تقرير حالة البالد

شؤون املرأة
والنوع االجتامعي

ال�شمي�ساين � ،64 -شارع عبداحلميد بادي�س  -عمان  -الأردن
�ص.ب 941035 :عمان  11194الأردن
هاتف  - 0096265675325فاك�س 0096265662958
www.esc.jo

2

رقم الإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية
()2018/9/4522

تقرير حالة البالد :شؤون املرأة والنوع االجتامعي

تقديم 4...........................................................................................................................................................................................
أوالً :الجهات املعنية مبجال شؤون املرأة5...............................................................................................
ثانيا ً :اإلسرتاتيجيات الوطنية املعنية بشؤون املرأة 7.....................................................................

�أ .اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن،
الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية (7..................................................................)2017-2013
ب .الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل 12..............................................................................................................

ثالثا ً :القضايا القانونية املعنية بشؤون املرأة والنوع االجتامعي (الجندر) 19.............
�أ� .أبرز التطورات القانونية والتحديات املتعلقة ب�ش�ؤون املر�أة منذ عام 19............... 1999
ب -التحديات القانونية التي تواجه املر�أة غري الأردنية يف الأردن27.......................................
التوصيات 29..................................................................................................................................................................................

أ .توصيات قانونية 29.............................................................................................................................................................
ب .توصيات هيكلية32...........................................................................................................................................................

3

تقدمي

تقوم هذه املراجعة بتقييم القوانني والإ�سرتاتيجيات اخلا�صة ب�ش�ؤون املر�أة وحتليل واقعها
باال�ستعانة مب�صادر متنوعة ،منها :معلومات ووقائع ُم�ض ّمنة من بحث مكتبي حول القوانني
الأردنية ،والإ�سرتاتيجيات واخلطط الإ�سرتاتيجية الوطنية منذ عام  ،1999والكتابات
املن�شورة حول حقوق املر�أة يف الأردن؛ بالإ�ضافة �إلى معلومات مكت�سبة من خالل مقابالت
واجتماعات �أُجريت مع خرباء ممار�سني ونا�شطني يف منظمات تعمل يف جمال املر�أة والنوع
االجتماعي (اجلندر) وجمال العمل والعمالة.
�أما املنظمات التي �أُجريت لقاءات معها ،فهي :اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة،
مركز العدل للم�ساعدة القانونية ،مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية،
( ،)Takamol USAIDوزارة العمل ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،املركز الوطني
لتنمية املوارد الب�شرية� ،صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ،وامل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي .و�أخري ًا ،ت�ستند املراجعة �إلى اجلل�سات الربملانية املتعلقة بالإ�صالحات
اخلا�صة بقانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون العمل مع اللجنة القانونية وجلنة العمل يف
الربملان.
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أوالً :الجهات املعنية مبجال شؤون املرأة
ميكن ت�صنيف املنظمات واملجموعات العاملة يف جمال �ش�ؤون املر�أة وحقوقها �إلى �ستّ جمموعات
هي:

 .1جمموعات م�ستقلة �أُ�س�ست للدفاع عن حقوق املر�أة

ومن �أبرز هذه املجموعات :احتاد املر�أة الأردنية ،الذي �أُ�س�س حتت ا�سم «احتاد املر�أة
العربية» يف عام  1954بجهود �أكرث من  100نا�شطة للدفاع عن حقوق املر�أة ،وخ�صو�ص ًا حقها
يف االنتخاب ،واملطالبة بت�سليح املر�أة وان�ضمامها �إلى القوات امل�س ّلحة ،بالإ�ضافة �إلى الدعوة
لتحرير دولتي فل�سطني واجلزائر على امل�ستوى الدويل .وقد �أُجربت هذه املجموعة على
وقف عملها وتعر�ضت للمنع والإغالق �أكرث من مرة� ،إلى �أن �أعيد ت�أ�سي�سها يف  1990حتت ا�سم
«احتاد املر�أة الأردنية».

 .2جمموعات ن�سائية حكومية

ومن �أبرز هذه املجموعات :االحتاد الن�سائي الأردين العام ،الذي �أُ�س�س عام  1981وعمل حتت
مظلة وزارة التنمية االجتماعية ،لي�شكل مظلة تنظيمية جلميع املبادرات املعنية بحقوق
املر�أة .لكنه تلقّى الكثري من االنتقادات لالعتقاد �أنه �أُ�س�س ملحاربة احتاد املر�أة الأردنية،
الذي كان حتت ا�سم «جمعية االحتاد الن�سائي يف الأردن» يف ذلك الوقت.

 .3الآليات الوطنية للمر�أة

تعد اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة من �أن�شط الآليات الوطنية للمر�أة .وقد ُ�شكّلت
ّ
بقرار من جمل�س الوزراء عام  1992بناء على تو�صيات منظمة الأمم املتحدة للدول التي
ترغب بامل�شاركة يف م�ؤمتر الأمم املتحدة ببكني عام .1995

 .4منظمات غري حكومية برعاية ملكية

�أُ�س�ست جمموعة من املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا املجال حتت رعاية ملكية وقامت
الأمرية ب�سمةبرعاية عد كبري من املنظمات املعنية بق�ضايا الن�ساء ،ومن هذه املنظمات :جتمع
جلان املر�أة الوطني الأردين الذي �أُ�س�س عام  ،1995وال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية
الب�شرية (جهد) ،ومعهد درا�سات امللكة زين ال�شرف الذي يعمل على تقدمي معلومات �أ�سا�سية
للم�شاريع التي تقوم بها املنظمات غري احلكومية حتت رعاية ملكية .و ُي�ضاف �إلى املنظمات
غري احلكومية :م�ؤ�س�سة امللك احل�سني (م�ؤ�س�سة امللكة نور احل�سني �سابق ًا) ومركز املعلومات
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والبحوث التابع لها ،واملبادرات التي ترعاها امللكة رانيا العبداهلل (مثل «مدر�ستي») ،واملجل�س
الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة.
وتت�سم هذه املنظمات بالن�شاط والفاعلية ،وهو ما يربطه ن�شطاء م�ستق ّلون يف جمال حقوق
املر�أة ،مبا ي�س ّمونه «املزايا غري العادلة» التي حت�صل عليها ،خا�صة يف جمال احل�صول على
التمويل والدعم املادي.

 .5جمموعات ن�سائية تابعة لأحزاب �سيا�سية

(م�سجلة منذ
امل�سجلة ر�سمي ًا :جمعية الن�ساء العربيات يف الأردن
من هذه املجموعات
َّ
ّ
امل�سجلة
 )1970والتي �ض ّمت ن�ساء �أع�ضاء يف احلزب ال�شيوعي الأردين� .أما املجموعات غري
ّ
ر�سمي ًا فمنها :رابطة املر�أة الدميقراطية (رند) التابعة حلزب ال�شعب الدميقراطي الأردين
(ح�شد) ،بالإ�ضافة �إلى املجموعات الن�سائية امل� َّؤ�س�سة من ِقبل ف�صائل فل�سطينية ،كاالحتاد
العام للمر�أة الفل�سطينية التابع ملنظمة التحرير الفل�سطينية.

 .6منظمات غري حكومية حم ّلية معنية بحقوق املر�أة

ومن الأمثلة على هذه املنظمات :جمموعة امليزان ،وجمعية نادي �صاحبات الأعمال واملهن-
ع ّمان ،ومركز متكني للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان ،وجمعية املعهد الدويل لت�ضامن
الن�ساء ( ،)SIGIومركز العدل للم�ساعدة القانونية ،ومنظمة النه�ضة العربية للدميقراطية
والتنمية (.)ARDD

 .7جمموعات وحتالفات ومبادرات:

ومن �أبرزها :ائتالف جن�سيتي حق لعائلتي ،حملة �صداقة ،حملة �أمي �أردنية وجن�سيتها حقّ
يل.

 .8منظمات دولية عاملة يف جمال �ش�ؤون املر�أة

ومن �أبرز هذه املنظمات :هيئة الأمم املتحدة للم�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة (UN
.)Women
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 .9منظمات تابعة حلكومات و�أحزاب �سيا�سية �أجنبية

تعد املنظمات التابعة للحكومات الأجنبية من �أبرز املنظمات العاملة والن�شطة يف �ساحة
ّ
حقوق املر�أة ،ومنها :برنامج تكامل التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (Takamol
 ،)USAIDاملعهد اجلمهوري الدويل ( ،)IRAاملعهد الدميقراطي الوطني ( ،)NDIالوكالة
الدمناركية للتنمية الدولية ( ،)DANIDAالوكالة الأملانية للتعاون الدويل (� .)GIZإلى
جانب املراكز امل� َّؤ�س�سة من الأحزاب ال�سيا�سية الأملانية مثل ،م�ؤ�س�سات «كونراد �أديناور»،
و«فريدري�ش �إيربت» ،و«فريدري�ش ناومان» ،و«روزا لوك�سمبورغ» .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنّ
العديد من ال�سفارات الأجنبية يف الأردن تبدي اهتمام ًا يف جمال �ش�ؤون املر�أة وحقوقها ،ومن
�أبرزها ال�سفارتان الهولندية والأ�سرتالية.
ثانياً :اإلسرتاتيجيات الوطنية املعنية بشؤون املرأة

�أ .اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن ،الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة
الأردنية ()2017-2013

َ
اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن
�أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة،
والإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية ( )2017-2013بد ًال من اخلطة الإ�سرتاتيجية
للمر�أة يف الأردن ( )2015-2012التي كانت تنوي �إطالقها.
وتتناول الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية ثالثة حماور متعلقة باملر�أة ،هي:
 .1الأمن الإن�ساين واحلماية االجتماعية /التمكني االجتماعي .وي�شمل هذا املحور :املر�أة
والتعليم ،املر�أة وال�صحة ،العنف �ضد املر�أة ،املر�أة والبيئة والتغري املناخي.
 .2التمكني ال�سيا�سي للمر�أة وامل�شاركة يف احلياة العامة.
 .3التمكني االقت�صادي للمر�أة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،تتناول الإ�سرتاتيجية حماور متقاطعة بني هذه املحاور الثالثة وهي:
 .1الثقافة املجتمعية الداعمة لتمكني املر�أة.
 .2الإعالم وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
 .3دمج النوع االجتماعي (اجلندر) بالت�شريعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج واملوازنات
الوطنية.
 .4التطوير امل�ؤ�س�سي للمنظمات العاملة يف �إطار متكني املر�أة.
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لذلك ،تهدف الإ�سرتاتيجية �إلى توفري منظور �شامل يغطي جميع جماالت حياة املر�أة.
ولقد مت �إقرار هذه الإ�سرتاتيجية من ِقبل رئا�سة الوزراء وجمل�س الوزراء.
�أما بالن�سبة للخطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن ،فهي مبثابة خطة عمل �أكرث
تف�صي ًال وطو ًال من الإ�سرتاتيجية� ،إذ تركز على كيفية حتقيق الأهداف املت�ض َّمنة يف كل حمور
من املحاور الثالثة يف الإ�سرتاتيجية .وقد �أُعدت هذه اخلطة بجانب الإ�سرتاتيجية لت�ساعد
اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة و�شركاءها يف عملية تطبيق الإ�سرتاتيجية؛ بحيث
و�ضعت لكل هدف رئي�س �أهداف ًا فرعية تو�ضح النتائج الالزمة لتحقيقه ،واملعايري الالزمة
لقيا�س ذلك ،واملنظمة امل�س�ؤولة عن التنفيذ ،واملنظمة امل�س�ؤولة عن جمع البيانات (لقيا�س ما
�إذا مت حتقيق الهدف �أم ال) ،والإطار الزمني وامل�ؤ�شرات االقت�صادية.
ت�شري الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية يف حمورها الأول (الأمن الإن�ساين واحلماية
االجتماعية /التمكني االجتماعي)� ،إلى النجاح الذي حققه الأردن يف ما يخ�ص توفري
التعليم وامل�ستويات العالية من التعليم املحققة بالن�سبة للإناث .وعلى خالف �إ�سرتاتيجيات
تلتها (مثل «ر�ؤية الأردن  ،)»2025ال ّ
حتذر هذه الإ�سرتاتيجية من انخفا�ض م�ستوى التعليم
العام والتعليم العايل ،بعد �أن كان الأردن يتبو�أ مركز ًا مرموق ًا يف التعليم .كما �إنّها ال ت�شري
�إلى الفروقات ال�شا�سعة يف م�ستويات التعليم بني املدار�س اخلا�صة واملدار�س احلكومية،
والفروقات يف م�ستويات التعليم بني العا�صمة واملحافظات امل�شار �إليها يف «ر�ؤية الأردن .»٢٠٢٥
فهي ال توفر حتلي ًال دقيق ًا متعدد اجلوانب يعري االنتباه للفروقات بني الن�ساء تبع ًا للموقع
اجلغرايف والفئة االجتماعية .وعلى �سبيل املثال ،حقق تعليم الإناث يف الأردن م�ستويات
مرتفعة فعلي ًا ،لكن الفر�ص املتاحة للن�ساء يف املجتمعات الريفية والبادية ما زالت � ّ
أقل من
تلك املتاحة للن�ساء يف املناطق احل�ضرية.
وتن�ص الإ�سرتاتيجية على �أنّ الرعاية ال�صحية حقٌّ ّ
لكل مواطن ومواطنة ،وتناق�ش
اخلطوات الكبرية التي قطعها الأردن يف خف�ض معدل وفيات الأمهات والأطفال وحت�سني
الرعاية ال�صحية ما بعد الوالدة .مع ذلك ،ت�شدد الإ�سرتاتيجية على �أنه ما يزال الكثري
الذي يجب القيام به ملعاجلة الرعاية ال�صحية اخلا�صة باملر�أة؛ مثل مكافحة االكتئاب
بعد الوالدة ،و�سرطان الثدي ،ومعدالت اخل�صوبة واحلمل يف فرتات متقاربة .وال تناق�ش
الإ�سرتاتيجية �أهمية �إ�صالح الت�أمني ال�صحي ،ف� ْإن كانت الرعاية ال�صحية ح ّق ًا لكل مواطن
كما تن�ص الإ�سرتاتيجية ،ف�إنّ العمل على توفري الرعاية ال�صحية ال�شاملة جلميع الأردنيني
يجب �أن يكون ح ّق ًا من حقوق املر�أة و�أولوية وطنية.
وتناق�ش الإ�سرتاتيجية حقوق املر�أة ذات الإعاقة ،وت�شدد على �أهمية مفهوم الأمن االن�ساين،

