات األجور وظروف العمل القاسية أصالً. 

 زراعة والبناء أعمالهم بمهن أخرىفي القطاع غير المنظم بمجالي ال

 بيانات مصنفة حسب الجنس: التعليم، الصحة والمشاركة في الحياة العامة 1جدول 

 جدول بيانات مصنفة حسب الجنس: التعليم، الصحة والمشاركة في الحياة العامة 

 المؤشر إناث ذكور النسبة ذكور/إناث

 مؤشر المساواة بين الجنسين )في حال توفره(

 التعليم*

 نسبة األمية 02% 0.1% 0.2-

 التسجيل في المدارس   

 التعليم االبتدائي 41.0% 12.0% 0

 التعليم الثانوي  11.4% 44.9% 0.0-

 التعليم العالي**  10.9% 42.4% 0-

 الصحة / الصحة الجنسية واالنجابية ***

أمل الحياة عند /متوسط العمر المتوقع 54.0 50.2 0.4-
 الوالدة )سنوات(

ألف  022لكل  01  
 مولود حي

 نسبة وفيات األمهات عند الوالدة

وسائل منع الحمل )النساء من  نسبة استعمال 90.0  
 عاماً( 01-41

 المشاركة السياسية / المشاركة في اإلدارة***

 (%،  #نساء برلمانيات) 01.0%،  02 24.5%، 002 1.1

 (****%،  #الوزيرات ) 04.0%، 5 51.1%، 00 0.0

 (%،  #قاضيات) 02.1%، 022 20.1%، 512 4.4

 / دائرة اإلحصاءات العامة0209مسح العمالة والبطالة  – 0209*  وزارة التربية والتعليم 

 0209-0201** إحصاءات وزارة التعليم العالي 

 / دائرة اإلحصاءات العامة 0209***الكتاب اإلحصائي السنوي 

 0202حزبران  –**** تشكيل حكومة عمر الرزاز 

 

 

                                                           
31 mlhttp://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.ht  

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
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 التعليم 3-3

 األردن يتقدم في مجال محو األمية

دولة في مجال محو األمية بشكل عام، ويحتل  012من بين  10على أن األردن يحتل المركز  32اليونسكوتؤكد إحصائيات 
 المركز الخامس عربياً بعد كل من ليبيا وفلسطين والسعودية والكويت.

ياً في مجال محو دولة( واألول عرب 002وفيما يتعلق بمحو أمية النساء األردنيات، فإن األردن يحتل المركز العاشر عالمياً )من 
 %90، وتشكل النساء البالغات من مجموع األميين في األردن %20.2عاماً فما فوق( وبنسبة  91أمية النساء كبيرات السن )

ألف أمية ويحتل األردن بذلك  11دولة. ويبلغ عدد النساء البالغات األميات حوالي  015من بين  52وتحتل بذلك المركز 
 01ويحتل األردن بذلك المركز  %15دولة، فيما تبلغ نسبة محو األمية بين األردنيات البالغات  015من بين  022المركز 
 . 33دولة 012من بين 

  2811ألف أردني حتى نهاية  17ألف أردنية و  117األمية تطال 

األردنيين والذين والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة بأن نسبة األمية بين السكان  0202أظهر كتاب األردن باألرقام 
(. وحسب 0.0( أعلى من األمية بين األردنيين )%5.0، إال أن األمية بين األردنيات )%1.0عاماً فأكثر بلغت  01اعمارهم 

ذكر أردني )السكان  51200أنثى أردنية و  011422، فإن األمية تطال 0202تقديرات السكان األردنيين حتى نهاية عام 
 مليون نسمة. 4.521اماً فأكثر ع 01األردنيون وأعمارهم 

 92وبتوزيع نسبة األمية بين اإلناث األردنيات حسب الفئات العمرية، نجد بأن أعلى نسبة أمية بين اإلناث في الفئة العمرية 
، %01.0بين الذكور من ذات الفئة العمرية(، وللجنسين  %00.9) %02.2عاماً فأكثر )فئة كبيرات وكبار السن( حيث بلغت 

 . %2.5وللجنسين  %2.2وللذكور  %2.1عاماً حيث بلغت لإلناث  01-01ها في الفئة العمرية وأقل

إن محو األمية حق من حقوق اإلنسان األساسية، وواجب على كل دولة حماية هذا الحق بإعتباره األساس لتسهيل الحصول على 
ولة ة وأن التعليم يؤثر مباشرة بالتقدم الذي تحرزه الدفرص التعليم وبشكل متساو ما بين الجنسين دون النظر الى العمر ، خاص

في المجاالت السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية ، وبمدى تحقيقها للتنمية المحلية والتنمية المستدامة ، ويعد محو األمية 
 والتعليم إستثمار بعيد األمد من أجل مستقبل الدولة ورفاه أفرادها ذكوراً وإناثاً.

حرز األردن تقدماً ملحوظاً خالل العقود الماضية في مجال محو األمية، إال أن الضرورة ال زالت ملحة لإلستثمار في محو أ
 أمية النساء والفتيات، خاصة وأن نسبة األمية بين النساء هي أعلى من نسبة األمية بين الرجال.

رة التركيز على إنشاء مراكز محو األمية للنساء والفتيات، إال أن وعلى بالرغم من تنبه وزارة التربية والتعليم األردنية لضرو
-0209نسب األمية بينهن ال زالت مرتفعة مقارنة مع نسب األمية بين الرجال، وبالرجوع الى التقرير السنوي للعام الدراسي 

لإلناث ، وبلغ عدد  55كور و للذ 00شعبة منها  12نالحظ بأن عدد الشعب في مراكز تعليم الكبار ومحو األمية بلغ  0205
  0201/0209إمرأة، في حين كان عدد الشعب في المراكز خالل العام الدراسي  0201رجالً وعدد الملتحقات  020الملتحقين 

 إمرأة. 0004رجالً و  091لإلناث( ، وبلغ عدد الملتحقين  010للذكور و  00شعبة ) 050قد وصل الى 

الذي صدر بعنوان "الشباب والمهارات : تسخير التعليم لمقتضيات  0200التعليم للجميع لعام  هذا ويؤكد التقرير العالمي لرصد
العمل" الى أن تقدماً محدوداً سجل في مجال محو األمية لدى الكبار من أجل رفاههم ورفاه أطفالهم، وال تزال الحكومات والجهات 

                                                           
32 decades-all/five-https://en.unesco.org/themes/literacy لإلطالع على التفاصيل فيما يتعلق بمحو األمية 

رورة ال زالت ملحة لإلستثمار في محو أمية النساء والفتيات ، خاصة وأن نسبة أحرز األردن تقدمًا ملحوظًا خالل العقود الماضية في مجال محو األمية ، إال أن الض 33
( ونسبة %01حوالي ) 2101األمية بين اإلناث هي أعلى من نسبة األمية بين الذكور ، حيث تشير دائرة اإلحصاءات العامة الى أن نسبة األمية بين اإلناث بلغت عام 

 (.- 1.3رية وصلت الى )وبفجوة جند %1.3األمية بين الذكور هي 

 

https://en.unesco.org/themes/literacy-all/five-decades
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مليون أمي وأمية حول العالم نصفهم  551( والتي تؤكد وجود 0202المانحة تبديان المباالة بدت واضحة من إحصاءات عام )
 20في جنوب وغرب آسيا وأكثر من الخمس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتزداد نسبة األميات على نسبة األميين في 

موع األميين في من مج %05. ويعيش حوالى ثالثة أرباع األميين الكبار في عشرة دول فقط وتضم الهند 049دولة من بين 
 العالم.

وقد حدد التقرير ثالثة أنواع من المهارات ، أولها المهارات األساسية التي تشمل في أبسط صورها مهارات القراءة والكتابة 
والحساب )القرائية التقليدية( الالزمة للحصول على عمل ذي أجر كاف لتلبية اإلحتياجات اليومية لإلنسان، وثانيها المهارات 
القابلة للنقل التي تشمل القدرة على حل المشاكل والتعبير عن األفكار وإيصال المعلومات بطريقة فعالة وملكة اإلبداع وإظهار 
إمكانية القدرة على القيادة والحرص على حسن اآلداء وإبداء القدرة على مزاولة األعمال الحرة، وثالثها المهارات التقنية والمهنية 

 لب دراية تقنية محددة كإستخدام الكمبيوتر أو ماكنات الخياطة أو في مجال الزراعة مثالً.فوظائف عديدة تتط

يركز التقرير على الحاجة الملحة لتنمية مهارات الشباب للحصول على وظائف الئقة تمكنهم من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم 
ويعاني واحد من كل ثمانية من البطالة،  0202المليار عام ( مستوى 04 – 01، ففي الدول النامية تجاوز عدد الشباب بسن )

وال زالت إحتياجاتهم للمهارات األساسية من القراءة والكتابة والحساب عرضة للتجاهل ، كما أن إكتساب المهارات في كثير 
لمهمشة والنساء والفئات ا من األحيان ال تتم بصورة متكافئة وتزيد بالتالي من حدة مشاعر الحرمان المرتبطة بأوضاع الفقراء

 من الناحية اإلجتماعية.

كما تبرز أهمية وجود مخرج للشباب لكي يكتسبوا المهارات التي يحتاجون اليها لتلبية طموحاتهم وليشاركوا بفعالية في التنمية، 
تفاع ت التي تحد من اإلنوهي توفير فرصة ثانية للتعليم ألصحاب المهارات األساسية الضعيفة أو المعدومة، ومواجهة المعيقا

من المرحلة األولى من التعليم الثانوي، وتعزيز إنتفاع الفئات األقل حظاً من التعليم الثانوي وتوثيق صلة هذه المرحلة بسوق 
العمل، وتمكين الشباب الفقراء في المدن من اإلنتفاع من تدريب على المهارات لتأمين وظائف أفضل، وجعل السياسات والبرامج 

تهدف الشباب في المناطق الريفية المحرومة، وربط التدريب على المهارات بالحماية اإلجتماعية ألكثر الشباب فقراً، ووضع تس
حاجات التدريب لدى الشابات األقل حظاً في أعلى سلم األولويات، وحشد طاقات التكنولوجيا لتعزيز فرص الشباب ، وتحسين 

سيق برامج المهارات، وتعبئة موارد مالية إضافية متأتية عن مصادر متنوعة لتلبية التخطيط عبر تعزيز جمع البيانات وتن
 حاجات التدريب لدى الشباب األقل حظاً.

