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التعريفات واملفاهيم ذات العالقة
النــوع االجتامعــي يعــرف بالتاميــز (الفــروق) بــن الرجــال والنســاء املرتبــط يف أدوار ومســؤوليات وفــرص
النســاء أو الرجــال الناتجــة عــن املفاهيــم والثقافــات املحليــة ،وليــس حســب الجوانــب البيولوجيــة ،ويعــرف
أيضـاً حســب هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة 1بالخصائــص االجتامعيــة والفــرص املرتبطــة بكــون اإلنســان ذكــرا ً أو
أنثــى ،والعالقــات بــن النســاء والرجــال والفتيــات والفتيــان ،التــي يتــم بناءهــا مــن خــال التنشــئة االجتامعيــة.
دمــج النــوع االجتامعــي هــو إجــراء تنفيــذي يشــر إىل الدمــج املنظــم ألولويــات واحتياجــات كل مــن
الرجــال والنســاء يف كافــة السياســات والترشيعــات واإلجــراءات لغايــة ضــان العدالــة بينهــا ،ومراعــاة أثــر
هــذه السياســات والترشيعــات واإلجــراءات يف جميــع مراحــل التخطيــط؛ مــن تنفيــذ ،ومتابعــة ،وتقييــم ،عــى
أوضــاع كل مــن الرجــال والنســاء .وبعبــارة أخــرى ،تعميــم مراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي يف السياســات
والخطــط والربامــج واملوازنــات هــو أن تصبــح املؤسســات واملنظــات واعيــة لالختالفــات بــن املــرأة والرجــل
والحتياجــات كل منهــا ،وتؤخــذ بعــن االعتبــار ملعالجتهــا ،وإيقــاف التمييــز املبنــي عــى الجنــس ،وتعزيــز
العدالــة واملســاواة عــى جميــع املســتويات واملجــاالت لتصبــح جــزءا ً ال يتجــزأ مــن عملهــا ،حيــث يشــمل ذلــك
الترشيعــات والسياســات واإلجــراءات واالســراتيجيات املؤسســية واألعــال اليوميــة.
متكــن املــرأة يعنــي قــدرة النســاء عــى إدارة شــؤون حياتهــن بشــكل ميكّنهــن مــن تحقيــق القيــم واألهــداف
التــي يؤمـ َّن بهــا ،ومــن االعتــاد عــى ذاتهــن ،واتخــاذ القــرارات أو التأثــر  -بشــكل جامعــي أو فــردي  -عــى
القــرارات التــي متــس جوانــب حياتهــن .وتعتــر عمليــة التمكــن بشــكل عــام عمليــة طويلــة األمــد ومتداخلــة،
تنتــج عــن بيئــة مســاعدة تضمــن هــذه القيــم وتســاعد عــى خلــق الظــروف املواتيــة التــي تهيــئ للنســاء  -كــا
الرجــال  -امتــاك املــوارد الالزمــة واملعرفــة وحــق التعبــر والتمثيــل الســيايس ،والحصــول عــى الوظائــف
وخاصـ ًة تبــؤ املناصــب اإلرشافيــة والقياديــة.
املســاواة بــن النســاء والرجــال فتعنــي أن جميــع البــر ،ذكــورا ً وإناث ـاً ،هــم أحــرا ٌر يف تطويــر قدراتهــم
واختيــار مســار حياتهــم دون قيــود لهــا عالقــة بالنــوع االجتامعــي .وال يعنــي هــذا بــأن النســاء والرجــال مثــل
بعضهــم البعــض ،ولكنــه يعنــي أن تكــون الفــرص واملســؤوليات واألدوار لــكل مــن الرجــال والنســاء متســاوية.
أي املســاواة يف الفــرص املتاحــة لهــم ملامرســة حياتهــم والحصــول عــى املــوارد ذات القيمــة االجتامعيــة
