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امللخص التنفيذي

خطا األردن خطوات مهمة يف مشهد اإلصالح يف حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية.
ويشير النقاش الذي يدور يف األردن حول التوازن بني اجلنسني يف احلقوق والواجبات إلى
هذا التقدم بصورة أو بأخرى .فعلى سبيل املثال ،هناك حتول جوهري يف طبيعة املواضيع
التي تثار حول قضايا املساواة بني الذكور واإلناث .فقبل ثالثة عقود كان احلديث يجري
عن ضرورة القضاء على عدم التكافؤ يف نسب االلتحاق باملدارس واجلامعاتّ .أما هذه
األيام ،فأصبح التحاق الفتيات باملدارس واجلامعات الفت ًا للنظر ،إذ تفوق نسبتهن %50
من مجموع امللتحقني.
ومع هذا ،وبالرغم من اجلهود العاملية واإلقليمية واحمللية للقضاء على كل أنواع التمييز
ضد املرأة ،فإن التحديات ما زالت موجودة .وهي تشمل انخفاض أجور اإلناث مقارنة
بأجور الذكور ،ومحدودية احلراك االجتماعي واالقتصادي للمرأة ،وضعف مشاركتها
السياسية ،والقيود املفروضة على ُملكيتها وإمكانية وصولها إلى املوارد واخلدمات ،إلى

جانب الفقر ،واملخاطر الصحية ،والعنف بأشكاله كافة .وأسباب ذلك كثيرة ،منها -على
تطورت تاريخي ًا ومنت
أن أشكال التمييز ضد املرأة وتهميشها وإقصائها
سبيل املثالّ -
ّ
ومتكيفة مع اخلصوصية الثقافية يف املجتمعات املختلفة
لتكون عابرة لألزمنة واألمكنة
ّ
لتتموقع بنيوي ًا يف داخل السياقات التشريعية والثقافية والسياسية ويف املساحات
العامة واخلاصة .مما يجعل الوصول إلى خطط فعالة ومؤثرة وقابلة للتطبيق ملواجهة
التمييز ضد املرأة عملية صعبة ومعقّ دة ،وحتديد ًا إذا لم تتم معاجلة املسببات اجلوهرية
ً
معاجلة فاعلة.
والبنيوية للتمييز واإلقصاء والتهميش بأشكالها كافة
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ومع أن التمييز والالتوازن احلقوقي بني اجلنسني قد متّ
احلد منه يف بعض الدول ،ورمبا
ّ
القضاء عليه يف دول بعينها ،فإنه ما زال يف أجزاء كثيرة من العالم ُمقونن ًا من خالل
التشريعات التي تتأثر يف طريقة صياغتها وتأويلها بالفكر والنهج األبوي ،ومختبئ ًا
يف السياسات التي ُتنتج أدبياتها وإجراءاتها وأدواتها هرمي ًا وارتقائي ًا ،ومتمترس ًا يف

سيسيولوجية األدوار والهويات التي تؤثر فيها -ورمبا ُتشكّ لها -عالقات القوة السائدة،
َ
ثقافة املواقع واألدوار والسلوكيات
ومطبع ًا لنمطية النوع االجتماعي الذي يشكل بنيوي ًا
ِّ
ّ
لكل من املرأة والرجل.

وبهدف مناهضة كل أشكال التمييز والتهميش واإلقصاء ،الظاهرة منها والضمنية،
املبنية على النوع االجتماعي ،قامت بعض الدول بتبني خطط االستدامة يف األهداف
والتشخيص والتشغيل والتطبيق واملمارسة واملتابعة .ومع هذا ،فإن الذكور حتى يف هذه
الدول ،ما زالوا يتمتعون بدرجات عليا من االمتيازات و«احلظوة» ،وبحصة غالبة من
مصادر املجتمع وموارده ،وعالقات القوة ،وصناعة القرار ،واملساحات والفضاءات العامة،
بينما ما يزال تعريف النوع االجتماعي للمرأة يتم من خالل «املاكنة» األبوية والثنائيات
وموارد ،واألفقر حقوقي ًا.
غير املتكافئة التي تضعها يف فئة «اآلخر» ،واألقل فرص ًا
َ
مر املسار النسوي يف األردن بثالث مراحل خالل العقدين األخيرين ،هي« :الوجودية
ّ
َ
حتول
نقطة
اإلرادية» ،واإلصالحية ،والتمكينية .ومع هذا ،لم يبلغ التأثير اجلذري
ُّ
حتى اآلن .ورغم خطط وآليات التشغيل والتطبيق الهادفة حلصول املرأة يف األردن على

حقوقها ،فإن العديد من العوامل السياسية والتحديات االقتصادية واملخاطر الثقافية
ما زالت تعيق ذلك وتقف حجر عثرة يف طريقه.
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التحديات الراهنة

تعد التحديات السياسية أهم التحديات الراهنة ،وهي تتمثل يف عدم تأطير قضايا متكني
ّ
املرأة سياسي ًا وعدم وضعها ضمن بنية تشريعية ملزمة قانوني ًا وضمن أولويات وطنية
حكومية تسعى ملنح املرأة احلقوق الوجودية واحلياتية والقانونية املسلوبة منها ،بحيث
يحد من إمكانية
تغدو هذه اجلهود جهود ًا مبعثرة وغير قابلة لالستدامة .وهذا تلقائي ًا
ّ

تقاطع هذه القضايا مع القطاعات اخلاصة والعامة .ومع أن اللجنة الوطنية األردنية
بتحمل مسؤوليات
لشؤون املرأة واللجنة الوزارية لتمكني املرأة ذراعان للحكومة ،وتقومان
ُّ

مهمة يف متكني املرأة واملساواة بني اجلنسني ،إال أنهما تفتقران للمأسسة القانونية مبا يجعل
من هذه املسؤوليات غير ملزمة قانوني ًا .وهذا يعيق مأسسة «مراعاة النوع االجتماعي»

ودمجه يف كل القطاعات .وهناك مخاوف دائمة من أن هاتني األداتني الوطنيتني غالب ًا
أي
ما يتم حتييد أولوياتهما أمام األولويات الوطنية والسياسية ،ومن الطبيعي أن يؤثر ّ
امللحة للمرأة
ظهور ّ
ألي تقلّبات وطنية أو إقليمية سلبي ًا على تبني القضايا احلقوقية ّ
ويترك هذا الشأن غالب ًا يف حالة
وضمان املكتسبات السياسية والثقافية للمرأة وصونهاُ ،

مد وجزر ،وفق ًا ملعطيات املناخ السياسي واالجتماعي واالقتصادي يف األردن
تق ُّلب ما بني ّ

واملنطقة.

وال ميكن أن تتحقق مأسسة املساواة احلقوقية بني اجلنسني وإدماجها ّإل عندما تصبح
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة واللجنة الوزارية لتمكني املرأة محكومة بالتشريعات
عكسي للمكتسبات احلقوقية
رد فعل
وبإلزامية القوانني .وهذا سيمكّ نهما من جتنّ ب ّ
أي ّ
ّ
يف املناخات املضطربة جيو-سياسي ًا .فعندما وجد األردن نفسه منذ عام  2011يف طرف
املتلقي واملضطر للتعامل مع كارثة إنسانية ،بسبب التدهور األمني يف الدولتني اجلارتني
سوريا والعراق ،أصبح األمن الوطني ذا أهمية قصوى ،وهو أمر ميكن استيعابه .ولهذا فإن
قضية الالجئني وأمن الدولة حظيا بأهمية قصوى مبا أدى إلى تهميش قضايا أخرى مبا
فيها قضايا متكني املرأة ومحاربة التفاوت احلقوقي ما بني اجلنسني.
كما أن منح مؤسسات املجتمع املدني والتحالفات املدنية مساحات آمنة من احلريات
للتأثير اإليجابي والفاعل يف واقع احلال ويف الواقع املعاش املتمثل يف الالتوازن احلقوقي،
قد يلعب دور ًا مهم ًا ومؤثر ًا يف العبور إلى واقع أكثر عدالة ومساواة.
ومن التحديات األخرى التي حتول دون ردم الفجوة اجلندرية يف األردن ،ذلك التحدي
املتمثل يف «حجم الفجوة» الراهنة بني احلقوق الدستورية للمرأة والتمثيل السياسي
حتد من التمثيل العادل للمرأة بسبب
الضعيف لها ،والذي يعكس القيود الثقافية التي
ّ
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توقعات املجتمع التقليدية لدورها .1وهناك أيض ًا تفاوت يف حجم الالمساواة احلقوقية
مرده أن احلقوق املكتسبة
بني اجلنسني يف سياقات وقطاعات متعددة ،وهذا قد يكون ّ
للمرأة ما زالت حتكمها «الصفقة الذكورية» ،مبعنى أن «موقع املرأة يف العديد من املجاالت

سياق ما وضمن تقاطع هذا السياق مع سياق
يعتمد على مخرجات مفاوضاتها مع الرجل يف
ٍ

املجتمع األبوي ،وبهذا ،ويف املجتمع نفسه ،ميكن أن تتغير مخرجات العديد من مؤشرات
الفجوة اجلندرية بشكل كبير» .2وبكلمات أخرى ميكن القول إن األبوية الثقافية ما زالت

للبت يف مسائل
الوسيط التأويلي واملرجعي ()interpretive intermediary agency
ّ
حقوق املرأة .لهذا ،فمن األهمية مبكان إن ُأريد الوصول إلى حلول جوهرية وبنيوية
القيام بتشخيص دقيق يفحص ويحلل احلقائق والتجارب كما تعيشها املرأة األردنية ومن
دون وساطة التأويل األبوي ،للتعرف على األسباب احلقيقية للفروق بني اجلنسني من
حيث املشاركة واالنخراط يف فضاءات القطاع العام واملساحات االقتصادية والسياسية.
إن محاولة فهم كيفية تشكُّ ل األبوية يف السياقات املختلفة لتشكُّ ل الفضاءات العامة
ّ
واخلاصة قد يساعد يف فهم الكيفية التي يتم بها «التعبير» الثقايف عن األبوية املهيمنة
ٌ
أيدولوجية مثل
إن األبوية
وكيفية إنتاجها وإعادة إنتاجها وممارستها واستدامتهاّ .
ً
مدخال زائف ًا للحاضر ووعي ًا زائف ًا
جميع األيديولوجيات .وهذه األيدولوجية قد تشكل
للمستقبل.
وهناك أيض ًا فجوة أخرى تتجسد يف البون ما بني النسبة العالية اللتحاق الفتيات يف
التعليم العالي من جهة ،وحراكهن االقتصادي وانخراطهن يف سوق العمل املتدنية من
مفهومني .فبالرغم من االهتمام الالفت
جهة أخرى ،وهو ما يشكل معضلة وتناقض ًا غير
َ
بتحسني فرص احلصول على التعليم بشقّ يه العام والعالي ،فإن التعليم العالي لم يعد
يضمن التوظيف أو التشغيل للفتيات .وبعبارة أخرى ،لم ينعكس التمكني التعليمي لإلناث
لهن يف الفضاءات االقتصادية والسياسية.
يف العديد من الدول على حراك ٍ
كاف ّ
اخلروج بحلول
وحتتّ م دراسة سياسات العنف واملسببات اجلوهرية ألشكاله املختلفة،
َ

ضدها .وقد تكون عالقات القوة غير املتكافئة
حلماية املرأة ووقايتها من العنف املوجه ّ
بني املرأة والرجل والتي ُينح الرجل مبوجبها شعور ًا باالستحقاق و«احلظوة» عليها ،سبب ًا
َّ
املبطن الذي ُتنتجه اللغة ويولّده
من أسباب ممارسة العنف ضدها .فالعنف الرمزي

