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 مختصر البحث 
الغرض من هذه الدراسة هو معالجة التحديات التي تواجه المرأة األردنية في أماكن العمل. ولتحقيق هذا الهدف 
استعرضت الباحثة أحدث التقارير واألدبيات المنشورة مؤخرًا والتي تستهدف تحديات القيادة النسائية في األردن. تم  

من العناصر وتصنيفها إلى أربعة مستويات: الشخصية ، والمجتمعية ، والهيكلية ،  على مجموعة متنوعة    العثور
واالستراتيجية ، من حيث تأثير المواقف على المشاركة والمساواة بين الجنسين )السؤال الفرعي الثاني(. كان أصحاب  

واالستراتيجية كعقبات )على    المصلحة أكثر احتمالية من المشاركين في مجموعة التركيز لتحديد العوامل الهيكلية
سبيل المثال ، القوانين أو الوصول المؤسسي ، توفير رعاية األطفال( ، ولكن كان من المرجح أن يركز المشاركون  
 ، ، تصورات األزواج  المثال  )على سبيل  الشخصية والمجتمعية  العوامل  أكبر على  بشكل  التركيز  في مجموعة 

االجتماعية في األدوار الجنسانية للغاية ، والمفاهيم البيولوجية األساسية للذكورة    ومفاهيم العار والشرف ، والتنشئة
 . واألنوثة ، وتصورات الضعف الجسدي والجنسي ، والخوف من العنف(.
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Abstract  

The purpose of this study is to address the challenges faced by the 

Jordanian women in workplaces. To achieve this purpose the researcher 

reviewed the recent reports and literature published recently that targets 

the challenges of women leadership in Jordan. A variety of elements were 

found and categorised into four levels: personal, societal, structural, and 

strategic, in terms of what impacts attitudes on participation and gender 

equality (sub-question ii). Stakeholders were more likely than focus group 

participants to identify structural and strategic factors as obstacles (for 

example, laws or institutional access, childcare provision), but focus 

group participants were more likely to place a greater emphasis on 

personal and societal factors (for example, perceptions of husbands, 

notions of shame and honour, socialisation into highly gendered roles, 

essentialized biological notions of masculinity and femininity, 

perceptions of physical and sexual vulnerability, and fear of violence). 
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 المقدمة  1
حددت العديد من الدراسات أهلية المرأة باإلضافة إلى فعاليتها المهنية والقيادية ، والتي قد تفوق أحياًنا أهلية الرجل. ومع ذلك ،  
ال يزال وضع المرأة المهني والقيادي ممثاًل بشكل غير عادل في األدوار اإلدارية والقيادية ، كما يتضح من التمثيل غير المتكافئ  

( إن نسبة النساء في المناصب القيادية العليا في 1998)  Yang[. قال  1ن الدول ، وال سيما في الدول العربية ]في العديد م
 Hynowitzف[. فيما أطلقوا عليه "السقف الزجاجي" ، أضا2٪ في المملكة المتحدة ]6٪ وأقل من  3الواليات المتحدة أقل من  

and   Schellhardt(1986إلى ذلك من خالل اإلشا )  رة إلى وجود عوائق تمنع الناس من االرتقاء إلى مستويات أعلى من
القيادة. هناك عدد من العوائق التي تعترض طريق اإلنجاز القيادي للمرأة. باإلضافة إلى الصور النمطية غير المواتية عن قيادة 

[. بسبب بعض المؤتمرات التي عقدت في  3ادة ]المرأة وأنوثتها ، والتي تسبب مشاكل وعوائق أمام تقدمها ونموها في اإلدارة والقي
الدول العربية حول المرأة والقيادة ، نشأت فكرة معالجة القضايا التي تواجه قيادة المرأة في األردن. على سبيل المثال ، كان  

ها بدور هادف في يهدف إلى وضع خطة لنمو المرأة العربية وتزويد  2002مؤتمر القمة العربية الثانية للمرأة في األردن عام  
تحت شعار "المرأة ونهضة الوطن" أن المرأة تلعب دورًا   2010تنمية المجتمع. كشف المؤتمر األول الذي عقد في الكويت عام  

هامًا وتلعب دورًا كبيرًا في قيادة العديد من مؤسسات المجتمع نحو النجاح رغم الضغوط والعقبات العديدة التي تقف أمامها. في 
 .[1] رار العمل المؤسسي وتولي المناصب القياديةطريقة استم

[. يمتلك الرجال سمات تساعدهم على القيادة ،  4( على الخصائص الثقافية لقيادة المدارس النسائية ]2004)  Sernakركز  
على المنافسة ، واالنضباط مثل االكتفاء الذاتي ، والحسم ، والقوة ، والثقة بالنفس ، والقيادة ، والثقة بالنفس ، والتحفيز ، والقدرة 