والتــرف بهــا .وتحقيقــاً لذلــك ،يتعــن أحيانًــا متكــن الفئــات األضعــف وذات اإلمكانيــات املحــدودة ،مــن
الحصــول عــى املــوارد أو «النهــوض» بهــا.
كل حســب احتياجاتــه الخاصــة ،وقــد
العــدل يعنــي بشــكل عــام اإلنصــاف يف التعامــل مــع الرجــال والنســاءٌ ،
يتضمــن ذلــك املســاواة يف املعاملــة ،أو االختــاف يف املعاملــة ،ولكــن بشــكل يضمــن املســاواة مــن حيــث
الحقــوق ،واملزايــا ،وااللتزامــات والفــرص املتاحــة ،وضمــن ســياق التنميــة يتطلــب تحقيــق التكافــؤ والعــدل بــن
النســاء والرجــال دامئ ـاً اتخــاذ تدابــر بنــاءة ،تع ـ ّوض عــن الحرمــان التاريخــي واالجتامعــي للمــرأة.
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املقدمة
مــن منطلــق دور الحكومــة يف تنفيــذ وترجمــة التوجيهــات امللكيــة الســامية يف تعزيــز مشــاركة املــرأة يف
مختلــف القطاعــات ،لالســتفادة مــن مكاســب األردن املتميــزة يف القطــاع العــام ومؤسســات الدولــة ،وضمــن
إطــار التــزام الحكومــة يف تحقيــق العدالــة بــن الجنســن ودمــج مفهــوم النــوع االجتامعــي يف املؤسســات
الحكوميــة ،اعتمــدت وزارة التنميــة اإلجتامعيــة آليــة إعــداد سياســة النــوع اإلجتامعــي لتعزيــز قيــم املســاواة
وعــدم التمييــز وتكافــؤ الفــرص.
يف إطــار رؤيــة الــوزارة يف الوصــول إىل بيئــة مؤسســية متطــورة وكــوادر برشيــة متخصصــة تحقيق ـاً للهــدف
االســراتيجي الثــاين يف الخطــة اإلســراتيجية « 2021-2017تعزيــز القــدرة املؤسســية للــوزارة وتجذيــر ثقافــة
التميــز» واســتجابة للهــدف الخامــس مــن أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلــق بتحقيــق العدالــة واملســاواة بــن
الجنســن ،بــارشت وزارة التنميــة اإلجتامعيــة بإعــداد سياســة النــوع اإلجتامعــي .
كــا وتعتــر وزارة التنميــة اإلجتامعيــة مــن الــوزارات الخدميــة وتقــدم خدماتهــا لفئــات املجتمــع األكــر ضعفـاً
و هشاشــة ذكــورا ً وإناثـاً ( الفقــراء ،كبــار الســن ،األطفــال فاقــدي الســند األرسي ،ذوي اإلعاقــة ،ضحايــا العنــف)،
وســوف تســاعد سياســة النــوع االجتامعــي وامل ّعــدة مبــا يتــاىش مــع محــاور السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع
اإلجتامعــي يف تحليــل اســراتيجية عمــل الــوزارة مــن حيــث األهــداف ،وخطــط العمــل التنفيذيــة ،واملوازنــة،
والخدمــات ،وتحديــد الفجــوات بــن الجنســن وإيجــاد الحلــول لتحقيــق العدالــة عــى أســاس الجنــس ،وكل ذلــك
ســرفع مــن إنتاجيــة عمــل الــوزارة إضافــة اىل إبــراز دورهــا يف االلتزامــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن
اتجــاه قضايــا العدالــة وتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن واملعنيــة بحقــوق اإلنســان.