اخلطاب اإلقصائي للمرأة قد ُيحدث ما يسمى يف علم االجتماع «اإلبادة الرمزية» للمرأة

1

احملرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد  25عام ًا /اململكة األردنية
املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم
َ
الهاشمية ،2019 ،ص6
2 Langohr et. al, 2016
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يف تراكيب اللغة .وهنالك شكل آخر للعنف ،هو العنف البنيوي الذي يحركه التفاوت
الكبير يف احلقوق والواجبات واألدوار بني الرجل واملرأة يف البنية التشريعية والثقافية
والسياسية واالقتصادية ،مما قد يؤدي إلى توطني سلوك االستقواء على املرأة ،وخاصة
إذا حاولت تغيير الصورة النمطية التي تؤطر دورها من خالل لعب دور قيادي أو غير
إن االندماج طوعي ًا يف التفاوت يف احلقوق ويف عالقات القوة بني اجلنسني
تقليديّ .
املوجه ضد املرأة.
والتنمر والعنف
والتكيف معه ،يعزز سلوك االستقواء
ُّ
َّ
ُّ

تحليل الوضع الراهن
 .1املشاركة االقتصادية

يواجه األردن أحد أكثر معدالت املشاركة االقتصادية للمرأة يف العالم انخفاض ًا ،3بالرغم
من أن نسبة التحاق الفتيات األردنيات بالتعليم من أعلى النسب مقارنة بنظيراتهن يف
املنطقة العربية .وبينما تبلغ نسبة اإلناث حوالي  %47.1من املجموع الكلي للسكان

يف األردن ،ما تزال الطريق طويلة أمامهن للوصول إلى املساواة االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والقانونية ،وهذا يشكل عبئ ًا اقتصادي ًا كبير ًا على الدولة ،يف الوقت الذي
تشير فيه التقارير إلى أن األداء االقتصادي يكون أفضل كلما قلّت الفجوات يف النوع
وكميتها .4ويرى اخلبراء أن
االجتماعي يف الدولة ،بصرف النظر عن نوع املوارد املتوافرة ّ
َ
املستغلَّة متثل فرص ًا اقتصادية ضائعة .مبعنى آخر ،فإن
أدوار النساء االقتصادية غير

عد
عدم املساواة له ثمن فردي وجمعي مرتفع .فاملشاركة احملدودة للنساء يف سوق العمل ُت ّ
من أكبر التحديات وأكثرها تعقيد ًا.5

ففي عام  ،2019بلغت نسبة اإلناث األردنيات اللواتي يعانني من البطالة  ،6%27.5ما
نسبته  %77منهن حاصالت على الشهادة اجلامعية األولى أو أعلى .7ويبدو الوضع أكثر

سوء ًا بالنسبة للفتيات يف مرحلة الشباب ،إذ إن نشاطهن االقتصادي ال يتجاوز ،%13.2
وتتجاوز نسبة البطالة بينهن  8%83وهو ما يستدعي النظر إلى التحديات التي متنع
املرأة من املشاركة بنسب أعلى يف القوى العاملة .وترتبط هذه التحديات بالعادات

Human Development Index, 2018
4

تكامل ،2017 ،ص.3

5

مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،2017 ،ص.2

6

دائرة اإلحصاءات العامة 2019 ،مسح العمالة والبطالة /اجلولة الثالثة.

7

فيدال.2017 ،

8

دائرة اإلحصاءات العامة ،2019 ،مسح العمالة والبطالة /اجلولة الثالثة.

8

3

تقرير حالة البالد لعام  :2019شؤون املرأة

االجتماعية والثقافية السائدة التي متيز بني اجلنسني يف األدوار والواجبات واملسؤوليات

ّ
وجتذر الفروقات بينهما .وتشمل التحديات :ممارسات التمييز الصريحة التي تتعلق
بتحديد وحصر مساحات العمل «املالئمة» للمرأة ،وأيضا قلة الدعم ،وضعف التمكني
املؤسسي ،والتفاوت يف األجور ،وفقر نظام املواصالت ،وتساهل املجتمع مع ممارسات
التحرش اجلنسي ،باإلضافة إلى الفجوة بني األداء واملهارات من ناحية ومتطلبات سوق
العمل من ناحية أخرى؛ وهي كلها حتديات بحاجة للوقوف عليها بعناية.
ووفق ًا لتقرير «املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم احملرز نحو تنفيذ إعـــالن ومنهـــاج
عمـــل بيجـــني بعـــد  25عام ًا» ،فإن االقتصاد األردني غير قادر على توفير فرص عمل

إن فرص العمل املتوافرة غالب ًا
بالنوعية
والكمية اللتني حتتاجهما القوى العاملة .9حتى ّ
ّ

مقيدات ألنه ُيفرض عليهن أن يخترن
ما تذهب للرجل ،ذلك أن معظم النساء األردنيات َّ
تعد مقبولة اجتماعي ًا وثقافي ًا ،بحيث تضطر الباحثة عن وظيفة إلى أخذ
الوظائف التي ّ

ألي وظيفة شاغرة« :هل ستقبل عائلتي
العديد من األمور بعني االعتبار قبل أن تتقدم ّ

هذه الوظيفة؟ هل ستسمح لي ساعات العمل باملوازنة بني مسؤولياتي يف حياتي اخلاصة
والتزاماتي املهنية؟ هل سأضطر إلى التنازل عن دخلي مقابل الكلفة املرتفعة لرعاية
األطفال؟» .اإلجابة على هذه األسئلة بطبيعة احلال َ
ستستبعد عدد ًا من الوظائف بناء
على مالءمتها والقدرة على أدائها.
وتتأثر تعقيدات مشكلة التمكني االقتصادي للمرأة يف ظل التحديات والظروف اإلقليمية
التي يواجهها األردن ،بجوانب أخرى؛ «تشريعية ،وسياسية ،ومؤسسية ،وثقافية،
وتعليمية ،ومجتمعية».10
وبالرغم من االهتمام بتحسني فرص احلصول على التعليم بشقّ يه العام والعالي ،إال
أن التعليم العالي لم يعد يضمن التوظيف أو التشغيل .ويشير تقرير بعنوان «جتسير
الفجوة بني اجلنسني يف األردن» إلى أن زيادة متثيل الفتيات األردنيات يف العلوم اإلنسانية
يحد من فرص العمل املتوافرة لهن .وبحسب بعض أصحاب العمل واألكادمييني،
قد
ّ
قإن برامج العلوم اإلنسانية جامدة وتركز على احلفظ .11فهذه البرامج ال تعلم الطلبة

مهارات حياتية عملية ،أو مهارات ّ
حل املشكالت ،أو التفكير الناقد ،أو مهارات االتصال

املهمة ألدائهم يف سوق العمل .وهكذا فقد ينتج عن هذه التخصصات فجوة بنيوية يف
احملرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد  25عام ًا /اململكة األردنية
 9املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم
َ
الهاشمية ،2019 ،ص.18
احملرز نحو تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد  25عام ًا /اململكة األردنية
 10املراجعة الوطنية الشاملة للتقدم
َ
الهاشمية ،2019 ،ص.8
 11مركز املشروعات الدولية اخلاصة.2018 ،
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األداء واملهارات والقدرات .ومع هذا ،ومع أنه من املعروف أن الفتيات األردنيات يلتحقن
غالب ًا ببرامج اآلداب واإلنسانياتّ ،إل أنه لوحظ ازدياد ملموس يف عدد الفتيات اللواتي
يلتحقن بتخصصات علمية .فحوالي  %49من الطلبة امللتحقني بالكليات العلمية هن
من اإلناث ،ويف الواقع فإن اإلناث يفقن الذكور عدد ًا يف مجاالت الطب والصيدلة والعلوم
الطبيعية .وبالرغم من ذلك ،وطبق ًا للبيانات التي جمعتها دائرة اإلحصاءات العامة

ّ
املتعطالت عن العمل هن من حم َلة شهادة البكالوريوس.
عام  ،2017فإن  %62.3من
إذ ال يستطيع االقتصاد األردني أن يوفر وظائف جديدة ذات جودة تستوعب جميع
اخلريجني اجلدد ،سواء أكانوا خريجي كليات علمية أو إنسانية .باإلضافة إلى ذلك ،وكما
ُذكر سابق ًا ،فإن تعثر املواءمة بني مخرجات املنظومة التعليمية من جهة ومتطلبات سوق
يعمق قضية البطالة
العمل وحاجات املجتمع واملستجدات التكنولوجية من جهة أخرىّ ،

ويزيدها تعقيداً.

أحد مجاالت الفرص االقتصادية البديلة ،فإن العادات
وإذا كان املجال التقني واملهني
َ

االجتماعية والثقافية السائدة متنع الفتيات من متابعة فرص التدريب التقني واملهني
وترى يف هذا التدريب غير مناسب للمرأة .12وهذا األمر بحد ذاته يحول دون حصول
عدد كبير من النساء على فرص اقتصادية ،رغم أن هنالك طيف ًا واسع ًا من الوظائف يف
املجال املهني ،ورغم أن حاجة سوق العمل لهذا املجال تشكّ ل ما نسبته  %90من احلاجة
تثبط
الكلية للمهن يف الوقت الراهن .مبعنى أن العادات االجتماعية والثقافية السائدةّ ،
توق الفتيات للحصول على التدريب املهني الذي يرغنب به .ووفق ًا لدائرة اإلحصاءات
العامة لعام  ،2018هناك  9207طالبة فقط يلتحقن مبسار التعليم املهني يف املرحلة
الثانوية.
وتؤثر العادات الثقافية أيض ًا على متثيل املرأة يف العديد من القطاعات احملددة يف سوق
العمل .فعلى سبيل املثال ،تعمل حوالي  %40من النساء يف التعليم ،و %15فقط يف
العمل الصحي واالجتماعي ،و %12فقط يف اإلدارة العامة .وبحسب مؤسسة الضمان
االجتماعي ،فإن الفجوة بني اجلنسني يف قطاع الصناعة تبلغ  ،%44ويف قطاع البناء
 ،%84.4ويف قطاع السياحة  ،%85.3ويف قطاع النقل  .%63.3وميكن القول إن ميل (أو
تفضيل) املرأة للعمل يف مجاالت محددة دون سواها ،ناجت عن مدى استطاعتها أن حتافظ
تقبل
على توازن مسؤولياتها بني املنزل وسوق العمل ،وهو مرتبط يف الوقت نفسه مبدى ُّ
أي من هذه املجاالت.
الوظيفة اجتماعي ًا وثقافي ًا يف ٍّ

 12اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،2019 ،ص.31
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ويف املجال األكادميي ،ذكرت نساء يعملن يف هذا املجال أنهن يواجهن متييز ًا يف املعاملة يف
ً
فمثال ،نشرت رابطة األكادمييات األردنيات يف
للمنَ ح أو الوظائف القيادية.
تقدمهن ِ
حال ُّ

أي جلنة
تقرير لها ،أن  %60من األكادمييات اللواتي شاركن يف الدراسة لم يتم
إشراكن يف ِّ
ّ

13
مهمشات ،ويف بعض
أي موقع
ولم ُيسند ّ
ّ
لهن ّ
قيادي وتعتقد العديد من األكادمييات أنهن َّ
ومنهن من تعزو َ
قلة
األحيان مستثنَ يات من املواقع القيادية يف مؤسسات التعليم العالي.
ّ

التمثيل هذه إلى وجود فجوة ثقافية بني اجلنسني من حيث ديناميكيات العالقات داخل

اللجان واملجالس وآليات التفاوض يف صنع القرارات واتخاذ التوصيات التي قد تشكل
حتدي ًا كبير ًا للنساء من حيث التعامل معهن بوصفهن أقلية يف هذه املساحات .ويعتقد
آخرون أن مشاركة النساء األكادمييات كأقلية يف هذه اللجان واملجالس ال تسهم يف إدراج
آرائهن ،بل –على العكس -تؤدي تلقائي ًا إلى تهميش أصواتهن ورمبا إقصاء وجهات نظرهن
ومواقفهن من القضايا.
وال تقتصر هذه احلقيقة على القطاع العام ،ذلك أن متثيل النساء ما زال متواضع ًا يف
القطاع اخلاص أيض ًا .والصادم أن  %40من الشركات اخلاصة تفتقر إلى املوظفات ،وأن
حوالي  %12من الشركات فقط بالكاد تزيد نسبة املوظفات فيها عن  %50من مجموع
إن سبب النقص يف متثيل املرأة يف القطاع اخلاص يعود إلى عوامل عدة من
املوظفنيّ .14
ً
تساهال واستقرار ًا ويوفر لها مزايا
تعده أكثر
أبرزها ميل املرأة للعمل يف القطاع العام ،إذ ّ
مهمة ،على غرار الضمان االجتماعي والتأمني الصحي وإجازة األمومة ،بينما تبدو شركات

القطاع اخلاص ّ
أقل مرونة يف هذا اجلانب.