8

تقرير حالة البالد :شؤون املرأة والنوع االجتامعي

والذي ي�شمل ح�صول املر�أة على االحتياجات الأ�سا�سية ،مثل الأمن الغذائي ،وامل�أوى ،وامل�سكن
الكرمي ،والرعاية ال�صحية ،ال �سيما يف �سن ال�شيخوخة �أو عند الفقر� .إال �أنّ الإ�سرتاتيجية ال
تو�ضح كيفية منح هذه احلقوق ل�صاحبتها� .أي�ض ًا ،ال تو�ضح الإ�سرتاتيجية �أهمية �إن�شاء بنية
حتتية ونوعية متكّن الن�ساء ذوات الإعاقة من امل�شاركة الكاملة يف احلياة العامة واخلا�صة.
وت�ؤكد الإ�سرتاتيجية يف املحور الثاين (التمكني ال�سيا�سي للمر�أة وامل�شاركة يف احلياة
العامة)� ،أن من املمكن قيا�س الدميقراطية من خالل م�ستوى متكني جميع املواطنني -الذكور
والإناث ،وب�صرف النظر عن العرق �أو اللغة �أو الدين -يف ما يتعلق بحكم �ش�ؤونهم وحياتهم
ن�سب الن�ساء يف املنا�صب
العامة وقدرتهم على امل�شاركة يف �صنع القرار .وتوفر الإ�سرتاتيجية َ
ال�سيا�سية ومنا�صب �صنع القرار� ،سواء كانت باالنتخاب �أو بالتعيني ،وكذلك يف ع�ضوية
الأحزاب ال�سيا�سية ،والقطاع اخلا�ص ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وال�سلطة الق�ضائية .وتك�شف
الأرقام �أن �أعلى متثيل للن�ساء هو يف ع�ضوية الأحزاب ال�سيا�سية ( ،)%29.1يليه يف املجال�س
البلدية ( .)%25بينما تهدف الإ�سرتاتيجية �إلى زيادة متثيل املر�أة يف جميع جوانب احلياة
العامة� ،إلى ما ال يقل عن .%30
ويالحظ �أنّ الإ�سرتاتيجية تتجاوز اجلهود الأخرى يف جمال �ش�ؤون املر�أة وحقوقها ،حا�صر ًة
َ
قيا�س ح�ضور املر�أة مبدى متثيلها يف جمل�س النواب.
ت�شري الإ�سرتاتيجية يف املحور الثالث (التمكني االقت�صادي للمر�أة) �إلى �أنّ ن�سبة بطالة
َ
�ضعف ن�سبة بطالة الذكور ،وحتدد الإ�سرتاتيجية خم�سة �أهداف فرعية �ضمن
الإناث ت�شكل
هذا املحور:
 .1متكني املر�أة لكي ت�سهم يف احلياة االقت�صادية.
 .2رفع ن�سبة م�شاركة املر�أة يف ريادة الأعمال.
 .3تفعيل طاقات املر�أة العاملة يف املنزل �أو يف العمل غري املنظم و�إدماجه يف ح�سابات
االقت�صاد الوطني.
 .4ت�أمني اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي للمر�أة الفقرية بعامة ،ويف الريف والبادية
بخا�صة.
 .5ت�أمني اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي للمر�أة املعيلة للأ�سرة ،للإ�سهام يف تخفي�ض
�أعبائها .ويتم مناق�شة هذا املحور من اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن،
بتف�صيل �أكرث مع وجود خطة عمل وا�ضحة لتحقيق الأهداف الرئي�سية للإ�سرتاتيجية.
ٍ
ين�ص على متكني املر�أة
�إنّ الهدف الأول من اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردنّ ،
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لكي ت�سهم يف احلياة االقت�صادية .وتقوم اخلطة بتحديد �أهداف متعددة ،منها زيادة م�شاركة
وحتدد م�شاريع معينة لتحقيق هذا الهدف ،من بينها :م�شاريع توظيف
املر�أة يف �سوق العمل،
ّ
للن�ساء يف املناطق االقت�صادية املهم�شة ،م�شاريع توظيف وطنية ،م�شاريع �صناعية ،بالإ�ضافة
�إلى م�شاريع لتدريب الن�ساء الباحثات والعاطالت عن العمل من ذوات االحتياجات اخلا�صة.
و�أخري ًا ،تقرتح اخلطة الإ�سرتاتيجية حمالت وطنية لتوعية املجتمع حول �أهمية م�شاركة
املر�أة يف �سوق العمل .وبالتايل ،ف�إنّ معظم هذه امل�شاريع تركز على �إعداد املر�أة وتهيئتها
لت�شارك بفاعلية يف �سوق العمل ،وذلك بد ًال من التطرق ملعاجلة ق�ضايا احلقوق االقت�صادية،
مثل احلق يف احل�صول على وظيفة الئقة ،والأجر املعي�شي ،و�إعانات البطالة.
ما ورد �سابق ًا ّ
يدل على �أنّ الإ�سرتاتيجية تركز يف الغالب على (العامل« /الوكيل») �ضمن
نظرية « البنية والوكيل» ( .)Agent , Structureو َيفرت�ض هذا الرتكيز القائم على
العامل« /الوكيل» ( )Agent Based Solutionsيف جهود متكني املر�أة� ،أن م�شكلة الفقر تكمن
يف العامل ولي�س يف البنية ،لذلك ُيعتقد �أن متكني العامل هو الطريقة ملحاربة الفقر .وعندما
تدعو اخلطة الإ�سرتاتيجية �إلى �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص للن�ساء ،فهذا يعني �أن تكون الن�ساء
مت�ساويات مع الرجال يف االقت�صاد ،وهذا يختلف عن الدعوة �إلى العدالة االقت�صادية (نظام
ّ
ويدل ذلك على �أنّ الإ�سرتاتيجية تهدف
اقت�صادي يوفر للنا�س حقوق ًا اقت�صادية معينة).
�إلى متكني املر�أة يف البنية كما هي ،بد ًال من تغيري البنية ل�ضمان املزيد من الأمن االقت�صادي.
ومن املعايري الأخرى :زيادة م�ستوى توظيف الإناث والذكور الأردنيني يف القطاع اخلا�ص
قطاعي الزراعة والتجارة ،وت�شجيع الن�ساء على العمل يف القطاعات املهنية ،وتغيري
ويف
َ
تف�ضيالتهن ،لتلبية احتياجات �سوق العمل ،ولي�ستمر امل�ستثمرون يف هذا االجتاه املبني على
احللول القائمة على العامل« /الوكيل».
وبينما تركز غالبية الأهداف على تغيري امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ،تقرتح اخلطة
الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن �سيا�سات وتغريات يف بيئة العمل ،مثل �ساعات العمل
املرنة ،وتطبيق قانون احل�ضانة (الذي يتطلب من كل �صاحب عمل تعمل لديه � 20أم ًا �أو �أكرث،
توفري ح�ضانة لأطفالهن) ،وتوفري حق املر�أة ل�ساعة ر�ضاعة واحدة يومي ًا .والأهم من ذلك،
�أن الإ�سرتاتيجية تعمل على توفري حقوق املر�أة يف الأجور املت�ساوية.

10

تقرير حالة البالد :شؤون املرأة والنوع االجتامعي

 -التقييم

ً
إ�سرتاتيجية �شاملة� ،إذ حتتوي على �أكرث من
تعد الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية �
ّ
 500م�ؤ�شر ،وتقدم جداول وخططاً مف�صَّلة حول كيفية املتابعة وماهية الربامج التي يجب
ت�شغيلها وكيفية تقييم الإ�سرتاتيجية .ولكن الهيكل املحدد لكيفية القيام بذلك عملي ًا غري
وا�ضح .ويبقى التحدي الأكرب للإ�سرتاتيجية� ،أنّ اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ال
متتلك القدرة على الإ�شراف على تنفيذ الإ�سرتاتيجية ،ال من الناحية املالية وال من ناحية
توفر الكوادر.
وتكمن امل�شكلة الرئي�سية للإ�سرتاتيجية يف التنفيذ والتطبيق العملي ملا تت�ض ّمنه من
مقرتحات .فبد ًال من كونها خطة تف�صيلية حتدد ما يجب �أن تقوم به كل وزارة �أو منظمة
�أو مركز �أبحاث ،تعتقد اخلبريات �أنها يجب �أن تكون �إ�سرتاتيجية وا�سعة تف�سح املجال �أمام
الوزارات واجلهات املعنية الختيار اجلوانب املتعلقة بهم ،ثم القيام بتنفيذ ما ورد فيها.
ويف اخلطط الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية ،تهدف اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة� ،إلى
العمل على تطوير �آلية عمل بد ًال من الرتكيز على نتائج ملمو�سة .فبهذه الطريقة ،ميكن لكل
ُ
العمل على تنفيذ �آلية عمل بحيث تكون م�س�ؤولة عن تنفيذ �إ�سرتاتيجيتها اخلا�صة بها
جهةٍ
بناء على �إر�شادات اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة .ثم ميكن للحكومة العمل على
ً
تطوير الهيكل واملعرفة واخلربة املنا�سبة لتنفيذ الإ�سرتاتيجية .وبهذه الطريقة ،ميكن لكل
وزارة �أن تدر�س وحتدد الإ�سرتاتيجيات املرتبطة بها والتي تتقاطع مع عملها.
ويف ما يتعلق بالر�صد والتقييم للإ�سرتاتيجية ،ف�إن �أكرب م�شكلة ،كما بينت اللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،هي �أن امل�شروع الذي مت و�ضعه لر�صد الإ�سرتاتيجية وتقييمها مت
�إن�شا�ؤه من ِقبل �شركة مت حلُّها بعد فرتة ق�صرية من و�ضع امل�شروع .فبقيت اللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة من دون برنامج لر�صد اخلطة الإ�سرتاتيجية املعقّدة وتقييمها ،ما
َ
اللجنة �إلى تقييم اخلطة ب�أثر رجعي .وهذا ميثل تقييم �آلية العمل� ،إذا مت الو�صول
ا�ضطر
�إلى النتائج املرغوبة ،بد ًال من تقييم الأثر يف حال كانت التغيريات يف النتائج احلا�صلة ميكن
ن�سب �إلى الإ�سرتاتيجية نف�سها ولي�س �إلى �شيء �آخر.
�أن ُت َ
وقد َت َّ
و�ضح ل ّلجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة� ،أنه من �أجل مراقبة جناح الإ�سرتاتيجيات
امل�ستقبلية ،فمن املهم درا�سة ما �إذا كان التمويل املقدَّ م ي�ستجيب للإ�سرتاتيجية الوطنية
للمر�أة الأردنية ،و�إذا كان الأمر كذلك فيجب تو�ضيح كيفية حتقيق ذلك .ففي ظل وجود
خم�ص�ص لق�ضايا املر�أة والنوع االجتماعي (اجلندر) ،من ال�ضروري ا�ستخدام
متويل كبري
َّ
لوحة لقيا�س كيفية ا�ستجابة هذا التمويل جلوانب معينة من الإ�سرتاتيجية .كما ينطبق
الأمر نف�سه على تنظيم م�شاريع املجتمع املدين .بهذه الطريقة ت�ستطيع الدولة مراقبة ما
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مت �إجنازه بالفعل وتقييمه.
ومن امل�شاكل الرئي�سية الأخرى للإ�سرتاتيجية ،وجود مقاومة كبرية ل�شمول الن�ساء ال�سوريات
فيها .عندما اقرتحت اللجنة هذه الإ�سرتاتيجية للمرة الأولى ،كان الهدف منها �إ�شراك
جميع الن�ساء يف الأردن ،ليكون ا�سمها «الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة يف الأردن» .لكن ،بعد
�أن رف�ضت احلكومة �إدراج الن�ساء غري الأردنيات ،فقد �أ�صبح ا�سمها «الإ�سرتاتيجية الوطنية
للمر�أة الأردنية».
امل�شكلة الكربى هي �أنّ الإ�سرتاتيجية مل ت�صبح وثيقة مرجعية توجيهية للحكومة يف ما
يتعلق بالنوع االجتماعي (اجلندر) ،وكان بالإمكان ا�ستخدامها كخطة رئي�سية حتدد �سيا�سة
احلكومة ،حتى �إذا ما �أرادت �أيّ جهة مانحة �أو مموِّلة العملَ يف ما يخ�ص النوع االجتماعي
بناء على �أولويات الإ�سرتاتيجية .فهذه
(اجلندر) ،ت�ستطيع احلكومة حتديد ما يجب عمله ً
لي�ست الطريقة التي يتم بها حتديد الأمور حالي ًا ،وبد ًال من ذلك ،ف�إنّ �أي وزارة تعمل مع جهة
ُ
اجلهة املانحة دون الرجوع �إلى الإ�سرتاتيجية .وهذا
مانحة �أو مم ِّولة تعمل على ما تقرتحه
يتعار�ض مع هدف الإ�سرتاتيجية كقوة توجيهية لل�سيا�سة املتعلقة باملر�أة.
ولكي يتم التطبيق الفعلي للإ�سرتاتيجية ،يجب على الدولة �أن تنظر �إليها ك�أولوية وطنية.
ومبا �أن احلكومة اعتمدت الإ�سرتاتيجية ،فيجب �أن نكون الإ�سرتاتيجية م�صدر توجيه
جلميع �سيا�سات احلكومة املتعلقة باملر�أة والنوع االجتماعي (اجلندر).
ب .الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ()2020 - 2011

عندما ُ�سئلت املر�أة الأردنية عن امل�شاكل التي تواجه الأردن ،كانت الإجابة الأكرث تكرار ًا
وانت�شار ًا :الفقر والبطالة .يف ما يلي �إح�صائيات ت�شري �إلى الق�ضايا املختلفة التي تواجهها
املر�أة الأردنية اليوم ،وفق ًا لتقرير تقييم �أداء احلكومة (مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية،
:)2017
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�إجابات الن�ساء الأردنيات حول �أبرز امل�شاكل التي تواجه الأردن يف الوقت احلا�ضر ()%
البطالة
الفقر

23.8
20.0

ارتفاع الأ�سعار وغالء املعي�شة
الو�ضع االقت�صادي العام
الف�ساد ب�شكل عام (الوا�سطة واملح�سوبية)
الأمن الداخلي واخلارجي والتحديات ال�سيا�سية
م�شاكل اخلدمة االجتماعية
�أزمة الالجئني والعمال الأجانب
ال توجد م�شاكل
�أخرى

