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املقدمــــــــــة 

السيـــــاق العـــــام للبلـــــد 

• املعطيات االجتماعية والدميوغرافية	

 9.798 بلغ  األردن  سكان  عدد  بأن   2016 لعام  العاّمة  اإلحصاءات  دائرة  عن  الصادرة  األرقام  آخر  تفيد 
مليون نسمة، وأن معّدل النمو السكاني لألردنيني بلغ 2.4 %، 34.3 % من السكان أعمارهم دون 15 عامًا، 
أن  عامًا. كما   65 عن  أعمارهم  تزيد  منهم  و3.7 %  عامًا،   15-64 بني  ما  أعمارهم  ترتاوح  منهم  و62 % 
90.3 % من السكان يعيشون يف احلضر و9.7 % منهم يعيشون يف الريف. وبلغ العمر الوسيط  للسكان 

22.4 عامًا. كما يفوق عدد الذكور يف األردن عدد االناث فمقابل 100 أنثى هنالك 112.5 ذكر.

• املنظومة السياسية والقضائية واالقتصادية	

نيابي  احلكم  نظام  أن  على  األردني  الدستور  وينص  دستورية  ملكية  هي  اهلامشية  األردنية  اململكة 
يف  متمثلة  سلطات  ثالث  خالل  من  سلطاتها  األّمة  متارس  السلطات،  مصدر  واألّمة  وراثي.  ملكي 
السلطة التشريعية اليت تناط مبجلس األمة وامللك. تعد احلكومة اهليئة التنفيذية واإلدارية العليا 
للدولة األردنية، ويتم تنفيذ العمل احلكومي واإلداري من خالل جملس الوزراء الذي يتوىل املسؤولية 
عن إدارة مجيع شؤون الدولة الداخلية واخلارجية. يتألف جملس الوزراء يف األردن من رئيس الوزراء 
رئيًسا، ومن عدد من الوزراء، ويشرف رئيس الوزراء على أعمال احلكومة، كما يرأس جملس الوزراء، 
ويرتبط برئيس الوزراء ديوان املوظفني ودائرة املخابرات العامة، ودائرة قاضي القضاة وديوان التشريع 
وديوان احملاسبة وديوان املراقبة اإلدارية. ينص الدستور على أن السلطة القضائية تتوالها احملاكم 
على اختالف أنواعها ودرجاتها وتصدر مجيع األحكام وفق القانون باسم امللك، كما ينص الدستور على 
أن القضاة مستقلني وال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون. يتألف النظام القضائي يف األردن من 

حماكم مدنية وشرعية وخاصة.

اإلطــــار العــــام للدراســــة وخلفيتهــــا

والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة  ينفذه مركز  الذي  اإلقليمي  املشروع  إطار  التقرير يف  أجنز هذا 
حتقيق  إىل  وصوال  املرأة  »متكني  حول  الدولية  للتنمية  السويدية  الوكالة  مع  بالتعاون  »كوثر« 
النوع  مراعاة  تعميم  خالل  من  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  اجلنسني  بني  املساواة 

االجتماعي يف السياسات االقتصادية واالتفاقيات التجارية« 
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وانطلقت الدراسة من سؤال أولي مهّم: ملاذا ال تستطيع النساء يف األردن دخول األسواق التجارية وهّن 
االقتصادي واألعمال  التجارية حتى ولو كان ذلك حمدودا يف اجملال  األعمال  قادرات على ممارسة 
علما بأّن السياسات االقتصادية أو التجارية ال تنص على أي شكل من أشكال التمييز ضد املرأة حتى 
وان كانت غري حساسة للنوع االجتماعي. ويتمثل اهلدف األول من هذه املرحلة النموذجية من املشروع 
يف إنتاج البيانات واملعلومات اليت ميكن أن ُتربز مدى العالقة بني البناء لألدوار والعالقات بني اجلنسني، 
والتفاوتات القائمة بينهما، ومن َثّم استغالهلا يف خطوة متقدمة للدعوة من أجل التغيري حنو تعزيز 
عن  البحث  ويتطلب  التجارة.  على  الرتكيز  مع  االقتصادي،  التمكني  جمال  يف  اجلنسني  بني  املساواة 

اإلجابة أو األجوبة التمعن يف بعض القضايا كما مت ذلك يف األجزاء التالية:
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املســـاواة بيـــن اجلنسيــــــن اجلـــزء األول :	
وحقـــوق اإلنســـان والتنميـــة 	 	 	

أهم  إىل  باالستناد  والتنمية،  اإلنسان  وحقوق  اجلنسني  بني  باملساواة  املتعلقة  القضايا  اجلزء  هذا  يربز 
االقتصادية  احلقوق  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية،  واحلقوق  القانونية  احلقوق  وحتليل  وجدت،  إن  املؤشرات 
وكذلك السياسات واالسرتاتيجيات واآلليات اليت مّت وضعها على املستوى الوطين يف عالقة باملساواة بني 

اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة.

جـــدول بيــانــات مصنفــة حســـب اجلنـــس:
التعليـــم، الصحـــة واملشـــاركــة فــي احليـــاة العـــامـــة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

0.605 مؤشــــــر املســــــاواة بني اجلنسيــــــن، )1(  138 /149
التعليــــــــم*

-2.8 % 3.5 % 10 نسبـــــة األميــــــــة
التسجيـــل فـــي املـــدارس

1 % 50.3 % 49.2 التعليـــم االبتـــدائـــي
-1.2 % 44.6 % 55.4 التعليـــم الثـــانـــوي 
-1 % 48.4 % 51.6 التعليــــــم العـــالـــي **

الصّحـــــة / الصّحـــــة اجلنسيـــــة واالجنـــــابّيـــــة***
-1.4 72.8 74.2 متوسط العمر املتوقع /أمل احلياة عند الوالدة )سنوات(

19 لكل 100 ألف 
مولود حي نسبــــــة وفيــــــات األمهات عنـــد الوالدة

61.2 نسبة استعمال وسائل منع احلمل )النساء من 15-49 عامًا(
املشـــــاركـــــة السيـــــاسيــــــــــة / املشـــــاركـــــة فـــــي اإلدارة ***

5.5 % 84.7 ،110 15.3% ، 20 نســــــاء برملانيــــــات )#، %(
3.1 % 75.9 ،22 24.1% ،7 الوزيــــــرات )#، %(****
4.4 % 81.5 ،790 18.5% ،180 قاضيات  )#، %(

*  وزارة الرتبية والتعليم 2016 – مسح العمالة والبطالة 2016/ دائرة اإلحصاءات العامة
** إحصاءات وزارة التعليم العالي 2015-2016

***الكتاب اإلحصائي السنوي 2016 / دائرة اإلحصاءات العامة
**** تشكيل حكومة عمر الرزاز – حزبران 2018

1 .https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018 ،تقرير الفجوة بني اجلنسني 2018، املنتدى االقتصادي العاملي   
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وضع مؤشر الفجوة بني اجلنسني لعام 2018 والصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، األردن يف املركز 138 
أكدت  كما  للنساء.  االقتصادية  املشاركة  ضعف  بسبب  دولة،   149 بني  من  دول   10 على  فقط  متقدمًا 
املؤشرات الوطنية على ذلك، فمعدل البطالة بني النساء يف األردن يبلغ 27.8 % وهي األعلى منذ سنوات، ومل 
تتجاوز قوة العمل من النساء 15.2 % يف حني بلغت نسبة النساء غري النشيطات اقتصاديا 84.8 %. كما ال يزال 
وجود النساء األردنيات يف مواقع صنع القرار حمدودا، حيث مل يتجاوز التمثيل النسائي يف غرف الصناعة 
7.9 % ويف غرف التجارة %0.6 ويف النقابات العمالية 21 %، كما يشكلن فقط 7 % من العاملني/ات يف اإلدارة 

العليا يف القطاع العام.

2.  احلقــــوق القــانونيــة واحلقــوق اإلنســانيــة

• احلقــوق فــي احليــاة العــامـة واحليــاة اخلــاصــة	

أحرز األردن تقدمًا يف جمال اإلصالح التشريعي لتعزيز محاية النساء وحقوقهن، كقانون الضمان االجتماعي 
)2014(، و»صندوق  تسليف النفقة« )2015(، و»نظام اخلدمة املدنية« )2013(، والقانون اجلديد للحماية من 
العنف األسري )2017(، ونظام »دور إيواء النساء املعرضات للخطر« )2016(، ونظام »العمل املرن« )2017( يف 
القطاعني العام واخلاص، وخطة حتفيز النمو االقتصادي )2018-2022(، وتعديالت قانون العقوبات )2017( 
استخدام  ومنع   ،)308 )املادة  العقاب  واإلفالت من  الزواج من ضحيته  للمغتصب  تتيح  اليت  املادة  ألغت  اليت 

العذر املخفف حبق مرتكيب اجلرائم بذريعة »الشرف« )املادة 98(، ويعزز احلماية اجلزائية لذوات اإلعاقة.