هدف السياسة
تعتــر هــذه السياســة سياســة داخليــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ،تــم إعدادهــا اســتجابة ملتطلبــات السياســة
الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ( )2020وتحــت مظلــة االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن ( -2020
مؤســي لدمــج النــوع االجتامعــي يف جميــع مديريــات وأقســام
 .)2025كــا تهــدف السياســة إىل وضــع إطــار ّ
الــوزارة ،وخلــق بنيــة مؤسســية لدمــج النــوع اإلجتامعــي لرفــع كفــاءة الــوزارة والعاملــن فيهــا ،وتحقيــق
الــرىض الوظيفــي واملســاواة ملوظفــي الــوزارة ومتلقــي الخدمــة ذكــورا ً وإناث ـاً.

6

السياســـة القطاعيـــة لتعزيـــز املســـاواة بـــن
الجنســـن ومتكـــن املـــرأة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠

املرجعيات الدولية والوطنية لتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة
تشــمل وزارة التنميــة اإلجتامعيــة يف عملهــا وسياســاتها واســراتيجيتها كافــة الفئــات املتلقيــة لخدماتهــا وتحديدا ً
الواقعــن يف نطــاق الحاميــة االجتامعيــة ومنهــم النســاء والفتيــات ،وتســتند الــوزارة إىل املرجعيــات الوطنيــة
التاليــة مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ضمــن األطــر الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة واالتفاقيــات الخاصــة
بحقــوق اإلنســان والحــد مــن العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي:
االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن :ســعت الحكومــة األردنيــة إلعــداد االســراتيجية الوطنيــة
للمــرأة يف األردن  ،2025-2020حيــث تــم تحديــد أولويــات االســراتيجية لتتــاىش مــع الدســتور األردين،
والخطــط الوطنيــة واالســراتيجيات القطاعيــة مثــل رؤيــة األردن  ،2025وعــى خطــى النهضــة :أولويــات عمــل
الحكومــة للعامــن  ،2020-2019والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان  ،2025-2016والخطــة الوطنيــة
لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم  :)2000( 1325املــرأة واألمــن والســام ،وخطــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة
 .2024-2019حيــث تــم ربــط إطــار العمــل املنطقــي لالســراتيجية مــع الخطــط واالســراتيجيات الوطنيــة
املرتبطــة باملــرأة وكذلــك االلتزامــات والتعهــدات الدوليــة خاصــة اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز
ضــد املــرأة وإعــان ومنهــاج عمــل بيجــن ومــع أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة  ،2030وخاصــة الهــدف
الخامــس املتعلــق باملســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات ،باإلضافــة للغايــات ذات العالقــة باألهــداف
األخــرى .وبهــذا تعتــر هــذه االســراتيجية خارطــة الطريــق للدولــة األردنيــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن املــرأة ،والتــي يتــم العمــل عــى تحقيقهــا مــن خــال الســلطتني التنفيذيــة والترشيعيــة وبالرشاكــة
الفاعلــة مــع املؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص.
السياســة الحكوميــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ( :)2020تهــدف سياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي
املؤســي والرســمي عــى الجهــود الحكوميــة الراميــة إىل إدمــاج النــوع االجتامعــي
الحكوميــة إىل إضفــاء الطابــع ّ
يف جميــع مراحــل تصميــم وتنفيــذ كافــة اإلجــراءات واألعــال الحكوميــة واإلبــاغ عنهــا .وهــذه السياســة
مص ّممــة لدعــم عمليــة اســتيفاء االلتزامــات الوطنيــة منهــا والدوليــة ،عــى ح ـ ٍّد ســواء ،يف تعزيــز اإلنصــاف
واملســاواة والعدالــة ،ويف الوقــت ذاتــه ،ملراعــاة التّنـ ّوع ،والفــرص املتســاوية ،واملشــاركة (الشــمولية) .وباإلضافــة
إىل ذلــك ،فــإن هــذه السياســة تهــدف إىل اســتكامل مــا تقــوم بــه الحكومــة بصفــة مســتمرة ،مــن تنفيذ مبــادرات
التدخــل املو ّجهــة.
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو) :وقــع األردن بتاريــخ 1980/12/3
عــى اتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وصــادق عليهــا بتاريــخ  ،1992/7/1وتح َفــظ األردن
عــى مادتــن مــن اتفاقيــة ســيداو وهــي الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )9املتعلقــة بالجنســية ،والفقــرات (ج)( ،د)،
(ز)مــن املــادة ( )16املتعلقــة بالــزواج والعالقــات األرسيــة وحــق الســكن وحــق التنقــل.
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العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة :تتعهــد الــدول األطــراف
يف هــذا العهــد بضــان مســاواة الذكــور واإلنــاث يف حــق التمتــع بجميــع الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والثقافيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا العهــد ضمــن املــادة (.)3
قــرار مجلــس األمــن  1325لســنة  :2000اعرتفــت األمــم املتحــدة يف عــام  2000عــر مجلــس األمــن ليــس
فقــط بالتأثــر الخــاص للنزاعــات عــى النســاء ولكــن أيض ـاً بالحاجــة إىل تضمــن النســاء باعتبارهــن صاحبــات
مصلحــة نشــطة يف مجــال درء الرصاعــات وحلهــا.
قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم ( :2011 )130/66/A/RESالــذي يحــث الــدول عــى
تعـــزيز مـــشاركة املـــرأة يف الحيـــاة الـــسياسية وأن تعجــل بتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة وأن تعززهــا
وتحميهــا يف جميــع الحــاالت ،مبــا فيهـــا حـــاالت التحــول الســيايس.
إعــان ومنهــاج عمــل بيجــن :يدعــو الحكومــات واملجتمــع الــدويل واملجتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك املنظــات
غــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ،إىل اتخــاذ إجــراءات اســراتيجية يف مجــاالت الفقــر ،والتعليــم والتدريــب،
والصحــة ،والعنــف ،والنــزاع املســلح ،واالقتصــاد ،ومواقــع الســلطة وصنــع القــرار ،واآلليــات املؤسســية للنهــوض
باملــرأة ،وحقــوق اإلنســان ،ووســائل اإلعــام ،والبيئــة ،والطفلــة .كــا يحــث الــدول عــى تعزيــز دور املــرأة
وكفالــة متثيلهــا عــى قــدم املســاواة عــى جميــع مســتويات صنــع القــرار يف املؤسســات الوطنيــة والدوليــة.
أهــداف التنميــة املســتدامة لخطــة التنميــة املســتدامة لعــام  :2030يســعى الهــدف الخامــس
منهــا إىل تحقيــق املســاواة بــن الجنســن والتمكــن لجميــع النســاء والفتيــات وتحديــدا ً فيــا يخــص :القضــاء
عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات يف املجالــن العــام والخــاص ،مبــا يف ذلــك االتجــار بالبــر
واالســتغالل الجنــي وغــر ذلــك مــن أنــواع االســتغالل.
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الرشكاء ذوي العالقة لتعزيز املساواة والعدالة بني الجنسني ومتكني املرأة
املجموعة