وأحد العوامل الرئيسية األخرى لتفضيل املرأة العمل يف القطاع العام ،هو الفجوة يف
األجور بني اجلنسني التي تلمسها النساء بوضوح يف القطاع اخلاص وفق ًا ملنشورات لدائرة
وتعد الفجوة يف األجور من أهم أسباب التمثيل الضعيف
اإلحصاءات العامة (.)2019
ّ

للنساء يف سوق العمل .إذ كشفت منظمة العمل الدولية أن النساء يحصلن على %40
أقل من الرجال للقيام بحجم العمل نفسه يف القطاع اخلاص ،بينما يقل الفارق إلى %28
يف القطاع العام .ودعمت دائرة اإلحصاءات العامة هذا النقاش يف شهر آذار  2019عندما
نشرت أن املرأة يف القطاعني العام واخلاص حتصل على أجر مقداره  446دينار ًا أردني ًا يف

املعدل ،مقابل  499دينار ًا أردني ًا للرجل .وبالرغم من هذا التفاوت ،تؤكد منظمة العمل
الدولية أن عدد النساء أكبر من عدد الرجال يف األعمال ذات األجور األكثر تدنّي ًا يف
القطاعني .وهذه الفجوة يف األجور تشمل أيض ًا املزايا غير املدفوعة مثل املواصالت
َ

 13اإلمام.2017 ،
 14تكامل ،2017 ،ص.10
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مكد ً
سة النساء يف
والتأمني الصحي .كما أنها ترتبط بظاهرة الفصل املهني بني اجلنسنيِّ ،
قطاعي التعليم والصحة دون سواهما ،مما يقلل من إنتاجيتهن يف قطاعات أخرى مهمة
َ
ويخفّ ض من أجورهن.

إن قلة املزايا غير املدفوعة تلعب دور ًا مهم ًا يف احليلولة دون انضمام النساء للقوى العاملة.
ّ
على سبيل املثال ،من املعروف أن حضانات رعاية األطفال غير مواتية ملعظم النساء يف

األردن نظر ًا الرتفاع كلفها .وهذا يجبر حوالي  %45من النساء على ترك سوق العمل.
وهناك من يجادل أن حضانات األطفال ال تصب يف الصالح العام ،وينظر إليها على أنها
نصت يف قانون القطاع اخلاص
«ترف» .ولهذا اتخذت احلكومة خطوة ضرورية جد ًا حني ّ
على إلزامية توفير حضانات ،وأن َّ
توفر هذه اخلدمة للموظفني من اجلنسني الذين لديهم
أطفال.
بجدية يف
وتعد قضية املواصالت وسهولة التنقل من اجلوانب التي لم يتم تناولها
ّ
ّ
القطاعني العام واخلاص .إذ أشارت دراسة قامت بها 15إلى أن  %47من النساء اللواتي
رفضن فرص عمل بسبب عدم وجود نظام مواصالت ميكن االعتماد عليه.
شاركن فيها،
َ

ذكرن أنه يتوجب عليهن استخدام أكثر من وسيلة واحدة للمواصالت إذا
وهناك نساء
َ

أردن الوصول إلى مكان العمل ،ويف حال رغنبَ باستخدام وسائل مواصالت أخرى غير
َ
فإن عليهن دفع مبالغ مرتفعة قياس ًا إلى دخولهن 16ولهذا السبب،
املواصالت العامةّ ،

ومع األخذ بعني االعتبار الفروقات االجتماعية واالقتصادية بني الرجل واملرأة ،فإن

يعد أكثر
أثر وسائل املواصالت التي ال ميكن االعتماد عليها ،على سهولة تنقّ ل النساءّ ،

أي تدخل سياسي مباشر ينظر إلى النوع االجتماعي
أهمية .ومن املهم اإلشارة إلى غياب ّ

بوصفه حجر أساس يف خطط جتديد و /أو استبدال نظام املواصالت.17

ومن جهة أخرى ،يفرض قانون العمل األردني قيود ًا على توظيف املرأة ،فما زال يحدد
ّ
يحق للموظفة
األعمال املسموحة للنساء والساعات املسموح لهن بالعمل فيها .ومع أنه
إجازة أمومة مدفوعة 90 ،يوم ًا يف القطاع العام و 70يوم ًا يف القطاع اخلاص ،فهذه املدة

ما تزال ّ
أقل مما تقترحه معايير منظمة العمل الدولية ،وهي  98يوم ًا (صندوق األمم

ينص قانون العمل أن يحصل ّ
كل من الرجل
املتحدة للسكان .)2018 ،عالوة على ذلك ،ال
ّ

يتطرق للبعد
واملرأة على أجور متساوية عن األعمال متساوية القيمة .كما أن الدستور ال
ّ

 15عالول وآخرون ،2019 ،ص.5
 16املصدر نفسه ،ص.5
 17املصدر نفسه ،ص.5
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بعدهما مواطنني .18
اجلندري ومعاملة الرجل واملرأة بالتساوي ،مكتفي ًا ّ
يعد إقرار قانون العمل املعدل رقم ( )14لسنة  2019خطوة كبيرة
ويف اجلانب املشرقّ ،

ست مواد من
جتاه املساواة بني اجلنسني يف األردن .إذ تهدف التعديالت التي طالت ّ
القانون ،إلى إزالة العقبات التي تقف أمام املشاركة االقتصادية للمرأة .ومما تضمنته

أبوة لثالثة أيام ،وضمان
التعديالت :إدخال مفهوم العمل املرن ،وتعريفه ،وإقرار إجازة ّ

حقوق أبناء األردنيات املتزوجات من غير أردنيني يف العمل ،وتوفير بيئة عمل صديقة

بناء على عدد األطفال وليس العاملني،
لألسرة من خالل إنشاء احلضانات يف أماكن العمل ً
وإقرار مبدأ املساواة باألجر عن األعمال متساوية القيمة ،وتشديد العقوبة يف حال

التمييز يف األجور عن األعمال ذات القيمة املتساوية من قبل صاحب العمل .وقد جاءت
ً
نتيجة جلهود متواصلة من النقاش واحلوار الفاعل التشاركي بني أصحاب
هذه التعديالت
املصلحة من مؤسسات املجتمع املدني وأصحاب العمل واحلكومة ومجلس النواب ضمن
«جلنة اإلنصاف يف األجور».19
وهناك ٌ
ميل لدى بعض النساء األردنيات للعمل يف القطاع غير الرسمي أو غير املنظم ،سواء
كن يعملن يف االقتصاد املنظم أو غير املنظم .وتشير املعطيات إلى أن غالبية النساء اللواتي
ّ

يعملن يف هذين االقتصادين ،يواجهن صعوبات كبيرة يف حياتهن العملية واألسرية،
ويتعرضن النتهاكات واسعة يف حقوقهن اإلنسانية األساسية ،وبالتالي ال يوفر لهن هذا
النوع من األعمال احلد األدنى من شروط العمل الالئق واحلياة الكرمية .20ويلقي إحدى
املقاالت الصحفية ( )2018الضوء على الصعوبات االجتماعية واالقتصادية والبنيوية
التي تواجهها املرأة عندما تقرر إنشاء عمل يف األردن .21ووفق ًا لدائرة اإلحصاءات العامة

( ،)2019تعمل  %5من النساء فقط حلسابهن اخلاص رسمي ًا .وأشارت رائدات أعمال
جمة يف تأمني متويل لشركاتهن الناشئة ألسباب من أبرزها قلّة
أنهن يجدن صعوبات ّ
وتردد املستثمرين،23
األصول الستخدامها كضمانات ،وشروط اإلقراض القاسية،22
ُّ

واخلوف من املسؤولية القانونية .وأحد أهم التحديات يف هذا املجال هو النسبة الكبيرة
وهن املدينات اللواتي لم يستطعن تسديد القروض التي حصلن
للغارمات يف عام ّ ،2019
 18تامر قبرطاي وآخرون ،2018 ،ص.3
 19اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،2019 ،ص.10
َّ
املنظم يف األردن ،اللجنة الوطنية األردنية لشؤون
 20ورقة سياسات تعزيز حماية النساء يف االقتصاد غير
املرأة ،2018 ،ص.6
 21إيبانيز بريتو« ،املشروع الوطني ميكّ ن املرأة».2018 ،
 22تكامل ،2017 ،ص.1
 23إيبانيز بريتو.2018 ،
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عليها بهدف إنشاء مشاريع صغيرة وأنفقن مبالغها يف واقع األمر لرعاية أسرهن .وكشف
تقرير أصدرته منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية يف حزيران  2019بعنوان
ّ
الهشة يف األردن» ،أن
«بني الفقر والسجن :حتديات الديون بني النساء ذوات الظروف
 %65من األردنيات مدينات ،ومنهن «الغارمات» ،مقارنة بـ  %92من الالجئات السوريات
ويشير التقرير بوضوح إلى أن مؤسسات متويل املشاريع الصغيرة تفتقر إلى التنظيم
والتوجيه السليم .وأكد التقرير على أهمية االستعاضة عن الوظائف التي يحددها النوع
االجتماعي ،مثل املشاريع اخلاصة التي تعتمد على االقتراض ،بوظائف مدفوعة األجر
ّ
ومرخصة من خالل جهود تعاونية تضع استراتيجيات
ضمن مؤسسات قانونية مسجلة
فعالة ترتبط باحلكومة ومبؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص .وقد كشف هذا
املوضوع عن عدد من املعيقات يف مشهد املشاركة االجتماعية-االقتصادية للنساء ،أولها
أي حترك للمرأة –سواء أكان اجتماعي ًا أم اقتصادي ًا -حتدده دائم ًا أولويات األسرة،
ّ
أن ّ

حتدده الضرورات املالية
وأن تنقّ لها االقتصادي لتحريك املصادر املادية املتوفرة ميكن أن
ّ
ّ

لألسرة .ففي الكثير من احلاالتُ ،صرفت مبالغ القروض الصغيرة على حاجات عائلية
ً
توجه إلنشاء مشاريع جتارية وفرص إنتاج «مفترضة» .ذلك أن
بدال من أن
ملحة
ّ
َّ

شخصية املرأة التي تتسم بغلبة العاطفة وامليل لإليثار والرعاية ،قد تلعب دور ًا محوري ًا
أن اإلطار التنظيمي لتمويل
يف كيفية حتريكها ملصادرها ومواردها .أما املعيق الثاني ،فهو ّ

املشاريع الصغيرة (توفير قروض صغيرة لرائدات أعمال أو أسر فقيرة بهدف حتويلها
إلى مجتمعات منتجة) أثبت أنه ال يخلو من مخاطر يف تنظيم آليات اإلقراض من حيث
املساحة واحملتوى والسياق التمكيني للقروض ،مما يعزّ ز من هدر فرص التمكني .ويتعلق
املعيق الثالث بوجود فجوات مهاراتية ومعرفية لدى الغارمات يف مجال املجازفة املالية
ضمها إلى الكفايات املعززة واملهارات احلياتية التي
واإلدارية والتنظيم املالي والتي يجب ُّ