• احلقــــوق االقتصــــادية مبــــا يف ذلــــك التجــــارة	

تشغل النساء ما نسبته 43.2 % من أعداد العاملني/ات يف الوزارات واملؤسسات احلكومية والبالغ عددها 93 
مؤسسة. إن ارتفاع معدالت البطالة بني األردنيات املتعلمات والالتي حيملن شهادة البكالوريوس فأعلى، 
تعترب دلياًل ومؤشراً هامًا على وجود خلل جسيم يف رفد سوق العمل بتخصصات هو بأمس احلاجة هلا. هذا 
وقد بلغ متوسط األجر الشهري للعاملني يف القطاعني العام واخلاص لكال اجلنسني 484 ديناراً عام 2015، 
446 ديناراً لإلناث وبفجوة تقدر  499 ديناراً مقابل  يف حني بلغ متوسط األجر الشهري للذكور حبدود 
بنسبة 11.8 %. وبلغت الفجوة يف األجور بني الذكور واإلناث يف القطاع العام 16 %،  يف حني أّن الفجوة يف 

األجور بني الذكور واإلناث يف القطاع اخلاص 18.3 %)2(.

دائرة االحصاءات العامة. 2017.  مسح العمالة والبطالة لعام  2016 .   . 2
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أكدت دراسة صادرة عام 2016 عن املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية)3( على أن معدل النشاط 
الريادي يف املراحل املبّكرة بني النساء يف األردن هو األقل مقارنة بالدول العربية اجملاورة، حيث أن 3.3 % 

من النساء الالتي ترتاوح أعمارهن بني 18 - 64 عامًا منخرطات يف أعمال أو بدأن أعمال حديثًا.

ونسبة  فرد،  لكّل  الدخل  متوسط  منها  عدة  عوامل  ريادية،  أعمال  يف  االخنراط  النساء  قرار  يف  ويؤثر 
الرئيس لتوقف األعمال لدى معظم  السبب  الثقافية. فيما يعزى  الوظيفية واجلوانب  البطالة وامليزات 
النساء إىل أن األعمال غري مرحبة، وإىل االلتزامات العائلية، وفرص احلصول على متويل واإلجراءات 

والسياسات احلكومية. 

هذا وترتكز معظم النساء يف النشاطات الريادية يف قطاع اخلدمات، كما أن نسبة الصادرات لديهن منخفضة، 
ويواجهن منافسة شديدة يف األسواق احمللية، وبالتالي تتوقف غالبية األعمال بسبب عدم رحبيتها. 

• التزامــــات األردن الدوليــــة 	

صادق األردن يف عام 2006 على »العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية«، و»العهد الدولي 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية«. ثم »اتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل« 
ومت نشرها يف اجلريدة الرمسية عام 2006. وجاءت »اتفاقية القضاء على مجيع إشكال التمييز ضد 
املرأة« واليت تعترب املرجعية الرئيسية حلقوق املرأة لتؤكد على مبدأ املساواة بني اجلنسني وعدم 
وقدم   ،1/8/2007 يف  الرمسية  اجلريدة  يف  نشرها  ومت  عليها  األردن  صادق  وقد  املرأة  ضد  التمييز 

األردن ست تقارير إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

3.  السيــاســـات / االسرتاتيجيــات واآلليــات على املستــوى الوطنــي و/ أو القطــاعي
  

املشاركة االقتصادية،  اختذت احلكومة األردنية جمموعة من اإلجراءات والتدابري والسياسات لزيادة 
فأقرت نظام العمل املرن يف القطاع اخلاص، ويف القطاع العام، وكانت املشاركة االقتصادية للنساء يف 
صلب خطة حتفيز النمو االقتصادي )2018 - 2022(. االسرتاتيجية الوطنية للمرأة األردنية )2013 - 2017(. 
ملناهضة  اإلعالمية  واالسرتاتيجية   ،)2017  -  2014( املرأة  ضد  العنف  ملكافحة  الوطنية  واالسرتاتيجية 

العنف القائم على النوع االجتماعي )2015(، وخطة النوع االجتماعي والتغري املناخي )2011(. 

املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية . 2016. ريادة النساء لألعمال يف األردن.. 3
 . http://www.jedco.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/Women %20Entrepreneurs %20in %20jordan %20final_AR.pdf 
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األردن

4.  اآلليـــات التـي تعنـى بقضــايـا املسـاواة رجـــال - نســـاء ومتكني املرأة مبا يف ذلك االقتصادي

العديد  وأسست   ،1992 عام  املرأة«  لشؤون  األردنية  الوطنية  »اللجنة  أنشئت  املؤسسي،  املستوى  على 
من مؤسسات اجملتمع املدني املعنية حبقوق النساء كجمعية »معهد تضامن النساء األردني« و»احتاد 
العام«، و»مجعية النساء العربيات«،  املرأة األردنية«، و»جتّمع جلان املرأة« و»االحتاد النسائي األردني 
و»ملتقى الربملانيات األردنيات«، و»امللتقى اإلنساني حلقوق املرأة«، باإلضافة إىل العديد من املؤسسات 
باستمرار،  حتديثها  يتم  املطالب  من  جمموعة  املؤسسات  هذه  وتبّنت  احمللية.  اجملتمعات  يف  خاصة 

وتتشارك يف تنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية ذات العالقة بالنهوض بأوضاع النساء يف كل اجملاالت.
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تقييــم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي اجلـزء الثــانـي :	
فــــي قطــــاع التجــــارة 	 	 	

حيتوي هذا اجلزء على إجراء التقييم والتدقيق والتحليل على أساس النوع االجتماعي على مستويني: تقييم 
للسياسات  والتحليل  التدقيق  أدوات  من  عدد  بتطبيق  املعنية  املتدخلة  اجلهات  يستهدف  منوذجي  سريع 

االقتصادية واالتفاقيات التجارية.

1. مؤشـــرات النــوع االجتمـاعي فــي القطـاعـات االقتصـاديـة والتجـاريـة

 بيــانـات موزعـــة حسـب اجلنـس االقتصـــاد والتجـــارة

النسبة ذكــــور/إنــــاث ذكــــــــور إنــــــــــاث املؤشــــــــــــر

املشـــــاركــــــــــة االقتصــــــاديــــــــة
*3.7 62.7 16.9 املشـــاركة يف القـــوة النشطـــة )معـــدل النشـــاط االقتصـــادي املنقــــــح( 
*4.3 52.8 12.3 نسبــــــــة املشتغليــــــــــن 
4.1 5.4 1.3 صـــــــاحـــب عمــــــــــــــل
7.5 9.3 1.8 يعمـــــــل حلســـــــابـــــــه )4(  

**0.9 507 458 املســـــــاواة يف األجـــــــور )متوســـــــط االجـــــــر الشهري بالدينـــــــار األردني(
**4.7 80.4 19.6 احلصـــــــول على االئتمـــــــان )االفراد املقرتضون من البنوك التجاريـــــــة( 

التجـــــارة - مصـــادر/قطـــاعـــات أخــــــرى ذات عـــالقــــــة )إن وجــــــــــــدت(
8.8 265184 30227 السجـــــــل التجـــــــاري / املؤسســـــــات الفرديـــــــة***

الغــــــــرف التجــــــــــــاريــــــــــــة
 *165.6 99.4 0.6 غرفــــــــة التجــــــــــارة

*10.5 91.3 8.7 غرفــــــــة الصناعــــــــة
... ... ... منظمــــــــات األعــــــــراف )النســــاء / الرجــــال(

**1.9 65.9 34.1 املنظمــــات النقــــابيــــة
قطاعــــــــات أخــــــــــــــــرى

4.1 10.4 6.3 صناعــــــــــة
1.6 2.2 0.6 زراعــــــــــــة

-28.4 40.1 68.5 خدمـــــــــات )التعليـــم، الصحــــــة، البنــــــوك، اتصــــــاالت..(
*  املصدر: دائرة االحصاءات العامة 2017، 

**املصدر: دائرة االحصاءات العامة 2016، 
*** السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين 

   دائرة االحصاءات العامة، 2017.  مسح العمالة والبطالة لعام 2016.   . 4
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األردن

األردن.  يف  واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  من  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  حمدودية  تعترب 
اآلن  لغاية  األردن  يستطع  مل  حيث   2016 عام   )%   16.9( تتجاوز  مل  النشطة  القوة  يف  املرأة  فمشاركة 
االستفادة من تفوق االناث على الذكور يف التحصيل العلمي. إضافة إىل وجود فجوة بني اجلنسني يف 
األجور يف كل من القطاع العام واخلاص. ومتثيل االناث كصاحبة عمل وتعمل حلسابها ال يزال ضعيفا، 
االئتمانية  التسهيالت  من  املستفيدات  االناث  وتشكل  ككل.  االناث  عمالة  من   % 4 تفوت  ال  فنسبتهن 
ال  حيث  التجارة  غرف  يف  منعدما  يكون  يكاد  ومتثيلهن   .)%   19.6( نسبته  ما  البنوك  قبل  من  املمنوحة 

تتجاوز نسبة وجودها 0.6 %، وترتفع قليال يف غرف الصناعة بنسبة 8.7  %. 