الخصائص

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة بني الجنسني

اللجنة الوزارية لتمكني
املرأة

متابعة قضايا متكني
املرأة (السياسيات
واالسرتاتيجيات عىل
املستوى الوزاري).

إصدار القرارات املتعلقة بالسياسات
واالسرتاتيجيات املتعلقة بضامن حقوق النساء
ومتكينهن ومناهضة العنف والتمييز ضدهن
وضامن إنفاذها.

اللجنة الوطنية لشؤون
املرأة

رسم السياسات
واالسرتاتيجات والربامج
واملشاريع ذات العالقة
باملرأة وتحقيق العدالة
بني الجنسني.

تتابع وتطلع عىل مدى تنفيذ الربامج واملشاريع
ذات العالقة بالنوع االجتامعي.

مؤسسات املجتمع
املدين

العمل يف مجال حقوق
اإلنسان والتمكني
النسوي ويف مجاالت
التنمية املختلفة ،ويف
مجال حامية املرأة من
العنف.

العمل بشكل مبارش عىل قضايا تعزيز املساواة
والعدالة بني الجنسني ومتكني املرأة ضمن برامجها
املختلفة ومن خالل التوعية وبناء القدرات وكسب
التأييد واملنارصة وتنظيم النساء وتطوير الدراسات
والتمثيل القانوين وتقديم الخدمات القطاعية
والرصد والتوثيق النتهاكات حقوق اإلنسان وخاصة
حقوق املرأة.
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املجموعة
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الخصائص

عالقتها يف تعزيز املساواة والعدالة بني الجنسني

جامعة الدول العربية
 /إدارة املرأة واألرسة
والطفولة

متابعة االجتامعات
الدولية  /اإلقليمية
والقرارات واإلعالنات
واالسرتاتيجيات،
والسياسات ذات
العالقة بتمكني املرأة
والنوع االجتامعي
مع الوزارات واآلليات
املتعلقة بتمكني املرأة.
باإلضافة للمشاركة
يف املؤمترات واللجان
العربية التي تعقد
يف مجال متكني
املرأة وإدماج النوع
االجتامعي.

تطوير السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية
املستجيبة للنوع االجتامعي مبا يتامىش مع
االسرتاتيجيات العربية .ومتابعة توصيات
البيانات العربية والتقارير الصادرة وإدماجها يف
االسرتاتيجيات العربية.

هيئة األمم املتحدة
للمساواة بني الجنسني
ومتكني املرأة

االتفاق مع وزارة
التنمية االجتامعية عىل
دعم قضايا متكني املرأة
عىل مستوى متلقي
الخدمة.
بناء قدرات الوزارة
يف آلية إدماج النوع
االجتامعي يف التطوير
املؤسيس.