0.3

املجموع

%100

24.5
17.3
3.7
1.8
4.3
3.6
0.7

وت�ؤكد �أرقام دائرة الإح�صاءات العامة (م�سح العمالة والبطالة الربع الثاين)2017 ،
َ
انخفا�ض م�شاركة املر�أة يف القطاع االقت�صادي الر�سمي� ،إذ ال تتجاوز ن�سبتها  .%17.3وكان
ترتيب الأردن  142من �أ�صل  144من حيث امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة وفق ًا لدرا�سة �أ�صدرها
مركز الفينيق للدرا�سات االقت�صادية واملعلوماتية ،بعنوان «امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة
يف الأردن ..واقع وحتديات القطاع اخلا�ص» ( .)2016وبلغت ن�سبة البطالة بني الإناث يف
الأردن حوايل  ،%31.2وهي �أكرث من �ضعف ن�سبة الرجال (( )%14.7دائرة الإح�صاءات
العامة  .)2017بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنّ الرواتب �أقل من خط الفقر وال ت�ضمن تغطية
تكاليف املعي�شة� .إذ يح�صل ثلث العمال الأردنيني العاملني يف القطاع اخلا�ص على  270دينار ًا
�شهري ًا ،وهذا يعني �أن القوة العاملة يف القطاع اخلا�ص فقرية.
يعد
وقد جاءت الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ( )2020-2011لت�ؤكد �أن خلق فر�ص عمل ّ
من �أهم �أولويات الأردن .وتو ّفر الإ�سرتاتيجية حتلي ًال ل�سوق العمل الأردين من �أجل تخطيط
كيفية مكافحة البطالة وخلق فر�ص العمل.
وتن�ص الإ�سرتاتيجية على �أن م�ستويات البطالة مل تنخف�ض ،مع �أن االقت�صاد الأردين منا
بن�سبة  %6.7بني عامي  2000و .2008ويرجع ذلك �إلى �أنّ معظم الوظائف التي ن�ش�أت خالل
هذه الفرتة كانت يف القطاع العام ،و�أن معظم الوظائف التي مت �إن�شا�ؤها يف القطاع اخلا�ص
كانت م�شغولة بالعمالة الأجنبية .وت�ستنتج الإ�سرتاتيجية �أن املطلوب هو خلق املزيد من
فر�ص العمل بالتزامن مع رفع معدل الأجور وحت�سني ظروف العمل للأردنيني .وللقيام بذلك،
مف�صلة حول العمال الأردنيني وطبيعة االقت�صاد الأردين.
تجُ ري الإ�سرتاتيجية درا�سة َّ
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ويتم تناول النوع االجتماعي (اجلندر) كوحدة حتليل ثابتة يف الإ�سرتاتيجية ،ومن خالل
توفري �إح�صاءات حوله ،ت�ضمن الإ�سرتاتيجية �أن طبيعة البطالة تبع ًا للنوع االجتماعي
ت�صبح وا�ضحة ومرئية.
وتدح�ض الإ�سرتاتيجية املقولة ال�شائعة �إنّ الأردنيني ّ
يف�ضلون العمل يف القطاع العام لأنهم
معدو الإ�سرتاتيجية �أن تف�ضيل العمل يف
يعتقدون �أنه �أف�ضل من القطاعات الأخرى� .إذ ي�ؤكد ُّ
القطاع العام «خيا ٌر عقالين» بالنظر �إلى الفوائد وظروف العمل التي يوفرها القطاع العام،
فاملوظفون يف هذا القطاع يحظون باال�ستقرار وال�ضمان االجتماعي .ويتوافق هذا التحليل مع
الأدبيات املن�شورة حول توظيف الن�ساء والتي ت�شدد على �أهمية �ضمان حقوق العمل من �أجل
زيادة القوى العاملة الن�سائية.
ويت�ضح �أن املر�أة �أكرث تف�ضي ًال للعمل يف القطاع العام ،لأنه يوفر مزايا ،مثل احل�صول على
�إجازة �أمومة �أطول ،و�ساعات عمل �أق�صر ،ومزايا م�ضمونة مثل ال�ضمان االجتماعي والت�أمني
ال�صحي .بالإ�ضافة �إلى �أن قانون العمل يف القطاع اخلا�ص �أكرث عر�ضة لالنتهاكات .فعلى
عك�س الإ�سرتاتيجيات الأخرى؛ مثل اخلطة الإ�سرتاتيجية لتمكني املر�أة يف الأردن ،ال ت�ؤيد
الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل �أن العاملني يتغريون ويتكيفون لتلبية احتياجات �سوق
العمل .وبد ًال من ذلك ،ت�ؤكد هذه الإ�سرتاتيجية �أن �أف�ضل طريقة خلف�ض البطالة هي �ضمان
�أن تكون ظروف العمل كرمية و�آمنة .وتتوافق هذه التو�صية مع الكثري من حتليالت نظرية
امل�ساواة بني اجلن�سني .وتقرتح الإ�سرتاتيجية ،بد ًال من �أن تخف�ض املر�أة الباحثة عن العمل
َ
من ّ
ظروف عمل �أف�ضل للن�ساء من �أجل اجتذاب
توقعاتها ،وجوب �أن يو ّفر القطاع اخلا�ص
مزيد منهن للعمل فيه .وت�شمل هذه التح�سينات منح �إجازات �أمومة �أطول ،وتوفري دور ح�ضانة
مي�سورة التكلفة ومفيدة للموظفني الذين لديهم �أطفال.
وامل�شكلة الثانية التي ت�شري اليها الإ�سرتاتيجية ،هي �أن فر�ص العمل التي ُتن�ش�أ تكون غالب ًا
لغري الأردنيني� .إذ يدخل � 45ألف �أردين �إلى اجلامعات الأردنية �سنوي ًا ،يف حني ين�ضم � 6آالف
�إلى كليات املجتمع .ويف املتو�سط ،هناك  � 40ألف طالب جامعي يتخرجون كل عام� ،إال �أنّه
ال يوجد �سوى � 24ألف فر�صة عمل خلريجي اجلامعات .وبح�سب الإ�سرتاتيجية الوطنية
للت�شغيل ،يتم �إن�شاء غالبية الوظائف (� 46ألف وظيفة) للذين يحملون �شهادة الثانوية
العامة �أو ما دونها .وبالتايل ،هناك فرق كبري بني جان َبي العر�ض والطلب يف �سوق العمل.
ويزداد الأمر تعقيد ًا ب�سبب العمالة الوافدة التي ُت�ستو َرد لتلبية احلاجة �إلى العمالة غري
ي�صدر �سوق العمل الأردين عمالة ذات مهارة عالية ف�إنه ي�ستورد العمالة غري
املاهرة .فينما ّ
املاهرة .وهناك ُبعد جندري لطبيعة �سوق العمل الأردين؛ لأنّ معظم الن�ساء العاطالت عن
القطاعني اللذين يوظفان
ويعد التعليم وال�صحة
العمل متعلمات ويتمتعن مبهارات عالية.
ّ
َ
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الن�سبة الأكرب من الن�ساء العامالت .فـ  41.8٪من الن�ساء العامالت يعملن يف التعليم ،بينما
تعمل  15.3٪منهن يف القطاع ال�صحي .وي�شار هنا �إلى �أنّ العديد من املحللني يرون �أن ارتفاع
ن�سبة الن�ساء العامالت يف هذين القطاعني هو نتيجة ل�سيا�سات الدولة الن�شطة واال�ستثمارات
احلكومية فيهما.
َ
االختالف والتناق�ض اجلغرايف يف فر�ص العمل .فمن �أهم تو�صيات
وتراعي الإ�سرتاتيجية
الإ�سرتاتيجية العمل على توفري و�سائل نقل عامة �آمنة وبكلف مقبولة على ال�صعيد الوطني،
وذلك �إلى جانب ت�شجيع ال�صناعة على االنتقال �إلى املحافظات ودعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة فيها يف جمال الت�سويق ويف جماالت �أخرى .هنا مرة �أخرى ،تراعي تو�صيات
الإ�سرتاتيجية وتتوافق مع املطالب الأكادميية الن�سوية التي ُتظهر �أن توفري و�سائل نقل
عامة �آمنة وبكلف مقبولة �أمر �ضروري لزيادة القوة العاملة الن�سائية.
َ
ُ
العمالة
العمالة الأجنبية
وتن�ص الإ�سرتاتيجية على �أن � ّأي �سيا�سة يجب �أن ت�ضمن �أن ُتكمل
الأردنية ال �أن ت�أخذ مكانها .وال تعرج الإ�سرتاتيجية على هذا مبا فيه الكفاية ،يف الوقت الذي
يجب فيه جعل الهدف الرئي�س لأي �إ�سرتاتيجية ا�ستثمارية �أو اتفاقية جتارية ،خلق فر�ص
عمل للأردنيني وحماية ال�صناعات الأردنية والعاملني الذين يعملون فيها .وقبل التوقيع
على � ّأي اتفاقية جتارية ،يجب درا�سة ت�أثري هذه االتفاقية من منظور خلق فر�ص العمل
وحماية ال�صناعة املحلية .كان من املمكن جتنب تدمري قطاع �صناعة الأحذية الأردنية (و�إن
كان قطاع ًا �صغري ًا) لو كانت حماية هذا القطاع من �أولويات احلكومة عند توقيع اتفاقية
التجارة مع ال�صني .وباملثل ،يجب النظر �إلى الأزمة احلالية يف �صناعة الألبان كنتيجة لغياب
حماية ال�صناعات املحلية.
ال تتطرق الإ�سرتاتيجية �إلى م�شكلة �ضمان حقوق العمال حني توظيفهم ،ال �سيما امل�شاكل
التي ت�صاحب �أولئك الذين ُي َع َّينون بعقود (اجتاه متزايد و�أكرث �شيوع ًا ،حملي ًا وعاملي ًا).
تو�سع العمل التنموي وازدادت املنظمات غري
وبالنظر �إلى الدور اجليو�-سيا�سي للأردن ،فقد ّ
احلكومية ب�شكل هائل يف ال�سنوات الأخرية  -بدء ًا من احلرب الأهلية يف لبنان واال�ستمرار
يف �إعادة توزيع العديد من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية �إلى الأردن يف �أعقاب
«الربيع العربي» .وجلب قطاع املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية العديد من الفر�ص
والوظائف ذات الأجور املرتفعة ،والتي ا�س ُت ِغلَّت من ِقبل الكثري من الن�ساء .ومع ذلك ،ي�ستخدم
هذا القطاع �شك ًال جديد ًا للتوظيف ،هو التوظيف بعقود .هذه امل�شكلة لي�ست حم�صورة
بالأردن ،بل هي ظاهرة عاملية� ،إال �أنّ هذا ال يقلل من �ش�أنها وتداعياتها .فالتوظيف مبوجب
عقد يجلب معه و�ضع ًا غري م�ستقر وغري م�ضمون ،لعدم توفر الأمان الوظيفي ،ولأن الوظيفة
لي�ست دائمة� ،إذ تتوقف بعد فرتة زمنية حمددة ،ويف كثري من الأحيان دون وجود � ّأي �شكل
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من �أ�شكال ال�ضمان االجتماعي �أو الراتب التقاعدي �أو الت�أمني ال�صحي .ويف حني �أنّ الرواتب
ال�سخ ّية ملوظفي امل�ستوى الأعلى تع ِّو�ض يف الغالب عن هذا النق�ص يف املزايا والأمن الوظيفي،
ف�إنّ الوظائف ذات امل�ستوى املتو�سط �أو الأدنى تبقى مب�ستويات �أجور متدنية وعدم وجود
فائدة م�ضافة و�أمان وظيفي .وي�شار �إلى �أن التوظيف بطريقة العقود ال يقت�صر على املنا�صب
العليا� ،إذ تلج�أ املزيد من القطاعات �إلى التوظيف التعاقدي ،كما هي احلال يف قطاع الكهرباء.
تناق�ش الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل الآثار ال�ضارة التي ت�سببها القوانني ال�صارمة يف ما
يتعلق بالقطاع غري املنظم .ومع �أن البعد اجلن�ساين لهذا ال يتم تف�صيله يف الإ�سرتاتيجية،
تبقى �أهميته موجودة .ومبا �أن العديد من الن�ساء يعملن يف القطاع غري املنظم ،ف�إنهن يعانني
ب�شكل كبري من عدم وجود عقود عمل وعدم االن�ضواء حتت مظلة ال�ضمان االجتماعي.
وترى الإ�سرتاتيجية �أن احلل ال ميكن �أن يكون بب�ساطة حتويل القطاع غري املنظم �إلى قطاع
اقت�صادي منظم ،لأن التكاليف املرتبطة بهذا االنتقال قد ت�ؤدي �إلى تدمري فر�ص العمل
املوجودة.
ويف حني �أنّ الإ�سرتاتيجية هي وثيقة عملية تقوم على حتليل امل�شاكل القائمة و�إيجاد حلول
عملية� ،إال �أنّها ال تتوقف عن الت�أكيد �أن املواطنني لهم حقوق �أ�سا�سية .وبالتايل ،تن�ص
الإ�سرتاتيجية على �أنّ من حق جميع العاملني احل�صول على حماية اجتماعية وت�أمني �صحي
ب�صرف النظر ع ّما �إذا كان العامل يعمل يف القطاع اخلا�ص �أو يف القطاع العام وب�صرف النظر
�أي�ض ًا عن حجم املنظمة التي يعمل لديها.
ويف امللخ�ص� ،إنّ م�ستوى م�شاركة املر�أة يف �سوق العمل منخف�ض .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كلما
كانت املر�أة �أكرث تعليم ًا كانت فر�ص العمل لديها �أقل ،وهذا عك�س ما يحدث للرجل .وبح�سب
تقرير لدائرة الإح�صاءات العامة ( ،)2018ف�إن م�ستوى البطالة للإناث اللواتي يحملن
�شهادة البكالوريو�س �أعلى ثالث مرات مقارنة بالذكور حاملي ال�شهادة نف�سها .ونتيجة لذلك،
ال ت�ستفيد املر�أة كثري ًا من فر�ص العمل التي تن�ش�أ يف كل عام ،بخا�صة �أن معظم فر�ص العمل
املتوفرة ال ت�ستهدف املتعلمني تعليم ًا عالي ًا .لهذا ف�إن هناك نقطة �ضعف على م�ستوى التخطيط
يف ما يتعلق بطبيعة البطالة والبعد اجلندري لها ،فمعظم الوظائف التي يتم �إن�شا�ؤها ال تعالج
بطالة الإناث .وهنا من املهم �أي�ض ًا التنويه �إلى الن�ساء ذوات الإعاقة .فن�سبة ذوي الإعاقة
من الأردنيني تبلغ  ،%13معظمها من الن�ساء .وبح�سب البيانات %2 ،فقط من الن�ساء ذوات
الإعاقة هن من املتعلمات .وينبغي �أن تكون هذه الفئة م�ستهدَ فة يف � ّأي �إ�سرتاتيجية للت�شغيل،
لتهيئة البنية التحتية والقوانني لو�ضع الت�سهيالت الالزمة لكي تتعلم الن�ساء ذوات الإعاقة
ويعملن.
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وتقرتح الإ�سرتاتيجية �أنه يجب ت�سهيل م�شاركة املر�أة ،من �أجل زيادة م�شاركتها يف �سوق العمل.
ويتم ذلك من خالل توفري معلومات وا�ضحة عن فر�ص العمل املتوفرة ،وتوفري قوائم للربامج
القائمة يف القطاع اخلا�ص ،وتوفري م�ستحقات الأمومة ،وتوفري دور ح�ضانة ميكن االعتماد
عليها وبكلف مقبولة وجودة عالية للوالدين العاملني .وت�ؤكد الإ�سرتاتيجية �أن توفري و�سائل
نقل عامة ميكن االعتماد عليها وبتكلفة مقبولة �أمر �أ�سا�سي لزيادة عمالة الن�ساء .ومع ذلك،
ف�إنّ �إ�سرتاتيجية قطاع النقل الوطنية طويلة املدى ( ،)2012رغم اعرتافها ب�أن املواطنني
يجب �أن يكونوا يف �صميم �سيا�سة النقل ،ال ت�أخذ النوع االجتماعي (اجلندر) واالحتياجات
املختلفة للن�ساء والرجال بعني االعتبار.
مف�ص ًال للح�ضانات ،وهو م�شروع دعم تفعيل و�إن�شاء
وقد ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية م�شروع ًا َّ
احل�ضانات يف القطاعني العام واخلا�ص ،حيث مت ت�شغيل  22ح�ضانة مرخَّ �صة وعاملة ،وهناك
 26ح�ضانة حتت الإن�شاء ،حيث مت �إحالة عطاءات خا�صة بها ،وهي قيد التنفيذ.

