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 ورقة موقف

 ةصغيرأرضيات الحماية االجتماعية للنساء العامالت في المشاريع ال

دني باب منها تعدة أسلال تتمتع العديد من النساء األردنيات بالحماية اإلجتماعية أو يتمتعن بحماية إجتماعية جزئية، وذلك 

كن  ة، وإذاسوق العمل وضعف مشاركتهن االقتصاديملكيتهن لألموال غير المنقولة من شقق وأراضي، وعدم إنخراطهن في 

 عامالت فيعانين من الفجوة في األجور بين الجنسين والعمل في القطاع غير المنظم،.

ونتيجة ضعف المشاركة االقتصادية للنساء، فإنهن ال يتمتعن بالحماية االجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن 

اعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية واألعمال المنزلية غير من شملتهن الحماية االجتم

، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة األجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من 1مدفوعة األجر والتي تقوم بها النساء

 ديد من أدوات الحماية اإلجتماعية. النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى الع

يحد ة بينهن، ولمنتشرإن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر ا

اصة تدابير الخثال المن أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى األمام. ومنها على سبيل الم

ن الدخل دية، وتأميالوال واتب التقاعدية غير القائمة على اإلشتراكات، وإجازة األمومة واإلجازةبالتغطية الصحية للنساء، والر

 األساسي الالزم لرعاية األطفال. 

 ه الورقة السياساتالقائمة على أساس "أن ال نترك أحداً خلفنا"، تناقش هذ 2030ومن اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

ً في األردن والخاصة بالحماية االجتماعية للنساء، وتقترح الحلول من اجلواآلليات المعمول بها ح الحماية  تأمين اليا

ي ش االجتماعالتهمياالجتماعية الشاملة للنساء والكفيلة بإنتشالهن من أخطار الفقر والمرض وعدم المساواة بين الجنسين و

 واالقتصادي

 الخلفية : سياسات الحماية االجتماعية الحالية

                                                           
 األمم برنامج عن والصادر ،"عمل كل في التنمية" عنوان حمل والذي 2015 لعام البشرية التنمية تقرير أشار فقد عالقة، ذات أخرى جهة من 1

 كبيراً  جزءاً  أن إال لطهو،وا كالتنظيف لألسر اليومية الحياة ضروريات يشمل النساء به تقوم والذي األجر مدفوع غير العمل أن الى اإلنمائي المتحدة

ً  80 فوق ةمسن/مسن مليون 120) والمسنات المسنين ورعاية ،(طفل مليار 2) األطفال برعاية يتعلق منه  مليار) اإلعاقة واتوذ ذوي ورعاية ،(عاما

 فيها تتوزع وال األجر مدفوعة غير أعمال وكلها(. اإليدز بمرض مريضة/مريض مليون 37 منهم كبيرة أعدادهم) المرضى ورعاية ،(شخص

ً  يشكل أنه إال شريةالب التنمية مجال في أهميته من الرغم وعلى. منها األكبر الجزء يتحملن الالتي والنساء الرجال بين بالتساوي المسؤوليات  جدياً  عائقا
 .ورفاههن لراحتهن المخصصة الحرة اليومية األوقات من كبيراً  حيزاً  ويأخذ األجر، مدفوعة باألعمال قيامهن أمام
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حماية االجتماعية، كما عرفها معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية، تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحاالت التي ال

. وتتكون الحماية االجتماعية من السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف من 2تؤثر سلباً على رفاهية الناس

، مما يقلل من تعرض الناس للمخاطر ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر االقتصادية خالل تعزيز كفاءة أسواق العمل

 واالجتماعية، مثل البطالة واإلقصاء والمرض والعجز والشيخوخة.

كما أن العدالة االجتماعية ستؤدي حتماً الى الحماية االجتماعية للنساء، وتدل على المساواة بين األفراد في الحقوق والواجبات 

عن العدالة فتؤكد على أن الالمساواة اإلقتصادية واإلجتماعية يجب أن تنظم على نحو يجعلها تقدم  3ما نظرية رولز الشهيرة، أ

ً في المجتمع أكبر نفع ممكن من جهة، ويجعلها تتيح فى الوقت نفسه إمكانية االلتحاق بالوظائف والمواقع  لألفراد األقل حظا

 إطار من المساواة المنصفة فى الفرص من جهة أخرى. المختلفة أمام جميع األفراد فى

وتعني العدالة اإلجتماعية فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتقلد المناصب العامة ، وأن تقوم هذه الفرص على مبدأ 

( 2008العام )عدم التمييز بشكل عام ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين بشكل خاص. وقد إعتمدت منظمة العمل الدولية في 

اإلعالن الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة من خالل العدالة اإلجتماعية بعنوان "إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 

وهو مثال على مدى إلتزام منظومة األمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة اإلجتماعية.  4اإلجتماعية من أجل عولمة عادلة"

على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية  فاإلعالن يركز

 االجتماعية ومن خالل الحوار االجتماعي وإعمال المبادئ والحقوق األساسية.

وة ذلك يعد خط منلحد وال تتحقق العدالة إجتماعية في ظل عدم المساواة والتمييز بين الجنسين ، وأن أي تقدم يمكن إحرازه ل

كال لة كافة أشإن إزافي اإلتجاه الصحيح للوصول الى عدالة إجتماعية تعمل على دفع عملية التنمية المستدامة الى األمام. و

ً وإجتماعياً من خالل دعم مشاركتهن الس ً وإقتصاديا  وصولهن الىوياسية التمييز ضد النساء في التشريعات وتمكينهن سياسيا

ى ضاء علار ، وإتاحة فرص عمل وتدريب متساوية مع الرجال وحصولهن على أجور عمل متساوية ، والقمواقع صنع القر

دم نحو ى التقالعنف ضدهن والممارسات الضارة ، ووصولهن الى الخدمات الصحية والخدمات القانونية ، ستعمل جميهعا عل

 حتياجات الخاصة.عدالة إجتماعية تخدم النساء والفئات المستضعفة والمهمشة وذوي اإل

 واقع النساء األردنيات في سياسات وبرامج الحماية االجتماعية

 يطبق األردن عدة سياسات للحماية االجتماعية تقوم بها جهات مختلفة ومن أبرزها:

لضمان للعامة ا، ومن أبرزها التأمينات االجتماعية التي تقدمها المؤسسة السياسات القائمة على اإلشتراكات -1

 عي وصناديق التقاعد المدني والعسكري والنقابات المهنية.االجتما

لفقراء لل خاص ، والمعروفة بشبكات األمان االجتماعي وهي موجهة بشكالسياسات غير القائمة على اإلشتراكات -2

ية، لميكرواوالفقيرات وتشمل برامجها تقديم معونات نقدية أو عينية، وبرامج لتوليد الدخل من خالل القروض 

 م.التعليج تقدم الدعم والتحفيز لإلستثمار برأس المال البشري كاإلعفاء من رسوم الرعاية الصحية ووبرام

 ار السن منام وكب، وتقدم خدماتها بشكل خاص لرعاية المعاقين واأليتالسياسات المتعلقة بالخدمات االجتماعية -3

 الجنسين.