أو مؤسسة  البدء بشركة  القانونية واالجرائية، ال يوجد متييز بني اجلنسني يف عملية  الناحية  ومن 
فردية، وكذلك ال يوجد متييز يف التسجيل يف غرف التجارة والصناعة. ويصنف األردن عامليا يف مرتبة 
105 من 190 دولة من حيث املباشرة بعمل مشروع جتاري، و7.5 عدد اجراءات تسجيل الشركة)5(. وتقوم 

اليت  أنواعها  إختالف  على  التجارية  والشركات  الفردية  املؤسسات  بتسجيل  األردن  يف  التجارة  غرف 
متارس نشاطها التجاري ضمن حدود احملافظة اليت تتبع هلا املؤسسة أو الشركة، وذلك إستناداً لنصوص 

قانون غرف التجارة األردنية املؤقت رقم )7( لسنة 2003 ونظام غرف التجارة رقم )45( لسنة 2009. 

األنشطة  جممل  من   )% 76( أّن   )2016( االقتصادية  املشاريع  لتطوير  األردنية  املؤسسة  دراسة  وتشري 
الريادية التجارية للنساء يتمركز يف قطاع اخلدمات املوجهة حنو املستهلك ويشمل )جتارة التجزئة، 
االجتماعية،  واخلدمات  والتعليم،  والصحة،  الشخصية،  واخلدمات  واملطاعم،  واالقامة،  واملركبات، 

وخدمات الرتفيه(، يليها نسبة )17.0 %( يف قطاع الصناعات التحويلية)6(.

2. تقييـــم وتدقيـــق وحتليـــل النـــوع االجتمـــاعي على املستـــوى التنظيـــمي

• أهــــداف التقييــم السريــع النمــوذجي والعّينــــة	

مّت استخدام التقييم السريع النموذجي كأداة إضافية من خالل حبث ميداني استهدف اجلهات املتدخلة 
العاملة يف جمالي النوع االجتماعي واملرأة من جهة، واالقتصاد والتجارة، من جهة أخرى، يف الدول الست 

اليت يشملها املشروع ومنها  األردن)7(.

. 5  World Bank group, 2018.  Doing Business Reforming to Create Jobs. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 
املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية . 2016. ريادة النساء لألعمال يف األردن.. 6

 http://www.jedco.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/PDF/AR/Women %20Entrepreneurs %20in %20jordan %20final_AR.pdf . ص. 31.   
اجلزائر واألردن وتونس ولبنان و مصر واملغرب.. 7
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جتدر اإلشارة إىل أنه مّت اختيار عّينة صغرية عشوائيًا من بني املنظمات امُلدرجة يف القائمة األولية، ويف هذه 
املرحلة النموذجية، مل يكن الغرض اعتبار العينة ذات متثيلية احصائية أو اعتبار نتائج التقييم النموذجي 
األداة )االستبيان(،  اختبار  املنظمات/البلد. وعلى هذا األساس، باإلضافة إىل  السريع ممّثلة للحالة داخل 
جيب اعتبار نتائج التقييم النموذجي السريع كبيانات/معلومات كمية ميكن أن تساعد يف التوصل إىل 
فهم أفضل ملدى وكيفية أخذ مسائل النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان يف االعتبار خالل عمليات التخطيط 

والربجمة والتنفيذ، وكذلك يف املمارسات املؤسساتية والفردية عرب ردود املستجوبني/ات.

رسم  من  بعد  االنتهاء  يتم  مل  السريع،  النموذجي  التقييم  بتنفيذ  القيام  خالل  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 
خرائط مجيع املنظمات املعنية بالتقييم يف جمال النوع االجتماعي والتجارة، لذلك فقد مت اختيار عينة 
عشوائية مصغرة من املنظمات املدرجة يف القائمة األولية للمنظمات املعنية، دون احلرص فعليا على 
التمثيل اإلحصائي هلذه العينة يف هذه املرحلة التجريبية. وبناًء على ذلك، باإلضافة إىل اختبار األداة 
)االستبيان(، تعترب نتائج هذا التقييم النموذجي السريع كمؤشرات / معلومات كمية ميكن أن تساعد 
على بناء فهم أفضل لكيفية تناول النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان خالل عمليات التخطيط والربجمة 
والتنفيذ، وكذلك يف املمارسات املؤسسية والفردية داخل املنظمات اليت مشلها هذا التقييم. بالتالي، ال 

تعترب نتائج هذا التقييم ممثلة للمنظمات و/ أو لإلطار العام للبلد املدروس.

الرســــــم البيــــانــــي 1.2

توزيـــع املستجوبيــن حســب الســن واجلنــس

 
1.  أهـــم نتــائج التقييـــم التجريـــيب 

       السريـــع باألردن
 

موظفي/ات  إدراك  ملدى  أفضل  فهم  أجل  من 
بالنوع  املرتبطة  للمفاهيم  املستهدفة  املنظمات 
النوع  منظور  إدراج  مدى  وكذلك  االجتماعي، 
الربامج  تنفيذ   / ختطيط  عملية  يف  االجتماعي 
النموذجي  التقييم  تناول  املنظمات،  هذه  داخل 
خمتلفني:  مستويني  على  األسئلة  هذه  السريع 

املستوى الرباجمي واملستوى التنظيمي.

4.0 %

12.0 %

12.0 %

28.0 %

8.0 %

36.0 %

غري معلن

رجـــلامـــرأة

50 سنة
وما فوق

36  -  4920  -  35
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

مســـاواة/ إنصــاف النــوع االجتمـــاعــي على املستـــوى الرباجمـــــي أ .	

مت الرتكيز يف هذا اجلزء من التقييم على خمتلف اإلجراءات واألساليب املستخدمة يف تصميم املشاريع 
وتطويرها. وقد بينت عملية حتليل البيانات أن أكثر من 70 % من املستجوبني  48% منهم نساء، يؤكدون 
إدراج  خالل  من  ذلك  يتجلى  حيث  مهامها  قائمة  يف  اجلنسني  بني  املساواة  مسألة  تدرج  منظماتهم  أن 
أهداف وغايات املساواة بني اجلنسني خالل عملية التخطيط للربامج واملشاريع اليت عادة ما تتم بطريقة 
بالنسبة  االحتياجات  أن عملية حتديد  نساء،   % 44 ، منهم  املستجوبني   52% من  تشاركية. كما أكد 
املستهدفة.  للفئات  االجتماعي  النوع  ومسؤوليات  أدوار  حتليل  على  تعتمد  منظماتهم  ومشاريع  لربامج 
التنفيذية للربامج  48 % نساء أن اخلطط   ، املستجوبني  60 % من  أّكد  التطبيقي فقد  املستوى  أما على 
واملشاريع تأخذ بعني االعتبار األدوار واملصاحل احلالية للنساء والرجال املشاركني/ات، وباالعتماد على 
متكافئة  فرص  من  ومتكينها  خاصة  النساء  ومهارات  قدرات  تعزيز  إىل  تهدف  أنشطة  إدراج  يتم  ذلك 
مع الرجال للحصول على اخلدمات والتدريب. وحرصا منها على إدراج أهداف املساواة بني اجلنسني يف 
خمتلف مستويات عملها، شهد 60  % من ممثلي املنظمات اجمليبة على هذا التقييم، منهم  44% نساء، أن 

منظماتهم قامت بتعيني موظفني/ات مكلفني/ات بإدراج النوع االجتماعي يف خمتلف اإلدارات.

من   % 64 يعترب   ،2.1 البياني  الرسم  حسب 
هؤالء  أن  نساء،  منهم   %60  املستجوبني، 
املوظفني/ات يتمتعون وإىل حّد كبري باملعارف 
واملهارات واملواقف الالزمة للقيام بعملهم استنادا 
االجتماعي.  النوع  مبسائل  وعيهم  مستوى  إىل 
 %   48 منهم  املستجوبني،  من   %56  أّكد  كما 
نساء أن منظماتهم تدعم عمل هؤالء املوظفني 
التحليل  جمال  يف  الالزمة  التدريبات  بتوفري 

والتخطيط على أساس النوع االجتماعي.