[. تتمتع النساء بسمات تساعدهن على القيادة ، مثل الثقة بالنفس والتحفيز والقدرة على المنافسة واالنضباط. من ناحية  5، وفًقا ]
آلخرين  أخرى ، يتم تعريف المرأة من خالل السمات التي تظهر قدرتها على القيادة ، مثل تعزيز االتصال الفردي ، والتعاون مع ا

شعبية بين  التسلسل الهرمي ؛ وأسلوب العالقات االجتماعية هو األسلوب األكثر  ، والتأكيد على العالقات االجتماعية على 
( ، فإن أهم خصائص القادة هي الصبر ، والتفكير اإليجابي 1996) Dorn and Roukeالقيادات النسائية. وفًقا لبحث أجراه 

تنظيم ، والشمولية ، واالهتمام باآلخرين من حولهم ، وقبول المسؤولية ، والقدرة على السيطرة على  ، واإلثارة ، واالستماع ، وال
 .[6 ] من حولهم

( إن النساء لديهن القدرة على التوفيق بين مهنتهن كقائدة مدرسة وبين 2008)  Jenniferعلى الرغم من كل المطالب ، قالت  
( أيًضا أن هناك تحيًزا قوًيا لصالح الذكور في تبني المرأة القيادية اإلدارية ، مما  2012) Whiteأدوارهن المنزلية. أظهر بحث 

القيادية للمرأة ] ، اكتشف  7يشير إلى تهميش المناصب  ( أن السيدة هي رائدة في 2009)  Wilkinson[. في غضون ذلك 
 .[8] األوساط األكاديمية

تقتصر على الرجال أو النساء ، وأن تأثير الجنس على سلوك  ( أن القيادة ال  1998)  Brunner and Schumakerأوضح  
[. وكشف البحث أيًضا أن المرأة تتمتع بخصائص 9القيادة الفردي يستحق الدراسة واالهتمام ، نظرًا لتأثيره الواسع على العمل ]

تابعة الجهود األكاديمية ، وأنه ( أن للمرأة مسؤوليات في قيادة وم2007)  Al-Minqashقيادية قد ال يتمتع بها الذكور. اكتشف  
[. وفًقا لـ  10ال توجد فوارق في النهج الريادي للمرأة والرجل ، مما يوفر مؤشًرا قوًيا آخر لقيادة المرأة في مختلف المناصب ]

Rue and Byars (2013فإن القيادة هي القدرة على إقناع المرؤوسين بقبول التوجيهات واتباع خيارات القائد ، بن ، )  اًء على
( هذا االدعاء  2020)  Yukl[. أخيًرا ، دعم  11القوة المستمدة من الموارد التنظيمية والشخصية ، والتي تحددها سلطة القائد ]

[. لذلك ، فإن الغرض من هذه  12بالقول إن السلطة القانونية للقائد هي أحد مصادر سلطته أو لها وتأثيرها على اآلخرين ]
 ديات التي تواجه المرأة األردنية في أماكن العمل. الدراسة هو معالجة التح

 السابقة  مراجعة األدبيات 2
 آراء أصحاب المصلحة والمشاركين في مجموعة التركيز 2.1
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في عمان ، تم إجراء مقابالت مع عشرة من أصحاب المصلحة من مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية ، باإلضافة 
 [. 13ومؤلفين أفراد. في عمان والزرقاء ، عقدت إحدى عشرة مجموعة تركيز ]إلى نشطاء وأساتذة 

 
 مشاركة ال 2.2

ارتبط مفهوم المشاركة بأربعة مستويات ألصحاب المصلحة: االقتصادي واالجتماعي والسياسي والقانوني ، وكان هناك نقاش 
شرات تحديد أخرى تؤثر على مشاركة المرأة حول كيفية مشاركة المرأة في كل من المجالين العام والخاص. تمت مناقشة مؤ 

وقيادتها ، مثل الطبقة والدين والعمر والحالة االجتماعية والجغرافيا )حضرية / ريفية( ، من قبل أصحاب المصلحة. هذه لها  
عتبر فيها  تأثير على مجموعة متنوعة من المجاالت ، بما في ذلك القدرة على تأكيد الحقوق )في الطالق( ، والمجاالت التي ي

 .[14] عمل المرأة خارج المنزل مناسًبا ، ومعرفة وقبول المساواة بين الجنسين 
أكد المشاركون في مجموعات التركيز على الصراع بين المسؤوليات المتعددة للمرأة في المجالين الخاص والعام. بالنسبة للكثيرين  