يتعلمنها يف املدارس واجلامعات .وهو ما يشير إلى ضرورة بناء القدرات التي تسبق القرض
القرض املرأةَ
ُ
للمستفيدات املرشحات للحصول على القروض الصغيرة .ويجب أن يساعد
على حتقيق ذاتها والوصول إلى اإلنتاجية ،ال أن تتورط فيه بهدف ّ
حل األزمات املالية
لألسرة .ولذلك جتد النساء أن الدخول يف عالم األعمال ينطوي على مخاطرة وصعوبة،
ّ
ويفضلن احلصول على وظيفة مستقرة يف الغالب .وقد طورت ورقة «سياسات تعزيز
حماية النساء يف االقتصاد غير املنظم يف األردن» (اللّجنة الوطنية األردية لشؤون املرأة
شباط  )2018مجموعة من السياسات البديلة والتوصيات بهدف التقليل من مستوى
األضرار واالنتهاكات اإلنسانية التي يسببها هذا االقتصاد.
إن العوائق الرئيسية للمساهمة بسوق العمل -الرسمي وغير الرسمي -ال تنحصر يف

14

تقرير حالة البالد لعام  :2019شؤون املرأة

تفضيالت النساء ومعتقداتهن الشخصية ،24وإمنا تشمل الهياكل األبوية البنيوية التي
إن ما يحدث على الساحة
ويؤيدها املجتمع
يقرها
وتنص عليها ثقافتُ ه وسياقاته املعاشةّ .
ّ
ّ
ّ

العاملية من تطور ليس سوى «قشرة عصرية» لقيم أبوية وأنظمة وسياسات اجتماعية
يط َلق عليها «األبوية احلديثة» .25وهذه القيم ترشح إلى احلياة العامة واخلاصة لألفراد
وتتدخل يف مجريات احلياة اليومية بصورة ممنهجة .ولألسف ،ما تزال أدوار النساء يف
املجتمع تندرج ضمن الدائرة الشخصية اخلاصة ودائرة األسرة ،وما يزال ُينظر إلى املرأة

بوصفها آلة عضوية للتكاثر أو رمز ًا لـ«شرف» األمة .26باإلضافة إلى ذلك ،فإن األبوية
االقتصادية تعزز الوصاية املالية للرجل على املرأة ،وجتعل مساهمات املرأة ألسرتها
ثانوية أو تكميلية .27فقد جاء يف تقرير أطلقه البنك الدولي ،أن محدودية مساهمة املرأة
تطبع عدم املساواة بني
يف القوى العاملة ،تعود إلى العادات االجتماعية والثقافية التي
ّ

28
أقر 29أن الرجل هو «صانع
اجلنسني  .ويف مقابلة نشرها البنك على موقعه اإللكترونيّ ،

القرار املطلق» ،خاصة مبا يخص مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية .30فعلى سبيل املثال،
يعد الزواج أحد أهم األسباب التي جتعل املرأة تترك عملها .31وكما ُذكر يف االستراتيجية
ّ

الوطنية للتشغيل ،فإن  %60من النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج يلتحقن بالعمل قبل
ّ
بأقل من  %30من النساء املتزوجات من العمر نفسه.32
بلوغهن  30عام ًا مقارنة
ُّ
وتقيد بعض العائالت إناثها وال تسمح لهن
بالتوظف يف بيئات عمل مختلطة .33وهذا
ّ
يحد تلقائي ًا من فرص التوظيف املتوفرة للمرأة
القرار
ويقيدها مبجموعة من املهن
ّ
ّ

َّ
املؤطرة جندري ًا .فمعظم العشائر والعائالت تستند يف قراراتها بتقييد املرأة ومنعها من
ً
وعادة ما يرتبط الشرف يف
االلتحاق بالقوى العاملة ،إلى أفكار ومعتقدات واجتماعية.
مفهوم املجتمع بتصرف املرأة وسلوكها (قبرطاي وآخرون ،2018 ،ص  ،)3مما يؤدي إلى
أي ممارسات سلوكية تتناقض مع
تدخالت عشائرية وعائلية يف قرارات اإلناث لتفادي ّ

 24فيليشيو.2018 ،
 25جوزيف.1996 ،
 26اخلضراء.2018 ،
 27جوزيف.1996 ،
 28قبرطاي وآخرون ،2018 ،ص.3
 29فيليشيو.2018 ،
 30تكامل ،2017 ،ص.5
 31فيليشيو.2018 ،
 32تكامل ،2017 ،ص5.
 33إبانيز بريتو.2018 ،
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املعتقدات السائدة .وهذه القرارات تشمل نوعية العمل وموقعه وساعات الدوام ،وغيرها.
يستكشف مجموعة من الباحثني انعكاس العادات االجتماعية والثقافية على قانون
العمل األردني ،ويظهر يف استنتاجاتهم أن القوانني ُوضعت لتناسب العادات والتقاليد
حتديد ساعات العمل للنساء بناء على تعليمات َتصدر
احمللية .وأحد األمثلة على ذلك
ُ

من الوزير وفق ًا للمادة ( )69من قانون العمل .إذ ُتنع املرأة من العمل بني الساعة السابعة
مساء والساعة السادسة صباح ًا ّإل يف احلاالت التي توافق عليها وزارة العمل.34
وبالنسبة للقطاع الزراعي ،يكشف تقرير بعنوان «مشاركة املرأة يف قطاع الزراعة
واملؤسسات الريفية وحياة املجتمع» أعده مركز «ريتش» ومنظمة نساء األمم املتحدة

ّ
يوظف هذا
( ،)2018أن النساء يف األردن يشاركن بنشاط يف قطاع الزراعة .وبينما
إن الطبيعة غير
فإن جزء ًا كبير ًا منهم غير رسميّ .
القطاع نسبة متواضعة من األردنينيّ ،

الرسمية لتوظيف النساء يف معظم األحيان تضعهن يف موقف ضعيف من حيث صعوبة
ظروف العمل وعدم عدالتها .وبحسب رئيسة احتاد املزارعني املستقلني ،فإن التحديات
التي تواجه النساء العامالت يف هذا املجال تشمل :التوظيف غير الرسمي ،واملياومات
املنخفضة واملوسمية ،وقلة فرص احلصول على الضمان االجتماعي وخدمات التأمني
الصحي ،وغياب معايير السالمة ،والعمل يف أجواء الطقس احلار والبرودة الشديدة،
وعدم وجود وسائل مواصالت مالئمة .وتواجه النساء اللواتي يخترن أن يعملن بالزراعة
من منازلهن حتديات مشابهة أيض ًا.
مدرة للدخل
وتعمل العديد من املنظمات على حتسني قدرة النساء على الوصول إلى فرص ّ
يف هذا القطاع .فعلى سبيل املثال ،تعمل منظمة املرأة العربية يف األردن على النظام البيئي

والتمكني االقتصادي من ناحية ،وعلى املساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة من ناحية
قطاعي الزراعة والبيئة من خالل «شبكة
أخرى .وتعمل املنظمة على تفعيل دور املرأة يف
َ
مساواة» ،وهي منصة للنوع االجتماعي ُأسست عام  .2005وتعمل املنظمة بشكل خاص
فعالة لتحسني معيشة النساء ،وعلى بناء القدرات ،وليس
على تطوير تدخالت مائية ّ
على توفير املياه لالستخدامات املنزلية والزراعية فقط ،وإمنا على توجيه هذا اجلهد

مدرة للدخل مبنية على اإلنتاج املستدام لألنظمة البيئية حتديداً.
لتأمني أنشطة ّ

 34قبرطاي وآخرون.3.،2018 ،
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املوجه ضد املرأة
 .2العنف
ّ

ما تزال األفعال املنحازة ضد املرأة سائدة يف املجتمع األردني ،وهي تقوم على العنف
الرمزي والبنيوي الذي يستمر بالتأثير على فرص املرأة يف العدالة املجتمعية واملساواة

ّ
متجذر يف
عبر عنه يف اللغة واخلطاب ،والعنف البنيوي
احلقوقية .فالعنف الرمزي ُي َّ
َ
ومنط تفكير وممارسة
البنية التشريعية ويف العادات الثقافية واملجتمعية ليصبح سلوك ًا
مقبولة ومستساغة.
لكن دالالته
وميكن القول إن العنف الرمزي يكون متخفّ ي ًا يف الغالب ،مبعنى أنه ال ُيرى ّ
وانعكساته ظاهرة .ووفق ًا ملجموعة من الباحثني ،يحافظ املجتمع على أنظمة من العنف
ويعمقها عن طريق «التساهل والتشجيع وحتى املطالبة بالعنف
والتمييز ضد املرأة،
ّ
ً
فمثال ،ميكن أن يتّ خذ العنف الرمزي
كدليل على احترام أدوار املجتمع التقليدية».35
36
يكرس القيم واملفاهيم التي حتدد
شكل الوصاية األبوية التي يعزّ زها املجتمع  .وهذا ّ

«الرجولة» و«الذكورة» بأدوار السطوة والهيمنة واحلظوة والسيطرة على املرأة .ومن شأن

ويحد من قدرتها على اتخاذ العديد من القرارات،
يقيد املرأة
ّ
ذلك -بطبيعة احلال -أن ّ

مبا فيها تلك التي تخص حياتها املهنية ونشاطها االقتصادي .وثمة مثال آخر على العنف
الرمزي ،يتمثل يف حرمان املرأة من امليراث ،والذي يتم تبريره بذرائع من بينها عدم
مهارات اإلدارة املالية .37ويف عام  ،2018كشفت إحدى السيدات األعضاء
امتالك املرأة
ِ
أكثر أنواع العنف
يف مجلس األعيان أن العنف االقتصادي ،وخصوص ًا احلرمان من امليراثُ ،

املرتبط بالنوع االجتماعي ضد املرأة باألردن.

وجاء يف التقرير التقييمي لـ جمعية معهد تضامن النساء األردني»تضامن» (شباط
 )2017أن التمكني االقتصادي للمرأة ال يقتصر على إشراكها يف النشاط االقتصادي،
ميتد ليشمل قدرتها على التصرف بحرية بأموالها وعلى امتالك العقارات واألراضي
بل
ّ

والترمل أو
من أجل تأمني مستقبلها ومستقبل عائلتها ،خاصة يف حاالت الطالق والهجر
ُّ
رب األسرة .وهناك تفاوت كبير يف نسب امتالك األراضي والعقارات
عندما تكون املرأة هي ّ
بني النساء والرجال .وقد ارتفعت نسبة ملْكية املرأة يف هذا اجلانب نوع ًا ما ،ولكنها ما زالت

ً
مقارنة بالرجل.38
متدنّية

 35نفاع وآخرون ،2012 ،ص.8
 36املصدر نفسه ،ص.11
 37املصدر نفسه ،ص10
 38جوردان تاميز.2017 ،
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إن استحواذ الزوج أو األب أو األخ على راتب املرأة ،هو يف مقدمة األسباب التي جتعلها تعزف
ّ
عن العمل.39

وبالطبع ،فإن العنف الذي تختبره املرأة األردنية ليس رمزي ًا فحسب ،فقد اظهرت
ً
مقبوال اجتماعي ًا ومنتشر ًا وراسخ ًا يف معظم
الدراسات 40أن العنف اجلسدي ما زال
السياقات الثقافية والتقليدية .ووفق ًا لبيانات متوفرة لدى املؤسسات االجتماعية

ومؤشر النوع االجتماعي يف ملف األردن ( )2019فإن  %24من النساء األردنيات يعانني
من العنف ،ولكن الدراسات تكشف أن الرقم أعلى من هذا بكثير .باإلضافة إلى ذلك ،فإن
النساء اللواتي تتم معاملتهن باتباع نهج التهميش واإلقصاء يعانني من عنف نفسي بسبب
فقدان إحساسهن بقيمة ذواتهن ووجودهن .41إن التعامل مع املرأة بوصفها «ملْكية» ٌ
ناجت
ترسخها ثقافة «القوامة» والوصاية على املرأة ،بحيث يجعل منها ملْكية
عن املفاهيم التي ّ
ً
وصوال إلى «تشييئها».
جائزة ومستباحة لرقابة املجتمع األبوي ووصايته عليها
وما تزال البيانات واألرقام التي توثّ ق العنف ضد املرأة تفتقر إلى بعض املصداقية بسبب
عوامل من أبرزها :القيم الثقافية والتقليدية التي تنظر للعنف األسري وتؤطره كموضوع
ً
عالنية؛ وغياب قاعدة
خاص ويتطلب الكتمان وال يجوز البوح فيه أو احلديث عنه
بيانات وطنية للعنف املرتبط بالنوع االجتماعي؛ وتناقض وتضارب البيانات واألرقام
أن النساء أنفسهن ينكرن معاناتهن
عبر املنظمات التي تعالج هذه احلاالت .42واألنكى ّ