 عاماً فأقل 11من األردنيات األميات تزوجن عند عمر  33%

من األميين  %1.1و من األميات األردنيات  %00.1صادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة، بأن  34وتشير أرقام ورقة تحليلية
 %01.2من األردنيات الملمات )يقرأن ويكتبن(، و  %01.5عاماً فأقل، كذلك األمر بالنسبة لـ  05األردنيين تزوجوا عند عمر 

من األردنيات  %00.4من األردنيات الالتي يحملن شهادة اإلعدادي، و  %02.5من األردنيات الالتي يحملن شهادة اإلبتدائي، و 
 عاماً فأقل. 05ن شهادة األساسي، جميعهن تزوجن عند عمر الالتي يحمل

 %17نسبة األمية بين كبيرات السن األردنيات حوالي 

( بينما %42.2ألف إمرأة وتقريباً نصفهن أرامل ) 001عاماً( بلغ حوالي  91إن عدد كبيرات السن األردنيات في المملكة )+
ً  91من الذكور الذين تزيد أعمارهم عن  5.1%  هم أرامل. عاما

الى أن نسبة األمية  35األمية بين كبيرات السن األردنيات مرتفعة مقابل األمية بين كبار السن من األردنيين، فقد أشار التعداد
 .%42.1عاماً( تصل الى  92بينما نسبة األمية بين اإلناث )+ %05.1عاماً( بلغت  92بين الذكور )+

                                                           
لإلطالع  – 2103ورقة تحليلية حول "الحالة الزواجية في األردن" صادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة  34

home_a/main/population/census2015/Analytical_reports/MarriedStatus.pdfhttp://www.dos.gov.jo/dos_  
لإلطالع  – 2103التعداد العام للسكان والمساكن في األردن  35

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83
-%d8%a7%d9%86

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Analytical_reports/MarriedStatus.pdf
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86-2015/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86-2015/
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 اتمن النساء الالتي يرأسن أسرهن أمي 38%

ألف أسرة لم تكتمل بياناتها،  01.159ألف أسرة مع إستثناء حوالي  140.120بلغ عدد األسر الخاصة في األردن مليون و 
 .%00.2ألف أسرة وبنسبة وصلت الى  041.040ألف أسرة، فيما ترأست اإلناث  910.990ترأس الذكور مليون و 

، %02.4أسرة ترأسها نساء أميات وبنسبة  54120أسرهن، فقد تبين بأن ومن حيث المستوى التعليمي للنساء الالتي يرأسن 
أسرة ترأسها  0201أسرة منها  00091وبعدد  %1.4فيما بلغ عدد األسر التي ترأسها نساء يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 

 أسرة ترأسها نساء يحملن شهادة الدكتوراة. 911نساء يحملن شهادة الماجستير، و 

 ساسي والثانويالتعليم األ

 مدرسة في األردن 1711

، وتشمل  0209-0201مدرسة للعام الدراسي  9190من جهة أخرى ذات عالقة، فقد بلغ مجموع المدارس في األردن 
المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية األخرى ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وإرتفعت أعداد 

مقارنة مع عدد المدارس خالل العام  %00.2مدرسة وشكلت الزيادة ما نسبته  521خالل خمس سنوات بحدود  المدارس
 .36مدرسة، وذلك وفقاً لتقارير وزارة التربية والتعليم 9050والبالغ  0200-0200الدراسي 

من مجموع  %95.5نسبته  مدرسة وشكلت ما 4509بحدود  0209-0201وبلغ عدد المدارس المختلطة خالل العام الدراسي 
 .%02.4مدرسة وبنسبة  502، ومدارس اإلناث %00.1مدرسة وبنسبة  0101المدارس، فيما بلغت مدارس الذكور 

 التعليم العالي

في الجامعات األردنية الحكومية والخاصة  0209-0201للعام الدراسي  37بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمستوى البكالوريس
 . %10.9طالبات وبنسبة  040122، و %42.4طالب من الذكور وبنسبة  000111طالب منهم  059120

ية نوتضم الجامعة األردنية والجامعة الهاشمية وجامعة اليرموك أعلى نسبة للطالبات، حيث تشكل الطالبات في الجامعة األرد
طالبة  01090) %92.1حدود ب(، ونسبتهن في الجامعة الهاشمية 05220طالبة من  01229من مجموع الطالب ) 99.0%

(. فيما كانت نسبة الذكور في أغلب 00951طالبة من  01100من طالب جامعة اليرموك ) %11.1(، ويشكلن 01012من 
 الجامعات األخرى تزيد عن نسبة اإلناث.

                                                           
%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86

2015-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86-/  
  http://www.moe.gov.jo/ar/node/22738لإلطالع  –والصادر عن وزارة التربية والتعليم  2102-2101التقرير اإلحصائي السنوي للعام الدراسي  36
إلطالع ل –والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة  2101الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  37
-/ar/products/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8http://dosweb.dos.gov.jo
-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a

2016-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a/  

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86-2015/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%83%d9%86-2015/
http://www.moe.gov.jo/ar/node/22738
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-2016/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-2016/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/products/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86%d9%8a-2016/
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 دية والنظام التعليميالتنمية اإلقتصا
مليون دوالر منه  022الذي وافق البنك الدولي على تمويل  38أشارت وثيقة معلومات برنامج مساندة إصالح التعليم في األردن

مليون دوالر على مدى خمس سنوات، أشارت الى العديد من التحديات التي تواجه النظام  122وتتكفل الحكومة األردنية بـ 
ل لها مج على وضع الحلوالتعليمي في األردن والتي يجب مواجهتها من اجل دفع التنمية االقتصادية الى األمام. وسيعمل البرنا

 وتنفيذها خالل السنوات القادمة.

تعتمد التنمية االقتصادية في األردن على وجود نظام تعليمي يكسب الطالب والطالبات المهارات المعرفية واإلجتماعية والعاطفية 
المطلوبة لتحقيق النجاح في سوق العمل، مما يستدعي تحسين فرص الحصول على التعليم وجودة التعليم لكل من الفتيات واألوالد 

 لة لإلستثمارات التعليمية بهدف تحقيق اإلزدهار االقتصادي، وفقاً للوثيقة. لتحقيق اإلمكانيات الكام

ومن ضمن التحديات التي أبرزتها الوثيقة، وصول نتائج تعلم الطالب والطالبات الضعيفة على كافة المستويات الى مستوى 
مخصصة للقراءة، ونصفهم غير قادرين طالب في الصف الثاني ال يمكنه قراءة كلمة واحدة من فقرة  1متأزم، فواحد من كل 

على حل مسألة طرح واحدة بصورة صحيحة، وبالتالي يعانون من نقص في مهارات أساسية للقراءة والحساب تالزمهم الى 
عاماً لم يحققوا المستوى األساسي من الكفاءة في  01المراحل الدراسية األعلى وتنعكس على نتائجهم، فثلثا الطالب في عمر 

 يات، ونصفهم اآلخر دون المستوى األساسي في القراءة والعلوم.الرياض

وأكدت الوثيقة على أن من األهداف اإلنمائية للبرنامج تشمل تقييم النوع االجتماعي، فعلى الرغم من أن حاالت عدم المساواة 
ة ن العمليات العامة لوزارة التربيفي النوع االجتماعي والفجوات في النظام التعليمي متعددة األوجه وتشكل جزءاً ال يتجزأ م

والتعليم، وعلى الرغم من أن معدالت اإللتحاق في التعليم اإلبتدائي متساوية الى حد كبير بين الذكور واإلناث، غير أن بيئة 
سوبة لمنالتعلم والمناهج وطرق التعلم والبيئة المعادية وأنظمة اإلدارة تستمر في تعزيز أدوار النوع االجتماعي النمطية وا

 إجتماعياً.

كما أكدت على أن هذه الفروقات جلية للعيان في معدالت اإللتحاق في المرحلة الثانوية، وفي آداء وتحصيل الذكور واإلناث 
ً من الطالبات في هذه المرحلة، فتدني  ومعلميهم، حيث تحقق الطالبات نتائج أفضل من الطالب، إال أن الطالب أكثر تسربا

كانا نتيجة عوامل متعددة من بينها المسائلة والمؤهالت غير الكافية للمعلمين والمعلمات، والعنف الممارس  التحصيل والتسرب
ضد الطالب والطالبات وفيما بينهم بما في ذلك التنمر خاصة بين الطالب. وفي المناطق النائية والريفية يشكل بعد المسافة بين 

الى الوضع االقتصادي جعل األسر تجبر و/أو تشجع الطالب والطالبات على ترك  المدرسة ومكان السكن عامالً آخراً، إضافة
 المدرسة مما أدى إلرتفاع معدالت عمالة األطفال والزواج المبكر والعنف.

 العنف القائم على النوع االجتماعي 3-1

 2817جريمة منذ بداية  11إرتفاع جرائم القتل بحق النساء في األردن الى 

نساء خالل يومين في جرائم وقعت في العاصمة  0، حيث قتلت 0201جريمة منذ بداية  04ائم القتل األسرية الى أرتفع عدد جر
على جثة سيدة في الخمسينيات من عمرها داخل منزلها في منطقة جبل  00/5/0201عمان، حيث عثر فجر هذا اليوم األحد 

ات من عمرها داخل منزلها في جبل عمان، كما قتلت سيدة أخرى بسالح اللويبدة، فيما عثر يوم أمس على جثة سيدة في الثمانيني
 طليقها داخل منزلها في منطقة الدوار الخامس مدعياً في البداية إنتحارها. 

إن هذه الجرائم تم رصدها من وسائل اإلعالم األمر الذي يعد تكراراً لما حدث خالل حزيران الماضي حيث أقدم شخص على 
ً بآداة حادة في منزلهم في الشونة الشمالية بمحافظة  00/9/0201قتل طليقته وأمها )خمسينية( وأصاب والدها بتاريخ  طعنا

عاماً( في منزل ذدويها بمحافظة جرش، وذلك عن طريق سكب  01قتل أخته )أقدم شاب على  02/9/0201إربد، وبتاريخ 
 مادة بترولية على جسدها، وإعترف الحقاً بقتلها إثر خالفات عائلية بعد اإلدعاء بإنتحارها. 

                                                           
  economy?lang=ar&tab=overview-knowledge-reform-education-http://projects.worldbank.org/P102487/higherلإلطالع  38
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إغراق قام شخص ب 0/5/0201جرائم المشار اليهم أعاله، فبتاريخ  0فخالل شهر تموز أيضاً وقعت جريمتي قتل الى جانب الـ 
 04عاماً على قتل شقيقته ) 01عاماً( في قناة الملك عبدهلل في منطقة العدسية، كما أقدم شاب يبلغ من العمر  01إبنه اخيه )

 .02/5/0201عاماً( خنقاً في محافظة الكرك بتاريخ 

 ن جميع هذه الجرائم ال زالت فيعلماً بأن شهر آيار لم يشهد أي جريمة قتل بحق النساء والفتيات على يد أحد أفراد األسرة، وأ
مرحلة التحقيق ولم تصدر أية أحكام إدانة فيها، كما ال يمكن تحديد أي من هذه الجرائم على أنها جرائم بذريعة "الشرف" تبعاً 
لذلك. هذا ووقعت جريمة واحدة خالل شهر نيسان، وفي منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، حيث أقدم الزوج على طعن 

ه الثالثينية بآداة حادة إثر خالفات عائلية، وأصابها بجروح بليغة والذ بالفرار، إال أنها لألسف توفيت متأثرة بإصابتها في زوجت
 اليوم التالي.

جرائم قتل راح ضحيتها إمرأة وزوجها الى جانب ثالث فتيات أخريات، حيث عثرت األجهزة األمنية  4وخالل شهر آذار وقعت 
عاماً( داخل منزل ذويها في محافظة جرش، كما عثرت على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها أيضاً  09على جثة فتاة )

تعرضت لإلصابة بعيار ناري في منطقة الصدر في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، فيما تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة 
عاماً( على قتل أخته  09ق بمحافظة العاصمة أيضاً، وأقدم شقيق )عليهما آثار أعيرة نارية داخل منزل في منطقة خريبة السو

عاماً( عن طريق خنقها إثر خالف عائلي في محافظة البلقاء. وفي شهر شباط، أقدم زوج على قتل زوجته العشرينية عن  00)
 طريق خنقها بكتم النفس وذلك في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.

كبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفالت، وضمان عدم إفالتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده إن تشديد العقوبات على مرت
 للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من األسرة ومحيطها.

القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات  إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة أال وهو
المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، 

ن مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ اإلهتمام الالزم بإعتباره مؤشراً هاماً م
 بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج اإلرشاد والعالج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

 ةكما أن الجانب اإلقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات اإلرشادية لتشمل الجوانب المالي
والمهنية، من خالل تقديم اإلقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية 
لألسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكالت التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة 

وال بد من تفعيل أنماط التحكيم اإلجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة األسرية لحل األزمات  جانب.العنف المرتبطة بهذا ال
والمشكالت العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم اإلنتظار لحين وقوع 

 والعشائرية. الجرائم لكي تبدأ الوساطة واإلجراءات الصلحية

 من اإلستفادة من األعذار المخففة  318قانون العقوبات المعدل يحرم من ال ينطبق عليه نص المادة 

( 0( من القانون األصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة )12يذكر بأن القانون المعدل لقانون العقوبات أضاف فقرة جديدة للمادة )
( اليها بالنص التالي من 0( الفقرة )0ة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة )ال يستفيد فاعل الجريم -0وبإضافة ': 

 ( من هذا القانون'.042هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة )

بصورة غضب شديد ( على أنه ': يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها 12( من المادة )0هذا وتنص الفقرة )
 ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.

يحصر هذا التعديل حاالت قتل الفتيات والنساء بذريعة 'الشرف' في حاالت التلبس فقط، وتؤكد 'تضامن' على تمسكها بإلغاء 
وني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة ( إلغاءاً تاماً، إال ألنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القان042المادة )

بحق الفتيات والنساء ألسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر اإلستفادة من األعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في 
 ( من قانون العقوبات تنص على أنه ':042حالة التلبس فقط. هذا ويذكر بأن المادة )
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ر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش يستفيد من العذ -0
غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو 

 إيذاء أو عاهة دائمة .

وجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية ويستفيد من العذر ذاته الز -0
فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او 

 عاهة دائمة .

كما ال تطبق على من يستفيد من العذر المخفف  -يستفيد من هذا العذر. بوال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من  -أ -0
 أحكام الظروف المشددة.'

  2811شكوى عام  118شكاوى اإلغتصاب المسجلة في األردن 

والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة، فقد تراجعت شكاوى جرائم االغتصاب خالل  0202وفقاً للتقرير اإلحصائي السنوي 
شكوى  041، حيث سجلت 0201شكوى، ويشكل هذا التراجع وقفاً لإلتجاه التصاعدي منذ عام  042لتصل الى  0202عام 

 . 0201عام  شكوى 000، و 0209شكوى عام  002، و 0205اغتصاب عام 

سجلت جميع هذه الشكاوى لدى المراكز األمنية وصدرت في أغلبها أحكام قضائية ما بين اإلدانة والبراءة وعدم المسؤولية 
من قانون  022ووقف المالحقة وتغيير التكييف القانوني، الى جانب االسقاط لقضايا االغتصاب التي طبقت عليها أحكام المادة 

 .0205بداية شهر آب من عام  العقوبات قبل إلغائها

من قانون  022إن تراجع شكاوى اإلغتصاب ألول مرة منذ أربع سنوات يعكس في حقيقة األمر التأثير اإليجابي إللغاء المادة 
العقوبات األردني في الحد من الجرائم الجنسية خاصة جريمة اإلغتصاب، ويعد إنتصاراً لسيادة القانون وإنهاءاً لسياسة إفالت 

رتكبي الجرائم الجنسية من العقاب مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن. حيث م
 كانت تلك المادة تبيح للجاني الزواج من الضحية واإلفالت من العقاب.

للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعالجهن إلغاءاً تاماً فسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات  022إن إلغاء المادة 
من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز األثار المترتبة على ما 

أن " بتعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة واإلحترام. وتجد "تضامن
 تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة اإلجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.

وعلى الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، 
إال أن هذه الخدمات خاصة اإليوائية منها ال زالت تشكل عائقاً في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، 

 أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

كما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبالغ الجهات الرسمية عند تعرضهن ألي 
ير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغي

النساء للمراكز األمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. ويمكن توفير شرطة نسائية في المراكز األمنية إلستقبال حاالت العنف مما 
ا إلستقبال هذه الحاالت وتشخصيها وتوصيفه يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن

 بالصورة الصحيحة.

وهي األولى من نوعها  – 0204وبناءاً على نتائج الدراسة البحثية التي قامت بتنفيذها جمعية معهد تضامن النساء األردني عام 
، فإن معظم حاالت الزواج موذجاً"من قانون العقوبات األردني ن 022المادة  -حول "الجرائم الجنسية ضد النساء  -في األردن 

حققت للجاني هدف اإلفالت من العقاب ولكنها لم تحقق للضحية أي إستقرار، إذ ينتهي الزواج بعد فترة وجيزة وغالباً بطلب من 
 لالضحية لعدم إحتمالها عالقة زوجية مع الجاني حتى لو لم يسئ معاملتها. وألن أركان عقد الزواج الصحيح ال تتحقق في مث

هذا الزواج. وألن معالجة مشكالت النسب والحمل يمكن حلها بعيداً عن إهدار الحق العام وتمكين الجاني من اإلفالت من العقاب. 
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ً بموجب القانون، الطفل المتولد من غير الفراش الشرعي أصالً، وألن إجتثاث الجرائم الجنسية  وألنه ال يعتبر طفالً شرعيا
 اية الفتيات والنساء يتطلب تطبيقاً حازماً. المتزايدة من المجتمع وحم

 لم يعد مرتكب جريمة اإلغتصاب قادر على اإلفالت من العقاب

على النحو الذي كانت واردة فيه في القانون ينطوي في حقيقته على إعتداء على الحق العام فالجريمة  022إن تطبيق المادة 
جريمة بحق المجتمع ، ألن أي تهاون معها يجعلها قابلة للتكرار من  الجنسية هي جريمة ضد األشخاص نعم ، ولكنها أيضاً 

الشخص ذاته أو من غيره، مطمئناً الى أنه قادر على اإلفالت من العقاب  وهو وضع ال يحقق هدف التشريع الجنائي في الردع 
ق لجرائم والحد من وقوعها، كما لن يتحقالمالئم العام والخاص، وبالتالي لن تتحقق العدالة والمصلحة المتمثلة في الوقاية من ا

 هدف حماية وإنصاف الضحايا وتأهيلهن.

 من النساء المتزوجات تعرضن لشكل من أشكال العنف من قبل أزواجهن 21%

والصادر عن دائرة االحصاءات العامة، قد اظهر بأن النساء األرامل  0202-0205نتائج مسح السكان والصحة األسرية 
عاماً( قد عانين من عنف أزواجهن في السابق بأشكاله المختلفة بشكل كبير  41-01والمنفصالت والالتي أعمارهن )والمطلقات 

 مقارنة مع النساء المتزوجات والالتي يعشن مع أزواجهن حالياً.

تعرضن منهن  %40.0من األرامل والمطلقات والمنفصالت بأنه سبق وأن تعرضن للعنف العاطفي، و  %40.5حيث أفادت 
منهن بتعرضهن ألحد اشكال العنف أو أكثر  %10تعرضن للعنف الجنسي. وبشكل عام فقد أفادت  %00.9للعنف الجسدي، و 

 من النساء المتزوجات حالياً.   %04.0مقابل 

 2811من مجموع الشكاوى والحاالت الواردة إلدارة حماية األسرة عام  %13اإلعتداءات الجنسية شكلت 

حالة  1942وبعدد  %45.0، شكلت الحاالت ما نسبته 0202حالة وقضية خالل عام  00100حماية األسرة  إستقبلت إدارة
الى الحكام االداريين، فيما شكلت قضايا اإلعتداءات الجسدية ما نسبته  %09.1تم إحالتها الى مكتب الخدمة االجتماعية وأحيل 

والحاالت التي وردت لإلدارة، وذلك حسبما جاء في تقرير من مجموع الشكاوى  %00.1، واإلعتداءات الجنسية 00.0%
 والذي نشر مؤخراً. 0202إنجازات مديرية األمن العام لعام 

النظر  0205والذي دخل حيز التنفيذ خالل آيار  0205تتولى إدارة حماية األسرة ووفقاً لقانون الحماية من العنف األسري لعام 
ألسري، وعلى كل الجهات األخرى تحويل جميع الحاالت الواردة اليها سواء من خالل في جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف ا

(. ويمكن إلدارة حماية األسرة إجراء تسوية في النزاع بموافقة الطرفين، إال إذا كان 9الشكاوى أو اإلخبار الى اإلدارة )المادة 
 (. 5لمادة الفعل يشكل جناية حيث يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص )ا

 العنف االقتصادي ضد النساء

 االنتهاكات من العديد الى يؤديو االقتصادية مشاركتهن من هن والحددور تهميش الى العنف االقتصادي ضد النساء يؤدي
من الحصول على الموارد  النساءمنع تقع ضمن ثالثة محاور رئيسية:  عديدة أشكال العنف هذا ويأخذ العمالية، لحقوقهن

 ءالنسااالقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغالل موارد النساء من إستخدام مواردهن االقتصادية، ومنع 
 .االقتصادية

، ومن أمثلتها: السيطرة والحرمان واإلكراه والمنعيمارس العنف االقتصادي ضد النساء من خالل سلوكيات متعددة أبرزها 
مل على أو الع للنساءإنكار الممتلكات والموارد الشخصية ائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، والسيطرة على المصاريف الع

 النساءع منبشكل يضر بالنساء، و التالعب باإلئتمان والقروض أو إستخدامهاحرمان من الميراث والعمل بال أجر، وتناقصها كال
لنساء، االمراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات ، وجتماعية واالقتصاديةمن الوصول الحر الى المشاركة اال

لنساء، اتوليد التكاليف المالية على معيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وفي المصاريف ال النساءرفض المساهمة الى جانب و
 من أجل المال. للنساءاالستغالل الجنسي و
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 ية مختارةمراجعة سياسات حكوم -1

الخطة اإلستراتيجية لتمكين المرأة في األردن و (0205-0200اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )تجدر اإلشارة الى أن 

ولكن آليات التنفيذ وجهات التنفيذ والقدرة على متابعة  مؤشر، 122بحدود  مؤشرات متعددة تحتوي على( 0200-0205)

 التنفيذ لجميع الجهات المعنية غير مترابطة.