                                                           
لمزيد من التفاصيل  2

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/BBA20D83E347DBAFC125778200440AA7
OpenDocument?  

-العدالة-نظرية/http://hekmah.org - ياسين البجدايني – األساسية والمرتكزات الفلسفية المنطلقات: رولز جون عند كإنصاف دالةالع نظرية 3

  /المن-رولز-جون-عند-كإنصاف
/dgreports/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public---لإلطالع على اإلعالن  4

cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf  

http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/BBA20D83E347DBAFC125778200440AA7?OpenDocument
http://www.unrisd.org/unrisd/website/document.nsf/(httpPublications)/BBA20D83E347DBAFC125778200440AA7?OpenDocument
http://hekmah.org/نظرية-العدالة-كإنصاف-عند-جون-رولز-المن/
http://hekmah.org/نظرية-العدالة-كإنصاف-عند-جون-رولز-المن/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/genericdocument/wcms_182776.pdf
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 القتصاديةاركة اهي سياسات تهدف الى زيادة المش، والسياسات المتعلقة بتعزيز المشاركة االقتصادية للنساء -4

 .2017للنساء سواء كعامالت أو رائدات أعمال، ومن بينها نظام العمل المرن لعام 

ن أو عمل للحد مسات ت، وهي سياالسياسات المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة -5

لحرمان من ت، كاالقضاء على األسباب الهيكيلة والجذرية التي تحول دون تمكين النساء والفتيات في مختلف المجاال

لعقوبات اقانون الميراث، والحرمان من التعليم، وتزويج القاصرات، والنصوص التمييزية في التشريعات المختلفة ك

 وقانون العمل. 

 : السياسات القائمة على اإلشتركاتأوالا 

ً في األردن هي قانون التقاعد المدني رقم  5القوانين وتعديالته، وقانون التقاعد العسكري  1959لعام  34المعمول بها حاليا

ً بأن جميع المؤمن عليهم / عليهن 2014لعام  1وتعديالته، وقانون الضمان االجتماعي رقم  1959لعام  33رقم  . علما

، والقطاع 1995وا تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان االجتماعي للموظفين الجدد في القطاع الحكومي منذ عام أصبح

 ، الى جانب جميع العاملين في القطاع الخاص.2003العسكري منذ عام 

لرجل ايز ما بين يها تمفويالحظ بأن التشريعات الحالية ال تؤمن الحماية االجتماعية للنساء بشكل كامل، وبعض المواد الواردة 

ن معززت  والمرأة، إال أن تعديالت عديدة طالت على وجه الخصوص قانون التقاعد المدني وقانون الضمان االجتماعي

، 2018ول حقوق النساء الى حد ما، ومن بين هذه التعديالت ، حيث أقر مجلس النواب الثامن عشر خالل شهر تشرين أ

 واة ما بينالمسا مدني من شأنها إنصاف النساء فيما يتعلق بتوريث الراتب التقاعدي وعززتتعديالت على قانون التقاعد ال

 المرأة والرجل.

تأمين  ز والوفاة،والعج أما قانون الضمان االجتماعي فقد إشتمل على التأمينات التالية: تأمين إصابات العمل، تأمين الشيخوخة

ً لمظلة الضمان االجتماعي،األمومة، وتأمين التعطل عن العمل. ويخضع كا فه اكون أحد أهد فة العاملين والعامالت تقريبا

 راكمة.ل المتتشجيع النساء على الدخول الى سوق العمل، واستمرارهن فيه الرتباط المزايا الممنوحة بعدد سنوات العم

 ومن المزايا الخاصة بالنساء في قانون الضمان االجتماعي:

لضمان الت لحسابهن الخاص والشريكات المتضامنات  العامالت في منشآتهن باشمول صاحبات األعمال والعام •
 إلزامياً 

دمة فعلية مومة خالتزام المؤسسة بصرف كامل أجر المؤمن عليها خالل إجازة األمومة، إضافة الى اعتبار إجازة األ •
ب العمل جع أصحااألمومة يهدف إلى يشتحسب لها في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وبالتالي، فإن تطبيق تأمين 

  على تشغيل النساء وعدم اإلستغناء عن خدماتهن في حال الزواج أو قرب إجازة األمومة.
 وفى.حق األرملة بالجمع بين أجرها من العمل وحصتها من الراتب التقاعدي التي تستحقه عن زوجها المت •
 ا المتوفاة دون أي شرط أو قيد.حق الوالدة بحصتها من راتب التقاعد إلبنها أو ابنته •
المرأة  ستحقهاتالحق بالجمع بين أكثر من حصة من الرواتب التقاعدية أو حصة من الراتب وراتبها التقاعدي التي  •

 سواء كانت أرملة أو إبنة أو أخت.
 الثلث. من الً تعديل نصيب الوالدة والوالد عند وفاة أحد األبناء غير المتزوجين ليصبح ثالث أرباع الراتب بد •
 إذا كان اتب إالالمؤمن عليها تورث راتبها كما يورثه المؤمن عليه بإستثناء األرمل فهو ال يستحق الحصة من الر •

 عاجزا وال يتقاضى أي رواتب.
 

نسبة النساء المؤمن ومع ذلك، فال زالت نسب وأعداد المؤمن عليهن والمتقاعدات األردنيات دون الطموح، حيث بلغت 

)من إجمالي  امرأة 313571% من مجموع المؤمن عليهم وعددهن 27.9بحدود  2017نهاية عام  عليهن حتى

                                                           
 كقانون 9781 عام االجتماعي للضمان قانون أول صدر فيما ،1944 عام العسكري للتقاعد قانون وأول ،1941 عام دنيالم للتقاعد قانون أول صدر 5

 . 1978 لعام 30 رقم مؤقت
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% من مجموع المؤمن عليهن. وبلغ متوسط أجورهن 7امرأة مؤمنة تأميناً إختيارياً وبنسبة  21980( من بينهن 1122843

 6ديناراً للذكور. 564ديناراً مقابل  493

ازة امرأة على بدل إج 9352رجالً. كما حصلت  10729، مقابل 2017الل عام امرأة على بدل تعطل خ 2958وحصلت 

 األمومة.