يحد من التبليغ والشكاوى وبالتالي عدم
من العنف املرتبط بالنوع االجتماعي ،مما
ّ
ويقيد املبادرات
إخضاع اجلناة للمحاكمة .وهذا بدوره يقلّل من تطبيق تدخالت مباشرة
ّ
واحلمالت التي تسعى إلى كسب تأييد ملناهضة كل أشكال العنف املوجهة ضد املرأة وضد

استباحة جسدها يف جرائم التحرش واالغتصاب والقتل.
وتنتشر أيض ًا أشكال أخرى من العنف املبني على النوع االجتماعي تؤثر على تنقل املرأة
وعلى متثيلها ونشاطها يف الفضاء العام .وتشمل هذه األشكال :الزواج اجلبري ،واالغتصاب
(مبا يف ذلك االغتصاب داخل مؤسسة الزواج) ،وسفاح احملارم ،واحلرمان من وسائل منع
ويحرم
يعد محظور ًا
أي أمر يرتبط باجلنس
احلمل ،والتحرش اجلنسي .43ومبا ّ
ّ
أن ّ
َّ
اخلوض فيه ،فإن هذه األشكال من العنف ال يتم التبليغ عنها ،مما يجعل مناقشتها على

 39إيبانيز بريتو« ،املشروع الوطني ميكّ ن املرأة».2018 ،
 40نفاع وآخرون ،2012 ،ص.11
 41اخلضراء« ،العنف ضد النساء».2018 ،
 42نفاع وآخرون ،2012 ،ص.9
 43نفاع وآخرون ،2012 ،ص.8
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ً
مثال ،قبل إلغاء املادة ( )308من قانون العقوبات عام
املستوى الوطني أمر ًا صعب ًا جداً.
 ،2017كان القانون يسمح للمعتدي اجلنسي بالتهرب من العقوبة بالزواج من ضحيته.44
وبعد أن اتخذ الناشطون يف مجال حقوق املرأة تدابير مهمة للحشد واحلراك والضغط
إللغاء هذه املادة ،استُ جيب لذلك بتعديل القانون .وهناك من الناشطني من يرى أن هذا
التعديل كان ينبغي أن تسبقه مرحلة انتقالية حتى ُيترك املجال للزواج يف حاالت اجلماع

بالتراضي .ومع أن تعديل املادة ( )308قد تسبب يف نشوء بعض اخلالفات بني الناشطات،
إال أنه مت اإلجماع عليه بوصفه مكسب ًا جوهري ًا حلقوق املرأة .ومن األمثلة األخرى
للعنف ،التأطير االجتماعي للتحرش اجلنسي بوصفه قضية ترتبط مباشرة مبا ترتديه
املرأة وبتصرفاتها (اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ،2017 ،ص .)6وعموم ًا ،فإن
واحلد من توظيفها ومتثيلها
هذه التبريرات والذرائع تؤدي إلى تقييد حرية تنقل املرأة
ّ
يف القطاعات العامة.

حتول على مستوى الوعي ،وأعيد النظر يف مسألة لوم الضحية التي
وحتى لو حدث
ُّ

يعدان مانعني رئيسيني
تتعرض للتحرش اجلنسيّ ،
فإن القلق واخلوف من التحرش ما زاال ّ
النضمام املرأة للقوى العاملة .وكشف تقرير للنهضة العربية للدميقراطية والتنمية

( ،)2018أن التحرش اجلنسي من أهم التحديات التي تواجهها املرأة يف مكان العمل.
َ
يفسر قلة عدد املوظفات
وتقلق العائالت باألخص من التحرش يف القطاع اخلاص ،مما ّ
يف ذلك القطاع .وثمة عامل آخر يبعث على القلق ،هو التحرش اجلنسي عند استخدام

وسائل النقل العام .فمعظم النساء اللواتي شاركن يف دراسة 45ذكرن أنهن تعرضن للتحرش
يف كل أوقات النهار ومرات عدة يف الشهر الواحد خالل استخدام وسائل النقل العام.
وهناك إحصائية أخرى صادمة تطرح أن «أكثر من  %50من النساء األردنيات وحوالي
 %73من الالجئات السوريات اللواتي بحثن عن استشارة قانونية لقضايا تتعلق مبكان
جنسي» .وما يزال التحرش
تعرضن لتحرش
العمل ،قد َأبلغن بطريقة غير رسمية أنهن ّ
ّ

يف مكان العمل ال يتم التبليغ عنه بسبب اخلوف من وصمة العار و /أو قلة املعرفة والوعي
و /أو ضعف الثقة بالقانون واخلدمات املقدمة و /أو محدودية الوعي بآليات احلماية.46

 44حسيني.2017 ،
 45عالول وآخرون ،2019 ،ص.5
 46حسيني.2018 ،
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وقد قامت احلكومة بتطبيق العديد من اإلصالحات التشريعية والتنظيمية التي لها أثر
مراجعات لقانون
املوجه للمرأة يف األردن .ويشمل ذلك
إيجابي على واقع مناهضة العنف
ٍ
َّ
األحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون العمل .47إذ ُألغيت املادة ( )308من قانون
وعدلت املادة ( )98من القانون نفسه
العقوبات ملنع اجلاني مـن اإلفالت مـن العقـوبةُ ،

بحيـث ال يسـتفيد اجلاني مـن العـذر املخفف إذا وقـع الفعـل اإلجرامي علـى أنثى حتت
تأثيـر فـورة الغضـب الشـديد .وكذلك ،إذا أخـذت احملكمة باألسباب املخفَّ فة وفـق املادة

( )99فإنها غير ملزَ مة بالنـزول إلى احلد األدنى للعقوبــة .كما يعاقــب القانون علــى
التحــرش اجلنسي بأشــكاله كافة استناد ًا للمادة ( ،)306واســتُ حدثت اخلدمة املجتمعية
كبديــل للعقوبــات الســالبة للحريـة .ويف سياق متصل ،صـدر قانـون احلماية مـن العنــف
األسري لعــام  ،2017ونظــام ُدور إيـواء املعرضات للخطــر لعــام ( 2016اللجنة الوطنية

األردنية لشؤون املرأة ،2019 ،ص.)9

لقد أثبتت بعض الدراسات أن ثقافة التمييز يف املجتمعات من املمكن أن تفرز ثقافة
املوجه ضد األقل حظ ًا واألفقر حقوق ًا ،بحيث تستقوي
االستقواء التي تبرر العنف
َّ

الفئات التي متتلك «امتيازات» حقوقية يف القانون على «األفقر» حقوق ًا يف القانون .وهذا
بنيوي ًا للفروقات احلقوقية -موجود
الشكل من أشكال العنف البنيوي -والذي يؤسس
ّ

يف قانون األحوال الشخصية الذي ينحاز بصورة واضح للرجل يف املجتمع ،بحيث ُتبنى
مكتسب ًا
الفروقات بينه وبني املرأة من خالل القانون لتجعل من القوامة والوالية حق ًا
َ

ً
لتصب يف صالح
ومكفوال للرجل ،ومتنهج الفروقات احلقوقية غير املتساوية يف التشريع
ّ
اجللي أن املرأة األردنية ال متتلك «عقد ًا اجتماعي ًا» مباشر ًا مع الدولة ،فهذه
الرجل .ومن
ّ

تفصل من خالل وسيط (األب أو األخ أو الزوج) .وبالرغم من أن الدولة متنح املرأة
العالقة َّ
األردنية حقوق ًا ،إال أن بعض هذه احلقوق ال ميكن حتقيقها إال من خالل الذكور يف العائلة،

َ
مواطنة املرأة األردنية
والذين يتحكمون بتصرفات املرأة وسلوكها واختياراتها .وبهذا تكون

منقوصة ،ما يستدعي مزيد ًا من املراجعة والتعديل لقانون األحوال الشخصية ،وإعادة
مفهومي الوالية والقوامة ملواكبة املعطيات واملستجدات يف
النظر يف القوانني التي تتناول
َ

مجال حقوق اإلنسان.

باإلضافة إلى ذلك ،وبالرجوع إلى الشريعة اإلسالمية ،ترث النساء نصف حصة الرجل
من امليراث .وال تتمتع النساء بحقوق متساوية يف الزواج والطالق .فالزوجة ملزَ مة قانوني ًا

بإطاعة زوجها ،بينما ُيلزَ م الرجل بتوفير الدعم املادي للعائلة .48عالوة على ذلك ،ال

 47صندوق األمم املتحدة للسكان.2018 ،
 48املصدر نفسه ،ص.9

20

تقرير حالة البالد لعام  :2019شؤون املرأة

تستطيع األردنية املتزوجة من غير أردني أن متنح جنسيتها لزوجها وأطفالها .49كل هذه
األمور تكبح الوجود اإلرادي للمرأة ،وتدعم التمييز ضدها ،مما يجعل من الصعب عليها
متساو يف الفضاءات االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
أن تشارك بشكل
ٍ
إن فتح باب االجتهاد يف الفقه من خالل دراسات علمية يقوم بها علماء الشريعة ،يوفّ ر
ّ
ً
مدخال إلصالح قانون األحوال الشخصية .ويف هذا السياق ،نشرت مؤسسة «ميزان

ّ
للحث على
القانون» دراسة مهمة تناولت عدد ًا من األحكام الشرعية يف محاولة منها
إعادة التفكير يف بعض التفسيرات الفقهية لتحاكي الوضع الراهن .ويف دراسته املعنونة
«تعديالت قانون األحوال الشخصية التي متت مبوجب القانون املؤقت رقم ( )82لسنة
 ،»2001يرى القاضي الشرعي واصف البكري ،أن هناك مساحة كافية للفقهاء ليجتهدوا
يف إصالح عدد من األحكام الواردة يف قانون األحوال الشخصية واملنبثقة عن الفقه
ً
استجابة ملتطلبات العصر .ومن الدراسات املهمة األخرى دراسة لـ«ميزان» تتبنى حتديد
التوجه يف عام .2019
النسب والقرابة عن طريق حتليل احلمض النووي ،ومت إقرار هذا
ّ
وهناك مبادرة قامت بها «محاميات من أجل التغيير» بالتعاون مع املعنيني وأصحاب
العالقة ،لتعديل القوانني الكنسية املتعلقة بقانون األحوال الشخصية وتوحيدها
وتطويرها.
فإن قانون احلماية من العنف األسري
ومن حيث اإلجراءات القانونية مبا يخص العنفّ ،

ّ
بحل اخلالفات يف
رقم ( )15لسنة  ،2017ينص على أن تقوم إدارة حماية األسرة
حاالت االعتداء التي يتقدم بها الضحايا .ويسمح القانون للمحاكم أن تفرض تدابير
وقائية وأوامر حماية .وهذه احلاالت يتم حتويلها لقضاة مختصني ملتابعة حاالت العنف
أعد
املستعجلة .50ولعالج حاالت عدم الوضوح يف تعريف جرائم العنف األسري ،فقد ّ
ً
دليال للقضاة لضمان استجابة أفضل عند التعامل مع حاالت
املجلس القضائي األردني
العنف ضد املرأة .51وتغطي املادتان ( )305و( )306من قانون العقوبات موضوع التحرش
تعرف هاتان املادتان ماهية التحرش اجلنسي وال تشمالن جميع
اجلنسي ،ومع هذا فال ّ

أنواع التحرش ،مثل التحرش اإللكتروني على سبيل املثال .52وإذا كان املتحرش من األصول
أو احملارم أو الوكالء بالتربية أو َمن لهم سلطة شرعية أو قانونية على املجني عليها ،فإنه
يواجه وفق ًا للمادة ( )306إجراءات أكثر صرامة تصل إلى مضاعفة العقوبة باملقارنة

 49صندوق األمم املتحدة للسكان ،2018 ،ص .8
 50املصدر نفسه ،ص.13
 51املصدر نفسه ،ص.9
 52املصدر نفسه ،ص.9
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واقع أنثى (غير
«من
مع جناة آخرين.
َ
نصت عليهَ :
وجترم املادة ( )292االغتصاب ،ومما ّ
ّ
زوجه) بغير رضاها سواء باإلكراه أو التهديد أو باحليلة أو باخلداع ،عوقب باألشغال
املؤقتة مدة ال ّ
تقل عن خمس عشرة سنة».53

يعد األردن عضو ًا نشط ًا يف ائتالف البرملانيات من الدول العربية
وعالوة على ذلك،
ّ
ملناهضة العنف ضد املرأة .وقد أطلق االئتالف العديد من املشاريع ،مبا فيها مسودة
اتفاقية مناهضة للعنف ضد املرأة يف العالم العربي ،وقانون مقترح للعنف األسري ميكن
الزواج من ضحيته
أن ُتصدره برملانات مختلفة ،وتأييد إللغاء املواد التي تسمح للمغتصب
َ
أو احلصول على حكم مخفف ،وإعالن يوم  12كانون الثاني يوم ًا عربي ًا ملناهضة العنف
ضد املرأة.