وللقيام مبتابعة أثار براجمها ومشاريعها على أوجه االختالف بني اجلنسني، بنّي التقييم أن أكثر 
من 60  % من املنظمات املشاركة تقوم جبمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس الستعماهلا يف عملّية 
 % فقط من املستجوبني  كلهم نساء،   32 تقييم ومتابعة براجمها ومشاريعها. رغم ذلك، جند أن 

 الرســــــم البيــــانــــي 2.2
قدرات ومهــارات األشخــاص املسؤولني عن  النــوع االجتمــاعي داخل املنظمــة

امـــرأة

رجـــل
4.0 %

0.0 %

0.0 %

4.0 % 12.0 %

4.0 %12.0 %

4.0 % 60.0 %

ال أعـــــــرف

إىل أقصى حد

إىل حد كبيــر

بقدر متوســط

على نطاق حمدود

على اإلطالق
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

يؤكدون أن منظماتهم متتلك مؤشرات خاصة بكّل قطاع تتضمن البعد املتعلق بالنوع االجتماعي 
براجمها  أثار  بتقييم  فعليا  تقوم  منظماتهم  أن  يؤكدون  نساء،  منهم    %   38 منهم   ،  % 48 وفقط 

ومشاريعها على النوع االجتماعي. 

ويعترب الضعف يف عملية التقييم أحد النواقص اليت تعرتض املنظمات يف خالل عملية التحليل على أساس 
النوع االجتماعي واليت تشكل أحد أهم العقبات أمام اإلدراج الكامل والفعلي ملنظور النوع االجتماعي يف عملية 
املنظمات خالل  العقبات تعرتض  أخرى من  أن جمموعة   ،2.2 البياني  الرسم  والربجمة. ويبني  التخطيط 
هذه العملية، أهمها؛ نقص املوارد املالية املرصودة لعملية التخطيط والربجمة على أساس النوع االجتماعي 

باإلضافة إىل نقص الدعم من قبل صانعي القرار.

مســــاواة / إنصــــاف النــــوع االجتمــــاعي على  املستــــوى التنظيمــــي ب .	

يتناول اجلزء الثاني من هذا التقييم خمتلف اآلليات ومبادئ العمل املتبناة على املستوى التنظيمي واليت 
من دورها التأثري على ديناميكيات الربجمة على مستوى املنظمات حيث يركز هذا اجلزء على العوامل 
املتعلقة باألداء السليم للمنظمة املستهدفة، مبا يف ذلك املوارد البشرية واملالية وكذلك الثقافة السائدة 

داخل املنظمة. 

ويف هذا اإلطار بّينت نتائج التقييم أن 52  % من املنظمات اجمليبة تتبنى فعليا سياسة مكتوبة خاصة 
بالنوع االجتماعي مما يؤكد التزامها مببدأ املساواة بني اجلنسني. إاّل أن 32  % فقط من اجمليبني، كلهم 
الرجال والنساء داخل  السياسات تنطوي على تقسيم واضح للمسؤوليات بني  نساء، يؤكدون أن هذه 
 % فقط من اجمليبني،   48 املنظمة باإلضافة إىل برنامج ملتابعة وتقييم أثار هذه السياسات. ورغم أن 

 الرســــــم البيــــانــــي 3.2
الصعوبــات اليت تعتــرض إدراج النــوع االجتمــاعي

فــي عمليـــة التخطيــط والربجمــــة
4.0 %

4.0 %

4.0 %

16.0 %

12.0 %

16.0 % 28.0 %

20.0 %

24.0 %

28.0 %

52.0 %

4.0 %

20.0 %4.0 %

24.0 %4.0 %

4.0 %

عقبات أخرى

ضعف األهمية املمنوحة من قبل املنظمة ملسألة ....

نقص الدعم من قبل صانعي القرار )اإلدارة العليا(

نقص أدوات التحليل من أساس النوع اإلجتماعي

نقص التدريب للموظفني يف مسائل النوع اإلجتماعي

نقص املوارد املالية للتخطيط /الربجمة على أساس...

الثقافة )نوع الثقافة(

ثقافة املنظمة )البيئة املهنية(

مستوى التوظيف

حجم الوحدة

امـــرأة

رجـــل
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

وترقية  النتداب  وتنفيذية  استباقية  اسرتاتيجيات  تعتمد  منظماتهم  أن  ِيشهدون  نساء،   %40  منهم 
النساء يف املناصب الرئيسية واإلدارية العليا، إاّل أّن 80 % من اجمليبني، منهم 60  % نساء، يؤكدون أن 

عدد النساء يف مناصب صنع القرار واملناصب اإلدارية العليا قد شهد ارتفاعا خالل السنوات األخرية.

وتبني بقية النتائج أن املنظمات املستهدفة 
باعتماد  فعليا  تقوم  التقييم  هذا  خالل 
إلدراج  اإلجيابية  التدابري  من  جمموعة 
السياسات  يف  االجتماعي  النوع  منظور 
البشرية مثل اعتماد  املوارد  اخلاصة بإدارة 
واألبوة  األمومة  بإجازة  خاصة  لوائح 
املعالني  واألشخاص  األطفال  ورعاية 
التشاركي  العمل  تشجيع  إىل  باإلضافة 
وتوفري تدريبات لكل املوظفني/ات يف جمال 

النوع االجتماعي. 
وقد انعكس تأثري هذه التدابري إجيابا على 
النوع  مبسائل  املوظفني/ات  وعي  مستوى 
البياني4.2  الرسم  يبني  كما  االجتماعي 
املستجوبني/ من   *% 92 يشهد  حيث 

خربة  مستوى  أن  نساء،    *% 68 منهم  ات، 
النوع  قضايا  يف  واملوظفات  املوظفني 
تشهد  اجلنسني  بني  واملساواة  االجتماعي 

ارتفاعا تدرجييا. 

عالوة على ذلك جند أن أكثر من 60 % من املستجوبني، 55 % منهم نساء، يؤكدون أن السلوك داخل 
مما  والتعليقات  والنكات  املستخدمة  اللغة  حيث  من  االجتماعي  النوع  منظور  مع  ينسجم  منظماتهم 
ساعد على تقليص التعامل بالقوالب النمطية من قبيل »أنتم أيها الذكوريون« أو »أننت أيتها النسويات« 
خالل التواصل بني املوظفني واملوظفات. كما يشهد 60 %، منهم 52  % نساء، أن منظماتهم قامت باختاذ 
إجراءات وقائية من التحرش اجلنسي ولوائح للتعامل معه مما ساعد على حتسني بيئة العمل داخل 

هذه املنظمات خاصة بالنسبة للمرأة كما يشهد 96 % من املستجوبني  

 الرســــــم البيــــانــــي 4.2
زيــــادة خبــرة املوظفني/ات مبسائل النوع االجتماعي

0.0 %

0.0 %

8.0 %

4.0 %

4.0 %

44.0 %

24.0 %16.0 %

ال أوافـــق بقـــــوة

ال أوافــــــــق

ال رأي

 أوافــــــــق

أوافـــق بقـــــوة

ال إجابة

امـــرأة

رجـــل
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

ورغم خمتلف اجملهودات واإلجراءات املفعلة 
املنظمات  أن  إاّل  االجتماعي،  النوع  إلدراج 
املوارد  توفري  يف  صعوبة  جتد  املشاركة 
النوع  جمال  يف  عملها  لدعم  الالزمة  املالية 
االجتماعي وهو ما صادق عليه املستجوبون/

هذا  من  الثاني  واجلزء  األول  اجلزء  يف  ات 
على  النقص  هذا  انعكس  وقد  التقييم. 
النوع  منظور  إدراج  على  املنظمات  قدرة 
أو  املوارد  تعبئة  اسرتاتيجيات  يف  االجتماعي 
االتصال واإلعالم اخلاصة بها وخاصة منها 

اخلارجية، كما يبني الرسم البياني 5.2 

3.  تقييم وتدقيــق وحتليــل النــوع االجتمــاعي على املستــوى الرباجمــي
  

واإلقليمية  الثنائية  االتفاقيات  االجتماعي يف عدد من  النوع  وتدقيق وحتليل  لتقييم  خيّصص هذا اجلزء 
والدولية وكذلك اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات والربامج ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة بالتجارة 
والوصول إىل األسواق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي. ويهدف منهاج تقييم وتدقيق وحتليل النوع 
النوع االجتماعي وحقوق اإلنسان بعني  أدواته معرفَة مدى أخذ مبادئ  االجتماعي بفضل تطبيق خمتلُف 
النوعي  التحليل  أداة   )2 الرئيسية(،  )الكلمات  الكمي  التحليل  أداة   )1 االعتبار وادماجهما يف هذه النصوص: 

)قائمة الفحص(، 3( مسار النوع االجتماعي املتواصل و4( قائمة فحص مبادئ التجارة العادلة. 

تساعد هذه األدوات األربعة على توفري أدلة ملموسة حول كيفية إدماج – أو عدم إدماج – النوع االجتماعي 
وحقوق اإلنسان يف االتفاقيات والتشريعات والقواعد واألنظمة والربامج/املشاريع االقتصادية والتجارية. 
وتسمح نتائج التحليل والتشخيص بتحديد أفضل السبل ملعاجلة الفجوات للوصول إىل حتقيق املساواة 

بني اجلنسني يف التمتع باحلقوق القانونية واإلنسانية، ومنافع التنمية االقتصادية والتجارية. 