متقاعد /  203289البالغ  % من مجموع المتقاعدين16.3امرأة وبنسبة  33252أعداد النساء المتقاعدات وبلغت 

لشيخوخة الن على راتب امرأة منهن يحص 9950متقاعدة. وبتوزيع المتقاعدات حسب نوع الراتب التقاعدي، ينبين بان 

ل امرأة يحصلن على راتب االعتال 2496%(، و 57امرأة يحصلن على راتب التقاعد المبكر ) 18954%(، و 29.9)

 نساء يحصل ورثتهن على 1510%(، و 06امرأة يحصلن على راتب االعتالل اإلصابي ) 191%(، و 7.5الطبيعي )

وبلغ متوسط  %(. هذا05رأة يحصل ورثتهن على راتب الوفاة اإلصابية )ام 151%(، وأخيراً 4.5راتب الوفاة الطبيعية )

 52عاماً مقابل  49 ديناراً للذكور. وكان متوسط عمر المتقاعدات عند اإلستحقاق 425ديناراً مقابل  343رواتب المتقاعدات 

 عاماً للذكور

وأردنية،  أردني 13165بحدود  2017عام  كما بلغت أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة من الضمان االجتماعي خالل

الواحدة خالل  . وبلغ عدد األردنيين الذكور المستحقين لتعويض الدفعة10414% منهم وبعدد 79.1شكلت اإلناث ما نسبته 

خوخة دون % منهم على التعويض بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي أو إكمال سن الشي89.3ذكراً، حصل  2751ذات العام 

 إستحقاق الراتب التقاعدي.إستكمال 

بأن أعداد المتقاعدين الخاضعين آلنظمة التقاعد المدني والعسكري الحكومي حتى  7وأكدت البيانات الصادرة عن وزارة المالية

ألف من الورثة(، فيما  103.770ألف أصالء و  236.150ألف متقاعد/ متقاعدة )منهم  339.920بلغت  2017نهاية عام 

% من 17.6(، و GDP% من الناتج المحلي اإلجمالي )4.3مليون دينار، وهو ما يشكل  1253.3تقاعد بلغت فاتورة ال

 .2017% من إجمالي اإلنفاق الحكومي لعام 15.3النفقات الجارية، و 

ا: السياسات غير القائمة على اإلشتركات  ثانيا

ى مبدأ جتماعية علية االكات( بإعتبارها أحد أشكال الحماتقوم السياسات غير القائمة على اإلشتراكات )ال يوجد إلزامية لإلشتر

الجتماعي، األمان القضاء على الفقر تنفيذاً إلستراتيجية القضاء على الفقر، وتقديم المساعدات االجتماعية ضمن شبكات ا

 رات السن.وكبي بارألكثر الفئات في المجتمع التي تعاني من الفقر والتهميش والحرمان، وأغلب هذه الفئات من النساء وك

ئمة ة غير القالحكوميويعتبر صندوقا المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل الى جانب مؤسسة التدريب المهني، أكثر السياسات ا

اع ومية والقطت الحكعلى اإلشتراكات إنتشاراً، كونهما يغطيان معظم محافظات المملكة، ويعتمدان في تمويلهما على المساهما

 سسات المانحة.الخاص والمؤ

 صندوق المعونة الوطنية:

كثر عاية لألسر األكمؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً لتأمين الحماية والر 1986لعام  36بموجب القانون رقم  1986تأسس عام 

ل دخ لتأمين العمل إحتياجاً ورفع مستوى المعيشة لهذه األسر، وتفعيل وتنمية مهارات وقدرات أفرادها والدفع بهم الى سوق

 بشكل دائم ومستمر، وبالتالي اإلستغناء عن المعونة.
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ن المستفيدي ألفرادويقدم الصندوف المعونات بشكل كبير الى النساء خاصة كبيرات السن والالتي يرأسن أسرهن، وبلغت نسبة ا

ماليين  10لس % من سكان األردن البالغ عددهم حوا3.2ألف أسرة(  97فرداً لنحو  324) 2018من الصندوق خالل عام 

 نسمة.

 ات التالية:فقد قد الخدم 2016ويقدم الصندوق خدماته في مجاالت معينة، فحسب التقرير السنوي للصندوق الصادر عام 

 :م أسر األيتاطلق كيتم صرفها لألسر المحتاجة التي تقع تحت خط الفقر الم المعونات المالية الشهرية المتكررة

 تي ال معيلء الالكلي الدائم وأسرهم، المسنون وأسرهم، المطلقات وأبنائهن، النساوالمعاقين، المصابون بالعجز ال

رداً ف 231325أسرة عدد أفرادها  77219هذه المعونات الى  2016لهن وألسرهن. وقدم الصندوق خالل عام 

ول دخأسرة لمطلقات بعد ال 11112مليون دينار. وكان من بين هذه األسر  6.008.761وبمبالغ وصلت الى 

 أسرة لكبار وكبيرات السن. 25189أسرة ترأسها نساء وال معيل لهن، و  8736وأبنائهن، و 

 :لمصابون اتشمل، وتصرف لألسر المحتاجة التي تقع تحت خط الفقر المطلق و المعونات المالية الشهرية المؤقتة

 ً ون هم، الخارج وأسربالعجز الكلي المؤقت وأسرهم، وأسرة الغائب أو المفقود أو السجين أو المعتقل، العاجزون ماديا

م وق عاف الصندمن السجن وأسرهم، أسر األحوال الشخصية، األسر البديلة والحاالت اإلنسانية. هذا وقد صر

 ألف دينار شهرياً. 990.420أسرة وبمبالغ وصلت الى  12432المعونات لـ  2016

 :ة أحد رعاية كوفاة والوتصرف في حاالت معينة إستثنائية تمر بها األسر المحتاجة للحماي المعونات المالية الطارئة

 مصدر دخلهاسرة لرث الطبيعية، أو فقدان األأفراد األسرة، أو التهجير القسري، أو تعرض المنزل للحريق، أو الكوا

 الحصول علىونتفعة الوحيد، أو تعرض المعيل الوحيد لألسرة لإلعتقال أو التوقيف، أو تفوق أبناء وبنات األسرة الم

مبالغ بأسرة  3721حوالي  2016% فأكثر في الثانوية العامة. هذا وإستفاد من هذه المعونات عام 90معدل 

ت الى أسرة بمبالغ وصل 6080آالف دينار. فيما إستفاد من المعونة النقدية الفورية  805.440وصلت الى 

 ألف دينار. 24أسرة من المعونات العاجلة بسبب الكوارث الطبيعية وبمبلغ  180آالف دينار. وإنتفعت  110.130

  :2016 لمنتفعة عامتصرف على شكل معدات طبية مساندة حيث بلغ عدد الحاالت امعونة التأهيل الجسماني 

 ألف دينار. 175.658حالة وبمبلغ  571حوالي 

 :ألف  17.983 شاباً وشابة من أبناء المنتفعين بمبلغ 1219تدريب  2016حيث تم خالل عام  التدريب والتشغيل

 ختلفةمجهات  دينار، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم إلنتشالهم من دائرة الفقر. فيما أتيحت فرص عمل من

 شخصاً. 86ألبناء وبنات المنتفعين إستفاد منها فعلياً 

 صندوق التنمية والتشغيل:

ع لمشاريايعتبر الصندوق أحد األدوات الحكومية في التصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، من خالل تمويل عشرات آالف 

ً ل، ويتمتع باإلستقالل المال1991ومباشرة أعماله عام  1989الصغيرة منذ تأسيسه عام  قانون صندوق ي واإلداري وفقا

العمل،  والعاطالت عن . ويعمل على تمكين األفراد واألسر الفقيرة والمتدنية الدخل أو العاطلين1992التنمية والتشغيل لعام 

عيل مبدأ ية لتفمن ممارسة العمل واإلنتاج والدخول في ريادة األعمال من خالل اإلستثمار في القدرات والمهارات الفرد