دعم ومتكني وبناء قدرة قسم النوع االجتامعي
من أجل تفعيل دورها يف مجاالت التنمية بشكل
عام ويف مجال التطوير املؤسيس حول إدماج قضايا
النوع االجتامعي.
كام تعمل مؤسسات األمم املتحدة عىل بناء قدرات
املؤسسات الحكومية لتمكينها من القيام بالتزاماتها
أمام املجتمع الدويل ،خاصة تلك املتعلقة بتعزيز
حقوق املرأة ومناهضة العنف ضدها.
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مبادئ السياسة
عىل املستوى املؤسيس

 إدماج منظور النوع االجتامعي يف كافة سياسات وإجراءات وخطط عمل الوزارة. ضــان عــدم التمييــز عــى أســاس الجنــس يف الخدمــات املقدمــة للموظفــن والجمهــور ذكــورا ً وإناثـاً ،وكافــةإجــراءات الــوزارة اإلداريــة واملاليــة والتنفيذيــة وأنظمتهــا.
 منــع أي ترصفــات أو مامرســات أو أعــال ال أخالقيــة تعمــق التمييــز بــن الجنســن ،واملحاســبة عليهــا مــنخــال تطويــر اآلليــات املناســبة للمحاســبة املؤسســية ضمــن أســس قامئــة عــى الشــفافية والعدالــة.
 ضامن إعداد موازنات مستجيبة للنوع االجتامعي. وضــع إجــراءات مؤسســية (إداريــة ،قانونيــة ،تنفيذيــة ،إجرائيــة) تدعــم مشــاركة املــرأة والرجــل يف اتخــاذالقــرارات والحصــول عــى فــرص التنميــة الوظيفيــة بشــكل متســا ٍو وعــادل.
 إدماج النوع االجتامعي يف نظام املتابعة والتقييم للوزارة ويتضمن ذلك مؤرشات األداء املؤسيس. -تطوير إجراءات مؤسسية إلدماج النوع االجتامعي ضمن كافة مجاالت عمل مديريات وأقسام الوزارة.

عىل املستوى الربامجي

إدمــاج منظــور النــوع االجتامعــي يف كافــة املشــاريع واملبــادرات واألنشــطة التــي تــرف عليهــا الــوزارة أو
تنفذهــا أو تســاهم يف متويلهــا أو تســتقطب التمويــل لهــا ،ضمــن كافــة اإلجــراءات املؤسســية والربامجيــة مــن
تخطيــط ،وتنفيــذ ،وتقييــم ،ومســح ،وتوظيــف ،ومتويــل.

اإلجراءات اإلدارية واملؤسسية لتنفيذ السياسة
 ضامن توفري املوارد البرشية واملالية الالزمة إلدماج النوع االجتامعي يف كافة مجاالت عمل الوزارة. تحديد فريق عمل متخصص من كافة املديريات لدمج النوع االجتامعي يف الوزاة بشكل ممنهج. تعميــم وثيقــة هــذه السياســة وتوضيحهــا لكافــة موظفــي الــوزارة وجعلهــا متاحــة لهــم وتســهيل الوصــولإليهــا.
 إزالــة كافــة املعوقــات اإلداريــة والتنفيذيــة واإلجرائيــة وأيــة مامرســات تحــد مــن مشــاركة املــرأة والرجــل يفاتخــاذ القــرارات والحصــول عــى فــرص التنميــة الوظيفيــة بشــكل متســا ٍو وعــادل.
 التعــاون والتنســيق مــع دائــرة اإلحصــاء العامــة وفــق منهجيــة محــددة ،لجمــع وتحليــل ونــر البيانــات التــيتتنــاول قضايــا النــوع االجتامعــي ذات الصلــة بشــكل منتظــم وتعزيــز آليــة إدمــاج النــوع االجتامعــي.
 تحديــد الجهــة املســؤولة عــن متابعــة تنفيــذ هــذه السياســة داخــل الــوزارة ومراجعتهــا وتقييمهــا .حيــثمتــت صياغــة هــذه السياســة يف ســنة  2020وســيتم مراجعتهــا وتقييمهــا مــن خــال الجهــة الداخليــة التــي
يعينهــا معــايل وزيــر التنميــة االجتامعيــة كل ســنتني.

السياســـة القطاعيـــة لتعزيـــز املســـاواة بـــن
الجنســـن ومتكـــن املـــرأة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٠
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