قام فريق البحث مبراجعة سبع اتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية ذات عالقة مباشرة وغري مباشرة مع 
التجارة والدخول إىل السوق على املستوى الوطين أو اإلقليمي أو الدولي، واالتفاقيات هي:  

»اتفاقية التبادل التجاري احلّر بني الدول العربية املتوسطة« )أغادير(( األردن ومصر وتونس واملغرب(،. 1
اتفاقية التجارة احلّرة األردنية املصرية،. 2
اتفاقية التجارة احلّرة مع دول رابطة االفتا )سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين(،. 3

 الرســــــم البيــــانــــي 5.2 إدراج النـوع االجتمـاعي يف تعبئـة 
املـوارد واالتصـال واإلعـالم

8.0 %

12.0 %

8.0 %

36.0 %

16.0 %

4.0 %

12.0 %

4.0 %

ال أعـــــــرف

إىل أقصى حد

إىل حد كبيــر

بقدر متوســط

على نطاق حمدود

على اإلطالق

امـــرأة

رجـــل
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

اتفاقية التجارة احلّرة األردنية األمريكية، . 4
اتفاقية الشراكة األردنية – األوروبية،. 5
اتفاقية التجارة احلرة األردنية الكندية. 6
واتفاقية التجارة احلرة األردنية الرتكية. . 7

وقد أخضعت نصوص االتفاقيات إىل أربع أدوات للتحليل الكمي والنوعي حملتوى النوع االجتماعي وحقوق 
االنسان يف التجارة. فقد استخدمت بداية أداة حتليل احملتوى الكمي لالتفاقيات وذلك بهدف التمكن من 
معرفة عدد املرات اليت استخدمت فيها املفاهيم والكلمات الرئيسية ذات ارتباط مبضمون مفهوم النوع 
االجتماعي وحقوق االنسان. وقد أظهر التحليل أن ) 73.0%( من الكلمات الرئيسية املفتاحية غري موجودة 
يف نصوص االتفاقيات، وان وجدت وبنسبة ) 18.0%( فإنها غري حمددة ملفهوم النوع االجتماعي وحقوق 
) 7.0%( من الكلمات الرئيسية وجدت وبشكل جزئي يف االتفاقيات، و) 1.0%( من الكلمات  االنسان. وأنه 

الرئيسية )املرأة( وجدت بشكل واضح يف االتفاقيات. 

استخدمت أداة التحليل النوعي للنتائج الكمية والنوعية وذلك ملعرفة ما إذا كان تعميم مراعاة النوع 
االجتماعي وحقوق االنسان قد مّت يف مجيع عمليات صنع السياسات وإعداد الربامج بدًء بتقييم وحتليل 
الوضع والتشخيص املرتبط بالنوع االجتماعي مثل احتواءه على بيانات مقسمة حسب اجلنس، واستخدام 
لغة مراعية للنوع االجتماعي، وتوفر املعلومات حول حقوق النساء والفتيات ومساواة النوع االجتماعي. 
االنسان  االجتماعي وحقوق  النوع  استخدام منهجية تستند إىل تعميم مراعاة  األداة عن  كما وتكشف 
إلعداد الربامج كأساليب وأدوات ومبادئ، وكذلك ما يتوقع من االتفاقية يف تقليص حجم الفروق يف 
النوع االجتماعي مبا يف ذلك خطوات وأعمال حمّددة لتناول احتياجات النوع االجتماعي املميزة أو أن يكون 
أثر اجيابي على مساواة النوع االجتماعي. وكذلك إن كانت وثيقة املشروع حتتوي على آليات متابعة 

ألثر حتقيق مساواة النوع االجتماعي واالستمتاع باحلقوق على الرجال والنساء واألوالد والبنات.  

الرســــــم البيــــانــــي 1.3

التحليــــــل الكمــــــي لالتفاقيــــــات 

ال يوجد  73 %

جزئيا 7 %

غري حمدد
ال ينطبق 1 18% %

إىل حّد كبري  0 %نعم  1 %
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

وقد بينت نتائج التحليل النوعي أن ) 51.0%( من فقرات االتفاقيات التجارية غري مراعية للنوع االجتماعي 
وأن  واضح ومباشر  تراعي وبشكل  االتفاقيات  ) 7.0%( من فقرات  نسبته  ما  وأن هناك  االنسان،  وحقوق 
) 7.0%( هناك مراعاة ولو جزئيا لبعض جوانب النوع االجتماعي وحقوق االنسان. وقد كان الرتكيز يف 

مراعاة النوع االجتماعي وحقوق االنسان يف منهجية إعداد برامج تستند إىل حقوق االنسان. 

بينما ما ارتبط يف خلفية وحتليل النتائج، وما يتضمنها من التمييز القائم على النوع االجتماعي، وإعداد 
الربنامج واسرتاتيجيات الربنامج وما يتضمنها من تعميم مراعاة النوع االجتماعي واتفاقية القضاء على 
مجيع أشكال التمييز ضّد املرأة فيكاد ال تتوفر أبدا أية فقرات تراعي النوع االجتماعي وحقوق االنسان يف 
هذا اجلانب. وفيما يتعلق يف املشاركة والتمكني، فلم يكن هناك أي معلومات حمددة يف هذا اجلانب. بينما 
اخلطوات والنتائج املتوقعة من التخطيط وإعداد الربامج وإعداد املوازنة، ال تنطبق على حال االتفاقيات 

التجارية.  

من  عدد  يف  يذكر  كان  االنسان  حقوق  استخدام  أن  جند  لالتفاقيات،  املعّمقة  النوعية  القراءة  وعند 
االتفاقيات بوضوح )مثل اتفاقية الشراكة األوروبية،  اتفاقية  التجارة احلرةاألردنية األمريكية، اتفاقية 
املقدمة،  ديباجة  أساسية لالتفاقية يف  إما كمبادئ  الكندية(. وكانت تذكر  األردنية  التجارة احلرة 
الناظمة لالتفاقية ضمن مبادئ حقوق االنسان، والتسامح والسالم، واالشارة صراحة  املواد األوىل  ويف 
لإلعالن العاملي حلقوق االنسان، أو ذكرت كمبادئ لتعزيز التزامهم مببادئ وحقوق العمل املعرتف بها 
دوليا؛ مبوجب اعالن منظمة العمل الدولية. ومن جهة أخرى، جيب األخذ باالعتبار أًن املقدمة والديباجة 

ال تعًد يف االتفاقيات التجارية من بنود االتفاقية.

 )82( املادة  يف  حتدثت  اليت  األوروبية  الشراكة  اتفاقية  يف  إال  للمرأة  ذكر  أي  االتفاقيات  يف  يرد  ومل 
التنمية  يف  املرأة  دور  بتطوير  املتعلقة  األولويات  صنفت  حيث  االجتماعي،  التعاون  أفعال  تنظيم  على 
السياسة األردنية يف  بالتوافق مع  التعليم واالعالم، وذلك  االقتصادية واالجتماعية، خاصة من خالل 

هذا اجملال. كما تضمنت تلك املواد تنمية تنظيم األسرة وبرامج محاية الطفولة واألمومة. 

اجتماعية،  وأخرى  جتارية  منفصلة  حماور  تتضمن  االتفاقية  تلك  طبيعة  أّن  باالعتبار  األخذ  وجيب 
وهذا ما يربر ظهور مادة تفصيلية حول املرأة. وقد عززت اتفاقية الشراكة- احملور االجتماعي األدوار 
التقليدية، فقد استخدمت معايري وأدوار والنماذج النمطية للنوع االجتماعي اليت تعزز، حتى دون قصد، 

عدم املساواة يف النوع االجتماعي. 

األعمال  رجال  بذكر  واألردن  مصر  بني  احلر  التجاري  التبادل  اتفاقية  يف  واضحا  التمييز  ظهر  وقد 
من  كل  إىل  األعمال  رجال  زيارات  وتسهيل  »املساعدة  ب:  فقرة  عشر،  الثالثة  املادة  يف  وذلك  صراحة، 

البلدين«. 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

الرســــــم البيــــانــــي 2.3
حتليـــل احملتـــوى النوعـــي للنوع االجتمـــاعي

وحقـــوق االنســـان يف التجـــارة
 

وعند اخضاع االتفاقيات إىل األداة الثالثة واليت توضح تواصل النوع االجتماعي وحقوق االنسان يف قطاع 
التجارة، وضمن مستوى اإلطار التحليلي، كان هناك انكار للنوع االجتماعي يف مجيع االتفاقيات. فقد 
جتاهلت مجيع االتفاقيات التفاوت يف النوع االجتماعي. ومع ذلك، فال ميكن اعتبار االتفاقيات تتبنى النوع 

االجتماعي السليب، فهو أقرب للنوع االجتماعي احملايد.