 تشغيل الذاتي والريادة.ال

% من مجمل المقترضين، وذلك نتيجة االنسحاب 34الى  2017و  2016وتراجعت نسبة تمويل النساء خالل العامين 

التدريجي للصندوق من التمويل الميكروي )اإلستراتيجية الوطنية لقطاع التمويل الميكروي( الذي يستهدف بشكل أساسي 

ً ). كما ويالحظ إنخفاض أع8النساء بسبب هذا  2015( مقارنة مع أعداد المقترضين عام 2017داد المقترضين حاليا

ألف مقترض ومقترضة  36.788حوالي  2017االنسحاب مع ارتفاع القيم اإلجمالية للقروض، فقد بلغ عدد المقترضين عام 
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بمبالغ وصلت لحوالي  2015ألف مقترض ومقترضة عام  41.130مليون دينار مقابل  117بإجمالي مبالغ وصلت لحوالي 

 مليون دينار. 96

 مؤسسة التدريب المهني:

% 27.8متدرب ومتدربة شكلت اإلناث ما نسبته  24175مع  2015تعاملت مؤسسة التدريب المهني في األردن خالل عام 

 2015تدريب خالل عام متدربة. ويشمل الرقم اإلجمالي للمتدربين ذكوراً وإناثاً كل من الذين إلتحقوا ببرامج ال 6731وبعدد 

 2014. وإزدادت أعداد المتدربين والمتدربات مقارنة مع عام 9وأولئك المستمرون بالتدريب من السنوات السابقة والخريجون

 متدربة. 5795% وبعدد 27متدرب ومتدربة شكلت اإلناث ما نسبته  21504حيث كان هنالك 

لمملكة، حيث االمنتشرة في مختلف محافظات  42خالل معاهدها الـ  وتقدم المؤسسة خدماتها في مجال التدريب المهني من

 388ه المعاهد على معهداً في إقليم الجنوب. وتحتوي هذ 13معهداً في إقليم الوسط و  23معاهد في إقليم الشمال و  6يوجد 

 آالف متدرب ومتدربة. 10مشغالً تدريبياً بطاقة إستيعابية تصل الى 

ي ارجها أو فخها أو مجها التدريبية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والتي قد تكون داخل معاهدكما وتنفذ المؤسسة برا

، ات المحليةلمجتمعكالهما، والتي تشتمل على برامج اإلعداد المهني وبرامج رفع الكفاءة وبرامج التدريب المستمر وخدمة ا

منح ين. وتريب المدربين والمشرفين وبرامج تدريب السواقوبرامج أخرى في مجال السالمة والصحة المهنية وبرامج تد

 المؤسسة بالتعاون مع كليات المجتمع والجامعات الدبلوم التقني والدبلوم الفني.

وبشكل  ال أنهوتعمل المؤسسة على مجاالت التدريب بشكل مرن لتتمكن من اإلستجابة الى إحتياجات الفئات المستهدفة، إ

، ت واآللياتلمركباالمجاالت التالية: تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية، الكهرباء، صيانة ا أساسي تنفذ برامجها ضمن

ة، ة والغذائيلدوائياإللكترونيات، الخدمات الشخصية السكرتاريا، تقنية المعلومات، البيع والخدمات التجارية، الصناعات ا

ت ة، الصناعاالسياحوصحية، النجارة والتنجيد والديكور، الفندقة صناعة الحرف التقليدية واليدوية، التكييف والتمديدات ال

 النسيجية والجلدية، اإلنشاءات، الطباعة والتجليد، الزراعة واإلنتاج النباتي والمياة والبيئة.

ث على اإلنا ويالحظ إنخفاض أو إرتفاع عدد اإلناث المتدربات حسب نوع التدريب، فعلى مستوى التدريب المستمر تفوقت

اهر مقارنة متدرباً، في حين إنخفض عدد المتدربات في التدريب الم 1648متدربة مقابل  2093الذكور حيث كان هنالك 

متدربة  1469متدرباً(، وإنخفض عدد المتدربات في التدريب محدد المهارات ) 10723متدربة مقابل  2736بالذكور )

نخفض بشكل الفت متدرباً(، فيما إ 529متدربات مقابل  407لمهني )متدرباً(، كما إنخفض العدد في التدريب ا 3868مقابل 

 متدرباً(. 676متدربة مقابل  26في الدبلوم )

 9167والبالغ عددهم  2015% من مجموع الخريجين لعام 41.5وشكلت جريجات معاهد التدريب المهني ما نسبته 

يجة( خر 1931دريب كان في التدريب المستمر )متدرب(. وأعلى عدد للخريجات حسب نوع الت 5355متدربة و  3812)

فيما كان  خريجة( 395خريجة( والتدريب المهني ) 742خريجة( والتدريب محدد المهارات ) 933تاله التدريب الماهر )

 خريجات فقط في الدبلوم. 3هنالك 

ا: السياسات المتعلقة بالخدمات االجتماعية:  ثالثا

( 2021-2017ا الدور بشكل أساسي، حيث نصت الخطة اإلستراتيجية للوزارة لألعوام )تقوم وزارة التنمية االجتماعية بهذ

على أن أهدافها الوطنية تتمثل في تطوير الخدمات الحكومية، تشجيع العمل التطوعي، بناء وتطوير أنظمة إستهداف موحدة 

مشة، دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ليشاركو تساعد في الحد من وتخفيض نسب الفقر، تعزيز اإلحترام للفئات المستضعفة والمه

في جميع أنشطة المجتمع، توفير الحماية القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة، توسيع االنتفاع والتمكين والحماية االجتماعية 
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ل لألشخاص ذوي اإلعاقة، زيادة مشاركة المرأة في جميع جوانب المجتمع، االهتمام بكبار السن، تحسين دور األسر من خال

تعزيز األبوة واألمومة، تعزيز الحماية االجتماعية والمسؤولية المجتمعية، تحسين وإتاحة الحصول على السكن الالئق للفقراء، 

تعزيز التنمية المحلية، وتعظيم االستفادة من مخرجات برامج تعزيز اإلنتاجية والتدريب والتأهيل بما يضمن إيجاد فرص عمل 

 للفقراء والمعرضين للفقر.تتوافق مع إحتياجات السوق 

المتمثل في تقديم خدمات الرعاية لألفراد المستضعفين والفئات المهمشة، كاأليتام  بدور الرعاية والحمايةوعليه تقوم الوزارة 

من خالل المساهمة في تمويل بعض القروض اإلنتاجية  بدور تنمويواألحداث وذوي اإلعاقة وكبار وكبيرات السن. وتقوم 

 والمساهمة بتنظيم مساعي المتطوعين، وبناء مساكن للفقراء. الصغيرة،

ً للتنمية  34مركزاً لتنمية المجتمعات المحلية، و  65مديرية تنمية اجتماعية و  41وتقدم الوزارة خدماتها من خالل  مكتبا

مراكز  6ند األسري، و مؤسسات لرعاية األطفال الفاقدين للس 5مؤسسة لرعاية المعاقين وتأهيلهم، و  26االجتماعية، و 