 .3مشاريع التمكني

َخطا األردن عبر العقدين األخيرين خطوات كبيرة على طريق املساواة بني اجلنسني يف
تسبب يف إبقاء
مجا َلي التعليم والصحة .54لكن التركيز على متكني املرأة يف هذين املجالني َّ

قضايا املرأة االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف آخر سلّم األولويات .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن أحد املخاوف الناشئة يتمثل يف أنه بينما هناك ازدياد ثابت يف عدد امللتحقات
باملدارس ،تكشف اإلحصاءات عن انحسار يف عدد الذكور امللتحقني باملدارس واجلامعات.
ً
مثاال على مفارقات حتدد بعض
ويعد
وعدم التوازن هذا يخلق حتديات اجتماعية،
ّ

مخرجات مسارات التمكني .ومنوذج التمكني هذا لم ميكن اإلناث من التنقل االجتماعي
والسياسي واالقتصادي املرن ،ولم تفلح آليات التمكني يف إيقاف انحسار عدد التحاق

الذكور باملدارس واجلامعات .وسبب هذه املفارقة ،هو سيطرة األبوية وهرمية البنية
السياقية والثقافية التي تؤثر تلقائي ًا يف أمناط التطبيق واإلصالح ملشاريع التمكني.
وباملثل ،فإن أحد التحديات األخرى يكمن يف سيطرة الثنائيات املتضادة يف حتديد وإمالء
محتوى وشكل «مسارات التمكني» ،األمر الذي يضلّلها لتميل نحو االنقسام والقولبة.
ً
مثال ،إن صناعة التمكني احلالية واملتعلقة بالنوع االجتماعي ترى الذكورة واألنوثة

ً
بدال من أن
كهيكل ثنائي ،منقسم ومتحوصل على نفسه ومتباين يف احلقوق والواجبات
َ
أن الذكورة واألنوثة
إن
جتاهل حقيقة ّ
تكون العالقة تكاملية وتبادلية يف الوقت نفسهّ .

تعمالن مع بعضهما بعض ًا يف تشكيل ّ
خلطة
يفوت فرصة التطبيق العملي
ٍ
كل منهما اآلخرّ ،

 53صندوق األمم املتحدة للسكان ،2018 ،ص.9
 54املكاحلة.2019 ،
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حتقّ ق متكين ًا مشترك ًا ،مطلوب ًا ومحرك ًا محلي ًا ،وعلى العكس من ذلك ،يتم تبني مناذج
َ
هويتي النوع االجتماعي يف مشروع التمكني.
متكني ومساواة ال تعتمد على تفعيل كال
وهذا خلل استراتيجي يف خطط التمكني التي تنظر إلى متكني املرأة مبعزل عن التمكني
ّ
فكل من املرأة والرجل يصوغ اآلخر بحيث تشكل عالقتهما
الشمولي لكال اجلنسني.
َ
الهوية اجلمعية للمجتمع.
لقد ُطورت مجموعة من البرامج والسياسات ملخاطبة قضايا تخص متييز النوع
ً
–أوال -عندما تواجه برامج التمكني عوائق ال ميكن
االجتماعي .ولكن العراقيل تنشأ
وصعوبات يف القدرة على «ترجمة التوصيات» خلطط تشغيلية ،وكذلك عندما
حلّها،
ٍ

تطبق يف الواقع إلى عمق فكري وتشغيلي ،وعندما يحدث
تفتقر برامج التمكني التي
َّ

تقصير يف االستمرارية والثبات والشمولية ،األمر الذي يجعل بعض هذه املشاريع بال
جدوى على املدى البعيد ،ومجزّ أة ومشتَّ تة وعرضة للخطأ ،وارجتالية تظهر فجأة ومن
دون استدامة.
وتنشأ العراقيل –ثاني ًا -عندما يعمل اخلطاب السائد حول متكني املرأة على تبسيط
الوضع ،وإخفاء تأثير الهياكل الهرمية لألنظمة البنيوية واملؤسساتية التي تعيق تقدم
املرأة يف األردن .وتنشأ –ثالث ًا -عندما تتقاطع حقوق املرأة والطموحات السياسية
حولها مع الصراعات السياسية الراهنة يف السياقني احمللي واإلقليمي ،مما يزيد من
ً
وصعوبة ،أكثر مما يحدث عند تقاطع تلك احلقوق مع األمناط الثقافية
األمور تعقيد ًا

املفترضة التي ال تقبل اجلدل .55وتنشأ العراقيل –رابع ًا -عندما يسفر تقسيم هذا امللف
َ
واجلهود غير املتسقة ملخاطبة بعض هذه النواحي -وليس جميعها -عن إحداث تغييرات
ّ
وأقل مما هو مأمول.
صغيرة نسبي ًا

حتول برامج التمكني
لكن من ناحية إيجابية ،متر الدولة يف الوقت الراهن
بتغير واضح يف ُّ
ّ

56
ورسم للسياسات
من أنشطة كسب التأييد ومشاريع املؤازرة والتضامن  .إلى برامج ُّ
حترك ْ

واإلصالحات القانونية ،ومبا يحاكي التحديات والتهديدات التي تواجهها املرأة يف الواقع
أساس حقوقي صلب ،فقد صادقت اململكة على معظم معاهدات
املعاش .ولدى األردن
ٌ
حقوق اإلنسان الرئيسية التي أصبحت جزء ًا من التشريعات الوطنية بعدما ُنشرت يف
عامي  2006و.57 2007
اجلريدة الرسمية َ

 55الجنور وآخرون.2016 ،
 56مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،2017 ،ص2.
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 .4املشاركة السياسية

تقدم ملحوظ يف رفع مشاركة املرأة ومساهمتها يف احلياة السياسية يف األردن،
لقد حتقَّ ق ُّ

إن انخفاض متثيل املرأة يف احلياة العامة عامل مهم يف
ولكن متثيلها ما زال غير
مرضّ .58
ٍ

ضمت حكومة
تطبيع التمييز ضدها يف املجتمع .وحول عدد النساء يف احلكومة ،فقد ّ

د.عمر الرزاز  7وزيرات من أصل  27وزيراً ،هن :وزيرة التنمية االجتماعية ،ووزيرة تطوير
القطاع العام ،ووزيرة السياحة واآلثار ،ووزيرة الدولة لشؤون اإلعالم ،ووزيرة الطاقة
والثروة املعدنية ،ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ،ووزيرة الثقافة .وبعد عدد من
التعديالت الوزارية أصبح عدد الوزيرات  4وزيرات فقط .ومن جهة أخرى ،مت تعيني 3

نساء يف منصب األمني العام يف ّ
كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،ووزارة اخلارجية

وشؤون املغتربني ،ووزارة الطاقة والثروة املعدنية .باإلضافة إلى ذلك ،يضم مجلس
األعيان  8نساء من أصل  65عضو ًا عند إعداد هذه املراجعة ،ومجلس النواب  20امرأة
من أصل  130عضواً .ووفق ًا لدائرة اإلحصاءات العامة ،فإن هناك امرأة واحدة من بني كل

َ
السلكني الدبلوماسي والقضائي ،وامرأة واحدة من بني كل ثالثة أعضاء يف
 10أعضاء يف
ً
قاضية
األحزاب السياسية ( .)2019يف  25كانون الثاني ُ ،2018عينت إحسان بركات
يف محكمة التمييز لتصبح أول امرأة أردنية تتولى هذا املنصب .وأصبحت فداء احلمود

أول امرأة تتسلم رئاسة ديوان التشريع والرأي ( 9أيار  .)2019وهناك تفاؤل بأن خدمة
النساء يف مثل هذه املواقع ستؤثر على اإلصالحات التشريعية.
ولعب نظام احملاصصة (الكوتا) دور ًا كبير ًا يف زيادة مشاركة املرأة يف هيئات اتخاذ القرار.
ولكن توزيع (الكوتا) احلالي للنساء يف مجلس النواب ال يتناسب مع ِن َسب الناخبني يف
احملافظات وال يضمن للمرأة مقعد ًا يف ّ
كل دائرة انتخابية .59ويشير تقرير اللجنة الوطنية

األردنية لشؤون املرأة ،أنه ال يوجد مرجع تشريعي أو دستوري أو قانوني للمطالبة
َ
املنتخبة ،60وأن معاجلة هذه القضية قد تساعد مطالب
بزيادة نسبة النساء يف املجالس
الناشطني بتمثيل أفضل.

« .5دولنة» حقوق املرأة

حتد آخر يكمن يف عملية «دولنة» حقوق املرأة العربية وطبيعة احلوار العاملي
وهناك
ٍّ

واخلطاب املعريف الذي يفسر الفروقات بني اجلنسني والذي تأثر بشكل كبير -من
 58منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.2018 ،
 59املصدر نفسه.2018 ،
 60صرايرة.2019 ،
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الناحيتني النظرية والتطبيقية -باألوضاع اجليو-سياسية العاملية وعالقات القوى
تخيل) وضع
لتخيل (وإعادة
الدولية ،مما أثر بشكل طبيعي على «اجلهود» الدولية
ُّ
ُّ
املرأة يف العالم العربي وعلى وضع نظريات عن التمييز والتهميش واإلخضاع ضد املرأة يف
العا َملني العربي واإلسالمي.
عما إذا كانت الناشطات والباحثات يف شؤون املرأة يواجهن
وتثير هذه االشكالية تساؤالت ّ
عبئ ًا مزدوج ًا يف حراكهن وجهودهن يف مواجهة كل أشكال التمييز ضد املرأة من أجل
الوصول إلى العدالة واملساواة لتحقيق نتائج مؤثرة تقود اإلصالح االجتماعي الضروري.
فهنً ،
عبرت
أوال وأخيراً ،مثقَ الت باستهالك فكر معريف ونظري إلبستمولوجية غربية َ

ّ
ليؤطرن الدراسات النسوية ومخرجاتها .ومثل
محطات من الفكر واملنهجية االستعمارية
ً
مشكلة يف بعض احملافل الوطنية
هذا النوع من اخلطاب يجعل من قضايا حقوق املرأة
وي َ
لكن اإلشكال يكمن
نظر لهذه الدراسات على أنها امتداد للفكر االستعماريّ .
والقوميةُ ،