 أن ، إالالخطة اإلستراتيجية )أهداف رئيسية وأهداف فرعية / طرق القياس / جهات جمع المعلومات / جهات التنفيذ(وتضمنت 

 تطبيق اإلستراتيجية وخطتها.التي واجهت  مشاكلالالموارد المالية واإلستجابة الحكومية من أهم 

 السياسات في مجال المشاركة السياسية 1-1

 سياسات التنمية السياسية

 )األوراق النقاشية الملكية )توجهات في التنمية السياسية 

 ( 0202-0202الخطة االستراتيجية للتنمية السياسية) 

  التركيز على مكافحة الفقر( 0201رؤية األردن( 

  الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان )محور المرأة / الطفل / كبار السن / ذوي اإلعاقة(الخطة 

 .مؤشرات للنوع االجتماعي في سياسات التنمية السياسيةويالحظ عدم وجود 
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 السياسات في مجال المشاركة االقتصادية 1-2

 (2828-2811اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل )

منها المرأة األردنية )البطالة / فرص العمل / التعليم ومتطلبات سوق العمل / المواصالت / التمويل تظهر المشاكل التي تعاني 

 (50األصغر / التدريب المهني / العمل  غير المنظم / تشغيل ذوات االعاقة/ الحضانات وتفعيل المادة 

دد ال تحتوي على موتحتوي على مؤشرات محددة  الواإلستراتيجية مراعية للنوع االجتماعي لكنها غير مفعلة رغم أهميتها إن 

 تفتقر ألدوات الرصد والمتابعة والتقييم.وزمنية 

 (2821-2811اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )

، ستدامةمة في التنمية الشاملة والتهدف الى إعداد اإلجيال القادمة في كافة المراحل التعليمية بما فيها التعليم المبكر للمساهم

رات قياس رامج تنفيذية ومؤشتتضمن خطط وب. كما أنها تناولت قطاع التعليم العام والعالي والتعليم والتدريب المهني والتقنيو

بحاجة الى التركيز على مؤشرات النساء غير النشيطات اقتصادياً / العامالت المهاجرات هجرة داخلية وخارجية ، لكن واضحة

 / التعليم وفرص العمل المستحدثة / الوظائف المشبعة.... 

 السياسات في التعليم 1-3

 (2822-2811الخطة اإلستراتيجية لوزارة التربية والتعليم )

م ولكن في قسم التقييم تمت اإلشارة الى أنه سيت ،لكنها غير مراعية للنوع االجتماعي بشكل كبيرعديدة مؤشرات تحتوي على 

العمل على مضاعفة الجهود للوصول الى أكثر الفئات إستبعاداً حيث سيتم جمع معلومات مصنفة حسب الجنس والعمر 

م يتم لكما  العدالة والمساواة للنوع االجتماعي. والخصائص االجتماعية واالقتصادية والدخل والصف والموقع والعمر لتحقيق

 تحديد كيفية جمع هذه المعلومات والجهات المسؤولة عن جمعها.
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 (2822-2811استراتيجية تعميم قضايا التمايز بين الجنسين في التعليم )

عدم وجه أتهدف استراتيجية تعميم المساواة بين الجنسين في التعليم إلى توجيه ودعم جهود وزارة التربية والتعليم لضمان تحديد 

سب مؤشرت نوع اجتماعي متعددة / دون تحديد نوهنالك  .المساواة بين الجنسين في التعليم وتنفيذ التدخالت المناسبة لمعالجتها

 ة للقياس او جهات أو وحدات للتنفيذ أو المتابعة أو التقييم.أو أعداد أو جداول زمني

 السياسات في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي 1-1

 )ندرة المؤشرات( 0221اإلستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية  •

 )بحاجة لمؤشرات( 0205اإلستراتيجية الوطنية لكبار السن  •

 جزء كبير منها لم ينفذ ولم يتم تقييم التنفيذ( (0200-0224الخطة الوطنية للطفولة ) •

 ( )ال توجد مؤشرات(0201-0205اإلستراتيجية الوطنية لعدالة األحداث ) •

 )ال توجد مؤشرات والحاجة الى قاعدة بيانات متاحة( 0209اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف  •

 مؤشرات  ( / ال يوجد0201-0202اإلستراتيجية الوطنية لذوي اإلعاقة ) •

 

 بناء مؤشرات النوع االجتماعي -1

 

 السياسيةمؤشرات المشاركة  1-1

سنة  إسم المؤشر الرقم

 األساس

آخر 

إحصائيات / 

تعديالت / 

 تدابير

 المرجعية الدولية )مالحظات( المصدر التردد

 المشاركة السياسية للنساء

وجود نظام كوتا في  0

التشريعات اإلنتخابية 

 النسبة()التشريع / 

 نعم

 ال

 غير ذلك

: نسبة 0-1-1المؤشر العالمي    

المقاعد التي تشغلها النساء في 

البرلمانات الوطنية والحكومات 

 المحلية 

وجود  إمرأة في رئاسة  0

 مجلس النواب 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  إمرأة في رئاسة  0

 مجلس األعيان 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 نسبة النساء في مجلس 4

 النواب )%(

0204     
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نسبة النساء في مجلس  1

 األعيان )%(

0204     

نسبة النساء في لجان مجلس  9

 النواب )%(

0204     

نسبة النساء في لجان مجلس  5

 األعيان )%(

0204     

وجود أمرأة في رئاسة  2

 الحكومة

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

نسبة النساء في مناصب  1

الوزارات وزارية )أسماء 

 التي تشغلها النساء( )%(

نسبة  0-1-1المؤشر العالمي     0204

النساء في المناصب االدارية من 

أجندة التنمية المستدامة، المحور 

السياسي ومواقع القرار في اعالن 

  0111ومنهاج عمل بيجين 

نسبة النساء في مواقع العليا  02

لصنع القرار السلطة 

القضائية )الرئيسات في 

المحاكم، النيابة عامة، 

المجلس القضائي، المعهد 

القضائي، المحكمة 

 الدستورية( )%(

0204     

نسبة النساء في المراكز  00

القيادية )الفئة األولى( في 

 القطاع الحكومي )%(

0204     

نسبة النساء في القطاع  00

األمني )األمن العام / الدرك / 

المخابرات العامة / الجيش / 

 الدفاع المدني...(  )%(

0204     

نسبة النساء السفيرات /  00

رئيسات البعثات الدبلوماسية 

)%( 

0204     

نسبة النساء عضوات  04

 المجالس البلدية )%(

0204     

نسبة النساء عضوات  01

 المجالس المحلية )%(

0204     

نسبة النساء عضوات  09

 مجالس المحافظات )%(

0204     

نسبة النساء رئيسات  05

 المجالس البلدية )%(

0204     
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نسبة النساء رئيسات  02

 المجالس المحلية )%(

0204     

نسبة النساء رئيسات مجالس  01

 المحافظات )%(

0204     

نسبة النساء في عضوية  02

 األحزاب السياسية )%(

0204     

نسبة النساء رئيسات  00

 األحزاب السياسية )%(

0204     

 وصول النساء وتمتعهن بحق المشاركة السياسية

نسبة النساء في لجان الحوار  00

 والسياسات الوطنية

0204     

نسبة النساء من مجموع  00

الباحثين في مراكز الدراسات 

 الرسمية )%( 

0204     

نسبة النساء من مجموع  04

الباحثين في مراكز الدراسات 

الخاصة بما فيها المؤسسات 

 غير الحكومية )%( 

0204     

وجود  تدابير و / أو  01

إجراءات تضمن مشاركة 

 حرة للنساء كناخبات

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  تدابير و / أو  09

إجراءات تضمن مشاركة 

 حرة للنساء كمرشحات

 نعم

 ال

 ذلكغير 

    

 النساء المرشحات

نسبة النساء الالتي ترشحن  05

في اإلنتخابات البلدية ضمن 

 قوائم األحزاب )%(

0204     

نسبة النساء الالتي ترشحن  02

في إنتخابات الالمركزية 

 ضمن قوائم األحزاب )%(

0204     

نسبة النساء الالتي ترشحن  01

في إنتخابات مجلس النواب 

 األحزاب )%(ضمن قوائم 

0204     

نسبة الموازنة المخصصة  02

للنساء المرشحات بقوائم 

األحزاب من اجمالي الموازنة 

0204     
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االنتخابية للحزب )البلدية 

والالمركزية ومجلس النواب( 

)%( 

نسبة إنفاق النساء  00

المرشحات على حمالتهن 

االنتخابية مقارنة بنسبة 

إنفاق الرجال )البلدية 

والالمركزية ومجلس النواب(  

 )%( 

0204     

وجود تشريعات تحدد السقف  00

األعلى لإلنفاق على الحمالت 

 االنتخابية

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

عدد برامج بناء قدرات  00

النساء المرشحات الدارة 

الحمالت وكسب التأييد آخر 

 شهراً  12

0204     

 النساء في النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني

نسبة النساء في عضوية  04

 النقابات العمالية )%(

0204     

نسبة النساء رئيسات  01

 النقابات العمالية )%(

0204     

نسبة النساء في عضوية  09

 النقابات المهنية )%(

0204     

نسبة النساء رئيسات  05

 النقابات المهنية )%(

0204     

نسبة النساء في عضوية  02

مؤسسات المجتمع المدني 

)%( 

0204     

نسبة النساء رئيسات  01

مؤسسات المجتمع المدني 

)%( 

0204     

 المستويات العربية والدولية واألمميةمشاركة النساء على 

نسبة النساء في مواقع صنع  42

القرار بالمنظمات الدولية 

 واألممية 

0204     
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نسبة النساء في مواقع صنع  40

القرار بالمنظمات العربية 

 واإلقليمية

0204     

نسبة النساء في الوفود  40

 الرسمية خارج األردن

قرار مجلس األمن حول المرأة     0204

والسالم واألمن )القرار رقم 

(، والقرار رقم  0222) 0001

( ، والقرار رقم 0222)   0202

 0221( .والقرار 0221) 0222

 0192( والقرار 0221)

 0029( والقرار 0202)

 0000( والقرار 0200)

(0200 ) 

نسبة النساء في مهام حفظ  40

 السالم

 

قرار مجلس األمن حول المرأة     0204

والسالم واألمن )القرار رقم 

(، والقرار رقم  0222) 0001

( ، والقرار رقم 0222)   0202

 0221( .والقرار 0221) 0222

 0192( والقرار 0221)

 0029( والقرار 0202)

 0000( والقرار 0200)

(0200 ) 

 اإلعالم والمشاركة السياسية للنساء 

نسبة ظهور  النساء  44

المرشحات  في البرامج 

اإلعالمية مقارنة مع الرجال 

خالل انتخابات مجلس النواب 

 )الوسيلة االعالمية / النسبة( 

0204     

نسبة ظهور  النساء  41

المرشحات  في البرامج 

اإلعالمية مقارنة مع الرجال 

خالل االنتخابات البلدية 

 )الوسيلة االعالمية / النسبة( 

0204     

نسبة ظهور  النساء  49

المرشحات  في البرامج 

اإلعالمية مقارنة مع الرجال 

خالل انتخابات الالمركزية 

 )الوسيلة االعالمية / النسبة( 

0204     

عدد البرامج اإلعالمية التي  45

تناولت قضايا المشاركة 

 12السياسية للنساء آخر 

 شهراً 

0204     
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 والتحالفات برامج الرصد والمتابعة

وجود تحالفات وطنية لزيادة  42

 المشاركة السياسية للنساء

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  وحدات رصد ومتابعة  41

لمشاركة النساء السياسية في 

 األليات الوطنية

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  وحدات رصد ومتابعة  12

لمشاركة النساء السياسية في 

مؤسسات المجتمع المدني 

 المعنية بالمرأة

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 

 االقتصاديةمؤشرات المشاركة  1-2

 

 