 -التقييم

الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ( )2020-2011وثيقة مدرو�سة جيد ًا ،وتقدم حتلي ًال هيكلي ًا
�شام ًال لالقت�صاد و�سوق العمل الأردين .ورمبا تكون واحدة من �أهم الدرا�سات القيمة يف �سوق
العمل الأردين ،وبالتايل ف�إنها توفر م�صدر ًا غني ًا للباحثني و�صانعي ال�سيا�سات على حد �سواء.
وتراعي الإ�سرتاتيجية النوع االجتماعي (اجلندر) ،وهو متغري ُيعر�ض عرب الإ�سرتاتيجية
ب�أكملها.
امل�شكلة الكربى �أنّ هذه الإ�سرتاتيجية مل يتم تنفيذها رغم تخ�صي�ص �أموال كافية� ،إذ كان من
املف َ
رت�ض �أن يغطي �صندوق الت�شغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني معظم الربامج� ،إال �أنه
مل يتم �سوى دفع رواتب املديرين! وقد اجتمعت جلنة ملقابلة خرباء لتحديد َمن �سري�أ�س كل
م�شروع ،و�أو�صت اللجنة مبر�شحني ٍّ
لكل من �شواغر الإدارة الثمانية� .إال �أنه مل يتم االلتزام
بذلك ومت تعيني �أ�شخا�ص مل يخ�ضعوا لإجراءات املقابلة يف هذه املنا�صب..
يعتقد املتخ�ص�صون �أن هناك العديد من الأ�سباب لعدم تطبيق الإ�سرتاتيجية ،ومنها:
 .1كانت هناك م�شاكل �سوء الإدارة .فلم تتم م�أ�س�سة تنفيذ الإ�سرتاتيجية .وقد �أو�ضح �أحد
امل�ست�شارين املعنيني بتطوير الإ�سرتاتيجية �أنه عندما ترك ال�شخ�ص الرئي�سي الذي
َ
الفريق التنفيذي لها ،ظل الفريق دون املعرفة واخلربة
عمل على تطوير الإ�سرتاتيجية
والدراية الكافية ،وبالتايل دون ال�سلطة ملتابعة ا�ستمرارية التنفيذ .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
مل يكن هناك عملية متابعة وا�ضحة ل�ضمان تنفيذ الإ�سرتاتيجية.
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 .2وجود معار�ضة كبرية للإ�سرتاتيجية ،من ِق َبل �أ�صحاب نفوذ ي�ستفيدون من وجود عمالة
أيد �أردنية.
�أجنبية �أكرث من ا�ستفادتهم من التغيريات املقرتحة فيها بخ�صو�ص ت�شغيل � ٍ
 .3مثلما جرى يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية ،مل ت�صبح الإ�سرتاتيجية الوطنية
للت�شغيل وثيقة مرجعية توجيهية ل ّأي م�شروع حول التوظيف؛ �إذ بد�أت وزارة العمل ،على
�سبيل املثال ،بالعمل على م�شاريع مع جهات مانحة خارج نطاق الإ�سرتاتيجية.
 .4مل ت�صبح الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل �أولوية وطنية ،وميكن مقارنة ذلك مع
�إ�سرتاتيجيات �أخرى مثل �إ�سرتاتيجية ت�شجيع اال�ستثمار التي حت ّولت �إلى �أولوية وطنية.
� .5أدى التغيري امل�ستمر للحكومات واخلالفات بني ر�ؤى الوزراء املختلفني� ،إلى تغيري مقدار
العمل الذي �أُجنز على الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل.
�إنّ الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية والإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ،وثيقتان
�شاملتان ومدرو�ستان جيد ًا ،توفران التوجيهات املهمة من حيث النوع االجتماعي (اجلندر)
والعمالة .ويف حني �أنّ الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية ال تقدم حلو ًال هيكلية على
نطاق وا�سع ،ت�شري الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل �إلى حلول هيكلية ملمو�سة و�إلى التغيريات
يف االقت�صاد الكلي الالزمة ملواجهة البطالة .امل�شكلة الرئي�سية �أن كلتا الإ�سرتاتيجني مل
ُتنفَّذا ومل ت�صبحا من الأولويات الوطنية.
لكي تعمل � ّأي �إ�سرتاتيجية وطنية بنجاح ،يجب �أن ت�صبح �أولوية وطنية ومرجعية توجيهية
حد �سواء .ورغم �أنّه يتم �إنفاق الكثري من املبالغ على
للحكومة ومنظمات املجتمع املدين على ّ
�إنتاج هذه الإ�سرتاتيجيات؛ �إال �أنّه يتم تخزينها مبجرد كتابتها ودون اال�ستفادة منها يف كثري
من الأحيان ،ويتم تفوي�ض �إجراء �أبحاث جديدة (غالب ًا من م�صادر خارجية � ّ
أقل معرفة
بد من البدء يف تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات ال�شاملة التف�صيلية
بال�سياق الأردين) .وعليه؛ ال ّ
املتوفرة.
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ثالثاً :القضايا القانونية املعنية بشؤون املرأة والنوع االجتامعي
(الجندر)
�أ� .أبرز التطورات القانونية والتحديات املتعلقة ب�ش�ؤون املر�أة منذ عام 1999

 الد�ستورمن �أكرب احلواجز القانونية التي تواجه املر�أة� ،أن الد�ستور الأردين ال ي�ضع النوع االجتماعي
تن�ص املادة ( )6من الد�ستور
(اجلندر) من �ضمن الفئات التي يت�ساوى فيها جميع الأردنيني� .إذ ّ
على« :الأردنيون �أمام القانون �سواء ،ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات و�إن اختلفوا يف
ً
�صراحة على عدم التمييز بني
ين�ص
العرق �أو اللغة �أو الدين» .وهذا يعني �أن الد�ستور ال ّ
مف�صل على امل�ساواة يف املعاملة بني الرجل واملر�أة،
ين�ص ب�شكل َّ
اجلن�سني ،وال ّ
 قانون الأحوال ال�شخ�صيةمت �إ�صالح العديد من القوانني يف الأردن خالل الفرتة الأخرية ( ،)2018-2000ومن �أهمها
قانون الأحوال ال�شخ�صية عام  .2010و�شملت التغيريات ت�سهيل عملية تقدمي طلب الطالق
من ِق َبل املر�أة ،وزيادة املرونة يف عقود الزواج مبا يعزّ ز حقوق املر�أة يف الزواج والطالق،
وتو�ضيح الإجراءات الالزمة لتعدد الزوجات ،ومتديد فرتة ح�ضانة الأم لطفلها ،وت�سهيل
�إعالة الطفل ومدفوعات النفقة .بالإ�ضافة �إلى رفع احلد الأدنى ل�سن الزواج �إلى � 18سنة،
مع �إمكانية منح الإذن بالزواج ملن �أكمل خم�س ع�شرة �سنة من عمره ومل يكمل الثامنة ع�شرة
تن�ص عليها تعليمات منح الإذن بالزواج ملن
ً
ا�ستثناء ،يف حال حَتقُّق عدد من ال�شروط التي ّ
�أكمل اخلام�سة ع�شرة �سنة �شم�سية من عمره ومل يكمل الثامنة ع�شرة رقم ( )1ل�سنة ،2017
ال�صادرة مبوجب �أحكام املادة ( )10من القانون .فمث ًال �إذا تزوجت فتاة دون �سن الثامنة
ع�شرة ،ال ُي�سمح �أن يزيد فرق العمر بينها وبني زوجها امل�ستقبلي �أكرث من  15عام ًا� .إ�ضافة �إلى
ذلك ،يف حال زواج �شاب من فتاة مل تبلغ الثامنة ع�شرة بعد ،ال يجوز له �أن مينعها من ا�ستكمال
تعليمها وفق ًا للتعليمات.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مينح القانون مدة �أطول للأمهات لرعاية �أطفالهن (لغاية بلوغ الطفل 15

�سنة ،ثم ُي�س�أل الطفل �إن كان يرغب يف العي�ش معها �أو مع الأب)� .إال �أن هذا احلق ال ي�شمل
الأمهات امل�سيحيات اللواتي ال ميكنهن االحتفاظ ب�أطفالهن بعد بلوغهم ال�سابعة من العمر.
يعجل يف تنفيذ النفقة املحكوم بها للزوجة
كما �صدر نظام �صندوق ت�سليف النفقة الذي ّ