وال  الواعي  االجتماعي  النوع  تبين  على  االتفاقيات  حترص  فلم  الرباجمي،  باإلطار  يتعلق  فيما  أما 
الثالث  األبعاد  تنظر إىل  وبالتالي مل  االجتماعي،  النوع  تتجاهل  اتفاقيات  التحويلي. فهي  املستجيب وال 
املتعلقة بالتحليل والتشاور بشأن مسائل ذات عالقة بالنوع االجتماعي؛ ومل تسَع إىل تضييق الفوارق بني 
اجلنسني من خالل االستجابة الحتياجات اجلنسني من أجل حتقيق املساواة؛ ومل ترصد أو تقّيم األثر 

على الرجال والنساء. 

وقد مت استخدام األداة الرابعة لتقييم إىل أي مدى ميكن لالتفاقيات اليت مت مراجعتها وحتليلها يف كل 
مرحلة، ومع كل أداة )1و2و3( أن تكون مراعية للتجارة العادلة. حيث وضعت منظمة التجارة العادلة 
العاملية عشرة مبادئ ينبغي على منظمات التجارة العادلة احرتامها يف عملها اليومي، واألردن عضو يف 
احملرومني  للمنتجني  فرص  خلق   - 1 هي:  املبادئ  وهذه  األوسط.  والشرق  أفريقيا   - االقليمية  الشبكة 
- ضمان عدم   5 عادل،  أجور  دفع   -  4 العادلة،  التجارة  - ممارسات   3 واملساءلة،  الشفافية   -  2 اقتصاديا، 
تشغيل األطفال وعدم فرض العمل اجلربي، 6 - االلتزام بعدم التمييز، واملساواة بني اجلنسني، والتمكني 
- تعزيز  - توفري بناء القدرات، 9  - ضمان ظروف عمل جيدة، 8  االقتصادي للمرأة، واحلرية النقابية، 7 

التجارة العادلة، 10 - احرتام البيئة .

وقد مّت تطبيق مبادئ التجارة العادلة لتحديد ما إذا كانت االتفاقيات اليت متت مراجعتها وباستخدام 
من   )% 60.0( أّن  التحليل  بنّي  حيث  االنسان.  وحقوق  االجتماعي  النوع  منظور  تراعي  خمتلفة  أدوات 
االتفاقيات التزمت بواحد أو أكثر من مبادئ التجارة العادلة، حيث ذكرت »ممارسات التجارة العادلة«، 

غري حمدد  6 %نعم  7 %

ال ينطبق  29 %

مرارا 0 %

جزئيا 7 % ال يوجد  51 %



19

 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
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بينما  االتفاقيات.  مجيع  يف  أساسية  كمبادئ  واضح  بشكل  البيئة«  و»احرتام  العادلة«  التجارة  و»تعزيز 
ذكرت وبشكل جزئي املبادئ األخرى يف واحد أو أكثر من االتفاقيات. بينما املبدأ السادس وهو أكثر ما 
يهمنا يف هذه الدراسة، فلم خيصص االهتمام احملدد للمساواة بني اجلنسني، فكان املبدأ يغطي أكثر من 

جانب، مما جيعل من تغطية املبدأ السادس يف االتفاقيات غري وارد إال يف جزئية حرية النقابة. 
 

الرســــــم البيــــانــــي 3.3
إطــــار مبـــادئ التجــــارة العــــادلة 

فـــــي االتفاقيــــــات املدروســــــة
 

4.  اخلطط والسيــاسات واالسرتاتيجيــات والربامــج املرتبطــة بشكــل مبــاشر أو غري مبــاشر
       بالتجارة والوصول املتساوي للنساء إىل السوق على املستوى الوطين أو اإلقليمــــي أو الدولــي

للوقوف على السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية ومعرفة مدى مراعاتها للنوع االجتماعي وحقوق االنسان 
وارتباطها املباشر وغري املباشر بالتجارة، مّتت مراجعة وثيقتني وطنيتني أساسيتني يف الرؤية واالسرتاتيجية 
الوطنية للسنوات القادمة لغاية 2025؛ فقد مت مراجعة وتقييم وثيقة األردن 2025 – رؤية واسرتاتيجية 
وطنية، كما مّت مراجعة الربنامج التنفيذي التنموي 2018-2016. لقد وردت وبشكل متكرر )50.0 %( من 
الكلمات الرئيسية للنوع االجتماعية واحلقوق االنسانية يف الرؤية واالسرتاتيجية الوطنية، كما وردت 
كان  كما  الوطنية.  واالسرتاتيجيات  السياسات  تلك  يف  الرئيسية  الكلمات  من   )% 22.0( جزئي  بشكل 
النوع االجتماعي  واضحا أن هناك مشاركة فاعلة لّلجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وشبكة ضباط 
يف القطاع العام واملنظمات النسائية يف اجملتمع املدني يف إعداد الرؤية والربنامج التنموي التنفيذي. حيث 
التنمية  النوع االجتماعي يف جوانب  أنه »مّت مراعاة   )11( الوطين يف بند  الربنامج  اعداد  ذكر يف منهجية 
املختلفة، حيث مت التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون املرأة، لعرض كافة مسودات القطاعات التنموية 

على اللجنة، واليت بدورها راجعت هذه املسودات من خالل خرباء مت توفريهم هلذه الغاية«.

وباستخدام األداة الثانية للتحليل النوعي، يتبني أن )35.0  %( و)21.0  %( من فقرات أداة فحص النوع االجتماعي 
وحقوق االنسان قد كانت ذكرت إىل حّد كبري ووردت بشكل دائم يف الوثيقة على التوالي. فيمكن القول 
أن وثيقة الربنامج التنموي والسياسات الوطنية مراعية بنسبة مرتفعة ملنظور النوع االجتماعي يف كافة 
الفروق بني اجلنسني، واالعرتاف  الوثيقة من توفري بيانات مصنفة حسب اجلنس، ومراعاة  مراحل إعداد 
بفجوة النوع االجتماعي. كما أّن املنهجية اليت اتبعت يف إعداد الربنامج واسرتاتيجياته استندت إىل مراعاة 

ال 30 %نعم  80 %

جزئيا
% 10
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 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

النوع االجتماعي وحقوق االنسان، كما خصصت الربامج وموازناتها بهدف تقليص حجم الفروق والفجوة 
بني اجلنسني. كما احتوت الوثيقة على مؤشرات مصّنفة حسب اجلنس، ووضعت التدخالت لتؤثر مباشرة 

على حتقيق اجنازات على صعيد حقوق االنسان للمرأة ومساواة النوع االجتماعي. 

الرســــــم البيــــانــــي 1.4
التحليل النوعي للربنامج الوطين التنموي 

املشاركة  حمدودية  على  مركزي  بشكل  ركزت  املدروسة  الوطنية  السياسات  أّن  بالذكر  واجلدير 
اعتربت  اليت  القضايا  ومن  املناطق.  بني  وتفاوتها  املرتفعة  البطالة  معدالت  ظل  يف  للمرأة  االقتصادية 
العاملني حلسابهن اخلاص، وطرح  املرأة من جمموع  الوطنية: اخنفاض نصيب  السياسات  حمورية يف 
الشركات  وحفز  فيها،  املرأة  مساهمة  وزيادة  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  تنافسية  لتعزيز  املبادرات 
الناشئة وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية تراعي احتياجات املرأة، انشاء مراكز تدريبية للمرأة خاصة 
املدنية، وتوفري بيئة عمل داعمة للمرأة،  املرأة يف قطاع اخلدمة  الريف والبادية. إضافة إىل متكني  يف 

وتنفيذ مأسسة النوع االجتماعي لعدد من املنظمات، واالستجابة للعنف املبين على النوع االجتماعي.  

الثالثة، ميكن القول أن االطار التحليلي للنوع االجتماعي يف الرؤية الوطنية  وباستخدام أداة التحليل 
والربنامج التنموي 2018-2016 كان مراعيا للنوع االجتماعي احلساس يف عدد من القطاعات احليوية: 
التعليم، والصحة، والعمل، والتدريب والتشغيل، واملشاريع الصغرية. ويف ذات الوقت، بان بوضوح احلياد   
والتنافسية.  واالستثمار  والطاقة  والصناعة  التجارة  منها  القطاعات  من  آخر  عدد  يف  االجتماعي  للنوع 
وتشاور  حتليل  من  الثالث  األبعاد  الربامج  راعت  فقد   الرباجمي  االطار  على  التحليلي  اإلطار  وانعكس 
خالل  من  اجلنسني  بني  الفوارق  تضييق  إىل  وسعيها  االجتماعي؛  بالنوع  عالقة  ذات  مسائل  بشأن 
االستجابة الحتياجات اجلنسني من أجل حتقيق املساواة؛ ورصد وتقييم األثر على الرجال والنساء. كما 
الربامج  الربامج بشكل جزئي مستجيبة للنوع االجتماعي بتخصيص موازنات للربامج وتطوير  كانت 
واحملتوى واملواد اليت تعكس فهما لواقع حياة النساء والفتيات وتستجيب لنقاط القوة والتحديات. وعند 
تقييم السياسات باستخدام األداة 4: إطار مبادئ التجارة العادلة، ميكننا اعتبار أن )70.0  %( من السياسات 

واخلطط تراعي مبادئ التجارة العادلة و)30.0  %( تراعي بشكل جزئي.