 الرقم

سنة  إسم المؤشر

 األساس

آخر 

إحصائيات / 

تعديالت / 

 تدابير

المرجعية الدولية  المصدر التردد

 )مالحظات(

 المشاركة االقتصادية للنساء

نسبة مساهمة النساء في  0

 اإلقتصاد األردني )%(

المساهمة النسائية في الناتج نسبة 

 اإلجمالي المحلي

0204     

معدل البطالة بين اإلناث  0

)%( 

 معدل البطالة بين الذكور )%(

 معدل البطالة العام )%(

: معدل  0-1-2مؤشر عالمي     0204

البطالة بحسب الجنس، والعمر 

واألشخاص ذوي االعاقة )أهداف 

 (0202التنمية المستدامة 

نمو نصيب الفرد معدالت  0

من إنفاق األسر المعيشية 

أو ايراداتها ضمن أدنى 

من السكان ومجموع  18%

السكان )مصنفة لبيان 

النساء الالتي يرأسن 

 %18أسرهن ضمن أدنى 

 من السكان(

للغاية  -0-0-02مؤشر عالمي     0204

:  التوصل التدريجي الى 02-0

تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار 

من السكان  %42ألدنى ذلك النمو 

بمعدل أعلى من المعدل المتوسط 

  0202الوطني بحلول العام 

 (0202)أهداف التنمية المستدامة 

 تشريعات وسياسات وممارسات المساواة بين الجنسين في العمل



51 
 

تشريعات تكفل حق المرأة  4

بالمساواة في العمل 

والوصول الى مواقع صنع 

القرار والحصول على 

 واإلمتيازات الكاملةالحقوق 

0204     

عدد النصوص القانونية  1

التي  عدلت/ألغت التمييز 

 اإلقتصادي ضد النساء

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

المساواة بين الرجل والمرأة  9

 في  المعامالت الضريبية

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

المساواة بين الرجل والمرأة  5

 في سن التقاعد الوظيفي

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

المساواة في تولّي الوظيفة  2

العاّمة والحصول على 

 الترقية والترفيع 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

متوسط الدخل بالساعة  1

للنساء والرجال بحسب 

الوظيفة والعمر والموقع 

الجغرافي )مؤشر عالمي 

 قيد التطوير(

 1-2للغاية   0-1-2مؤشر عالمي     0204

:تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة 

وتوفير العمل الالئق لجميع النساء 

والرجال بمن فيهم الشباب 

واألشخاص ذوو االعاقة، وتكافؤ 

األجر عن األعمال ذات القيمة 

.  0202المتساوية، بحلول العام 

اي منهجية  III)مصنف مستوى 

 قيد التطوير(

ساء النشيطات نسبة الن 02

 إقتصادياً )%(

نسبة الرجال النشيطين إقتصادياً 

)%( 

0204     

وجود  آلية لرصد  00

الممارسات التمييزية ضد 

 النساء في مكان العمل 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 البيئة التشريعية والمؤسساتية الموائمة لكافة معايير العمل الدولية

إتفاقيات العمل الدولية التي  00

توقيعها أو المصادق تم 

 عليها

يذكر 

أسماء 

 االتفاقيات

    

تعديل قوانين العمل  00

لموائمتها مع اإلتفاقيات 

 الدولية

 نعم

 ال

 غير ذلك
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وجود تشريع و/ أو سياسة  04

تشّجع وتسّهل انخراط 

 النساء في سوق العمل 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  قانون أو نص  01

يضمن حماية المرأة من 

التحّرش والعنف في مكان 

 العمل

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود آلية حكومية لرصد  09

 التحرش في مكان العمل 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 عمل التي تدعم المساواة بين الجنسينالالسياسات االقتصادية وسياسات 

النسبة المئوية للنساء  05

والرجال العاملين حسب 

 القطاعات االقتصادية

0204     

النسبة المئوية للشركات  02

 11التي تملكها نساء فوق 

عاماً بحسب نوع الشركة 

)%( 

0204     

النسبة المئوية للشركات  01

 11التي تملكها اإلناث تحت 

عاماً بحسب نوع الشركة 

)%( 

0204     

النسبة المئوية للشركات  02

 11التي تملكها نساء فوق 

عاماً ملكية مشتركة مع 

بحسب نوع الشركة الرجال 

)%( 

0204     

النسبة المئوية للشركات  00

 11التي تملكها اإلناث تحت 

عاماً ملكية مشتركة مع 

الذكور بحسب نوع الشركة 

)%( 

0204     

عدد األبحاث والدراسات  00

المخصصة لدراسة واقع 

النساء في سوق العمل 

 سنويا 

0204     

نسبة المستفيدين من  00

الجنس  القروض حسب 

 والمحافظات )%(

0204     
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نسبة النساء من مجموع  04

مستخدمي الهواتف الخلوية 

)%( 

 -ب-1مؤشر عالمي لوسيلة التنفيذ     0204

تعزيز استخدام التكنولوجيا 

التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، من أجل 

 تعزيز تمكين النساء

نسبة النساء من مجموع  01

 مستخدمي اإلنترنت )%(

 -ب-1مؤشر عالمي لوسيلة التنفيذ     0204

تعزيز استخدام التكنولوجيا 

التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت، من أجل 

 تعزيز تمكين النساء

نسبة النساء في عضويّة  09

الجمعيات المتخصصة في 

 قضايا التنمية )%(

0204     

وجود استراتيجية للحد من  05

الفقر تشمل النساء كفئة 

مستهدفة ال سيما في الريف 

 والمناطق األشد فقرا 

 نعم

 ال

 غير ذلك

أهداف التنمية  –الهدف األول    

 المستدامة

وجود ميزانية مرصودة  02

لتنفيذ استراتيجية الحد من 

الفقر وبرامج تستهدف 

 النساء 

 نعم

 ال

 غير ذلك

أهداف التنمية  – الهدف األول   

 المستدامة

وجود استراتيجية للحد من  01

 البطالة لدى النساء

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

نسبة مساهمة النساء في   02

 القطاع غير المنظم  )%(

0204     

النسبة المئوية التي تشّكلها  00

العمالة غير المنظمة من 

مجموع العمالة غير 

 الزراعية لدى النساء )%(

0204     

نسبة  مساهمة القطاع غير  00

 المنظم في الناتج القومي 

0204     

وجود سياسات دعم  00

للمؤسسات الصغيرة 

 ومتناهية الصغر

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود   دراسات وطنية  04

حول  تأثير العولمة على 

 النساء في االقتصاد والعمل

 نعم

 ال

 غير ذلك

اعالن ومنهاج عمل بيجين ونتائج    

 المراجعات الدولية الخاصة عنه

نسبة العامالت الزراعيات  01

الحائزات على حقوق 

أ : -1مؤشر عالمي لوسائل التنفيذ     0204

القيام باصالحات لتخويل المرأة 
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استخدام األراضي الزراعية 

)%( 

نسبة العمال الزراعيين الرجال 

الحائزين على حقوق استخدام 

 األراضي الزراعية )%(

حقوقا متساوية في الموارد 

االقتصادية، وكذلك امكانية 

حصولها على حق الملكية 

والتصرف باالراضي وغيرها من 

الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، 

والميراث والموارد الطبيعية ،  

وفقا للقوانين الوطنية )أهداف 

 ( 0202تنمية المستدامة ال

حصة النساء من المالكين  09

لألراضي الزراعية او 

أصحاب الحقوق لألراضي 

 الزراعية )%(

0204     

وجود مواد قانونية تضمن  05

حق المرأة في ملكية 

 األراضي والميراث

 نعم

 ال

 غير ذلك

نسبة  0-أ-1المؤشر العالمي    

البلدان التي يكفل فيها االطار 

القانوني )بما في ذلك القانون 

العرفي( للمرأة المساواة في 

الحقوق في ملكية األراضي و/او 

أ -1السيطرة عليها )وسيلة التنفيذ 

في أهداف التنمية المستدامة 

0202) 

 بناء قدرات النساء وتنمية مهاراتهن لتعزيز المشاركة االقتصادية

عدد برامج بناء القدرات  02

)مفصلة المخصصة للنساء 

 -حسب العمر، والمحافظات 

 ريف/حضر(

0204     

نسبة القروض التي حصلت  01

عليها النساء مقارنة 

بالرجال )نسبة مئوية( 

للقيام بمشاريع خاصة بهن 

 شهراً  12آخر 

0204     

عدد النساء المشاركات في  42

دورات تدريبية لبناء 

 12القدرات الريادية آخر 

 شهراً 

0204     

عدد البرامج التي تتعلق  40

بتعزيز فرص المرأة في 

مجاالت االئتمان والتدريب 

 المهني 

0204     

نسبة النساء من أعضاء  40

مجالس إدارة الشركات 

 الخاصة المسّجلة )%(

0204     
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نسبة النساء في عضويّة  40

 الجمعيات الزراعية )%(

0204     

نسبة النساء في عضويّة  44

 العماليةالجمعيات 

0204     

نسبة النساء في مواقع  41

قيادية في المؤسسات 

االقتصادية في القطاع 

 الخاص)%(

0204     

نسبة المؤسسات االقتصادية   49

في القطاع الخاص التي 

 لديها حضانات أطفال )%(

0204     

نسبة عضوية النساء في  45

الهيئات اإلقتصادية 

-)التفصيل حسب القطاع 

،الصناعة، التجارة، البنوك 

 ( )%(-المهن الحرة

0204     

نسبة  األطفال )ابناء وبنات  42

النساء العامالت(  

المسجلين في مراكز 

 -الرعاية اليومية 

 الحضانات )%(

0204     

 أعمال منزلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر

متوسط  عدد الساعات  41

اليومية التي تصرفها 

أعمال الرعاية النساء على 

واألعمال المنزلية غير 

مدفوعة األجر )حسب 

الجنس والعمر والمحافظات 

 1)لألفراد ابتداءاً من عمر 

 سنوات(

متوسط  عدد الساعات اليومية التي 

يصرفها الرجال على أعمال 

الرعاية واألعمال المنزلية غير 

 مدفوعة األجر

: 4-1مؤشر عالمي للغاية     0204

بأعمال الرعاية والعمل االعتراف 

المنزلي غير مدفوعة األجر 

وتقديرها من خالل توفير الخدمات 

العامة والبنى التحتية ووضع 

سياسات الحماية االجتماعية 

وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل 

األسرة المعيشية والعائلة،حسبما 

يكون ذلك مناسبا على الصعيد 

الوطني )خطة التنمية المستدامة 

0202) 

مساهمة األعمال المنزلية  12

وأعمال الرعاية كنسبة 

مئوية من الناتج المحلي 

 اإلجمالي )%(

0204     

وجود نظام تأمينات  10

إجتماعية شامل للنساء في 

 نعم

 ال

 غير ذلك
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أألعمال المنزلية وأعمال 

 الرعاية غير مدفوع األجر

 األردنياتحماية وتعزيز المشاركة اإلقتصادية للنساء غير 

عدد النساء غير األردنيات  10

العامالت في األردن 

والمسجالت )حسب القطاع 

 / العمر / الجنسية(

0204     

نسبة النساء العامالت غير  10

األردنيات المسجالت الى 

مجموع العامالت األردنيات 

)%( 

0204     

وجود تشريعات أو سياسات  14

تحمي حقوق العامالت غير 

 األردنيات

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 حماية وتعزيز المشاركة اإلقتصادية لذوات اإلعاقة

نسبة النساء ذوات اإلعاقة  11

من مجموع النشيطات 

 إقتصادياً )%(

نسبة الرجال ذوي اإلعاقة من 

 ً  مجموع النشيطين إقتصاديا

0204     

نسبة النساء العامالت ذوات  19

اإلعاقة من مجموع النساء 

 ذوات اإلعاقة )%(

نسبة الرجال العاملين ذوي اإلعاقة 

من مجموع الرجال ذوي اإلعاقة 

)%( 

0204     

وجود تشريعات أو سياسات  15

تحمي حقوق ذوات اإلعاقة 

 في العمل

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 حماية وتعزيز المشاركة اإلقتصادية لكبيرات السن