19

والأطفال وكبار ال�سن ومل�ستحقّها عند ّ
تعذر تنفيذها ،حيث ُر�صد مبلغ مليون دينار من امليزانية
العامة للدولة ل�سنة  2016لتفعيل �أحكام النظام ،وبد�أ ال�صندوق عمله وتقدمي خدماته
بافتتاح مكتب �صندوق ت�سليف النفقة يف ع ّمان بعد �إنهاء املتطلبات القانونية والتنظيمية.
ومبوجب اخلطة التنفيذية �سيتم افتتاح ثالثة مكاتب يف عام .2019
ورغم هذه التغيريات الإ�صالحية ،ما تزال هناك فروقات �شا�سعة يف احلقوق بني الرجل
واملر�أة عند النظر يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،خا�صة ما يتعلق بق�ضايا الزواج والطالق،
ورعاية الأطفال ،والإرث .ففي ما يخ�ص الطالق ،على املر�أة التي ترغب يف الطالق �أن تقدم
تربير ًا منطقي ًا لطلبها الطالق ،و�إن مل تفعل ف�إنّها تخاطر بفقدان حقوقها املالية يف حال
ّ
مت الطالق .باملقابل ،مل ُيفر�ض ذلك على الرجل ،الذي ب�إمكانه الطالق وفق ًا لرغبته.
وبخ�صو�ص تعدد الزوجات ،ن�صت التعديالت على �أنه يجب �إبالغ الزوجة الأولى �أن زوجها
قد تزوج بعد الزواج ،وال ت�ستطيع املر�أة منع زوجها من الزواج ب�أخرى حتى �إذا ا�شرتطت ذلك
يف عقد الزواج .وهذه خطوة �إلى الوراء ،ففي الزمن العثماين مث ًال� ،إذا ا�شرتطت الزوجة يف
يعد الزواج الثاين باط ًال .ويف ما يتعلق باملرياث،
عقد الزواج � ،اّأل يتزوج زوجها بامر�أة �أخرىّ ،
َيظهر عدم امل�ساواة هذا بني املر�أة والرجل يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ب�شكلني رئي�سني:
عدم م�ساواة الزوجة بزوجها ،وعدم م�ساواتها ك�أم باملقارنة بالأب يف ما يتعلق بالأطفال .ويف
�أح�سن احلاالت ،ترث املر�أة ح�صة ن�صف ما يرثه الرجل �ضمن �أفراد الأ�سرة .وينطبق هذا
القانون على امل�سلمني وعلى غري امل�سلمني على حد �سواء.
وتظهر مفاهيم الو�صاية والقوامة يف �صلب عدم امل�ساواة يف املعاملة بني املر�أة والرجل يف
قانون الأحوال ال�شخ�صية ،والتي تنعك�س يف عدم امل�ساواة بني الزوج وزوجته وبني الأب
تعد ولية نف�سها يف الزواج ،فال ميكنها �أن تز ّوج نف�سها دون
والأم .فاملر�أة ،على عك�س الرجل ،ال ّ
ول ّيها .والوالية هي العامل الرئي�س يف عدم امل�ساواة بني املر�أة والرجل �أمام القانون .يكمن
الأ�سا�س والتربير لهذا القانون ،يف اعتبار �أنّ الرجل هو املعيل للمر�أة ،وبالتايل لديه احلق يف
�أن يكون ولي ًا لأمرها� .إال �أنّ الواقع يك�شف �أنه يف ظل تزايد عدد الأ�سر التي تر�أ�سها ن�ساء يف
الأردن ،مل يعد الرجل هو املعيل الوحيد للأ�سرة.
�إ�ضافة �إلى ذلك� ،إنّ احلقوق املالية للمر�أة يف الزواج غري م�ضمونة .ورغم الت�أكيد على حق
املر�أة امل�سلمة يف النفقة ،ورغم �أن ال�شرع �س َمح لها بامتالك �أمالك خا�صة بها (على عك�س ما
املتح�صلة
حدث يف �أوروبا تاريخي ًا)� ،إال �أنّ قانون الأحوال ال�شخ�صية يجعل جميع الأموال
ّ
خالل الزواج ملْك ًا لل�شخ�ص الذي ُ�س ِّجلت با�سمه (وي�شمل هذا ملكية الأرا�ضي واملركبات) ،ما
مل يتم ت�سجيلها ب�شكل خا�ص با�سم الزوجة .وال توجد ن�صو�ص يف القانون حتمي حقوق املر�أة
يف الأموال املتح�صلة �أثناء احلياة الزوجية.
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وهناك م�شكلة رئي�سية �أخرى تواجه الن�ساء والأطفال ،تكمن يف مفهوم الن�سب .فالن�ساء
اللواتي يحملن �أطفا ًال خارج �إطار الزواج ،ال ميكنهن االحتفاظ ب�أطفالهن �إال �إذا اعرتف
الأب على �أن الطفل طفله .وهذا يعني �أن املر�أة ال متلك � ّأي حقّ لطفلها �إذا كان مولود ًا خارج
�إطار الزواج .ويطالب الن�شطاء �أن ُت�ستخدم اختبارات احلم�ض النووي لت�أكيد الأب ّوة .ورغم
جناحهم يف ت�ضمني اختبار احلم�ض النووي يف بع�ض احلاالت ،ما يزال ذلك ّ
متعذر ًا يف احلاالت
ويعد هذا انتهاك ًا حلقوق املر�أة كفرد وحلقوقها ك�أم .ففي حني ي�سمح
الناجتة عن االغت�صابّ .
القانون للرجل ب�أن يكون والد ًا� ،سواء كان متزوج ًا من �أ ّم طفله �أم ال ،ال ُي�سمح للمر�أة �أن تكون
�أم ًا و�أن حتافظ على طفلها �إال �إذا �سمح لها الأب بذلك� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ما يزال القانون مينع
الن�ساء من الإجها�ض ،حتى يف حاالت االغت�صاب.
مبني على الفقه الإ�سالمي وم�شتق من القر�آن ولي�س
�إنّ الزعم ب�أنّ قانون الأحوال ال�شخ�صية ّ
من القانون الإن�ساين ،ي�ضع عقبات كبرية �أمام ّ
كل َمن يحاول انتقاد القانون .فمع �أنّ ال�شريعة
تعد القانون الإلهي� ،إال �أنها لي�ست امل�صدر الوحيد وال امل�صدر الأ�سا�سي لهذا القانون .ومل
ّ
ُيخْ ِف امل�ؤلفون العثمانيون الذين كتبوا قانون الأ�سرة الأول الذي ي�ستند �إليه قانون الأحوال
ال�شخ�صية الأردين� ،أنّ م�صادرهم كانت مدار�س خمتلفة من الفقه الإ�سالمي املكتوبة من ِقبل
الرجال ،ولي�س الت�شريع الإلهي (القر�آن) والقوانني الأوروبية .ويف الواقع ،لقد كانوا مرنني
جد ًا وهم يختارون من الفقه ما يجب اتّباعه وما يجب جتنّبه.
وبالإ�ضافة �إلى امل�شاكل القانونية ،هناك م�شاكل يف تطبيق القوانني؛ فحتّى عندما تكون
للن�ساء حقوق معينة ،ف�إنهن ال يح�صلن عليها غالب ًا ،ومثال على ذلك حق املر�أة يف احل�صول
على النفقة .فمن حق املر�أة احل�صول على النفقة كون ذلك من الأ�سباب الرئي�سية التي تعطي
الزوج حقه يف احل�صول على طاعة زوجته .ومع ذلك ،عندما تذهب املر�أة �إلى املحكمة ،ف�إن
املبلغ الذي تتلقاه هو مبلغ قليل جد ًا.
�أي�ض ًا ،يف حني �أنّ الن�ساء لهن احلق يف ال�سفر مع �أطفالهن الآن� ،إال �أنّهن ما زلن بحاجة �إلى
وكفيل من الذكور يكفل الأم وطفلها حتى عودتهما .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ت�صريح من املحكمة
ٍ
كن �أولياء �أمور لأطفالهن خالل الفرتة
ومما يجدر ذكره� ،أنّ هناك العديد من الأمثلة لأمهات ّ
العثمانية ،لذلك ف�إنّ عدم قدرة املر�أة الآن �أن تكون و ّ
يل �أمر لأطفالها متثل م�شكلة حديثة
يدعي بع�ضهم.
ولي�ست ق�ضية تعود �إلى «ال�شريعة» �أو التاريخ الإ�سالمي كما ّ
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 قانون اجلن�سيةتن�ص املادة ( )3من قانون اجلن�سية الأردنية وتعديالته
يف ما يتعلق باجلن�سية واملواطنةّ ،
رقم ( )6ل�سنة � ،1954أنّه ُيعتبرَ �أردين اجلن�سية َمن ُولد لأب متمتع باجلن�سية الأردنية� .أما
الأم الأردنية فال ُيعترب ابنها �أردني ًا �إال يف حاالت بينتها الفقرة ( ،)4وهي �أن يكون االبن
مولود ًا يف اململكة الأردنية الها�شمية من �أ ّم حتمل اجلن�سية الأردنية و�أب جمهول اجلن�سية
�أو ال جن�سية له �أو مل تثبت ن�سبته �إلى �أبيه قانون ًا .ومل يتم �إ�صالح هذا القانون بعد ،وال
ت�ستطيع املر�أة الأردنية نقل جن�سيتها �إلى �أبنائها خارج هذه احلاالت� ،أو �إلى زوجها �إن كان
غري �أردين ،رغم �أنّ الرجل الأردين يتمتع بهذه احلقوق� .إنّ هذا القانون يعك�س عدم امل�ساواة
بني املر�أة الأردنية والرجل الأردين ،وينتهك حق الأم الأردنية وقدرتها على �أن تكون �أم ًا.
ومما يجدر ذكره �أنّ هذا القانون م�أخوذ من قانون اجلن�سية الربيطاين.
ورغم �أنّ قانون الإقامة و�ش�ؤون الأجانب ي�س ّهل �إقامة الزوجة الأجنبية للرجل الأردين �إذا
َطلب ذلك ،ف�إنّه ال يوفر املعاملة نف�سها للزوج الأجنبي للمر�أة الأردنية و�أبنائها.
� اّإل �أنّ احلكومة وعدت يف عام - 2014وبعد الكثري من املفاو�ضات -باالعرتاف ب�أبناء الأردنيات
كمجموعة تتميز عن بقية غري الأردنيني مبزايا معينة .وقد ُوعد �أبناء الأردنيات مبنحهم
حقوق ًا مدنية (مزايا) يف ما يتعلق بفر�ص العمل وفتح املهن املغلقة لهم والتعليم احلكومي العام
والرعاية ال�صحية احلكومية وملْكية العقارات واال�ستثمار واحل�صول على رخ�صة القيادة.
نظري ًا ،تهدف هذه املزايا ملنح �أبناء الأردنيات االعتبار القانوين الذي كانوا يفتقرون �إليه.
وكان من املف َ
رت�ض �إ�صدار بطاقات (هوية) وطنية لأبناء الأردنيات ل�ضمان ح�صولهم على
هذه املزايا التي ُي َ
نتظر �أن متنحهم احلقوق املدنية نف�سها التي يتمتع بها املواطنون الأردنيون
يف ما يتعلق بالتعليم والعمل على وجه اخل�صو�ص.
ولكن على م�ستوى التطبيق وعلى �أر�ض الواقع ،كانت التغريات �ضئيلة ،وكان اال�ستثناء الوحيد
لذلك ما يتعلق باخلدمات التي توفرها املدار�س وامل�ست�شفيات احلكومية .ويف تقرير ن�شرته
منظمة مراقبة حقوق الإن�سان (� )Human Rights Watchأ�شار الذين متت مقابلتهم
�إلى �أنّه كانت هناك حت�سينات كبرية يف هذين القطاعني .فقد قامت وزارة ال�صحة بتعميم
�أنظمة ملعاجلة �أبناء الأردنيات الذين ال ميلكون ت�أمين ًا �صحي ًا �أ�سو ًة بالأطفال الأردنيني الذين
ال ميلكون ت�أمين ًا �صحي ًا.
َ
معاملة الأجانب الذين يحتاجون �إلى ت�صاريح �إقامة
لكن �أبناء الأردنيات ما زالوا يعا َملون
�سنوية وت�صاريح عمل ،كما ُي َ
حظر عليهم ممار�سة مهن معينة (مهن مغلقة) والدرا�سة يف
اجلامعات احلكومية ،وال ميكنهم مت ّلك عقار �أو اال�ستثمار �أو حتى احل�صول على رخ�صة قيادة،
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يواجه احتمالية الرتحيل ،ف ُيحرم من حق العي�ش
ويف حال �إدانة � ّأي منهم بجرمية ،ف�إنه ِ
يف الأردن .ونتيجة لذلك ،يعي�ش ما يقرب من � 70ألف طفل من �أبناء الأردنيات يف الأردن
ك�أجانب ومن دون � ّأي حقوق م�ضمونة .وقد �أثريت هذه الق�ضية يف مناق�شات الربملان لقانون
العمل امل�ؤقت ل�سنة  2010لإقراره كقانون دائم.
وكادت املزايا املوعودة لأبناء الأردنيات ت�ضمن لهم عدم مواجهة هذه الأ�شكال من التمييز،
� اّإل �أن القوانني واملمار�سات مل يتم تغيريها بعد لتعك�س هذه املزايا املوعودة .وقد مت تقدمي
اقرتاحات لإعفاء �أوالد الأردنيات من �شرط احل�صول على ت�صاريح عمل . ،بالإ�ضافة �إلى �أن
يكون لهم احلق يف احل�صول على �إقامة دائمة ،والقدرة على متلُّك العقارات واحل�صول على
رخ�صة قيادة.
 قانون العمل�أجريت �إ�صالحات كثرية على قانون العمل وتعديالته رقم ( )8ل�سنة  ،1996من بينها ما جاء
يف املادة ( )29ب�أنه يحق للعامل �أن يرتك العمل دون �إ�شعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية
عن انتهاء اخلدمة وما يرتتب له من تعوي�ضات عطل و�ضرر وذلك يف حالة اعتداء �صاحب
َ
املعاقب
العمل �أو من ميثله عليه يف �أثناء العمل� ...أو ب�أي �شكل من �أ�شكال االعتداء اجلن�سي
عليه مبوجب �أحكام الت�شريعات نافذة املفعول .مما يعني �أن املر�أة لن تفقد � ّأي حق من حقوقها
يف حال تركت عملها ب�سبب التحر�ش اجلن�سي.
ومن الإ�صالحات املهمة الأخرى �أن العمال الزراعيني -ومنهم عدد كبري جد ًا من الن�ساء
الأردنيات العامالت يف وادي الأردن� -أ�صبحوا الآن خا�ضعني لقانون العمل .كما ُو�ضع نظام
خا�ص لتنظيم حقوق العاملني يف املنازل ،كاحل�صول على يوم عطلة �أ�سبوعية ،وانتظام �ساعات
العمل (ثماين �ساعات يف اليوم).
�إلى جانب ذلك� ،صدر قانون منع االجتار بالب�شر ،ويندرج حتته العمال الوافدون والعاملون
يف املنازل.
وهناك �أي�ضاً �إ�صالح �آخر مهم يتعلق بالعمل ،هو �إقرار نظام العمل املرن يف عام  .2017حيث
ي�سمح هذا الت�شريع للعمال العمل من املنزل ،و�أن يكون لدى العاملة �ساعات عمل مرنة ،و�أن
بناء على ح�ضوره ملقر العمل �أو
ُيق َّيم العامل و ُي َ
بناء على العمل الذي يقوم به ولي�س ً
حا�سب ً
غيابه عنه.
وقد ناق�ش الربملان قانون العمل امل�ؤقت ل�سنة  ،2010ويعمل نا�شطو حقوق املر�أة على تعديل
املادة ( )72بحيث ُتلزم � ّأي �صاحب عمل يوظف �أكرث من  15عام ًال (ت�شمل العاملني والعامالت)
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ممن لديهم �أطفال تقل �أعمارهم عن � 4سنوات ،ب�إقامة ح�ضانة� .إن �شمول الرجال يف التعديل
املقرتح �سيزيد من فر�ص بناء ُدور احل�ضانة ،و�سيقلل من التمييز �ضد توظيف املر�أة خوف ًا من
�أن يكون لديها �أطفال .وهناك اقرتاح ب�إقرار �إجازة الأبوة ملدة �أ�سبوع ،رغم �أن �إجازة الأبوة
وفق ًا لنظام اخلدمة املدنية هي ملدة يومني فقط.
ومع ذلك ،يوجد متييز بني الرجال والن�ساء يف قانون العمل ،من حيث �أنه ال ين�ص على امل�ساواة
بالأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل رغم م�صادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم ( )100اخلا�صة مب�ساواة العمال والعامالت يف الأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل .كما ال
ين�ص القانون على امل�ساواة يف جمال اال�ستخدام واملهنة ليتواءم مع اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم (.)111
 قانون ال�ضمان االجتماعي�شهد قانون ال�ضمان االجتماعي رقم ( )1ل�سنة � 2014إ�صالحات كبرية هو الآخر .ولتعزيز
امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء ا�ستحدث القانون ت�أمني الأمومة الذي كانت امل�ؤ�س�سة العامة
لل�ضمان االجتماعي قد بد�أت بتطبيقه يف �أيلول  ،2011مما يحفز �أ�صحاب العمل على ت�شغيل
الن�ساء وعدم اال�ستغناء عن خدماتهن حال زواجهن �أو قرب ا�ستحقاقهن لإجازة الأمومة.
وا�ستهدف قانون ال�ضمان االجتماعي جميع العاملني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب العمل
وال�شركاء العاملني يف من�ش�آتهم ،ويجوز تطبيقه على العاملني يف املنازل و َمن يف حكمهم وعلى
املن�ش�آت ،مما يعزز احلماية االجتماعية واالقت�صادية للن�ساء ،خا�صة العامالت يف املن�ش�آت
ال�صغرية كم�شاغل اخلياطة والتجميل.
وا�ستحدث القانون االنت�ساب االختياري لل�ضمان االجتماعي ،مما يتيح لربة املنزل الفر�صة
يف اال�شرتاك بال�ضمان االجتماعي.
و ُيعترب الزوج �أحد م�ستحقّي تقاعد زوجته املتوفاة يف ال�ضمان االجتماعي يف حال كان غري
قادر على العمل ب�سبب العجز وعدم مقدرته على العمل .ومع ذلك ،ما يزال القانون مييز �ضد
املر�أة ،كون الزوجة ت�ستحق الراتب التقاعدي لل�ضمان االجتماعي لزوجها ب�صرف النظر عن
حالتها ال�صحية.
فوفق ًا لأحكام القانون ،ف�إن راتب املر�أة املتوفاة �سواء توفيت وهي �صاحبة راتب تقاعدي
الرجل،
�أو ح�صلت الوفاة وهي م�شرتكة على ر�أ�س عملها ،يورث كام ًال مل�ستحقيه كما راتب ّ
مبن فيهم زوجها يف حال عجزه وعدم عمله ،وي�ؤول كام ًال �إلى �أبنائها ووالديها يف حال عدم
لن�صيب منه.
ا�ستحقاق الزوج
ٍ
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بينما �أتاح القانون للأرملة اجلمع بني ن�صيبها كام ًال من راتب التقاعد �أو االعتالل الذي ي�ؤول
�إليها من زوجها وبني �أجرها من العمل واجلمع بني ن�صيبها من رواتب التقاعد واالعتالل الذي
ي�ؤول �إليها من والديها و�أبنائها ،ويحق لالبنة التي تتقا�ضى راتب ًا تقاعدي ًا �أو راتب اعتالل
اجلمع بني هذا الراتب ون�صيبها من رواتب التقاعد �أو االعتالل التي ت�ؤول �إليها من والديها،
ُ
وي�ستمر �صرف احل�صة املرتتبة للأنثى ب�صفتها م�ستحقة يف حال عدم عملها �أو زواجها وب�صرف
النظر عن ُعمرها ،بالإ�ضافة �إلى منح الوالدة ن�صيبها من ولدها املتو َّفى دون � ّأي �شروط.
�إن املنطلق الذي ي�ستند �إليه هذا القانون على ما يبدو ،هو �أن العمل بالن�سبة ملعظم الن�ساء
اختياري ولي�س فر�ض ًا ،والدخل املت�أتي منه ٌ
دخل �إ�ضايف وكما ّ
يل ولي�س �ضروري ًا .ونتيجة لهذا
يعد راتب املر�أة واملزايا الأخرى التي حت�صل عليها من العمل� ،شيئ ًا �إ�ضافي ًا رفاهي ًا
االفرتا�ضّ ،
ميكن اقتطاع �أجزاء معينة منه ،بد ًال من اعتباره ح ّق ًا من حقوقها.
 قانون االنتخابمت تعديل قانون االنتخاب الأردين مرات عدة منذ عام  .1999ويف كل مرة زادت احل�صة الن�سبية
(الكوتا) للمر�أة من  6مقاعد من �أ�صل  110مقاعد يف عام � ،2003إلى  12مقعد ًا من �أ�صل 120
مقعد ًا يف عام  ،2010ثم �إلى  15مقعد ًا من �أ�صل  150مقعد ًا يف عام  ،)10٪( 2013و�أخري ًا �إلى 15
مقعد ًا من �أ�صل  130مقعد ًا .و�أي�ضا ،مت اعتماد (كوتا) ن�سائية متثل  ٪٢٠من مقاعد االنتخابات
البلدية التي جرت يف متوز  ،2007ثم ارتفعت �إلى  ٪٢٥يف انتخابات عام .2013
كما ن�ص قانون الالمركزية ل�سنة  2015على �أن ي�ضاف للن�ساء ما ن�سبته  %10من عدد املقاعد
املخ�ص�صة لأع�ضاء املجل�س املنتخبني ،يتم مل�ؤها من املر�شحات احلا�صالت على �أعلى الأ�صوات
يف املحافظة من غري الفائزات .كما يعني جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير ما ال يزيد
يخ�ص�ص ثلث هذه
أع�ضاء يف املجل�س على �أن
على  %15من عدد �أع�ضاء املجل�س املنتخبني �
ً
َّ
الن�سبة للن�ساء.
وا�شرتط نظام امل�ساهمة يف دعم الأحزاب ال�سيا�سية ل�سنة  ،2016ال�ستحقاق احلزب امل�ساهمة
املالية� ،أن ال تقل ن�سبة الن�ساء بني �أع�ضاء احلزب عن  ،%10مما يعزز احلقوق ال�سيا�سية
للمر�أة وم�شاركتها يف احلياة العامة.
ل�سد الفجوة الوطنية بني اجلن�سني ،وتعزيز
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،اتخذ الأردن خطوات عدة ّ
امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،عن طريق �إن�شاء مديريات و�أق�سام �إدارات للمر�أة يف  18م�ؤ�س�سة
حكومية ،مبا فيها وزارة التنمية االجتماعية.
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 قانون العقوباتاحتفل الن�شطاء يف جمال حقوق املر�أة بالأردن ،ب�صدور قانون العقوبات املعدل ل�سنة ،2017
والذي حقق العديد من الإجنازات ل�صالح املر�أة .حيث �أُلغيت املادة ( )308حتى ال يتاح
للجاين الإفالت من العقاب بزواجه من ال�ضحية ،ومت تعديل املادة ( )98حتى ال ي�ستفيد
فاعل اجلرمية من العذر املخفَّف �إذا وقع الفعل على �أنثى خارج نطاق �أحكام املادة ( )340من
القانون (بداعي املحافظة على ال�شرف) ،وبالتايل عدم تخفيف العقوبة يف حال �إ�سقاط
وعدِّ لت املادة ( ،)99بحيث يكون �أخذ املحكمة
احلق ال�شخ�صي من ِقبل �أحد �أفراد الأ�سرةُ .
بالأ�سباب املخففة غري ملزم لها بالنزول �إلى احلد الأدنى للعقوبة ،ومت االرتفاع يف العقوبات
لتحقيق املزيد من الردع.
وبح�سب املادة ( ،)306يعاقب القانون على التحر�ش اجلن�سي ب�أ�شكاله كافة ،وي�ستحدث
بدائل �إ�صالح جمتمعية (اخلدمة املجتمعية) بد ًال من العقوبات ال�سالبة للحرية .كما ن�صت
الفقرة (ج) من املادة ( )62على م�ساواة الأم بالأب يف الوالية والرعاية الطبية على العليل
عند �إجراء العمليات اجلراحية والعالجات الطبية .وكان الأب يف ال�سابق هو وحده ويل
الأمر للأبناء القا�صرين ،والوحيد الذي ميكنه املوافقة على ح�صولهم على اخلدمات الطبية.
وحتى يف احلاالت الق�صوى واملواقف املهدِّ دة للحياة ،مل تتمكن الأمهات من �إعطاء الأطباء
الإذن بالتدخُّ ل الطبي .و�أخري ًا ،جاءت الإ�صالحات الأخرية لت�سمح للأمهات مبنح الإذن
بالتدخل الطبي للأبناء القا�صرين عند احلاجة �إليه.
ون�ص القانون على حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وتغليط العقوبات على اجلرائم الواقعة
على الن�ساء والأطفال والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 مكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي (اجلندر)وفق ًا ملركز العدل للم�ساعدة القانونية ،فقد اتُّخذت خطوات مهمة ملكافحة العنف الأ�سري،
ومنها �صدور قانون احلماية من العنف الأ�سري رقم ( )15ل�سنة  2017الذي ت�ضمن بنود ًا
وو�سع َ
نطاق امل�شمولني بالأ�سرة .وجاء
�إ�صالحية تهدف للحفاظ على كيان الأ�سرة وترابطهاّ ،
يف املادة ( )4منه �أن «على ّ
كل من مقدمي اخلدمات ال�صحية �أو التعليمية �أو االجتماعية
يف القطاعني العام واخلا�ص التبليغ عن � ّأي حالة عنف �أ�سري واقعة على فاقد الأهلية �أو
ناق�صها َ
حال علمه �أو �إبالغه بها» ،و�أن التبليغ يكون مبوافقة املت�ضرر «�إذا كان كامل الأهلية
وكان الفعل الواقع عليه ي�شكل جنحة».
ون�ص على نقل املت�ضرر و�أطفاله
وحمى القانون مقد َم البالغ بعدم جواز الإف�صاح عن هويتهّ .
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�إلى �أقرب مكان �آمن �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك .وجاء فيه �أن �إدارة حماية الأ�سرة تتولى
ت�سوية النزاع يف ق�ضايا العنف الأ�سري يف اجلنح �شريطة موافقة الطرفني .و�ألزم القانون
َ
العقوبات
املحكمة املخت�صة النظر يف ق�صايا العنف الأ�سري ب�صفة اال�ستعجال ،وا�ستحدث
ِ
املجتمعية (اخلدمة االجتماعية) بدي ًال عن �سلب احلرية ،مما يعني �أنّ هناك خيارات
لعقوبات بديلة الآن ،متنح العديد من الن�ساء ال�شجاعة لتقدمي ال�شكوى .ففي ال�سابق ،عندما
كانت العقوبة الوحيدة املتاحة هي ال�سجن ،كانت املر�أة ترتدد يف تقدمي �شكوى �ضد الزوج
الزوج هو املعيل الرئي�سي للأ�سرة؛ فتقدمي
امل�سيء �أو �سواه من �أفراد العائلة بخا�صة �إذا كان
ُ
ال�شكوى وبالتايل تنفيذ عقوبة ال�سجن ،يعني حرمان الأ�سرة من م�صدر دخلها.
ً
حماية للمجني عليه الذي
كما ن�ص القانون على ا�ستخدام التقنية احلديثة �-إن ُوجدت-
مل يتم � 18سنة من عمره �أو لل�شاهد احلدث .ون�ص على �أن تعقد املحكمة املخت�صة يف ق�ضايا
العنف الأ�سري جل�ساتها يف �أيام العطل الأ�سبوعية والر�سمية والفرتات امل�سائية.
وهناك خطوة مهمة �أخرى ،تتمثل يف �أنّ امل�ساعدة القانونية املجانية تقدَّ م الآن لت�شمل
املتهمني بجرائم عقابها � 10سنوات �أو �أكرث ،حيث مل تكن تقدَّ م � اّإل للذين يواجهون عقوبة
الإعدام .ورغم هذا التطور � ،اّإل �أنّ ال�ضحايا �أنف�سهم ما يزالون غري م� َّؤهلني للح�صول على
امل�ساعدة القانونية املجانية.
ويف عام � 1998أُن�شئت وحدة حماية الأ�سرة .ولكن ما تزال هناك م�شاكل يف تطبيق القانون
ويف املمار�سات اليومية للمواطنني .وغالب ًا ال يتم الإبالغ عن احلاالت ب�سبب الو�صمة
االجتماعية التي حتيط بهذا املو�ضوع واخلوف من ت�شويه �سمعة العائلة .وعندما يتم طرح
مثل هذه احلاالت ،ي�صعب �إثباتها يف املحاكم.
وملّا كانت الأ�سرة ت�ستخدم �أحيان ًا �أ�سلوب التهديد بالقتل ملنع الفتاة من العي�ش مبفردها �أو
لإجبارها على الزواج من رجل معني ،ف�إن الأقارب الذكور -بحكم الواقع -لديهم القدرة على
�سجن قريبتهم الفتاة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة ودون �أن يكونوا قد ارتكبوا
� ّأي جرمية .وهذا ي�ضع الن�ساء حتت تهديد ال�سجن (التهديد بالتوقيف الإداري) .من هنا ،مت
�إقرار نظام ُدور �إيواء املعر�ضات للخطر رقم ( )171ل�سنة  ،2016و�صدرت التعليمات الالزمة
لتنفيذ �أحكامه .وعليه ،مت افتتاح دار لإيواء املع َّر�ضات للخطر (دار �آمنة) يف نهاية �شهر متوز
.2018
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ب .التحديات القانونية التي تواجه املر�أة غري الأردنية يف الأردن