املتبعة يف معاجلة قضايا املرأة ،ومنها العنف ضدها ،هي مناهج
يف أن العديد من املناهج َ
ومدارس آتية من خارج حدود املجتمع ،مثلها مثل النظريات النسوية ذات املنشأ الغربي.
ومما ال ّ
شك فيه أن هناك إفادة من هذ املناهج ،وإفادة من النظريات النسوية نفسها أيض ًا،
فهنالك بعد نسوي عاملي عابر للحدود والثقافات .بيد أن هنالك خصوصية اجتماعية
ثقافية لوضع املرأة العربية –واألردنية -قد ال تسعف املناهج البحثية واألطر النظرية
الغربية يف التعامل معها .فالعنف ضد املرأة ليس موضوع ًا علمي ًا محض ًا ،كعلوم الرياضيات
والفيزياء والكيمياء التي ال تتأثر دراستُ ها بالدولة التي نشأت فيها ،بل إن دراسة العنف

البعد املجتمعي واخلصوصية الثقافية وامتداداتهما
يجب أن تأخذ بعني االعتبار
َ

التاريخية .ويتعزز مثل هذا الشعور عند إجراء الدراسة تلو األخرى باملناهج العاملية

املتاحة ،فيجد الباحث أنه أمام واقع تعجز هذه الدراسات عن سبر غوره وكشف أسراره
وفك ُعقَ ده ،وكأنه بحاجة إلى منهجيات مختلفة متام ًا عما يتم تبنّ يه وتطبيقه ،تنبثق

من الواقع نفسه ومن وجهة نظر املكونات النسائية املعنية به مباشرة.61

ومن الناحية التطبيقية ،فأفراد املجتمع مثقلون ببنيوية الفكر األبوي التي ال تكترث
للصفة السياسية إلحلاح قضايا حقوق املرأة وألولويتها .وأثّ ر كل هذا على كيفية تناول

مواضيع غياب العدالة املجتمعية واملساواة وكيفية التفاوض حولها ومجابهتها من
ِقبل املنظمات غير احلكومية ومنظمات املجتمع املدني .فهل نظرت هذه املنظمات إلى

الفروقات بني اجلنسني يف األردن من خالل عيون النساء األردنيات والعربيات واستطاعت

أن حتافظ على خصوصيتها النسوية؟ هل جنحت خالل مفاوضاتها مع الدولة بكل

 61اخلضراء.2017 ،
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هياكلها وماكينتها األبوية ،وأيض ًا خالل مفاوضاتها مع منظمات العون الدولية،
باحملافظة على األولويات احلقوقية النسوية األردنية؟ هل أدى التمويل الدولي إلى
«تشويش» احلدود بني أجندة «التطوير» وبني األجندة النسوية احمللية واإلقليمية؟
وهل يخلق هذا «التشويش» فجوة مفاهيمية وفجوة أولويات لتشتيت قضايا حقوق
حتول يف منهجية التصدي للفروقات احلقوقية
املرأة يف العالم العربي؟ وهل ّأدى ذلك إلى ّ
لكال اجلنسني؟ هذه أسئلة تهدف إلى توليد نقاشات ودراسات أخرى .وبعضها يحتاج إلى

معمقة ومستمرة.
فحص دقيق ونقاشات َّ
تأمل وتفكُّ ر .فمع تأكيد معظم الدول الغربية على ضرورة
وثمة عامل آخر بحاجة إلى ُّ

التحرر الكامل وغير املشروط للمرأة العربية من العقليات الذكورية واألبوية والقضاء
تؤثر الصمت عندما يتصل األمر بتحرير
على التمييز والعنف ضد املرأة ،إال أن هذه الدول ِ
املرأة الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي والعنف الذي ميارسه عليها .وهذا املوقف
استياء كبير ًا عند الكثيرين
املتناقض الذي ينطوي على ازدواجية يف املعايير لم يولّد
ً
يف األردن فحسب ،بل ولّد أيض ًا شكوك ًا واشتباه ًا بـ«األجندة» التي تتبناها تلك الدول
ّ
واحلق أن النداءات ملناهضة
لـ«حترير» املرأة العربية وحمايتها من العنف يف مجتمعاتها.
الفروقات بني اجلنسني تلقّ ت ضربة من ِقبل الدوائر السياسية واالجتماعية النافذة

التي تستخدم احلوار الوطني والديني للتقليل من أولوية النداء للمساواة بني اجلنسني،
ً
واضعة متكني املرأة يف إطار «استعماري» وبوصفه «خيانة» للدين والتقاليد وثقافة
البلد األصيلة .وهذا يضع النضال ضد متييز املرأة وتهميشها وإخضاعها يف موقف مضاد
ومتعاكس مع الوطنية والقومية احملافظة أحيان ًا .ونتيجة لذلك ،فإن املشاريع الدولية
تخص حقوق النساء يف املنطقة العربية لن تسفر سوى عن نتائج انتقائية ومجزّ أة،
التي
ّ

وستتسبب يف بعض احلاالت بخيبات أمل وبردود
وستستهلك الكثير من اجلهد والطاقة،
ّ
فعل عنيفة إزاء املطالب باملساواة بني اجلنسني .وأحد األمثلة على ذلك ،هو ردة الفعل

التي أصابت مكتسبات حققتها املرأة عندما قررت منظمة «مراقبة حقوق اإلنسان» نشر
تقريرها الذي سلّط الضوء على تشريع قانون األحوال الشخصية املنحاز يف شهر نيسان
صوتا بدورهما ضد شمول
 ،2019قبل أيام من جلسة
مجلسي األعيان والنواب ،اللذين ّ
َ
أبناء االبنة املتوفاة قبل وفاة والدها أو مع وفاته بـ«الوصية الواجبة» .إذ ُنظر إلى املطالب

بتعديل قانون األحوال الشخصية على أنها تضمر موقف ًا ضد املصلحة الوطنية والقيم
العربية واإلسالمية.

26

تقرير حالة البالد لعام  :2019شؤون املرأة

الخامتة والتوصيات

هناك بعض املكتسبات التي حتققت خالل عملية اإلصالح التشريعي والتنظيمي
يف األردن مبا يخص حقوق املرأة ،ولكنها غير كافية لتلبية احلد األدنى من املؤشرات

العاملية لإلصالح الذي ميكن حتقيقه على طريق العدالة املجتمعية واملساواة احلقوقية
بني اجلنسني .وكان هناك ائتالفات متعددة بني أصحاب العالقة واملعنيني الذين نظموا
أنفسهم لتكوين كتلة مهمة للعمل كمجموعة ضاغطة وفعالة يف حقوق املرأة .ولكن ،لكي
ِّ
تثمر هذه اجلهود ،يجب أن َّ
ومعزز لإلنصاف وللعدالة وللمساواة
توطن يف مناخ مالئم
فعالة وذات أثر يف تشكيل املكتسبات املستقبلية التي تتناغم مع
احلقوقية ،لتكون جهود ًا ّ

أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالنوع االجتماعي.

ً
موزعة ضمن محاور ،وكما يلي:
ويف هذا اإلطار ،ميكن إيراد مجموعة من التوصيات

 -يف الدراسات واألبحاث:

ً
عدال وتوازن ًا ومساواة ،يجب التركيز على التحليل
 .1بهدف احلصول على حقوق أكثر
تعرض اإلصالحات
الدقيق لألسباب اجلوهرية والبنيوية للمعيقات والتحديات التي ّ
ُّ
إن الفروقات يف
املستدامة حلقوق املرأة والنظام البيئي حلقوق اإلنسان
للتعثرّ .
احلقوق بني اجلنسني يف األردن مقارنة بالدول املتقدمة شاسعة .ومع أن هناك العديد

من الدراسات املهمة عن الالمساواة والفروقات احلقوقيةّ ،إل أن الدراسات عن بنيوية
التهميش واإلقصاء اللذين يستهدفان املرأة غير كافية .فالنقص واضح يف هذه
الدراسات وكاآلتي:
 إن الدراسات حول تقاطع البنية األساسية للتهميش واإلقصاء والتمييز معاملتغيرات والعوامل اجليو-سياسية واالقتصادية ،محدودة جداً ،باإلضافة إلى
وجود نقص يف الدراسات العلمية التي تتعرض لدراسة مفهوم القوة /السلطة
واستراتيجياتها وأدواتها يف تفاوض عالقات القوة مع نفسها ومع سياقات (يف املركز
املستضعفني
للحد من متكني
أو يف األطراف) لالحتفاظ بصيرورتها كقوة وكسلطة
ّ
َ

ومناهضة التمييز .وهذه الفجوة باملعرفة أدت إلى نشوء سياق من القراءات
والنتائج الدراسية السطحية أو املتناقضة.
َّ
(املبطن
 إن الدراسات حول التهميش واإلقصاء الذي يراعي للنوع االجتماعيتكيف ّ
كل من التهميش واإلقصاء ثقافي ًا ليصبحا مقبولني
والظاهر) وكيفية ُّ

وممارسني «طبيعيا» ،محدودة هي األخرى .ويجب قراءة السياق
اجتماعي ًا
َ

التشريعي والدستوري وفحصه للكشف عن بنيوية التمييز والتهميش التي حتفز
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على تهميش املرأة وتشكّ ل آراء ومشاعر العامة .وعالوة على ذلك ،يجب دراسة
وحتليل هياكل عالقات القوة وديناميكية عالقاتها يف اتخاذ القرار ملعرفة كيفية
تشكُّ ل ٍّ
احلر والوجود اإلرادي ()agency and ownership
كل من الوجود
ّ
األنثوي والذكوري ،يف التشريع ويف العادات الثقافية ويف التنشئة االجتماعية.

الضار ،لم َ
يلق هذا
 .2مبا أنه من الصعب قياس األثر النفسي للتمييز والتهميش وأثرهما
ّ
املجال تركيز ًا كافي ًا يف الدراسات النسوية والنوع االجتماعي .املرأة املهمشة ،وبناء على
عامل يف بعض احلاالت كما لو أنها «غير مرئية» ،أو على الهامش ،أو
نوعها االجتماعيُ ،ت َ

مبني على
غائبة ،ووجودها وخياراتها الشخصية يتم التفاوض بشأنها من خالل سياق
ّ
ويعد هذا عنف ًا على ذاتية املرأة وكينونتها ووجودها اإلرادي.
تهميشها أو إقصائها.
ّ

ويحتاج هذا إلى اهتمام أكبر ودراسات َّ
مركزة .ويجب أن تساعد هذه الدراسات على
َ
ومبتكرة
استحداث أدوات ومنهجيات تلغي الصور النمطية للجنسني بطريقة مبدعة
لتعزيز قيم املسؤوليات املتبادلة واحلقوق املتساوية.