غيـــر حمـــدد  6 %نعم  7 %

إىل حـــد كبيـــر  35 %

جزئيـــــا 7 % ال  5 %
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النــوع االجتمــــاعي وقطــاع التجــــارة: اجلـزء الثــالـث :	

االستنتــاجــــات والتوصيــــات 	 	 	

املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  باملساواة  عالقة  يف  إجنازات  من  حتقق  ما  تلخيص  على  اجلزء  هذا  يسهر 
من  التجارة  قطاع  على  خاص  بشكل  الرتكيز  مع  خاصة،  بصقة  االقتصادي  والتمكني  عامة  بصقة 
جهة، وحتديد أهم العقبات والثغرات، من جهة أخرى، اليت يتعني معاجلتها باألولية على املدى القصري 

واملتوسط والطويل.

1. اإلجنـــــــــازات

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

االتفاقيات  بكافة  األردن  يلتزم  حيث  خاصة،  املرأة  وحقوق  االنسان  حقوق  احرتام  على  األردن  حيرص 
والتعهدات الدولية اخلاصة حبقوق االنسان واملرأة، كما يسعى األردن للقضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد املرأة، وحتقيق اهلدف اخلامس من أهداف التنمية املستدامة 2030 والغايات الواردة يف أهداف التنمية 

األخرى واملتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني، ومتكني مجيع النساء والفتيات.

الضمان  قانون  ومنها  املرأة،  حقوق  تعزز  اجلديدة  التشريعية  التطورات  من  جمموعة  األردن  وشهد 
االجتماعي )2014(، قانون التقاعد العسكري )2015 (، ونظام تسليف النفقة )2015(، ونظام اخلدمة املدنية 
)2013(، والقانون اجلديد للحماية من العنف األسري )2017(، ونظام دور إيواء النساء املعرضات للخطر 
)2016(، ونظام العمل املرن )2017( يف القطاعني العام واخلاص، وخطة حتفيز النمو االقتصادي )-2018

2022(، وتعديالت قانون العقوبات )2017(.

• املستــــــوى الرباجمــــي والتنظيمي:	

االجتماعي يف  النوع  ملنظور  بنسبة مرتفعة  الوطنية مراعية  والسياسات  التنموي  الربنامج  وثيقة  تعًد 
الفروق بني اجلنسني،  بيانات مصنفة حسب اجلنس، ومراعاة  توفري  الوثيقة من  إعداد  كافة مراحل 
الفروق  حجم  تقليص  بهدف  وموازناتها  الربامج  خصصت  كما  االجتماعي،  النوع  بفجوة  واالعرتاف 
والفجوة بني اجلنسني.  إضافة إىل أن وجود وثيقة سياسة النوع االجتماعي يف وزارة التخطيط والتعاون 
العامة كلها عوامل تساهم يف  املوازنة  دائرة  االجتماعي يف  للنوع  املستجيبة  املوازنات  الدولي، وبرنامج 

حتقيق املساواة بني اجلنسني. 
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2. الثغـــرات املتبقيـــة رغم مـــا حتقيـــق العديـــد من اإلجنـــازات:

• احلقــــوق القـــانونيـــة واحلقـــوق اإلنســـانيـــة	

يقّر الدستور األردني أن »األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف 
العرق أو اللغة أو الدين«. إال أن عدد من القوانني والتشريعات تبدي تفاوتا يف التعامل بني املرأة والرجل 
احلياة  جماالت  يف  التشريعات  تلك  وجند  اجلنسني.  بني  احلقيقية  املساواة  على  سلبًا  يؤثر  الذي  األمر 
يف  العمل  املرأة  على  )حيظر  العمل  ظروف  املثال:   سبيل  على  تشمل  واليت  واالجتماعية  االقتصادية 
قطاعات معينة والعمل خالل ساعات الليل كما هلا احلق يف احلصول على التقاعد املبكر يف القطاعني 
العام واخلاص( واحلصول على الوظيفة وعلى ميزات التقاعد املرتبطة بها ) حيصل املوظفني من الذكور 
على عالوة أسرية باإلضافة للرواتب والتقاعد وال حتصل املرأة على هذه امليزات( واجلنسية )يستطيع 
الرجال منح اجلنسية ألبنائهم ولزوجاتهم األجانب تلقائيًا بينما ال تستطيع املرأة ذلك( والزواج والطالق 
) حتتاج املرأة موافقة ولي أمرها للزواج إن كانت بكرا وال تتساوى األسس يف الطالق بني الرجل واملرأة(.

• املستــــوى الرباجمــــي والتنظيمــي:	

واليت ال  األردن،  املنظمات يف  السريع مل يشمل إال جمموعة مصغرة من  النموذجي  التقييم  أّن  بالرغم من 
مت  اليت  املستجوبني/ات  نظر  وجهة  أن  إال  الوطين،  املستوى  على  إحصائية  متثيلية  ذات  بأنها  القول  ميكن 
مجعها وحتليلها من خالل هذا التقييم كشفت عن نتائج مثرية لالهتمام على كل من املستويني الرباجمي 
والتنظيمي، واليت بدورها ستساعد على القيام مبراجعة شاملة ملنهجية هذا التقييم مما قد يسمح يف املستقبل 
بتنفيذه على عينة أكرب مع حتليل أعمق ألسئلة البحث. وقد بينت النتائج أن املنظمات املشاركة خالل هذا 
الرئيسية.  املساواة بني اجلنسني كأحد مهامها  العمل على  تتبنى مبدأ  التقييم خاصة غري احلكومية منها 
ورغم خمتلف اجلهود اليت تبذهلا هذه املنظمات لتغيري أوجه االختالف بني اجلنسني وتعزيز قدرات النساء، 
إال أن جمموعة من الصعوبات مازالت تعرقل حتقيق ذلك أهمها النقص يف أدوات التحليل على أساس النوع 
على  قادرة  غري  جيعلها  والذي  القرار  صانعي  قبل  من  املنظمات  هذه  تتلقاه  الذي  الدعم  وقلة  االجتماعي، 

ختصيص املوارد املالية الالزمة لدعم أدائها يف جمال النوع االجتماعي.

3. االستنتـــــاجــــــات العـــامــــــة

االتفاقيات  أما  اجلنسني،  بني  متييز  فيها  يوجد  ال  األردن  يتبناها  اليت  التنموية  والسياسات  التشريعات  إن 
التجارية فهي حمايدة. ويبدأ التمييز يف التطبيق، وغياب البيئة املشجعة للمرأة، وتتسع اهلوة يف ظل غياب 
املساءلة واملتابعة والتقييم. وقد تكون نتائج التقييم السريع أكثر اجيابية من الواقع الفعلي، حيث بينت نتائج 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
 من خـــالل تعميــــــم مراعـــــــــاة النــــــــــــوع االجتمـــــــــــــاعي
فـــي السيــــــاسات االقتصــــــادية واالتفــــاقيـــات التجاريــة

تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

  الندوة العامة ملنظمة التجارة العاملية Anh-Nga Tran-Nguyen   »تأثري املرأة يف املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر على زيادة التجارة مبوجب اتفاقات منظمة التجارة العاملية« ؛ )27 مايو 2004(، . 8
»التجارة والنوع االجتماعي« : الفرص والتحديات« مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

جمموعة النقاش املركزة اليت متت يف اطار الدراسة، أن هناك فجوة يف املعرفة يف قضايا النوع االجتماعي، 
وصعوبة الوصول إىل املعلومات داخل املنظمة الواحدة. إال أنه هناك الكثري من العناصر الناجحة اليت جيب 
تعزيزها وتقويتها مثل دور »جائزة امللك عبد اهلل الثاني للتميز« يف دمج النوع االجتماعي يف معايري اجلائزة، 
وسعي »اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة« يف التغيري والتأثري على السياسات الوطنية وتنفيذها، ووجود 
وعي لدى غالبية صناع القرار بأهمية مشاركة املرأة ودمج النوع االجتماعي يف مجيع القطاعات، ولكن قد 
الظروف االقتصادية  الثقافة اجملتمعية ويليها  املطلوبة. وتقف  الكيفية واألدوات  يكون هناك عدم وعي يف 

الصعبة كأهم التحديات اليت تواجه حتقيق املساواة بني اجلنسني.