عاماً(، ومركزاً واحداً لرعاية وتأهيل المتسولين، وداراً  18لتربية األحداث وتأهيلهم، وداران لحماية المرأة المعنفة )فوق 

مؤسسات  4عاماً(، وداراً واحدة لحماية ضحايا اإلتجار بالبشر، و  18-12واحدة للفتيات المحتاجات للحماية والرعاية )

ً للخدمة االجتماعية في إدارة حماية األسرة وأقسامها،  و  13عاماً(، و  18فتيات المتفككات أسرياً )أقل من لرعاية ال مكتبا

 مكتباً للدفاع االجتماعي في محاكم األحداث. 15مكتباً للخدمة االجتماعية في مراكز اإلصالح والتأهيل، وأخيراً  16

حدثاً، و  2347د األحداث الداخلين في دور تربية وتأهيل األحداث فقد بلغ عد 2017ومن حيث المؤشرات خالل عام 

ً إتخذت بحقهم تدابير غير سالبة للحرية، وبلغ عدد النساء واألطفال المعاد دمجهم في أسرهم بنجاح  1488  397حدثا

األسري فيما امرأة معنفة أودعت بدور الوفاق  345حالة عنف أسري، و  5617شخصاً، وتمت الدراسة االجتماعية لـ 

 حالة لمتضررين وضحايا اإلتجار بالبشر. 100امرأة معنفة مع أسرهن، وتم التعامل مع  295أدمجت 

طفالً وطفلة، وعدد المسنين والمسنات اإلجمالي في  857وبلغ العدد الكلي لألطفال المنتفعين من خدمات مؤسسات الطفولة 

ً ومسنة، و  364مؤسسات كبار السن  طفالً وطفلة ألسر  69ومسنة تم شراء الخدمات لهم، وتم إحتضان مسناً  156مسنا

معاق ومعاقة في مراكز القطاع  5090معاق ومعاقة من خدمات تشخيص االعاقات، واإلشراف على  6725بديلة، وإستفاد 

 متسوالً ومتسولة بالغين وأحداث. 4290الخاص والتطوعي، والقبض على 

ألف دينار، وبلغت نسبة  695أسرة بمبالغ وصلت الى  292يع األسر المنتجة ووصل عدد األسر المستفيدة من مشار

بطاقة تأمين صحي لألسر الفقيرة. ووصل العدد  2200فرصة عمل، وتم إصدار  502%، ووفرت 90المشاريع الناجحة 

 مسكناً. 1766التراكمي لمساكن األسر الفقيرة التي تم إنشاؤها أو صيانتها 

ا: السياسات ال  متعلقة بتعزيز المشاركة االقتصادية للنساء:رابعا

يمكن تلخيص اإلجراءات الحكومية األخيرة لزيادة مشاركة النساء اإلقتصادية في سوق العمل المنظم الى جانب االستراتيجية 

 (، كما يلي:2020-2011الوطنية للتشغيل )

 ، نظام العمل المرن2017( لسنة 22: نظام رقم )1

وتعديالته، والتي تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناء على  1996من قانون العمل األردني لعام ( 140بموجب المادة )

تنسيب من الوزير أن يصدر األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، هذا وقد صدرت اإلرادة الملكية السامية بالموافقة على 

 .2018. كما صدرت تعليمات العمل المرن عام 2017مرأة بمناسبة اليوم الدولي لل  2017نظام العمل المرن لعام 

وقد أخذ النظام في األردن بشكلي العمل المرن بموافقة العامل/العاملة وصاحب العمل ، حيث سمح بساعات العمل المرنة كما 

سمح بإختيار العمال ذكوراً وإناثاً ألماكن العمل بمرونة والتي غالباً ما تكون من المنزل. حيث يحق للعامل أو العاملة تخفيض 
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ً لألوقات التي تناسب العامل/العاملة، أو تكثيف ساعات العمل بشكل ساعات العمل اليومية، أو تو زيع ساعات العمل وفقا

 أسبوعي أو شهري.

ً للنظام على أساس الساعة، كما تحتسب اإلجازات السنوية والمرضية كنسبة مئوية من  ويحسب أجر العامل/العاملة وفقا

لية ما دامت تلك الحقوق تتناسب وعدد ساعات العمل المنجزة إال ساعات العمل المتفق عليها، وال ينتقص من أية حقوق عما

 إذا نص عقد العمل المرن على حقوق أفضل للعامل/العاملة.

ً للنظام، فهم العمال الذين أمضوا في الخدمة لدى صاحب  أما األشخاص الذين يمكنهم اإلستفادة من عقود العمل المرنه وفقا

أصحاب المسؤوليات العائلية وهم المرأة الحامل أو العمال الذين يتولون رعاية طفل أو العمل ثالث سنوات متصلة، والعمال 

رعاية فرد من أفراد العائلة أو كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعمال المنتظمون بالدراسة الجامعية، والعمال ذوي 

 اإلعاقة.

احب العمل، إذ أنه بالنسبة للعامل/العاملة يحقق التوازن ما ويعود نظام العمل المرن بالفائدة على كل من العامل/العاملة وص

بين متطلبات العمل والمسؤوليات األسرية والشخصية، ويؤدي الى تجدد النشاط الوظيفي والحماس واإلندفاع، وتتراجع 

كلفة المواصالت العامة معدالت اإلرهاق واإلصابة باألمراض المتعلقة بالتنقل اليومي ما بين العمل والمنزل، كما يوفر عناء و

 والوقت الضائع من والى مكان العمل.

 : تطبيق نظام العمل المرن على موظفي وموظفات القطاع العام2

"نظام معدل لنظام الخدمة  2017( لعام 42النظام رقم ) 1/5/2017( بتاريخ 5458كما ونشر في عدد الجريدة الرسمية )

نظام العمل المرن لموظفي وموظفات القطاع العام. وصدرت عن مجلس الوزراء المدنية"، والذي تم بموجبه إدخال مفهوم 

 .2018تعليمات العمل المرن في القطاع الحكومي عام 

من النظام األصلي على النحو التالي: أوالً: بإضافة عبارة  96عًدل النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الفقرة )ج( من المادة 

( منها 1وام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي لبعض وظائفها( الى آخرها. ثانياً: بإعتبار ما ورد بالبند ))ولها تطبيق مفهوم الد

يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالدوام المرن بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس  -2( اليها بالنص التالي: 2وإضافة البند )

 الوزراء بناءاً على تنسيب المجلس".

 (2022-2018ز النمو االقتصادي ): خطة تحفي3

( والصادرة عن مجلس السياسات 2022-2018خطة تحفيز النمو االقتصادي في األردن لألعوام ) 2017أطلقت عام 

 االقتصادية، بهدف إستعادة زخم النمو االقتصادي وإستغالل اإلمكانات الواعدة والكامنة للتنمية في األردن.