عدد كبيرات السن العامالت  12

النساء الى مجموع 

 العامالت )%(

عدد كبار السن العاملين الى 

 مجموع الرجال العاملين )%(

0204     

عدد كبيرات السن العامالت  11

والالتي يرأسن أسرهن الى 

0204     
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مجموع كبيرات السن 

 العامالت )%(

عدد كبار السن الذين يرأسون 

أسرهم الى مجموع كبار السن 

 العاملين )%(

تشريعات أو سياسات وجود  92

تحمي حقوق كبار السن في 

 العمل

 نعم

 ال

 غير ذلك

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليممؤشرات  1-3

 

سنة  إسم المؤشر الرقم

 األساس

آخر 

إحصائيات / 

تعديالت / 

 تدابير

 المرجعية الدولية )مالحظات( المصدر التردد

 إلزامية قانون وجود 1

ة اإلبتدائي للمراحل التعليم

 والمتوسطة واإلعدادية

 نعم
 ال

    

 مجانية قانون وجود 2

ة اإلبتدائي للمراحل التعليم

 واإلعدادية والمتوسطة

 نعم
 ال

    

 هم الذين  األطفال نسبة 3

 في التعليم برامج في

 المبكرة، الطفولة مرحلة

الطفل  عمر  حسب مصنفة

 والمنطقة والدخل والجنس

 مصنف عالمي مؤشر)

 منهجية أي III مستوى

 (التطوير قيد

 االعتراف: 4-5 للغاية عالمي مؤشر    2114

 غير المنزلي والعمل الرعاية بأعمال

 خالل من وتقديرها األجر مدفوعة

 يةالتحت والبنى العامة الخدمات توفير

 االجتماعية الحماية سياسات ووضع

 داخل المسؤولية تقاسم وتعزيز

 والعائلة،حسبما المعيشية األسرة

 الصعيد على مناسبا ذلك يكون

 المستدامة التنمية أهداف) الوطني
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 مصنف التطوير قيد مؤشر( )2131

 (III مستوى

مؤشر تكافؤ  بيانات 4

 Genderالجنسين 

Parity Index  (بين 

 الريف والذكور، اإلناث

في مجال (  والحضر

  التعليم ومراحله المختلفة

 يف الفتيات التحاق معدل زيادة نسبة    2114

 التسرب ووقف والجامعات المدارس

 مطور من قبل اليونيسكو

 بالتعليم اإللتحاقة نسب 5

 لإلناث اإلبتدائي

2114     

 بالتعليم اإللتحاق ةنسب 6

 للذكور اإلبتدائي

2114     

 بالتعليم اإللتحاق ةنسب 7

 لإلناث الثانوي

2114     

 بالتعليم اإللتحاق ةنسب 8

 للذكور الثانوي

2114     

 بالتعليم اإللتحاق ةنسب 2

 لإلناث الجامعي

2114     

 بالتعليم اإللتحاق ةنسب 11

 للذكور الجامعي

2114     

بالتدريب  اإللتحاق ةنسب 11

 لإلناث المهني

2114     

بالتدريب  اإللتحاق ةنسب 12

 للذكور المهني

2114     

بالدراسات  اإللتحاق ةنسب 13

)ماجستير /  لإلناث العليا

دكتوراة( داخل وخارج 

 جداول منفصلة -األردن 

2114     

بالدراسات  اإللتحاق ةنسب 14

)ماجستير /  لإلناث العليا

دكتوراة( داخل وخارج 

 جداول منفصلة -األردن 

2114     

 خريجي من اإلناث نسبة 15

 مرحلة البكالوريس

2114     

 خريجي من اإلناث نسبة 16

الدراسات العليا مرحلة 

 دكتوارة( -)ماجستير 

2114     
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توزيع جريجي مرحلة  17

البكالوريس )حسب 

الجنس / التخصص / 

 الدخل لألسرة / المنطقة(

2114     

نسبة التسرب المدرسي  18

عند اإلناث )حسب 

المرحلة الدراسية / 

 -والمدرسة "حكومية 

وكالة الغوث /  -خاصة 

 والمنطقة(

2114     

نسبة التسرب المدرسي  12

عند الذكور )حسب 

المرحلة الدراسية / 

 -والمدرسة "حكومية 

وكالة الغوث /  -خاصة 

 والمنطقة(

2114     

نسبة األمية )حسب  21

 الجنس / المنطقة(

2114     

 نعم وجود برامج محو أمية؟ 21

 ال

    

عدد مراكز محو األمية  22

)مصنفة حسب الجنس / 

 المنطقة(

2114     

 األشخاص ذوي اإلعاقة والتعليم

نسبة وعدد ذوات اإلعاقة  23

من اإلناث الملتحقات 

بالتعليم )حسب المرحلة 

التعليمية / نوع اإلعاقة / 

 المنطقة(

2114     

نسبة وعدد ذوي اإلعاقة  24

من الذكور الملتحقين 

بالتعليم )حسب المرحلة 

التعليمية / نوع اإلعاقة / 

 المنطقة(

2114     

 نزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل ومأوى النساء والفتيات )التعليم(

نسبة وعدد نزيالت مراكز  25

اإلصالح والتأهيل 

الملتحقات بالتعليم )حسب 

المرحلة التعليمية / إسم 

 المركز(

2114     



61 
 

نسبة وعدد الفتيات  26

والنساء في دور الرعاية 

الملتحقات بالتعليم )حسب 

التعليمية / إسم المرحلة 

 الدار(

2114     

 محطات المعرفة )تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت(

عدد محطات المعرفة  27

)تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت( حسب 

 المنطقة

2114     

نسبة اإلناث الملتحقات  28

ببرامج محطات المعرفة 

في سنة واحدة )حسب 

 المنطقة / العمر(

2114     

الذكور الملتحقين نسبة  22

ببرامج محطات المعرفة 

في سنة واحدة )حسب 

 المنطقة / العمر(

2114     

نسبة األفراد الذين  31

يملكون مهارات 

تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت )حسب 

الجنس / العمر / المنطقة 

 / نوع المهارة(

 في 4-4 للغاية 1-4-4 عالمي مؤشر    2114

 2131 المستدامة التنمية خطة

 المدارس والجامعات

عدد المدارس )مصنفة  31

حسب القطاع / نوع 

 المدرسة / المنطقة(

2114     

عدد المدارس حسب  32

الخدمات )الكهرباء / 

الماء / المرافق الصحية / 

تلبية إحتياجات ذوي 

 وذوات اإلعاقة / المنطقة(

 التنفيذ لوسيلة 1-أ-4 عالمي مؤشر    2114

 التي التعليمية المرافق بناء: أ-4

 الجنسسين بين الفروق تراعي

 مستوى ورفع واألطفال واالعاقة،

 وتهيئة القائمة التعليمية المرافق

 وخالية ومأمونة فعالة تعليمة بيئة

 التنمية خطة) للجميع العنف من

 (2131 المستدامة

عدد الجامعات )حسب  33

 القطاع / المنطقة(

2114     

 والتقنيالتدريب المهني 
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 الشباب مشاركة معدل 34

 التعليم في والكبار

 الرسمي وغير الرسمي

 12ـ ال خالل والتدريب

 تصنيف) الماضية شهرا

 جدول في الجنس بحسب

 ( منفصل

: -3-4 للغاية 1-3-4 عالمي مؤشر    2114

 النساء جميع فرص تكافؤ ضمان

 التعليم على الحصول في والرجال

 جيدال العالي والتعليم والمهني التقني

 ذلك في بما التكلفة، والميسور

 2131 العام بحلول الجامعي، التعليم

 (2131 المستدامة أهداف التنمية)

نسبة اإلناث الملتحقات  35

بالتدريب المهني )حسب 

 التخصص / المنطقة(

2114     

نسبة الذكور الملتحقين  36

بالتدريب المهني )حسب 

 التخصص / المنطقة(

2114     

 حقوق اإلنسان والتعليم

عدد برامج حقوق اإلنسان  37

وإدماج حقوق اإلنسان في 

المناهج التعليمية )حسب 

المرحلة التعليمية / 

 القطاع التعليمي(

2114     

عدد الموظفين /  38

اإلداريين /  -الموظفات 

المعلمين /  -اإلداريات 

المعلمات المستفيدين من 

برامج التأهيل في مجال 

اإلنسان وإدماج حقوق 

النوع االجتماعي )حسب 

الجنس / المنطقة / 

 المرحلة التعليمية

2114     

 15 عمر من الطالب نسبة 32

 بالتعليم الملتحقين سنة

 مستوى يحققون الثانوي

 في المعرفة من ثابت

 التنمية: التالية المجاالت

 البيئة، وعلوم المستدامة،

 الجنسين بين والمساواة

 تصنيف) االنسان وحقوق

 (الجنس حسب

:  7-4 للغاية 1-7-4 عالمي مؤشر    2114

 المتعلمين جميع يكتسب أن ضمان"

 التنمية لدعم الالزمة المهارات

 التطوير قيد مؤشر..." المستدامة

 اإلدارة التعليمية

نسبة النساء مديرات  41

المدارس ورئيسات 
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الجامعات )حسب المرحلة 

 التعليمية(

المعلمات للمعلمين نسبة  41

 )المرحلة التعليمية(

     

 

 العنف القائم على النوع االجتماعيمؤشرات  1-1

 

 

 الرقم

سنة  إسم المؤشر

 األساس

آخر 

إحصائيات / 

تعديالت / 

 تدابير

 المرجعية الدولية )مالحظات( المصدر التردد

1 

 المتزوجاتنسبة النساء 

 عاماً فأكثر 11وأعمارهن 

الالتي تعرضن لعنف بدني و

أو جنسي أو نفسي من 

شريك حالي أو سابق، 

شهرا السابقة  12الـ خالل 

 )حسب شكل العنف والعمر(

للهدف  -0-0-1-مؤشر عالمي    2114

من خطة  0-1الخامس والغاية 

القضاء  :0202التنمية المستدامة 

 جميع على جميع أشكال العنف ضد

عام الالنساء والفتيات في المجالين 

 والخاص ، بما في ذلك

االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي 

 وغير ذلك من أنواع

-09االستغالل. وذات صلة بالغاية 

0 

نسبة النساء والفتيات في  2

الالتي  فأكثرعاما  11ـ ال

تعرضن للعنف الجنسي من 

أشخاص غير الشريك، 

خالل اإلثني عشر شهرا 

السابقة )%( )حسب العمر 

ونوع العنف والمكان 

 ( الجنسي

2114    

للهدف  -0-0-1-مؤشر عالمي

 أهدافمن  0-1الخامس ،الغاية 

 0202التنمية المستدامة 

نسبة النساء اللواتي  3

 28تتراوح أعمارهن بين 

سنة  والالتي تزوجن  21و

عاما  11قبل أن يبلغن 

)%( 

2114    

 0-1للغاية  0-0-1مؤشر عالمي 

 أهدافمن الهدف الخامس في 

  0202التنمية المستدامة 

نسبة النساء اللواتي  4

 28تتراوح أعمارهن بين 

سنة  والالتي تزوجن  21و

عاما  11قبل أن يبلغن 

)%( 

2114    
 0-1للغاية  0-0-1مؤشر عالمي 

من الهدف الخامس في خطة التنمية 

: القضاء على  0202المستدامة 

جميع الممارسات الضارة من قبيل 

والزواج المبكر زواج األطفال 
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والزواج القسري وتشويه األعضاء 

 التناسلية لإلناث. 