أجل حتقيق  االجتماعي من  النوع  التجارية من جهة، وقضايا  والقواعد  السياسة  املعقدة بني  الرتابطات  إن 
املساواة بني اجلنسني من جهة أخرى، حتتاج إىل فهم أعمق، وذلك من أجل ضمان التناغم بني هدف الوصول 
املساواة بني اجلنسني كحق  القواعد ومتعدد األطراف وهدف حتقيق  إىل نظام جتاري مفتوح وقائم على 
هدف  ودعم  السوق  اختالالت  ملعاجلة  حكومية  سياسات  وضع  من  البد  ولذلك  اإلنسان.  حقوق  من  أساسي 
املساواة بني اجلنسني. ويف بعض احلاالت، يتعنّي على واضعي السياسات إدراك ما ميكن أن يرتتب عن التجارة 
الدولية وكذلك عن االلتزامات أو املفاوضات التجارية متعددة األطراف من آثار يف هذا اجملال)8(. إن حتليل 
اآلثار احملتملة للسياسة التجارية على املساواة بني اجلنسني أمر مهّم الطالع صانعي السياسات على اآلثار 
القطاعات  عن  مبعلومات  أوال  التجاريني  املفاوضني  تزويد  فينبغي  االجتماعي.  بالنوع  عالقة  يف  املتوقعة 
أو  النساء  عمالة  محاية  و/أو  تعزيز  بهدف  التجارة  حترير  تعجيل/تأخري/إلغاء  فيها  ينبغي  اليت  احلساسة 

املشاريع/املؤسسات اليت متلكها النساء.

4. التوصيــات حســب اجملــال / املوضــــوع

للقضاء على الفجوات والتمييز بني اجلنسني بشكل عام، يتعني القيام بعديد اإلصالحات، منها ما يلي: 
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
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تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

قــــاعــــدة التوصيــــات ذات األولويــــة

املساواة بني اجلنسني، حقوق اإلنسان والتنمية

اجلهات املتدخلة/املؤسسات املعنية املدى التوصيــــــات
اللجنة الوطنية األردنية للمرأة

يف املدى 
القصري

النوع  مساواة  أهمية  على  للرتكيز  إعالمية  محلة  تنظيم 
االجتماعي، احلقوق اإلنسانية والتنمية يف اجملتمع

اللجنة الوطنية األردنية للمرأة
اللجنة الوزارية للمرأة

التوعية بتأثريات النوع االجتماعي والتنمية والفوائد املتوقعة من 
املساواة بني اجلنسني يف مستويات السياسات والربامج

احلكومة، املنظمات احلقوقية واجلمعيات النسوية

يف املدى 
املتوسط

زيادة متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار 

اهليئة العليا للقضاء، دائرة األراضي واملساحة، البنوك، املنظمات 
غري احلكومية، ووسائل اإلعالم

تعزيز االستقاللية املالية للمرأة من خالل احلصول على حقوقها 
يف املرياث، وزيادة ملكيتها لألصول واملوارد

الثاني  اهلل  عبد  امللك  مركز  للمرأة،  األردنية  الوطنية  اللجنة 
للتميز

الثاني  امللك عبد اهلل  التكامل بني اجلنسني يف معايري جائزة  تعزيز 
للتميز، من خالل تطوير وحتسني مؤشرات القياس

املدني،  اجملتمع  منظمات  للمرأة،  األردنية  الوطنية  اللجنة 
اللجنة الوطنية األردنية للمرأة، اللجنة الوزارية للمرأة

يف املدى
البعيد

اجلنسني  بني  املساواة  جمال  يف  املنفذة  األنشطة  جودة  تقييم 
ملراقبة  وتقييم  رصد  مؤشرات  بناء  و  والتنمية  اإلنسان  وحقوق 

التقدم والتحديات
الوطنية  اللجنة  اإلنسان،  حقوق  نشطاء  األردني،  الربملان 
الوزارية  اللجنة  احلكومية،  غري  املنظمات  للمرأة،  األردنية 

للمرأة، ووسائل اإلعالم، 

املرأة  تعزيز السياسات والتشريعات واللوائح اليت حتمي وصول 
تعزيز  التمييز.  مبكافحة  اخلاص  والتشريع  واملرياث  املوارد  إىل 
األجر  املدفوعة  غري  الرعاية  دور  يف  النساء  ودعم  التوظيف 
االجتماعية  اخلدمات  إىل  الفقريات  النساء  وصول  وضمان 

األساسية
مؤسسات التعليم، املنظمات غري احلكومية، وسائل اإلعالم، اجلهات 

الفاعلة والفاعلني الرئيسيني يف الثقافة والرأي العام
األسرة؛  يف  دورهم  ألهمية  الذكور،  سيما  وال  األطفال،  تنشئة 
لتحقيق  اإلجنابي  الدور  يف  والرجال  الذكور  مشاركة  وأهمية 

التنمية والعدالة يف اجملتمع.
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 متكني املرأة وصواًل إىل حتقيق مساواة النوع االجتمـــاعي
 فـــي منطقــــــة الشــــــرق األوســـــــــط ومشــــــال إفريقيــــــا
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تقييم وتدقيق وحتليل النوع االجتماعي
فـــــي قطــــــــــاعْي االقتصــــــاد والتجــــــارة

األردن

النـــــــوع االجتمـــــاعي والتجــــــــــارة
اللجنة الوطنية األردنية للمرأة، اخلرباء/رات األردنيون/يات، 

أصحاب املصلحة  يف املدى 
القصري

توفري وعي شامل لنساء األعمال، وجلان املرأة يف غرف التجارة 
والنقابات، لزيادة فهمهم لنوع اجلنس والتجارة.

اللجنة الوطنية األردنية للمرأة، وسائل االعالم  تنظيم محلة إعالمية للتأكيد على أهمية التجارة واملرأة.
املنظمات  اإلحصاء،  قسم  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة 

الدولية )املنتدى االقتصادي العاملي، البنك الدولي(

يف املدى 
املتوسط

إنتاج وتوفري إحصاءات اقتصادية خاصة يف جمال ريادة األعمال 
والتجارة مقسمة حسب اجلنس والعمر والقطاع االقتصادي

اإلحصاء،  دائرة  املالية  االوراق  هيئة  والتجارة،  الصناعة  وزارة 
غرف الصناعة غرف التجارة

دعم فين مباشر للجنة املرأة يف غرفة صناعة عمان يف مراجعة 
اخلطة واملهام واألنشطة

للمرأة، غرفة صناعة عمان، أعضاء  األردنية  الوطنية  اللجنة 
وسيدات األعمال يف غرف الصناعة والتجارة

ريادة  جمال  يف  خاصة  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  زيادة 
األعمال، 

والتجارة،  الصناعة  وزارة  املدني،  اجملتمع  منظمات  البنوك، 
وزارة العمل

ريادة  على  والتدريب  االقتصادية  حقوقها  حول  املرأة  تثقيف 
األعمال

والتجارة  الصناعة  وزارة  للمرأة،  األردنية  الوطنية  اللجنة 
والتموين

القطاع  النسائية،  احلكومية  غري  املنظمات  اعمال،  سيدات 
اخلاص، غرف جتارة عمان واألردن

مقرتحات  ومناقشة  اخلاص  القطاع  مع  مناقشة  إجراء 
سيدات  من  واخلدمات  السلع  مشرتيات  من  نسبة  لتخصيص 

األعمال.

البنوك، املنظمات غري احلكومية، سيدات االعمال تسهيل وصول املرأة إىل االئتمان بشروط معقولة

الصناعة  غرف  املركزي،  البنك  والتجارة،  الصناعة  وزارة 
وغرف التجارة، اللجنة الوطنية األردنية للمرأة

مشاركة  بأهمية  التجارية  االتفاقيات  يف  املنخرطني  توعية 
يف  النسائية  اللجان  ذلك  يف  مبا  والتجارية  الصناعية  اللجان 

مراجعة االتفاقيات التجارية
املدني،  اجملتمع  منظمات  للمرأة،  األردنية  الوطنية  اللجنة 
الوكاالت احلكومية ذات الصلة، غرف الصناعة، غرف التجارة

يف املدى 
الطويل

االقتصادية  القطاعات  بني  والتشبيك  والتعاون  التنسيق 
النسائية  واملؤسسات  ناحية  من  احلكومية  وغري  احلكومية 

املعنية من جهة أخرى
 / األعمال  رجال  االعمال،  سيدات  والتجارة،  الصناعة  وزارة 

القطاعات اخلاصة
يف  التجارة  تتناول  اليت  التجارية  لالتفاقيات  االهتمام  إيالء 

اخلدمات وليس فقط التجارة يف السلع.
وزارة الرتبية والتعليم، مؤسسات التعليم: املدارس واجلامعات. املناهج  يف  األعمال  وريادة  والتمويل  التجارية  األعمال  ادراج 

ومطابقة  جذابة  بطريقة  واجلامعات  املدارس  يف  للطالب 
للتقدم التكنولوجي

اجلهات الفاعلة والفاعلني الرئيسيني يف الثقافة والرأي العام تشجيع اجملتمع على قبول وجود املرأة يف قطاع التجارة وكسر 
ثقافة العار.