االقتصادي، وهن شريكات فاعالت لهن أدواراً هامة في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما إن النساء في صلب خطة التحفيز 

أزيلت من أمامهن الحواجز ومنها القيود التشريعية والمعيقات اإلجتماعية واإلقتصادية، حيث أكدت الخطة على أن النهج 

 ها في سوق العمل لتفعيل مشاركتها االقتصادية".االقتصادي يرتكز على أهداف عدة ومن بينها "تمكين المرأة وزيادة مساهمت

وفي مجال تطوير القطاع العام، فقد أشارت الخطة الى أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تمكين المرأة في القطاع 

العام" وذلك من خالل تمكين القدرات القيادة للمرأة العاملة في القطاع العام، بما يعزز من فرص توليها للوظائف القيادية 

ة في القطاع العام لتمكين صناع القرار من رسم السياسات العامة التي تعزز فرص وجود واإلشرافية، وتحليل واقع حال المرأ

المرأة في مختلف القطاعات، وإبراز قصص نجاح المرأة العاملة في القطاع العام لتحفيز التقدم والتطور الوظيفي للمرأة، 

ت الدوام المرن والعمل عن بعد والدوام الجزئي وتوفير وتحليل البنية التنظيمية المتعلقة بعمل المرأة في القطاع العام كساعا
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البيئة المالئمة إلستمرارها في الوظيفة العامة وتقدمها الوظيفي، والعمل على زيادة إشراك المرأة في مجلس إدارة الشركات 

 التي تساهم بها الحكومة والمؤسسات العامة. 

أن من مرتكزات السياسة العامة للقطاع "تعزيز مشاركة المرأة في وفي مجال تطوير قطاع الصناعة، فقد أشارت الخطة الى 

القطاع الصناعي" وذلك من خالل تعزيز دور المرأة في المشاركة في المشاريع الصناعية وتمكينها من إقامة مشاريع صناعية 

تهدف الى زيادة مساهمة المرأة خاصة بها، واإلنضمام الى مبادرة المليون امرأة والواردة من مركز التجارة الدولي )مبادرة 

(، وسد الفجوة بين رواتب النساء والرجال الذين 2020إقتصادياً من خالل جذب مليون امرأة الى سوق األعمال بحلول عام 

يقومون بنفس المهام ولديهم نفس المهارات والخبرات، وضمان حصول المرأة على فرص متساوية للترقية وشغل مراكز 

 قيادية.

ً ضمن فئتي المرأة والشباب. وأشارت  وقد أكدت الخطة على ضرورة تعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصا

الخطة الى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في االقتصاد الوطني والعمليات اإلنتاجية من خالل تطوير أنظمة العمل )نظام 

لمرأة، وتقديم الخدمات المساندة وتعزيز عمل المرأة كتوفير العمل المرن(، وتحقيق مبدأ اإلنصاف باألجور ما بين الرجل وا

 خدمات النقل وحضانات األطفال في مراكز العمل.

ا: السياسات المتعلقة بحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة  خامسا

(، وعينت 1974تخاب والترشح عام )تعيين أول امرأة كسفيرة، وحصلت النساء على حقوقهن السياسية باإلن 1969شهد عام 

تم تعيين أول  1996فوز أول امرأة أردنية بعضوية مجلس النواب، وعام  1993أول وزيرة أردنية، وشهد عام  1979عام 

قاضية. وبدأت بعد ذلك النساء بأخذ أدوارهن في مواقع صنع القرار وإن كان دون الطموح وبإجراءت التدابير المؤقتة في 

%، وفي مجلس 15.4بلغت نسبة النساء في مجلس النواب  2016)التمييز اإليجابي/ الكوتا(، ففي عام  بعض األحيان

%، وفي عضوية 8%، ومجالس النقابات المهنية 35.5%، وفي األحزاب السياسية 18.5%، وفي القضاء 6.6الوزراء 

%، وفي 21، وفي النقابات العمالية (2017% في مجالس المحافظات )عام 13.8( و 2017% )عام 41المجالس البلدية 

 %. 0.6%، وفي غرف التجارة 7.9%، وفي غرف الصناعة 10.9%، وكسفيرات 19.9السلك الدبلوماسي 

، وأسست العديد من مؤسسات 1992وعلى المستوى المؤسسي، فقد أنشئت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة عام 

كجمعية معهد تضامن النساء األردني، وإتحاد المرأة األردنية، وتجمع لجان المرأة، المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء 

واإلتحاد النسائي األردني العام، وجمعية النساء العربيات، وملتقى البرلمانيات األردنيات، والملتقى اإلنساني لحقوق المرأة، 

 باإلضافة الى العديد من المؤسسات خاصة في المجتمعات المحلية. 

تبنت هذه المؤسسات مجموعة من المطالب يتم تحديثها بإستمرار، وتتشارك في تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية و

(، واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة 2016(. إضافة الى إعتماد اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف )2013-2017)

(، 2015جية اإلعالمية لمناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي )(، واإلستراتي2017-2014العنف ضد المرأة )

(، وإنشاء وحدة مكافحة 2011(، وخطة النوع االجتماعي والتغير المناخي )2017واإلستراتيجية الوطنية لكبار السن )

 (.2012اإلتجار بالبشر )

ً في مجال اإلصالح التشريعي لتعزيز وحماية النساء (، 2014وحقوقهن، كقانون الضمان االجتماعي ) وأحرز األردن تقدما

(، ونظام 2017(، والقانون الجديد للحماية من العنف األسري )2013(، ونظام الخدمة المدنية )2015ونظام تسليف النفقة )

ب ( حيث ألغيت المادة التي تتيح للمغتص2017(، وتعديالت قانون العقوبات )2016دور إيواء النساء المعرضات للخطر )

(، كما منع إستخدام العذر المخفف بحق مرتكبي الجرائم بذريعة 308الزواج من ضحيته واإلفالت من العقاب )المادة 

(، وعزز الحماية الجزائية لذوات اإلعاقة، وإقرار تعليمات جديدة لمنح اإلذن في الزواج للفئة العمرية 98"الشرف" )المادة 

 عاماً. 15-18
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 ساء األردنيات في مجال الحماية االجتماعيةالتحديات التي تواجه الن

على الرغم من أن األردنيات متعلمات ونسب األمية بينهن منخفضة إال أن نسبة البطالة ترتفع بشكل الفت بين النساء الالتي 

وأهمية يحملن شهادة البكالوريس فأعلى ، مما يدعو الى التساؤل عن مدى موائمة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم ، 

 التوجه نحو التدريب المهني .