نسبة النساء والفتيات في  5

سنة الالتي  17-11العمر 

تعرضن للعنف الجنسي قبل 

عاما  من قبل   11ان يبلغن 

 أي شخص كان 

2114    

  0-1-مؤشر عالمي للغاية 

 0-09و 0-09وعلى صلة بالغاية 

 0202التنمية المستدامة  أهدافمن 

نسبة النساء والفتيات في  6

سنة الالتي  21-28العمر 

تعرضن للعنف الجنسي قبل 

عاما  من قبل   11ان يبلغن 

 أي شخص كان

2114    

وعلى  0-1مؤشر عالمي للغاية 

من  0-09و 0-09صلة بالغاية 

 0202التنمية المستدامة  أهداف

7 
عدد ضحايا اإلتجار بالبشر 

نسمة  188،888لكل 

)بحسب الجنس والعمر 

 وشكل االستغالل(

إنهاء  0-09مؤشر عالمي للغاية     2114

إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار 

بالبشر وجميع أشكال العنف ضد 

خطة التنمية  -األطفال وتعذيبهم

 0202المستدامة 

نسبة األطفال الذين تتراوح  8

اعمارهم بين سنة واحدة 

والذين تعرضوا سنة  11و

ألي عقاب بدني و/ او 

نفسي من جانب مقدمي 

الرعاية في الشهر الماضي 

)%( )التصنيف حسب 

 الجنس(

2114    

خطة  - 0-09مؤشر عالمي للغاية 

 0202التنمية المستدامة 

2 

نسبة الشابات الذين تتراوح 

 27و 11أعمارهم بين 

الذين تعرضوا للعنف 

الجنسي قبل سن الثامنة 

 (%عشرة )

توفير  5-00مؤشر عالمي للغاية     2114

سبل استفادة الجميع من مساحات 

خضراء وأماكن عامة آمنة وشاملة 

للجميع ويمكن الوصول اليها، ال 

سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار 

السن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

)خطة التنمية  0202بحلول العام 

 ( 0202المستدامة 

الذكور الذين نسبة الشبان  11

 11تتراوح أعمارهم بين 

الذين تعرضوا للعنف  27و

الجنسي قبل سن الثامنة 

 عشرة )%(

2114    

)خطة   5-00مؤشر عالمي للغاية 

 ( 0202التنمية المستدامة 

نسبة ضحايا التحرش  11

العمر  )حسبالجنسي 

والجنس ووضع األشخاص 

ذوي اإلعاقة ومكان حدوثه 

للغاية  0-5-00مؤشر عالمي     2114

: توفير سبل استفادة 00-5

الجميع من مساحات خضراء 

وأماكن عامة آمنة وشاملة 
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خالل اإلثني عشر شهرا 

 (السابقة

للجميع ويمكن الوصول اليها، ال 

سيما بالنسبة للنساء واألطفال 

وكبار السن واألشخاص ذوي 

 0202االعاقة، بحلول عام 

التنمية المستدامة  أهداف)

0202) 

 التشريعات والسياسات

وجود قانون إطار لمناهضة  12

العنف القائم على اساس 

النوع اإلجتماعي) يرجى 

 تحديد سنة التشريع(

 نعم

 ال

   

 

وجود  نص ضمن  قانون  13

العقوبات يجّرم العنف ضد 

 المرأة بأشكاله كافة

 نعم

 ال

   

 

وجود  قانون لحماية المرأة  14

من العنف األسري.) أنواع 

العنف التي يشملها القانون 

 وسنة التشريع(

 نعم

 ال

   

 

قانون مناهضة العنف   15

ينص على   تعريف قانوني 

شامل للعنف بكل أشكاله 

)العنف األسري، والعنف 

في الفضاء العام 

والممارسات الضارة 

بالنساء والفتاة كختان 

البنات والزواج المبّكر،  

والعنف ضد العمالة 

واالتجار بالبشر المنزلية 

والبغاء القسري واالستغالل 

 الجنسي..(

 نعم

 ال

   

 

قوانين وتشريعات معدلة  16

من أجل تجريم العنف ضد 

النساء والفتيات بجميع 

أشكاله وفرض العقوبات 

 المناسبة لمرتكبي العنف 

 نعم

 ال

   

 

تّم االنضمام الى بروتوكول  17

االمم المتحدة لمكافحة 

باألشخاص االتجار 

 وبخاصة النساء واألطفال

 نعم

 ال

   

 

18 
تم االنضمام الى بروتوكول 

مكافحة تهريب المهاجرين 

 نعم

 ال
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عن طريق البر والبحر 

 والجو 

يوجد تشريع وطني  يمنع  12

اإلتجار بالبشر مع آليات 

 تنفيذية )اآلليات التنفيذية(

 نعم

 ال

   

 

وجود  استراتيجية خاصة  21

العنف ضد المرأة  لمناهضة 

تشمل آليات الوقاية 

والحماية والمنع والتحقق 

 والتعويض

 نعم

 ال

   

 

خاصة لتنفيذ وجود موازنة   21

استراتيجية مناهضة العنف 

 ضد المرأة 

 نعم

 ال

   

 

وجود آلية تنسيق بين  22

القطاعات المؤسسية 

الرسمية المختلفة المعنية 

 بمناهضة العنف 

 نعم

 ال

   

 

البرامج الوطنية عدد  23

المنفذة لمناهضة العنف ضد 

النساء والفتيات في السنة 

 األخيرة

2114    

 

توفّر إحصائيات وطنية  24

حول العنف ضد النساء 

والفتيات وفقا للمؤشرات 

 العالمية

2114    

 

حديد مؤشرات وطنية ن 25

خاصة برصد العنف 

 بأشكاله كافة

 نعم

 ال

   

 

عدد البحوث الرسمية  26

والخاصة الممولة حول 

العنف ضد النساء والفتيات 

 في السنة األخيرة

2114    

 

 آليات الحماية والوقاية

عَدد برامج التوعية التي  27

استهدفت الفئات األكثر 

هشاشة وعرضة للعنف 

)العامالت في الخدمة 

المنزلية، النساء ذوات 

اإلعاقة، األطفال(. التصنيف 

 حسب المنطقة.

2114    

 



66 
 

عدد حاالت التبليغ عن  28

العنف ضد النساء والفتيات 

 في السنة األخيرة

2114    

 

العدد اإلجمالي لحاالت  22

العنف ضد النساء والفتيات 

 التي تم رصدها

2114    

 

عَدد برامج التوعية التي  31

نفذت حول مخاطر العنف 

في السنة األخيرة 

 )التصنيف حسب المنطقة(

2114    

 

عَدد البرامج اإلعالمية التي  31

تناولت موضوع مناهضة 

العنف ضد النساء والفتيات 

 خالل الشهر األخير 

2114    

 

عدد البرامج التي استهدفت  32

الرجال والشخصيات 

المؤثرة والدينية وبحسب 

 المناطق

2114    

 

نسبة التمويل للبرامج  33

الخاصة بمناهضة العنف 

من اجمالي موازنة التوعية 

 المجتمعية 

2114    

 

تّم تعديل المناهج التربوية  34

لتعزيز ثقافة الالعنف 

 وحقوق االنسان والمساواة  

 نعم

 ال

   

 

 الوصول الى العدالة

وجود نظام ابالغ وإحالة  35

يضمن حق النساء والفتيات 

من العنف في الناجيات 

 الوصول الى العدالة

 نعم

 ال

   

 

حصرية مسؤولية النظام  36

القضائي  في  االبالغ 

واالحالة للناجيات من 

 العنف 

 نعم

 ال

   

 

عدد القضايا التي تم احالتها  37

بموجب نظام االبالغ 

 واالحالة في السنة األخيرة

2114    

 

عدد الشكاوى التي تم  38

 االتصالتلقيها عبر وسائل 

2114     
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المتوفّرة )التصنيف بحسب 

 المناطق(

عدد الخطوط الساخنة  32

لإلبالغ عن حاالت العنف 

)التصنيف بحسب المناطق 

 وعدد السكان اإلناث(

2114    

 

التي تعرضن عدد النساء ال 41

للعنف واستطعن الوصول 

الى مراكز التبليغ 

 )التصنيف بحسب المناطق(

2114    

 

النساء اللواتي عدد  41

استطعن الوصول الى سبل 

االنتصاف القانونية مقارنة 

 بعدد حاالت التبليغ.

2114    

 

مدة اإلجراءات القضائية  42

المتعلقة بقضايا العنف ضد 

 النساء والفتيات  

2114    

 

عدد القضايا المتعلقة  43

بالعنف ضد النساء 

والفتيات التي أحيلت 

بموجب أنظمة العدالة 

الرسمية أو غير الرسمية 

 خالل السنة األخيرة

2114    

 

 الرعاية وإعادة التأهيل

تم تطوير وإقرار نظام  44

متعدد القطاعات متكامل 

)ويضم أجهزة الصحة 

والشرطة والقضاء 

والخدمات االجتماعية 

والمنظمات غير الحكومية 

والخط الساخن( للنساء 

والفتيات الناجيات من 

 العنف

 نعم

 ال

   

 

اتباع معايير الجودة  45

والنوعية في مراكز 

الخدمات للناجيات من 

 العنف 

 نعم

 ال

   

 

االيواء  ودور عدد مراكز 46

)التصنيف بحسب عدد 

 المعنفات المستفيدات(

2114    
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عدد النساء المستفيدات من  47

الخدمات المقدمة بحسب 

 المناطق  في المدن والريف

  والعمر

2114    

 

اإلرشاد عدد مراكز  48

 والخدمات االجتماعية

)التصنيف بحسب المناطق 

 في المدن والريف( 

2114    

 

عدد المراكز لمعالجة حاالت  42

التي تقدم  ) تلك االغتصاب

الرعاية الصحية اإلنجابية 

والوقاية من فيروس نقص 

 المناعة البشرية(

2114    

 

عدد دورات تقوية القدرات  51

مقدمي التي خضع لها 

الخدمات في المراكز 

 المتخصصة

2114    

 

عدد برامج التدريب ألجهزة  51

 القضاء وألجهزة الشرطة 

2114    

 

دورية تنظيم برامج  52

التدريب ألجهزة القضاء 

وألجهزة الشرطة )إذا كانت 

 مختلفة(

2114    

 

عدد برامج التأهيل لمرتكبي  53

 العنف أثناء فترة العقوبة

2114    

 

 الرصد والمتابعة

وجود  نظام إحصائي  54

ومعلوماتي لرصد العنف 

ضد النساء والفتيات بشكل 

دوري )التصنيف مركزيا 

وعلى مستوى المناطق في 

 فقرة المالحظات(

 نعم

 ال

   

 

 األثرعدد دراسات تقييم  55

المادي والمعنوي 

واالقتصادي للعنف ضد 

النساء والفتيات التي نفذت 

 خالل العام األخير

2114    

 

وجود آلية رصد ومتابعة  56

دورية لجودة الخدمات 

المقدمة على مستوى 

 نعم

 ال
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المراكز للنساء والفتيات 

 الناجيات من العنف 

 

 اإلستنتاجات والتوصيات -6

 االستنتاجات 6-1

 يمكن التأكيد على األمور التالية: والجلسات البؤرية والحوارات النقاشية هذه الدراسةمن خالل 

  النوع االجتماعي بما فيها البيانات المصنفة على أساس الجنس  على أساس البيانات وتوفيرها تحليلضعف أو إنعدام

 .والعمر

 زللمساواة القائمة على النوع االجتماعي عامة القوة أو السلطة )مواقع صنع القرار( محرك أساسي في أي سياسات 

  فالسياسات القائمة على النوع االجتماعي تخص كال الجنسين ما بين الرجال والنساءالعمل التشاركي هنالك عقبات أمام 

. 