جميعهن مواطنات �أردنيات� .إذ يعمل عدد
من املعلوم �أن الن�ساء الالتي يع�شن يف الأردن ل�سن
ّ
كبري من الن�ساء الأجنبيات كعامالت يف املنازل .ومع ذلك ،ف�إنّ العمال املنزليني يبدون من
الناحية القانونية يف و�ضع غري م�ستقر .فبينما ينبغي تطبيق قانون العمل عليهم � ،اّإل �أنّ
هذا ال يحدث يف واقع احلال .ولقد مت م�ؤخر ًا و�ضع م�شروع نظام خا�ص لتنظيم قطاع العمل
املنزيل � .اّإل �أنّ الو�سائل الالزمة ل�ضمان تطبيق النظام ما تزال غري موجودة.
وقد ن�شر مركز «متكني» للم�ساعدة القانونية وحقوق الإن�سان ،والذي ميثل منظمة غري
حكومية حملية تدافع عن حقوق الإن�سان اخلا�صة باملهاجرين ،تقرير ًا وطني ًا حول �سوء
معاملة العامالت يف املنازل من ِقبل �أ�صحاب العمل واحلكومة ،مع الرتكيز على �سوء معاملة
�أ�صحاب العمل و�ضعف تنفيذ القوانني التي تهدف �إلى دعم العمالة الوافدة .ومع وجود �أكرث
من � ٢٨٠ألف ًا من العمال املو ّثقني منذ عام  2011وعدد من العمال غري امل�سجلني ،فقد تبينّ �أن
الأطر الوطنية والدولية حلماية املهاجرين غري كافية ملراعاة االنتهاكات التي يواجهها
املهاجرون �سنوي ًا .ومع ا�ستمرار االنتهاكات على غرار احلجز غري القانوين ،والإفراط يف
العمل ،و�سوء التغذية ،والإ�ساءة يف املعاملة ،واحلجز يف املنازل ،ف�إنّ حقوق الإن�سان للعمالة
الوافدة يف الأردن ما زال �أمامها طريق طويل للتقدم.
لقد �صادق الأردن على العديد من اتفاقيات حقوق الإن�سان ،ومن �ضمنها االتفاقيات الدولية،
مثل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة،
بالإ�ضافة �إلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،مثل الق�ضاء على جميع �أ�شكال العمل
الق�سري �أو الإجباري .ورغم �أن الت�صديق على هذه االتفاقيات ُيظهر التزام ًا بحقوق العمالة
الوافدة � ،اّإل �أنّ الأردن قد خالف هذه االتفاقيات من خالل ا�ستبعاد العمالة الوافدة من زيادة
احلد الأدنى للأجور يف عام  2011والتي ارتفعت من  150دينار ًا �إلى  190دينار ًا (ويف عام 2017
�إلى  220دينار ًا) .وهنا يجب التو�ضيح �أن العامالت ال يعا َملن معاملة واحدة ،فمنهن من تتلقى
 200دوالر �شهري ًا ،ومنهن من تتلقى  400دوالر �شهري ًا .ويف املح�صلة ،يرتبط دخل العاملة
باجلن�سية التي حتملها ،ولي�س بكونها �إن�سان ًا ذا حقوق م�صونة حتت قانون العمل والعمال.
ومن االنتهاكات الأخرى التي يتعر�ض لها العاملون يف املنازل :احلجز الإجباري ،واحلرمان من
احلرية ،وحجز الوثائق الر�سمية ومبا ينتهك املادة ( )23من قانون جوازات ال�سفر ،بالإ�ضافة
�إلى احلرمان من الرعاية الطبية ،والإفراط يف العمل ،واحلرمان من الطعام ،والإيذاء
اجل�سدي .وقد �أفاد مركز «متكني» �أنه تعا َمل مع  757حالة تتعلق بالعاملني يف املنازل عام
 ،2011كان  530منهم قد ُحجزت جوازات �سفرهم من ِقبل �أ�صحاب العمل ومكاتب التوظيف.
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ورغم خمالفة هذه املمار�سات للقانون ،ال يوجد لدى وزارة العمل � ّأي �آلية منظمة تخ�ضع فيها
الأ�سر امل�شغّلة للعمالة الوافدة للزيارات املنتظمة ل�ضمان عدم حدوث � ّأي �إ�ساءات .وال يوجد
خط �ساخن يلج�أ �إليه العامل يف املنزل للتبليغ يف حال وجود �سوء معاملة �أو ممار�سة غري
م�شروعة.
وملعاجلة االنتهاكات التي يتعر�ض لها العاملون يف املنازل� ،صدرت تعليمات لتنفيذ نظام
تنظيم املكاتب اخلا�صة العاملة يف ا�ستقدام وا�ستخدام غري الأردنيني العاملني يف املنازل
رقم ( )12ل�سنة  ،2015و�أي�ض ًا ل�ضمان حظر عمالة الأطفال .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مل يتم
تنفيذ �إ�سرتاتيجيات �أخرى ،فعلى �سبيل املثال ،مل يتم حتديث املمار�سة احلكومية التي
ُتعرف بـ«تبليغ ال�شرطة» ،رغم �أنّها ال ترهب ال�ضحايا من الإبالغ عن االنتهاكات خوف ًا من
احتجازهم .وتندرج ق�ضايا الذين يعملون بالإكراه �ضمن ق�ضايا االجتار بالب�شر يف القانون
الأردين ،حيث جاء يف املادة ( )3من قانون منع االجتار بالب�شر رقم ( )9ل�سنة � 2009أن
عبارة «جرائم االجتار بالب�شر» تعني ا�ستقطاب �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم
بغر�ض ا�ستغاللهم ...و�أن كلمة «اال�ستغالل» تعني ا�ستغالل الأ�شخا�ص يف العمل بال�سخرة �أو
العمل ق�سر ًا.
ويف ما يخ�ص �صعوبة الو�صول �إلى العدالة ،يتخلى العديد من العمال املهاجرين عن حقوقهم
لتجنُّب ترحيلهم �أو التهديد برتحيلهم ،مما يرتك الأطراف املنتهِكة دون م�ساءلة.
التوصيات