تعاني النساء في األردن من تحديات ومعيقات متعددة ومتشابكة تحول دون مشاركتهن االقتصادية الفاعلة وتنعكس سلباً على 

ا ، وإن شاركن فإنهن ينسحبن من سوق العمل مبكراً مم2030االقتصاد الوطني وعلى إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

% 0.6% وفي غرف التجارة 7.9يحد من وصولهن الى مواقع صنع القرار، فلم يتجاوز التمثيل النسائي في غرف الصناعة 

 % من العاملين في اإلدارة العليا في القطاع العام.7%، كما يشكلن فقط 21وفي النقابات العمالية 

فجوة األجور بين الجنسين كبيرة عن األعمال ذات القيمة  وتعتبر بيئة العمل في األردن بيئة غير صديقة للنساء، فال زالت

المتساوية سواء في القطاع العام أو الخاص ، وينظر الى المتزوجات منهن على أنهن عامالت محفوفات بالمخاطر، وتعاني 

ز وعدم النساء من ضعف في منظومة المواصالت العامة، ومن عدم توفر حضانات في أماكن العمل، ويعانين من التميي

المساواة في الترقيات والتدريب، وال زال يمارس العنف ضدهن خاصة التحرشات الجنسية . كما أن الثقافة المجتمعية السائدة 

والصورة النمطية تدفع بالكثير من النساء الى تفضيل العمل في القطاع العام وفي مهن بعينها كالتعليم والصحة . إضافة الى 

من قطاع العمل المنظم وزيادة أعداد العامالت غير األردنيات أديا الى توجه النساء الى العمل  أن ضعف الفرص المستحدثة

 غير المنظم الذي تكون فيه شروط العمل الالئق في أدنى مستوياته. 

التعاونية  وتواجه النساء تحديات ممائلة إن لم تكن أكبر في ريادة األعمال في إطار بيئة معادية، فلم تتجاوز نسبة الجمعيات

ألف مستثمرة أردنية )أعمار الكثير منهن  113.4% من مجموع التعاونيات، وعلى الرغم من وجود 6.5النسائية في األردن 

% من األسهم 5.8% من مجموع المستثمرين األفراد في البورصة، إال أنهن يملكن فقط 40.9عاماً( وبنسبة  18أقل من 

%. وبلغت نسبة النساء الحاصالت على 22في مجالس إدارة الشركات ال يتجاوز  مليون دينار، وتمثيلهن 794وقيمتها 

% من مجموع المقترضين، فيما 19% من مجموع حاملي البطاقات، والمقترضات من البنوك حوالي 21بطاقات إئتمان 

ي األردن يملكن % فقط من النساء ف16% من مجموع المودعين، علما بأن 27بلغت نسبة النساء المودعات في البنوك 

% ، إزداد إقتراض النساء 69حسابات بنكية. وبسبب ارتفاع مديونية األفراد في األردن بالنسبة الى دخلهم التي وصلت الى 

من مؤسسات اإلقراض الميكروية، وإن كانت هذه المؤسسات تهدف الى تمكين النساء إقتصادياً إال أنها لم تحقق هدفها بالنسبة 

 الالتي أصبحن مهددات بالحبس ومنهن من حبسن فعالُ  لتعثرهن في سداد قروضهن.  للعديد من النساء

هذا وتعتبر األسباب الجذرية والهيكلية للتمييز ضد النساء وعدم المساواة بين الجنسين من أهم معوقات التمكين االقتصادي 

حرم العديد من النساء من الميراث ، وال يتم لهن، فيحق للزوج منع زوجته من العمل ما لم تشترط ذلك في عقد الزواج ، وت

تقاسم األموال المشتركة بين الزوجين في حال الطالق أو اإلنفصال ، ويقمن لوحدهن باألعمال المنزلية واألعمال غير 

منقولة مدفوعة األجر، مما أدى الى ترسيخ ظاهرة "تأنيث الفقر" وظاهرة "تأنيث فقر الوقت" ، وتدنت ملكيتهن لألموال غير ال

% منهن يمتلكن شقق ، وأدى الى ضعف وصولهن الى الموارد بما فيها القروض 23% من النساء أراضي و 16حيث تمتلك 

% من مجموع 28الزراعية، والى ضعف حمايتهن االجتماعية حيث لم يتجاوز عدد المشتركات في الضمان االجتماعي 

النساء حرية التصرف بأموالهن أو رواتبهن ، فيما لم يتم العمل على  المشتركين. إضافة الى أنه وفي حاالت عديدة ال تملك

 تمكينهن بإعتبار أنهن حلقة الوصل ما بين مكافحة الجوع والفقر وبين إنتاج الغذاء.

 :التوصيات

الحماية، في ضوء سياسات الحماية االجتماعية للنساء األردنيات والتحدات والعقبات التي تحول دون تمتعهن الكامل بهذه 

 فإننا نوصي بإتخاذ اإلجراءات التالية:
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 (2025-2019) لحماية االجتماعيةل الوطنية ستراتيجيةاإل تطويرأوالا: 

لعام  102قم ر( على إتفاقية المعايير الدنيا للضمان االجتماعي 2015)دخلت حيز التنفيذ عام  2014صادق األردن عام 

الشيخوخة  أميناتما يفيد بأن األردن ملتزم بما ورد فيها من أحكام متعلقة بتالصادرة عن منظمة العمل الدولية، م 1952

 ً ات ي تقدم خدم والتوالعجز والوفاة وإصابات العمل وحقوق الورثة. وعلى الرغم من وجود العديد من السياسات المتبعة حاليا

ماعية ماية االجتنية للحبينها االستراتيجية الوطومن  اجتماعية وإعانات خاصة للنساء الى جانب التأمينات االجتماعية والصحية

ومية فة الجهات الحكومية وغير الحككا مع التطوير بصورة تشاركية، إال أن كل هذه السياسات بحاجة الى (2019-2025)

ل يم بشكلتقيفيذ واذات العالقة، وتهدف بشكل أساسي الى توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف الجهات، ولضمان التخطيط والتن

لخصوص من وجه ا إستراتيجي، ورصد التقدم المحرز والتحديات التي تعترض تأمين الحماية االجتماعية الشاملة للنساء على

 خالل مؤشرات القياس والرصد.

ا: إجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية االجتماعية للنساء  ثانيا

القتصادي والصادر عن المنتدى ا 2017بين الجنسين لعام  أظهرت المؤشرات العالمية وعلى وجه الخصوص مؤشر الفجوة

 اص. إنخالعالمي على تأخر ترتيب األردن بسبب ضعف المشاركة االقتصادية للنساء وضعف المشاركة السياسية بشكل 

سين نين الجبإجراء مراجعة شاملة لسياسات الحماية االجتماعية ستؤدي الى الوقوف على مواطن الضعف وإزالة التمييز 

ادية ركة االقتصالمشا وبالتالي إيجاد سياسات حماية اجتماعية مراعية للنوع االجتماعي والعدالة االجتماعية تكون مشجعة على

ن لمساواة بيحقيق اللنساء كعامالت ورائدات أعمال، ومنها مراجعة قوانين التقاعد المدني والعسكري والضمان االجتماعي لت

 .102ت مع نصوص إتفاقية المعايير الدنيا للضمان االجتماعي رقم الجنسين، ومؤائمة التشريعا

 فال بد من مراجعة قانون الضمان االجتماعي من أجل:

 .إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء الواردة فيه 

 .توسيع مظلة الضمان االجتماعي لتشمل كافة العامالت وبمختلف مواقعهن خاصة النساء الريفيات 

  ري.الضمان االجتماعي لتشمل النساء ربات المنازل، والتوسع في تطبيقات الضمان اإلختياتوسيع مظلة 

 تأمين رواتب تقاعدية للجدات الالتي يرعين األحفاد لعمر معين تقتطع من رواتب األبناء والبنات. 