  عديدة ومتشابكة إزالة العقبات من اجل سياسات المساواة القائمة على النوع االجتماعيتدابير وإجراءات. 

  بسبب التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين في مختلف المجاالت تؤثر سلباً على عوامل الخطورة العديد من

 . السياسات

 سياسات للمساواة القائمة على النوع االجتماعي من أجلعوامل الخطورة وكيفية التعامل معها  ضعف في تحليل.  

 ومؤسسات خصوص ما بين المؤسسات الحكومية ضعف الشراكات والتعاون في أي سياسات قائمة وعلى وجه ال

 .المجتمع المدني

  ضعف التقييم والمراجعة والرصد للسياسات الحالية وضعف البناء على السياسات السابقة في محاور مراعية للنوع

 .االجتماعي

 هنالك ضعف في قدرات القائمين على السياسات أو المكلفين بتنفيذها خاصة في مجال النوع االجتماعي. 

  هنالك ضعف قي قدرات النساء القياديات وكيفية إستغالل مواقعهن للوصول الى سياسات المساواة القائمة على النوع

 .االجتماعي

 عدد من المؤشرات ال يوجد بيانات عنها مما ينعكس سلباً على سياسات المساواة القائمة على النوع االجتماعي. 

  أو خطط تنفيذ زمنية وال ترتب أي مسؤوليات أخالقية أو مهنيةأغلب السياسات الحالية ال تتضمن مؤشرات. 

  الكثير من السياسات الحالية المتعددة القطاعات تعاني من ضعف في التنفيذ لعدم وضوح مسؤوليات كل قطاع أو بسبب

 .ضعف التنسيق

 التوصيات 1-2

تم تنفيذها وضمت مجموعة من الخبراء  وبناءاً على إستنتاجات الدراسة وخالصات وتوصيات المجموعات البؤرية التي

والخبيرات الذين يمثلون المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني واإلعالم، واألفراد ذكوراً وإناثاً، فقد تم 

 التوافق على عدد من التوصيات الموجهة الى مختلف الجهات ذات العالقة، وهي:

 المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص – لمساواة القائمة على النوع االجتماعيإنشاء مرصد مدني لالتوصية الرئيسية: 

 التشريعاتفي مجال 
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ت من أجل تجويد التشريعاعلى الحكومة ومجلس النواب التعبير عن اإلرادة السياسية القائمة على اإللتزام الواضح والفعال 

تعديل وتجويد التشريعات لضمان المساواة بين  فورية من خالل، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات المراعية للنوع االجتماعي

 الجنسين وتكافؤ الفرص.

 في مجال السياسات إتباع نهج مؤسسي مستدام وملزم

أو إستراتيجية وطنية شاملة تشترك في صياغتها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية /على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و

والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة أفقياً وعامودياً، الى جانب اإلعالم، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، 

 .ي مجال السياساتمراعاة النوع االجتماعي بشكل مستدام وملزم خاصة فوتأخذ بعين اإلعتبار 

ي والبرامج والخطط التنفيذية الت المراعية للنوع االجتماعي على الحكومة التأكد من سالمة الروابط القائمة ما بين السياساتو

 .بما فيها عملية التقييم والرصد والمتابعة تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية

 التدريب

وضع السياسات العامة و/أو تنفيذها وبناء قدراتهم ات المجتمع المدني تدريب القائمين على على المؤسسات الحكومية ومؤسس

 .هذا المجالالتركيز على برامج التوعية والتثقيف في في مجال السياسات المراعية للنوع االجتماعي. و

 التعاون والتشبيك والشراكات

على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، 

ع للوصول الى سياسات مراعية للنووالتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة 

 م والرصد والمتابعة.االجتماعي قابلة للتنفيذ والتقيي

تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، و

 واإلخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات واإلجراءات والتدابير المتخذه.

 المتابعة والتقييم

يقوم على توفير األرقام واإلحصائيات المجمعة من مختلف  للسياسات العامة المراعية للنوع االجتماعيوطني إنشاء مرصد 

 المؤسسات ذات العالقة، ويقوم بتحليلها، ويقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث السياسات والبرامج والخطط التنفيذية.

 .رصد وتقييم األثر، ومدى التقدم المحرزالتطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على و

 اإلعالم

وع بأهمية السياسات المراعية للنالتعاون مع اإلعالم بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء وااللكتروني من أجل التوعية 

السياسات العامة المراعية للنوع مج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول تنظيم برااالجتماعي، والرقابة على تنفيذها. و

 االجتماعي، وإبراز أهمية المسؤولية األخالقية للجهة أو الجهات المسؤولة عن تنفيذها.

على  ةدورها في الرقاباإلستثمار في فعالية أدوات التواصل االجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي، والعمل على إبراز 

 السياسات العامة المراعية للنوع االجتماعي.

 ملحق

 النوع االجتماعي،، أولوية ُعليا مشروع سياسات المساواة القائمة على 
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 اللجنة التوجيهية

 2817آيار 

 المقدمة

الخبراء تمثل الجنة التوجيهية لمشررررررروع )سررررررياسررررررات المسرررررراواة القائمة على النوع االجتماعي،،، أولوية عليا ( مجموعة من 

والخبيرات والمختصررين والمختصررات في  قضررايا النوع االجتماعي ضررمن المحاور التالية: )المشرراركة السررياسررية، المشرراركة 

االقتصرادية، التعليم والعنف ضد النساء(، الذين /اللواتي آمنوا /من والتزموا /من وبذلوا /ن العديد من الجهود سواء كمؤسسات 

لنسرراء وتعزيز مشرراركتهن في الحياة العامة بمختلف مجاالتها وضررمان وصررولهّن الى مواقع صررنع أو أفراد في احترام حقوق ا

 القرار والمشاركة في تطوير سياسات من شأنها ان تساهم في الحد من فجوة النوع االجتماعي.

 األهداف والمهام

لمراقبة وقياس فجوة النوع االجتماعي  دور اللجنة هو تقديم التوجيه االسررتراتيجي ضررمن نشرراط التأسرريس إلنشرراء مرصررد مدني

 القائمة، ومن أبرز  من مسؤوليات اللجنة:

 تقديم المشورة حول الفجوات والتحديات التي تواجه تأسيس المرصد. -0

 متابعة آلية التأسيس والتأكد من تحقيق أهداف المرصد بشكل مناسب. -0

 بشكل مستمر وتطويرها بشكل مناسب.المساهمة في وضع الخطط التنفيذية الخاصة بالمرصد ومراجعتها   -0

 تقديم المشورة حول المواد والمنشورات المتعلقة بالمرصد. -4

 تقديم المقترحات من اجل التطوير والتعاون بهدف الى تحقيق اهداف المرصد وغاياته . -1

 تعزيز نهج العمل التشاركي مع المؤسسات والشركاء المحليين في مختلف محافظات المملكة. -9

 التقييم النهائي. المشاركة في -5

 تقديم المشورة والدعم الفني والتقني لفريق عمل المرصد. -2

 

 مسؤوليات أعضاء اللجنة التوجيهية

 عند قبول العضوية في اللجنة، يلتزم كل عضو بالمسؤوليات الموضحة أدناه:

 

 تبادل الخبرة التنظيمية والفردية. -0

 االلتزام بأهداف اللجنة. -0

 واالقتراحات والتوصيات حول آلية العمل ومخطط التنفيذ في المرحلة الالحقة.تقديم المشورة المناسبة  -0

 تقديم المقترحات والمشورة المطلوبة لضمان حسن التنفيذ المتفق عليه. -4

 االلتزام بحضور اجتماع اللجنة والمشاركة فيها بشكل فاعل ومفيد . -1

 تشكيل اللجنة
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الخبرة واالختصررراص في مجاالت عمل المرصرررد واهدافه مع ( اشرررخاص من ذوي 01-02تضرررم اللجنة في عضرررويتها ) -0

 مراعاة النوع االجتماعي عند تحديد االعضاء.

 يختار اعضاء اللجنة في اجتماعهم االول رئيسا /ة لها باالضافة الى مقرر/ة . -0

 االجتماعات

ي االسرررربوع األول اجتماعات خالل ) اجتماعين خالل شررررهر آيار واجتماع ثالث خال شررررهر حزيرن ف 0تعقد اللجنة   -0

 منه(.

 تعقد االجتماعات في مقر الجمعية. -0

في حال كان هناك حاجة لتعديل موعد االجتماع او كان هناك حاجة الجتماع إضرررررافي، سررررروف تقوم الجمعية بإعالم  -0

 واالتصال مع األعضاء من خالل البريد االلكتروني او من خالل الهاتف قبل يومين  على األقل من الموعد المحدد.

عنردمرا يكون هنراك حراجرة التخراذ قرارات مهمة من اللجنة ومن الصرررررررعب عقد اجتماع، ومن اجل عدم التأخير، من  -4

الممكن للجمعية أن تستمزج رأي أعضاء اللجنة من خالل الهاتف أو البريد االلكتروني من اجل إعالم أعضاء اللجنة 

 عن المستجدات دون أية تأخير.

 أعضاء اللجنة التوجيهية

 الجهة االسم الرقم

 رئاسة الوزراء –وحدة حقوق اإلنسان  الدكتور خليل العبدالالت  .0

 المركز الوطني لحقوق اإلنسان الدكتور موسى بريزات  .0

 المجلس الوطني لشؤون األسرة الدكتور محمد مقدادي  .0

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس  .4

 المجلس األعلى للسكان الدكتورة عبله عماوي  .1

 وزارة التنمية السياسية السيدة خلود شيكاخوا  .9

 وزارة التربية والتعليم السيدة كفى عكروش  .5

 وزارة العمل الدكتورة إيمان العكور  .2

 وزارة العدل الدكتورة حنان الخاليله  .1

 محور التعليم الدكتورة منى مؤتمن  .02

 االقتصاديةمركز الفنيق للدراسات  األستاذ أحمد عوض  .00

 المحور االقتصادي السيدة ريم أصالن  .00
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 خبيرة احصاء السيدة منال سويدان  .00

 محور التعليم  السيدة ميادة أبو جابر   .04

 محور التعليم  السيدة كلثم مريش   .01

 محور العنف  األستاذه فداء الحمود   .09

 محور العنف  العين سوسن المجالي   .05

 محور العنف  الدكتورة إسراء الطوالبة   .02

 محور المشاركة السياسية معالي أسمى خضر   .01

 محور المشاركة السياسية الدكتورة  عبير دبابنة   .02

 اإلعالم السيدة سمر حدادين  .00

 اإلعالم ناتيالسيدة وفاء زي  .00

 خبير رصد وتوثيق  األستاذ منير ادعيبس  .00

 مقررة اللجنة  السيدة هدى الزعبي   .04

 الجانب التقني  اآلنسة سوسن مطر   .01

 

 