�أ .تو�صيات قانونية

لقد ناق�شت هذه املراجعة التغيريات القانونية الالزمة ل�ضمان ح�صول املر�أة على حقوقها،
وبخا�صة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون اجلن�سية ،بالإ�ضافة �إلى �أهمية تعديل املواد
احلجة
التي مت ّيز �ضد املر�أة يف قانونيَ العمل وال�ضمان االجتماعي .وت�شري املراجعة �إلى �أنّ
ّ
مبني على ال�شريعة
ل�صد االنتقادات على قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ب�أنه
التي ُت�ستخدم ّ
ّ
الإ�سالمية ،غري �صحيحة .فقد �أجرت العديد من البلدان الإ�سالمية �إ�صالحات رئي�سية يف
قانون الأ�سرة .واملغرب مثال على ذلك ،فلقد �ألغت �إ�صالحات مدونة الأ�سرة يف املغرب عام
 2006العديد من �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،مع �أنها اعتمدت يف الوقت نف�سه على الن�صو�ص
الدينية الإ�سالمية.
ي�ؤكد الن�شطاء يف جمال حقوق املر�أة �أنّ توافر الإرادة ال�سيا�سية يجعل من تنفيذ الإ�صالحات
الالزمة �أمر ًا �سه ًال .لقد ّ
مت مترير مئات القوانني من خالل جمل�س الأمة يف الفرتة -2000
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( 2003يف عهد حكومة علي �أبو الراغب) ،وكانت هذه القوانني �ضا ّرة يف ما يخ�ص حقوق
العمل ،وقد قامت بفتح الطريق �أمام خ�صخ�صة القطاعات الأردنية الرئي�سية ،العملية التي
كانت وما تزال تواجه معار�ضة �شعبية قوية .ومع ذلك مل ي� َؤخذ ر�أي ال�شعب بعني االعتبار،
والقانونان الوحيدان اللذان مل يتم �إقرارهما ،هما املتعلقان بحقوق املر�أة :قانون ال�ضمان
االجتماعي ،وقانون اجلن�سية.
ويرى ن�شطاء يف جمال حقوق املر�أة� ،أنّ الربملان غالب ًا ما ميار�س �سلطته يف مواجهة الق�ضايا
املتعلقة باملر�أة؛ باال�ستناد �إلى و�ضع احلال ويف �سياق يزداد فيه الفقر وال�ضعف لدى الرجال
(والن�ساء) .ويرى �صانعو ال�سيا�سات �أن ال�سماح للرجال مبمار�سة ال�سلطة ولو يف منازلهم
وعلى زوجاتهم و�أقاربهم من الإناث فقط (لي�ساعد الرجال على ال�شعور بالرجولة والقوة
يف حني ال حول وال قوة لهم يف � ّأي جمال �آخر يف حياتهم) من خالل االمتناع عن تفعيل
بد منه للمحافظة على ال�سالم وتفادي
جميع الإ�صالحات التي تخدم حقوق املر�أة� ،أمر ال ّ
االعت�صامات .لكن ال�س�ؤال هنا :هل حتليل املجتمع بهذه الطريقة �صحيح �أم ال؟ �أم ت�ضيع
الت�ضحية بحقوق املر�أة �سدى؟
�إنّ الإرادة ال�سيا�سية احلقيقية تتطلب عم ًال جريئ ًاُ .تظهر �أمثلة من الدول العربية
أمر ممكن بالفعل� .إن �إ�صالح
والإ�سالمية �أنّ �إ�صالح القانون ل�ضمان العدالة بني اجلن�سني � ٌ
قانون الأحوال ال�شخ�صية ممكن يف حال توافر الإرادة ال�سيا�سية احلقيقية ،كما حدث يف
مثل املغرب وتون�س ،اللذين ي�ستند هذا القانون فيهما �إلى الفقه الإ�سالمي �أي�ض ًا .واملفارقة �أن
و�صد ًا للجهود التي ت�سعى للحداثة عندما يتعلق الأمر بالن�ساء ،بينما
هناك خوف ًا من الغرب ّ
بفخر يف النواحي الأخرى من احلياة العامة
ال يبدو �أن هناك م�شكلة يف اتّباع الغرب وتقليده
ٍ
عندما ال يتعلق الأمر بالن�ساء.
تكمن اخلطوة الأولى ل�ضمان امل�ساواة يف:
 .1تعديل د�ستوري ي�ضمن عدم التمييز �ضد املر�أة والتطبيق املحلي لاللتزامات الدولية.
ويف حال تعذُّ ر �إدخال تعديل على املادة ال�ساد�سة من الد�ستور ،ميكن �أن ت�صدر املحكمة
الد�ستورية قرار ًا بتف�سري �أن «الأردنيون» تعني الن�ساء والرجال ،متام ًا مثلما ورد يف امليثاق
الوطني.
 .2تنفيذ �إ�صالحات جذرية يف ما يخ�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية وقانون اجلن�سية.
فينبغي �أن تتوافر الإرادة ال�سيا�سية ملنح املر�أة الأردنية املتزوجة من غري �أردين حق
�إعطاء اجلن�سية لأبنائها ،و�إذا اع ُترب ذلك �صعب ًا ،فعلى الأقل منحها احلقّ يف الإقامة
الدائمة لها ولزوجها و�أبنائها غري الأردنيني ،بالإ�ضافة �إلى �إعطاء عائلة الأردنية جميع
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احلقوق املدنية واالجتماعية واالقت�صادية التي يتمتع بها املواطن الأردين .وميكن لهذا
�أن ي�ستند �إلى منوذج علماين للم�ساواة الكاملة �أو فهم �إ�سالمي للم�ساواة الكاملةُ .تظهر
�أبحاث حديثة ،مثل التي �أجرتها «م�ساواة» ،كيف �أنّه من املكن �ضمان امل�ساواة املطْ لقة بني
اجلن�سني �ضمن التعاليم الإ�سالمية.
� .3إجراء �إ�صالح حقيقي للم�ساواة يف امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ،حيث ي�شمل ذلك زيادة
جمل�سي الأعيان و النواب .ميكن القيام
احل�صة الربملانية للن�ساء (الكوتا) �إلى  ،50٪يف
َ
بذلك يف جمل�س النواب عن طريق (كوتا) تتمثل يف «مقعد واحد لكل دائرة ت�صويت»
و(كوتا) �إجرائية ( 50٪من جميع القوائم)� .إنّ الت�أكيد على �أن ت�شغل الن�ساء  50٪من
املنا�صب ،ال يقت�صر على املنا�صب التي تمُلأ باالنتخاب ،بل يجب �أن ت�شكل الن�ساء من
جميع املنا�صب التي تمُلأ بالتعيني �أي�ض ًا ،والتي ت�شمل جمل�س الوزراء (مع �ضمان � اّأل تعينَّ
الن�ساء يف الوزارات الثانوية فقط) ،وجمل�س الأعيان ،ومنا�صب ر�ؤ�ساء اجلامعات ،وموظفي
الدرجات العليا واجلي�ش والق�ضاء.
 .4توفري امل�ساعدة القانونية املجانية للذين ال ي�ستطيعون حتمل تكاليفها ،ل�ضمان العدالة.
� .5ضباط ات�صال وارتباط لدى وزارة العمل ،من جن�سيات العامالت يف املنازل ،مل�ساعدتهن يف
تقدمي ال�شكاوى.
 .6تطبيق احلد الأدنى للأجور بعد ارتفاعه من � 150إلى  190دينار ًا ،و�إلى  220دينار ًا
م�ؤخر ًا ،على جميع العمال الوافدين الذين ال يتم تطبيق هذه الزيادة عليهم حالي ًا .وعدم
التمييز بني العمالة الوافدة وفق ًا جلن�سياتهم.
� .7إيجاد �آلية منظمة لدى وزارة العمل لإخ�ضاع الأ�سر التي توظف عاملني يف املنازل ،للزيارات
املنتظمة ،ل�ضمان عدم حدوث � ّأي جتاوزات جتاه العامالت يف املنازل .بالإ�ضافة �إلى ت�سهيل
عملية التبليغ عن الإ�ساءة.
� .8إن�شاء خط �ساخن يمُ ْ كن للعاملني يف املنازل من خالله التبليغ عن � ّأي حاالت �إ�ساءة �أو
ممار�سات غري قانونية.
� .9إلغاء نظام الكفالة ،ل ُي�س َمح للعاملني يف املنازل ب�أن يكفلوا �أنف�سهم.
� .10إ�شراك الن�ساء ذوات الإعاقة يف و�ضع الإ�سرتاتيجيات وامليزانيات املتعلقة بالدولة
وامل�ؤ�س�سات الكربى فيها ،ما ي�ساعد ويخفف من عبء الإعالة على الدولة لوجود برامج
تتعلق بالتوعية والت�سهيالت البيئية والتعليم والعمل وال�صحة وجميع منافذ احلياة
الكرمية.
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 .11توفري خط �ساخن يف وزارة العمل لتلقي ال�شكاوى العمالية باللغات العربية والفلبينية
والبنغالية وال�سريالنكية و� ّأي لغة �أخرى حتتاجها العمالة الأجنبية.