 -يف املناهج املدرسية:

تعد املناهج املدرسية انعكاس ًا للبيئة املعرفية االجتماعية والثقافية حول الطلبة.
ّ .1

فهي تساعد يف تشكيل هويات الطلبة لنوعهم االجتماعي وتكوين انطباعاتهم

إن املناهج احلالية تعزز الدور التقليدي
عما يستطيعون فعله
وعما ال يستطيعونّ .
ّ
ّ

خفية وغير مرئية،62
أن مكان املرأة هو املنزل ،حيث تكون
للمرأة يف املجتمع ،وتقترح ّ
ّ

ومستضعفات ويحتجن إلى إرشاد الذكور وال
وتصور النساء على أنهن غير فاعالت
َ
ّ
اإلرادي للرجل .شاركت الباحثة وفاء اخلضراء
يكون لهن معنى إال من خالل الوجود
ّ

بنتائج دراستها للمناهج يف مقالتها «إقصاء النساء يف األردن» ( ،)2018وكشفت أن
هناك «إبادة رمزية» للمرأة يف سرد تاريخ األردن املعاصر ،إذ يتم جتاهل مساهماتها يف
تكرسها التراكيب النحوية
العلوم واملعرفة وتأسيس اإلمارة وبناء الدولة ،وهي «إبادة» ّ

تدرس جميع املواد من منظور الذكر ووجهة نظره .63وتضيف
للّغة .وعالوة على ذلكَّ ،
أن أنواع األفعال التي ُتستخدم لوصف ما
اخلضراء يف دراسة لها عن الكتب املدرسيةّ ،
يقوم به ّ
كل من الرجل واملرأة تختلف بشدة ،فيرتبط الرجل باألفعال املتحركة التي

تنطوي على احلركة والنشاط والفعل ،بينما ترتبط املرأة باألفعال الساكنة التي

 62تكامل ،2017 ،ص.5
 63اخلضراء« ،إقصاء النساء يف األردن».2018 ،
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تنطوي على سكون احلركة واخلمول.64كما أنه مت محو النساء من الذاكرة العربية

ّ
يحتل الذكر جميع األماكن
واإلسالمية ومن أرشيف التقدم والتطور العلمي .باملقابل،

العامة واخلاصة ،وهو ما تعكسه الكتب املدرسية ملادتي اللغة العربية واالجتماعيات.
حصر يف الغرفة أو املنزل أو احلديقة أو املدرسة ،مما يعطي شعور ًا باحلجر
ّأما األنثى فتُ َ

وضيقة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الكتب املدرسية تتناول
عليها يف فضاءات محدودة
ّ

التاريخ والعلوم والتكنولوجيا واملعرفة والوطن واملواطنة والدميقراطية والقلم وامليزان
اإلرادي للرجل وسياقه ،بينما ُتسرد
حكر على الوجود
واحملراث وغيرها ،كأن ملْكيتها
ّ
ٌ

قصص النساء والفتيات بصيغة الغائب أو كعناوين فرعية وهامشية ويف سياقات

سلبية .وهذا متثيل قسري وقهري للتصوير النمطي للنساء.
 .2قد ينشأ جيل يعاني من صراعات داخلية تؤدي إلى ارتكاب تصرفات عنيفة عندما
ُت َه َّدد معتقداته وأعرافه بحقائق متناقضة ،وباألخص عندما يدخل الفرد يف صراع

داخلي بني شعارات املساواة من جهة واملمارسات املتجذرة يف الفجوة احلقوقية بني

اجلنسني وغياب املساواة من جهة أخرى .ولهذا ،ال بد أن يكون إصالح الكتب املدرسية،
خاصة يف اللغة العربية واالجتماعيات ،ضرورة استراتيجية لبناء قيم ومفاهيم عابرة
للمواد عن املساواة احلقوقية بني اجلنسني والعدالة املجتمعية يف األدوار واملكانة
جنوسية هوية الطالب أو
واملسؤوليات .وتلعب الكتب املدرسية دور ًا أساسي ًا يف تشكّ ل
ّ

الطالبة من خالل اللغة واملفاهيم والسياقات التعلّمية.

َ
ستحضرا بصدق ونزاهة ومن دون تزييف أو تزيني أو أدجلة.
 .3التاريخ واملاضي يجب أن ُي
فصدق املعلومة ُينتج صدق ًا يف األذهان ،وتفريغ التاريخ من النساء والفتيات وتهميشهن
مخرج ًا تعليمي ًا قادر ًا على
والتخيل .فإذا كان املطلوب
التصور
يشوه الذاكرة وعادات
ُّ
ُّ
ّ
َ
التفكير واإلبداع والنقد البنّ اء واملسؤول ،ال بد أن تشمل املناهج نصوص ًا مدرسية

تستند إلى نتاجات فكرية رفيعة املستوى وموضوعية يف الطرح وذات مصداقية
ً
َ
املؤدلة قد
مشوهة ،واملعلومة
عقوال
املشوهة قد ُتنتج
عالية للمعلومة .فاملعلومة
َّ
َّ

ً
ً
َ
همش
املزيفة قد ُتنتج
عقوال
ُتنتج
عقوال َّ
مؤدلة ،واملعلومة َّ
مزيفة ،والنصوص التي ُت ِّ
ً
وت ِّيز ُ
ُ
عقوال إقصائية وتهميشية ومتييزية.65
وتقصي قد ُتنتج

 64تكامل ،2017 ،ص.15
 65اخلضراء.2017 ،
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 -يف اللغة والخطاب:

ّ
إن اللغة
 .1هناك العديد من االنحيازات اللغوية التي
جتذر الفروقات بني اجلنسنيّ .
العربية ،كما هي مستخدمة حالي ًا يف اخلطاب الرسمي والعام يف األردن ،وعلى اجلانب
تهمش التراكيب املؤنثة والتأنيث ،وتعتمد التذكير كتركيب
النحوي والتمثيليّ ،
وأساسي لها .ويف غياب التأنيثُ ،تستبعد املرأة من التراكيب اللغوية األساسية،
جوهري
ّ

ويبدأ أول تهميش لها يف نزوحها اللغوي وعزلتها.

 .2الهوية اللغوية يف اخلطاب السائد هوية مذكّ رة حتتل الفضاء اللغوي ،لهذا يجب
ِّ
وممث ً
ومدمج ًا
ال
أن يتطور اخلطاب الرسمي والعام ليصبح مراعي ًا للنوع االجتماعي
ِ
للجنسني لغوي ًا وثيماتي ًا.

 -يف اإلعالم:

وينتج صور ًا وقوالب لغوية وثيماتية
 .1يلعب اإلعالم دور ًا سلبي ًا يف سوء متثيل النساءُ ،
منطية ملكانة املرأة ،ومستبيحة جلسدها وأدوارها .إذ كشفت دراسة قام بها عدد من
الباحثني أنه يف الوقت الذي أصبح فيه اإلعالم جانب ًا مهم ًا جد ًا يف احلياة املعاصرة،

ض.66
ّ
فإن ترويجه للمساواة بني اجلنسني والتمثيل اإليجابي للمرأة ما زال غير ُم ْر ٍ

فالبرامج التي تعرض املرأة ويتم متثيلها فيها تقتصر على تلك التي تركّ ز على الطبخ
َ
واجلمال ...إلخ .وهذه البرامج تستهدف املرأة خاصة ،وتعيد
والعائلة ورعاية األطفال
بالكم فقط ،وإمنا بالنوع
إنتاج املزيد من متييز النوع االجتماعي .واملوضوع ليس
ّ
أيض ًا .إذ ُتظهر الدراسة 67أن نسبة النساء اللواتي ُتذكر أسماؤهن أو ُيقتبس عنهن أو

تتم مقابلتهن (مقارنة بالرجال) هي %10.4 :يف الصحف ووكاالت األنباء ،و %13يف

محطات الراديو ،و %6يف محطات التلفزيون ،و %6يف املواقع اإلخبارية .68باإلضافة
ً
مسؤوال أو متحدث ًا ،وأنثى واحدة
إلى ذلك ،مت استضافة أنثى واحدة لكل  18ذكر ًا
لكل  5خبراء ،وأنثى واحدة لكل  5مواطنني عاديني .كل هذه أمثلة عن ضعف متثيل
األنثى يف اإلعالم .وميكن أن ُيعزى ذلك لغياب املرأة من املواقع القيادية يف اإلعالم.69

وانخفاض متثيلهن يف املجال بشكل عام .لذا ،يجب أن يتبنى القطاعان العام واخلاص
فعالة ملشاركة أكبر للمرأة يف اإلعالم ولدمجها فيه.
إنشاء مقاييس وتنفيذ سياسات ّ
 66زيادة وآخرون ،2018 ،ص.49
 67زيادة وآخرون2018 ،
 68املصدر نفسه ،ص.18
 69املصدر نفسه ،ص.5
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 -يف مواجهة العنف:

 .1هل ميكن معاجلة العنف ضد املرأة مبعزل عن معاجلة العنف املجتمعي والسياسي
بأشكاله وتعقيداته؟ هل يكون الفعل أكثر تأثير ًا إذا ما عولج العنف ضد املرأة يف
سياق العنف املجتمعي والسياسي ال مبعزل عنه؟ مثل هذا النهج قد يعزّ ز فكرة أن
منابع العنف ومسبباته رمبا تكون مشتركة ومتداخلة ،إن لم تكن نفسها .صحيح أن
ً
بحر من العنف
للعنف ضد املرأة
خصوصية يجب أن ال ُت ّيع فتفقد زخمها وتضيع يف ٍ

املجتمعي .لكن يف الوقت نفسه هنالك تداخل كبير بني أنواع العنف املجتمعي من
حيث املسبب واملنبع واجلذر ،وهذا التداخل ال ُيعا َلج بالبتر ،بل باالستئصال من

اجلذور .ومن هنا ،قد يلزم للقضاء على ظاهرة العنف ضد املرأة ٌّ
جذري بناء على
حل
ّ
ً
فاعال
دراسات مستفيضة لتلك التداخالت واجلذور واملسببات .وهذا يتطلب تشبيك ًا

مع جميع اجلهات ذات العالقة ،ويتطلب أن يكون اجلهد شمولي ًا تكاملي ًا.

ً
دراسة
ظاهرة
أي
ٍ
وهنالك محددات تتعلق باملناهج البحثية السائدة .فال بد من دراسة ّ

مبنية على منهج علمي وطريقة منظمة يف وصف املشكلة وحتليلها واقتراح احللول
املناسبة لها .وهذا أمر ال جدال فيه ،وهو بحاجة إلى وقفة متأنية.
وبعد ،فال بد من االستمرار يف احلديث عن العنف ضد املرأة والتصدي له بعزم وحزم.
إن تطور األمن اإلنساني العاملي بصورته العامة واملطلقة يسير أفقي ًا وعمودي ًا
ويف اخلتامّ ،

باجتاه املساواة احلقوقية والعدالة املجتمعية ،وباجتاه تصميم سياسات عابرة لكل
ومراعية للنوع االجتماعي ،بحيث تكون قادرة على التفاعل مع
السياقات والقطاعات
ِ
َ
بغية التطور.
هذا االجتاه ،واالنخراط فيه ومحاكاته .وهذا أمر حاسم

فالتنمية بأنواعها ،األمنية واالجتماعية والثقافية واجليو-سياسية واالقتصادية،
مبنية على التنمية اإلنسانية واملوارد البشرية ،التي تناهض كل املمارسات أو اإلجراءات
أو السياسات التي تترك أفراد ًا أو جماعات يف اخللف أو يف الهامش أو يف األطراف .فالتنمية
بصورتها اإلنسانية املستدامة يجب أن تكون مبنية على اإلدماج واالنخراط لوصول
اجلميع إلى املوارد واخلدمات واحلقوق والفرص بعدالة ومساواة .والدولة يجب أن تعكس
ً
بوصلة واضحة ودقيقة لالستقراء واالستدالل
هذا املبدأ بحيث متنح األجيال القادمة
أي صراع
واتخاذ القرارات وحل املشكالت وتبني املواقف واالجتاهات التي تتغلب على ّ
عرقي ًا كان أو إثني ًا أو ديني ًا أو جندري ًا ،-ومتكّ نهم من االنخراط بالتحركّ
هوياتي داخلي ْ

الدميقراطي يف املساحات والفضاءات املختلفة ،وتبنّ ي مفهوم املشاركة يف احلياة العامة

والشأن العام من خالل حق اجلميع بالعيش الكرمي والعدل واملساواة.
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يجب أن يصبح «حضور أكبر للمرأة يف املشهد العام» شعار ًا للتغيير والتأثير املجتمعي،
وأن تكون املرأة َّ
ممثلة بعدالة يف السياسة واإلدارة العامة على املستوى الوطني من أجل
تسهيل االنتقال إلى بيئة تشمل قيادة النساء ومشاركتهن .بحيث يتم دمج سياسات
وممارسات تتبناها احلكومة والقطاع اخلاص والنقابات املهنية واألحزاب السياسية
ُ
اليد
األقدمية
ملضاعفة مشاركة املرأة وإلدماج عادل لها .ففي دولة متتلك فيها
واألبوية َ
ّ

معرضني للتمييز والتهميش واإلقصاء .ولهذا فإن
العليا ،تكون النساء والفتيات والشباب َّ
تعد عنصر ًا مهم ًا لبناء أساس متني لتحسني التمثيل يف األردن.
عدالة التمثيل ّ
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