  عاماً. 65الى  60وللرجال من  60الى  55رفع سن التقاعد للنساء من 

 التقاعد المبكر. التشدد في شروط إستحقاق 

 ماعي.التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة للنساء وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان االجت 

ألكثر ر فقراً وااألكث وال بد من مراجعة برامج الحماية االجتماعية لوزارة التنمية االجتماعية لتشمل شريحة أوسع من النساء

صة في دور ركية خاوالتهميش، وإنتهاج أسلوب يعتمد على بناء الذات والثقة بالنفس والتشاعرضة للعنف والتمييز والحرمان 

 اإليواء للنساء المعرضات للخطر، ودور الفتيات، ودور كبار وكبيرات السن، ودور الحداث.

 جية المدرةإلنتااهن كما يجب التوسع في برامج التدريب والتشغيل للنساء والفتيات، وإتاحة المجال أمامهن للبدء بمشاريع

 للدخل، خاصة النساء الالتي يرأسن أسرهن، والنساء الفقيرات، والنساء المعرضات للعنف.

أظهرت بأن  2015ويجب التوسع في مجال التأمينات الصحية للنساء، خاصة وأن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

ً بأن 10% من الذكور األردنيين62.8% مقابل 864.نسبة األردنيات الالتي لديهن تأمين صحي بلغت  % من 42.9. علما

                                                           
 وبنسبة األولى بالمرتبة عجلون محافظة جاءت حيث صحياً، عليهن المؤمن األردنيات نسبة حيث من المحافظات بين فيما واضحة تباينات هنالك 10

 المفرق ومحافظة%( 85.6) معان ومحافظة%( 85.7) جرش  ومحافظة%( 89.9) الكرك ومحافظة%( 91.4) الطفيلة محافظة تلتها% 92.3
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% مؤمن عليهن من قبل الخدمات الطبية 37.5األردنيات المؤمن عليهن صحياً مؤمن عليهن من قبل وزارة الصحة، و 

% 11.7% مؤمن عليهن من قبل وكالة الغوث، و 2.5% مؤمن عليهن من قبل المستشفيات الجامعية، و 2.5الملكية، و 

 % مؤمن عليهن من جهات أخرى.2.6مؤمن عليهن بتأمين صحي خاص، و 

ا: إجراء مراجعة شاملة لسياسات المشاركة االقتصادية للنساء  ثالثا

( وقلة 2018% عام 26.8في ظل المشاركة االقتصادية الضعيفة للنساء والتي تدلل عليها أرقام البطالة المرتفعة بينهن )

ف نسبة المشتركات في الضمان االجتماعي، وإرتفاع نسبة النساء غير النشيطات اقتصادياً، ال فرص العمل المستحدثة وضع

بد من إجراء مراجعة كاملة للتشريعات االقتصادية بما فيها قانون العمل ونظام الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص من 

 أجل:

 لقطاعين العام والخاص.ردم الفجوة في األجور بين الجنسين عن األعمال المتساوية في ا 

  من قانون العمل المتعلقة بإنشاء حضانات. 72تغعيل المادة 

 .تعريف التحرش الجنسي وتجريمه في أماكن العمل 

 .إنشاء شبكة مواصالت عامة آمنة وسهلة للنساء 

 .إزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين في التشريعات العمالية 

 ة لتخفيف العبء عن النساء الالتي يعملن في اقتصاد الرعاية، كتأمين خدمات تحمل الدولة لجزء من أعمال الرعاي

 الطفولة المبكرة بما فيها التعليم، ورعاية كبار وكبيرات السن والمرضى وذوي اإلعاقة.

 .زيادة فرص العمل المستحدثة للنساء خاصة المتعلمات منهن والالتي يحملن شهادة البكالوريس فأعلى 

 لى اإلنخراط في التدريب المهني.تشجيع النساء ع 

  تشجيع النساء على ريادة األعمال والحصول على القروض وإلغاء النص الوارد بقانون التنفيذ القضائي الذي يجيز

 حبس المدينة بسبب الدين خالفاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه األردن.

 عين العام والخاص.تفعيل تطبيق العمل المرن في القطا 

ا: إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بحماية النساء من العنف والتمييز وعدم المساواة  رابعا

ال بد من إجراء مراجعة شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز وعدم المساواة، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد 

 نوصي بشكل خاص:النساء في التشريعات، وعليه فإننا 

 ( لألطفال ذكوراً وإناثاً، 2017% عام 13.4في إطار األحوال الشخصية، العمل على الحد من الزواج المبكر )

عاماً، ووقف ممارسات  16وتحديد سن أدنى للخطبة للحد من الطالق المبكر، ورفع الحد األدنى للزواج مرحلياً الى 

 ي، وتقاسم األموال المشتركة بين الزوجين عند اإلنفصال أو الطالق.حرمان النساء من ميراثهن الشرعي والقانون

  وفي مجال اإلتجار بالبشر، العمل على تعديل قانون منع اإلتجار بالبشر، وتحديث اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة

إلتجار (، وتوفير الحماية الجزائية واإليوائية والصحية والنفسية لضحايا ا2020-2017اإلتجار باألشخاص )

 بالبشر خاصة من النساء والفتيات، وتدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

  وفي مجال التعليم، العمل على أن تحصل جميع الفتيات على تعليم ذو جودة عالية، بما فيه الفتيات ذوات اإلعاقة

مية إلدراج مواد تعليمية آمنة حول الصحة والفتيات الالتي يعشن في المناطق النائية والريفية، وتعديل المناهج التعلي

اإلنجابية خاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وضمان محو أمية النساء كبيرات السن، وتشجيع الفتيات لإللتحاق 

 بالتدريب المهني لضمان فرص عمل أفضل.

                                                                                                                                                                                           
%( 55.3) الزرقاء ومحافظة%( 74) البلقاء ومحافظة%( 75) العقبة ومحافظة%( 76.6) مادبا ومحافظة%( 77.7) إربد ومحافظة%( 82.4)

 %(.  48.9) العاصمة محافظة وأخيراً 
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 دن، بما فيها خدمات وفي إطار الصحة، توفير الخدمات الصحية األساسية للنساء والفتيات في مختلف مناطق األر

الصحة اإلنجابية والجنسية، وتعديل القوانين إلجازة اإلجهاض في حاالت معينة كاإلغتصاب أو في حال الخطر على 

 صحة المرأة الجسدية والنفسية. 

  وإتخاذ إجراءات من شأنها توعية النساء والفتيات بحقوقهن بشكل عام، وتعزيز حقوق النساء الريفيات وكبيرات

وذوات اإلعاقة والالجئات والعامالت المنزليات، ووصولهن الى العدالة، وتعزيز المشاركة السياسية وفي السن 

 الوصول الى مواقع صنع القرار.

  توفير المزيد من اإلحصاءات الجندرية والمراعية للنوع االجتماعي، وإستحداث مؤشرات جديدة تتوافق مع مؤشرات

 .2030المتعلقة بالهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة األمم المتحدة، خاصة تلك 

 

 

 