ب .تو�صيات هيكلية

بالإ�ضافة �إلى التغيريات واال�صالحات القانونية ،من ال�ضروري �إجراء تغيريات هيكلية �أو�سع
ملعاجلة امل�شكلتني الكرب َيني اللتني تواجهان الن�ساء (والرجال) يف الأردن :الفقر ،والبطالة.
فالدولة م�س�ؤولة عن �ضمان حقوق جميع الذين يعي�شون داخل حدودها .يف العقدين
الأخريين ،ومع انت�شار الرتكيز على العمل التنموي الذي اكت�سب قوة متزايدة �إلى جانب
انت�شار «النيوليربالية» �ضمن الهياكل االقت�صادية وال�سيا�سية� ،أ�صبحت الدول �أفقر و�أكرث
عر�ضة للتهمي�ش ،يف ظل اجلهود ملحاولة الو�صول �إلى «كفاءة» �أعلى من خالل تر�شيق اجلهاز
احلكومي وتقلي�ص املوازنة وتر�شيد الإنفاق احلكومي .ونتيجة لذلك ،مل تعد الدولة قادرة
على تزويد املواطنني ببع�ض احلقوق التي حتقّ لهم قانوني ًا ود�ستوري ًا .وبد ًال من ذلك ،ازداد
تقدمي «التمويل» ملنظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية.
� اّإل �أن العالقة بني املنظمات غري احلكومية والنا�س ،لي�ست مثل العالقة بني الدولة ومواطنيها.
املواطن لديه حقوق معينة� ،أ ّما املنتفع من املنظمات غري احلكومية فلي�س له حقوق.
�إنّ حت ُّول املبادرات املعنية بحقوق املر�أة من مبادرات حكومية منبثقة من م�ؤ�س�سات الدولة �إلى
مبادرات مرتبطة باملجتمع املدين� ،أدى �إلى تر ّدي �أو�ضاع ّ
كل من املر�أة والرجل ،غري امل�ستقرة
�أ�ص ًال .فعندما ُتقدَّ م خدمة من منظمة غري حكومية ،ال ُت َع ّد هذه اخلدمة ح ّق ًا للمر�أة يحق
لها املطالبة باحل�صول عليها ،وال ميكن مقا�ضاة منظمة غري حكومية قانوني ًا يف حال عدم
توفريها اخلدمة ،بينما ميكن مقا�ضاة � ّأي م�ؤ�س�سة ر�سمية يف حال �أخفقت يف تقدمي اخلدمة
املتو َّقعة منها.
ومن العواقب اخلطرية الأخرى الناجتة عن تهمي�ش الدولة ووزاراتها� ،أنّ م�ؤ�س�سات الدولة
تفقد املزيد من ال�سلطة والقدرة على فر�ض قوانني معينة .وعندما ي�صبح القطاع اخلا�ص حمو َر
ً
�صعوبة .فمث ًال ،ال ت�ستطيع وزارة العمل مقا�ضاة املدار�س
إخ�ضاعه للم�ساءلة
الرتكيز ،يزداد �
ُ
اخلا�صة التي ال تدفع ملد ّر�سيها احلد الأدنى للأجور� .إنّ حقوق املعلم ،والعدالة يف تقدمي
نوعية اخلدمات التعليمية ،وتدريب املعلمني ،وتزويد املدار�س بالبنية التحتية املت�ساوية ،كل
هذه حقوق يجب �أن يتمتع بها املواطنون ،ويجب � اّأل تعتمد على التمويل الأجنبي �أو تتقيد
ب�أولوياته .وكلما انتقلت القطاعات بعيد ًا عن الدولة نحو «املجتمع املدين»� ،أ�صبحت حياة
الن�ساء والرجال والأطفال الأردنيني �أكرث خطورة و�أقل ا�ستقرار ًا ،وما كان يف يوم من الأيام
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ح ّق ًا ،ي�صبح ه َب ًة نادرة يقدمها املانحون وفق ًا لرغباتهم و�أولوياتهم.
ويف حني �أن الأردن لي�س من الدول التي تتمتع باقت�صاد قوي � ،اّإل �أنّه يحظى مبيزة ن�سبية
كربى تكمن يف القوى العاملة املتع ّلمة لديه .ت�شري الإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل (-2011
� )2020إلى �أنّ ر�أ�س املال الب�شري يف الأردن هو املك ّون الرئي�س للتنمية االقت�صادية الأردنية.
كما ت�شري �إلى الدور الذي يلعبه املهند�سون والأطباء وال�صيادلة والأ�ساتذة اجلامعيون
والفنيون واملعلمون واملتقاعدون من القوات امل�سلحة واالجهزة الأمنية الأردنيون يف بناء
ال�صناعات وامل�ؤ�س�سات وامل�ست�شفيات والقطاعات ال�صحية على م�ستوى الإقليم.
وترى �إ�سرتاتيجية التوظيف الوطنية (� )2020-2011أنّ توظيف غالبية الأردنيني يف
القطاع العام ،وا�سترياد العمالة الأجنبية ،وت�صدير العمالة الأردنية ذات املهارات العالية،
هو ّ
حل م�ؤقت وق�صري الأجل ،يزيد امل�شكلة على املدى الطويل .وبد ًال من ذلك ،يجب �إيجاد
فر�ص عمل للعمال الأردنيني ذوي املهارات العالية .كما يجب توفري احلماية االجتماعية
لهم .والعامل الأهم للنجاح هو اال�ستدامة واال�ستمرارية.
�إنّ النمو االقت�صادي مل ينعك�س على �إيجاد املزيد من فر�ص العمل للأردنيني بح�سب ما �أوردته
�إ�سرتاتيجية التوظيف الوطنية .ويجب �أن ت�أخذ العمالة للأردنيني ببعدَ ين :البعد الوطني،
والبعد الدويل .فعلى ال�صعيدين الوطني والدويل ٌّ
كل من املر�أة والرجل له احتياجات خمتلفة،
ويجب �أن ي�ؤخذ هذا االختالف بني اجلن�سني بعني االعتبار يف � ّأي عمل �أو خطة �إ�سرتاتيجية.
ويجب �أن ي�صبح ت�شغيل الأردنيني �أولوية رئي�سية على امل�ستوى الوطني؛ وهذا يعني �أنّ حماية
العمال الأردنيني وم�صاحلهم يجب �أن تكون هدف ًا �أ�سا�سي ًا يف � ّأي اتفاقية تعنى بالعمل .ف� ّأي
اتفاقية بني الأردن و� ّأي طرف �آخر يجب �أن حتمي ب�شكل �أ�سا�سي م�صالح ال�شعب الأردين
والعمال الأردنيني.
وهذا يعني �أن الهدف الإ�سرتاتيجي الرئي�سي ل ّأي م�شروع ا�ستثماري يجب �أن يكون خلق فر�ص
عمل ووظائف كرمية للرجال والن�ساء الأردنيني .ومع ذلك ،ال يكفي جمرد توفري الوظائف
مهما كان املردود� ،إذ يجب على الوظائف �أن توفر للعاملني مقابل عملهم رواتب متكّنهم من
املعي�شة الكرمية ،بالإ�ضافة �إلى توفري كل املنافع التي متكّن الن�ساء والرجال من ذوي الإعاقة
والذين يتمتعون ب�صحة جيدة من العمل بكرامة .وي�شمل ذلك االلتزام بقانون العمل ،و�إن�شاء
دور احل�ضانة ،وال�سماح ب�ساعات العمل املرنة وغريها من املنافع التي ت�سمح للن�ساء باال�ستفادة
من هذه الوظائف .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب البحث عن اال�ستثمار الذي ي�ستخدم العمالة
املاهرة والعمالة املهنية والتقنية ،وبالتايل ي�ستهدف املر�أة ويوظفها يف �سوق العمل .ويتفق
معظم املحللني واملمار�سني على �أنّ غالبية الربامج التي تعمل على مكافحة البطالة تخلق
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وظائف ال تتطلب تعليم ًا جامعي ًا� ،إال �أنه ،عند النظر �إلى بطالة الإناثّ ،
يتك�شف �أن غالبية
الن�ساء العاطالت عن العمل تلقّني تعليم ًا عالي ًا .وبالتايل ،يجب �إيجاد فر�ص عمل للمتعلمني؛
ال�ستهداف الإناث اللواتي يبحثن عن عمل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب على الدولة مراقبة الفر�ص اال�ستثمارية وتنظيمها ،كما تفعل مع
القطاع اخلا�ص ،ويجب � اّأل ي�أتي ترويج اال�ستثمار ودعم القطاع اخلا�ص على ح�ساب حقوق
املوحدة والعمالة طويلة الأجل والت�أمني ال�صحي
العمال وحقوق املر�أة ،ويجب توفري العقود َّ
وال�ضمان االجتماعي جلميع العاملني .ويجب �إ�شراك الذين ال ي�ستطيعون احل�صول على
عمل ،يف ال�ضمان االجتماعي ،لتوفري �إعانات البطالة لهم .بالإ�ضافة �إلى �أن �إعادة التفكري
يف قانون ال�ضمان االجتماعي بحيث ي�صبح متويله يعتمد على ال�ضريبة بد ًال من اعتماده
على االقتطاعات من امل�شرتكني و�أ�صحاب العمل�ست�سمح لل�ضمان االجتماعي توفري تغطية
�شاملة جلميع املنافع .للقيام بذلك ،يجب �أن تكون الدولة م�سيطرة .كما يجب �أن تكون حقوق
املواطنني غري قابلة للتفاو�ض� .إذا كان اال�ستثمار ال يوفر للمواطنني فر�ص عمل كرمية ،فال
بد من رف�ضه.
ّ
ي�ؤكد النا�شطون يف جمال حقوق العمال على �أهمية النقابات كعامل مهم يف تكوين قوة عمل
�صحية ومم ِكّنة .وبد ًال من حماربتها ،يجب ال�سماح للنقابات �أن ت�صبح �أقوى للدفاع عن حقوق
العمال وحمايتهم من جمموعات ال�ضغط والت�أثري ومن �أ�صحاب الأعمال .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
يجب ال�سماح للعمال الذين يعملون يف القطاعات التي لي�س لديها نقابات ،بت�شكيل نقابات
خا�صة بهم .عالوة على ذلك ،يجب احرتام حقوق العمال جلميع العاملني يف الأردن ب�صرف
النظر عن جن�سياتهم ،التزام ًا بحقوق الإن�سان .وهناك �أي�ضا ُبعد عملي لذلك ،ف�أحد الأ�سباب
الرئي�سية المتناع الالعبني االقت�صاديني الأقوياء عن توظيف املواطنني ،هو �أنه من ال�سهل
جراء توظيف
يف الوقت احلايل -ا�ستغالل الع ّمال الأجانب؛ مما يجعل م�شاريعهم �أكرث ربحية ّالعمال الأجانب .لذلك ،ما �إن يح�صل العمال الأجانب على احلقوق والرواتب والفوائد نف�سها
القطاعني الزراعي والعقاري لن يعيقا ت�شغيل الأردنيني
التي يح�صل عليها الأردنيون ،ف�إنّ
َ
ب�شكل مبا�شر.
على ال�صعيد الدويل ،يتمتع الأردن مبيزة كبرية لوجود عالقات متينة مع العديد من الدول
االقت�صادية القوية� ،سواء االحتاد الأوروبي �أو الواليات املتحدة �أو اخلليج العربي ،فالعالقات
الدبلوما�سية الأردنية فريدة من نوعها مع هذه الدول .وهذه امليزة ،بالإ�ضافة �إلى حقيقة
ً
نيابة عن املجتمع الدويل بحمل �أعباء �أزمة الالجئني ال�سوريني �أكرث من � ّأي
�أنّ الأردن قام
دولة �أخرى ،متكّن �صانعي ال�سيا�سات اخلارجية الأردنيني من التفاو�ض لت�سهيل و�صول العمالة
الأردنية �إلى فر�ص العمل ،والوظائف التي تتطلب مهارات عالية يف اخلارج .وميكن للأردن
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التفاو�ض على �أن مينح االحتاد الأوروبي ت�سهيالت مل�ساعدة الأردنيني للح�صول على ت�أ�شريات
عمل ت�سمح لهم بالعمل يف دول االحتاد الأوروبي ،بناء على املكانة املتقدمة التي �أعطيت
للأردن من ِقبل االحتاد الأوروبي .وقد كان لدى وزارة العمل ،يف ال�سابق� ،ضباط ارتباط يف
ال�سفارات الأردنية يف اخلليج العربي ،للتفاو�ض ب�ش�أن فر�ص العمل للأردنيني ،لكن هذه املكاتب
مت �إغالقها .لذلك؛ ي�ستلزم ج ْع ُل توظيف الأردنيني �إحدى الأولويات يف ال�سيا�سة اخلارجية،
�إعادة العمل بفكرة �ضباط االرتباط ،وتعيني �ضباط ارتباط جدد يف �سفارات �أردنية �أخرى
حول العامل.
ويف ما يتعلق بالتطورات القانونية يف حقوق املر�أة ،خل�صت هذه املراجعة �إلى �أنّ وجود �إرادة
أمر ميكن حتقيقه .تبني جتربتا املغرب وتون�س �أن هناك
�سيا�سية يعني �أنّ الإ�صالح الت�شريعي � ٌ
طرق ًا دينية وعلمانية ميكن من خاللها �إ�صالح قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�ضمان امل�ساواة
التامة بني اجلن�سني والعدالة لكليهما .مع ذلك� ،إنّ الإرادة ال�سيا�سية مطلوبة خارج نطاق
الإ�صالح القانوين �أي�ض ًا ،ويعني ذلك �ضمان رفع ن�سبة امل�شاركة ال�سيا�سية الفعلية للمر�أة لتبلغ
 50٪يف املنا�صب ال�سيا�سية التي تمُلأ باالنتخاب �أو بالتعيني وفق خطط متدرجة.
ويف اخلال�صة يجب مراعاة ما يلي:
خارج �إطار الإ�صالح القانوين ،مثل احلواجز الهيكلية
�	.1أن يكون التطرق �إلى ق�ضايا املر�أة
َ
العي�ش بحياة كرمية وحتقيق العدالة
التي متنع املر�أة الأردنية والرجل الأردين من
ِ
االجتماعية .وال يكفي «متكني» املر�أة اقت�صادي ًا لتكون قادرة على املناف�سة ،فمن املهم
�أي�ض ًا �أن تظل الدولة قوية وقادرة على �ضمان حقوق الن�ساء (والرجال) .ويف حني �أن
عمل املنظمات غري احلكومية مهم � ،اّإل �أنّه ال يجدر بهذه املنظمات �أخذ دور الدولة ،لأنه ال
ميكن لها �أن ت�ضمن حقوق النا�س� .إنّ العن�صر الأهم ل�ضمان حقوق املر�أة الأردنية والرجل
الأردين هو �إيجاد دولة قوية ي�سود فيها القانون.
�	.2أن يكون ت�شغيل الأردنيني �أولوية رئي�سية على امل�ستوى الوطني� ،إذ �إن الهدف الإ�سرتاتيجي
الرئي�س ل ّأي م�شروع ا�ستثماري يجب �أن يكون خلق فر�ص عمل ووظائف كرمية للرجال
والن�ساء الأردنيني.
ً
أولوية �أ�سا�سية يف � ّأي اتفاقية
�	.3أن يكون ت�شغيل الأردنيني بحقوقهم العملية الكاملة� ،
جتارية دولية جلذب اال�ستثمار .ويجب على خطط توظيف الأردنيني حملي ًا وعاملي ًا �أن
تراعي اختالف احتياجات الن�ساء والرجال .وهذا يعني على امل�ستوى الوطني ،وجوب
توفري فر�ص عمل لذوي التعليم العايل لتوظيف املتعلمات العاطالت عن العمل .كما يعني
�أن الدولة بحاجة �إلى �ضمان وجود ح�ضانات وريا�ض �أطفال وو�سائل نقل عامة و�آمنة
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وبكلف مقبولة للن�ساء يف جميع �أنحاء الأردن (ولي�س فقط يف ع ّمان) ،بالإ�ضافة �إلى
القطاعني العام واخلا�ص حلقوق العمال .ومن امل�ؤكد �أن ال�سماح بت�أ�سي�س
�أهمية احرتام
َ
أمر مهم جد ًا.
نقابات واحتادات تعاونية جديدة تعنى بحقوق العمالٌ � ،
�	.4أن ي�صبح ت�صدير العمالة الأردنية ،وبخا�صة العمال ذوو التعليم واملهارة العالية� ،أولوية
يعد ه�ؤالء من �أهم ال�صادرات الأردنية .وهذا يتطلب �إعادة تعيني �ضباط
وطنية� ،إذ ّ
ارتباط التوظيف يف دول اخلليج العربي ويف االحتاد الأوروبي ويف ال�سفارة الأردنية يف
وا�شنطن العا�صمة .وكما هي احلال مع جميع ال�سيا�سات ،يجب على �ضباط االرتباط �أن
يكونوا واعني و�أن ي�أخذوا بعني االعتبار االختالفات يف االحتياجات بني الرجال والن�ساء.
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