ًيا بالوضع االجتماعي واالقتصادي ؛ كان ُينظر إلى التعليم على  ، كانت المشاركة خارج المنزل مشروطة بالتعليم ومرتبطة ضمن
أنه وسيلة للوصول إلى العديد من جوانب الحياة العامة. عند سؤالهم عن مشاركة الالجئين ، اعتقد كل من أصحاب المصلحة  

ول لالجئات كان عادًة  وأعضاء مجموعة التركيز أنه من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، تصور ذلك ، ألن الشاغل األ
الدولة المضيفة لفترة طويلة ، كطريقة  الذين كانوا في  البقاء على قيد الحياة. تم اعتبار المشاركة على أنها فرصة لالجئين 

 .[15] الستيعاب القدرات الجديدة التي قد يقدمها الالجئون في مجاالت المشاركة العديدة
ة موضوًعا رئيسًيا في المحادثات الجماعية المركزة في كل من عمان والزرقاء. غالًبا ما  كانت "الطبيعة العاطفية" المتصورة للمرأ 

أعرب أعضاء مجموعات التركيز من الذكور عن فكرة أن التدريس هو أفضل شكل من أشكال المشاركة للنساء ألنه يمّكنهم من  
زلية والعائلية. اشتكت سيدة من عمان الشرقية من  العمل لساعات مرنة )خاصة مع األطفال( مع الحفاظ على المسؤوليات المن

عدم مشاركة الذكور في المسؤوليات المنزلية: "زوجي ال يفعل شيًئا في المنزل ؛ يصل ليعلن وجوده ثم يغادر ؛ عالمات الترقيم  
مان الشرقية ،  في الصباح والمساء. "هل يمكنك أن تتخيل ، مجرد تخيل ، سيدة تطلب منك تنظيف األطباق؟" قال رجل من ع

 '.لم يستطع تخيل زوجته تطلب منه المساعدة في األعمال المنزلية. 'تخيل ذلك
ُتظهر الدراسات السابقة أن المشاركة ُتفهم فيما يتعلق بالمفهوم الوظيفي للجندر ، حيث ُينظر إلى الفروق بين الجنسين على أنها  

ساب إلى المجاالت الذكورية )العامة( واألنثوية )الخاصة( ، مع الطبيعة تساهم في االستقرار االجتماعي والتماسك من خالل االنت
بالطبيعة   دراية  المصلحة على  أن أصحاب  الرغم من  المجتمعي. على  التنظيم  الشكل من  وهذا  الجنسانية  لألدوار  الضمنية 

 LANAلق باآلثار المترتبة على مشروع  المصنعة ألدوار الجنسين ، إال أن هناك اعتراًفا أقل بها في مجموعات التركيز. فيما يتع
، فإن هذا يسلط الضوء على أهمية التعليم والتوعية في برامج الرجال والنساء على حد سواء لتمكينهم من التفكير في هذه األدوار 

تحقيق تغيير  الجنسانية في عملية تغيير المواقف ، بما يتجاوز األسباب المفيدة لمشاركة المرأة في أسباب اقتصادية من أجل  
 [. 13طويل األمد ]

 
 مستويات المشاركة 

أعرب العديد من أصحاب المصلحة عن تفاؤلهم بأن الوضع قد تحسن منذ عشر سنوات ، مستشهدين بأمثلة للمرأة في المناصب 
وفًقا لوجهة النظر العامة  الوزارية الحكومية ، وال سيما في قطاعي الثقافة والتعليم. تحسنت مشاركة المرأة في األردن بشكل عام ،  
 .بين مجموعات التركيز. يتزايد الدعم والوعي لمشاكل المرأة ، بحسب المشاركين ، بينما التغيير بطيء

شوهدت مستويات المشاركة راكدة أو حتى متراجعة من قبل بعض أصحاب المصلحة ، مع إشارات إلى االفتقار إلى تغيير  
في التعصب الديني. فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة ، أشار أصحاب المصلحة  حقيقي في وجهات نظر المجتمع وطفرة  

إلى أن المواهب المتصورة للمرأة غالًبا ما يتم فحصها بطريقة لم يتم فحصها من قبل الرجال. اعتقدت مجموعات التركيز في  
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تفتقر إلى    عمان أنه على الرغم من أن المرأة كانت أكثر بروًزا في السياسة مما كانت عليه في الماضي ، إال أنها ال تزال 
مناصب أو مسؤوليات مناسبة لصنع القرار. قالت شابة في عمان الغربية: "لدينا نظام الكوتا في البرلمان هنا ، لكننا لم نر وزيرة 

 .[16]' ات]نسائية[ للداخلية أو الخارجية". لدينا واحد للنمو البشري ، لكنه غير فعال وال يؤثر على الخيار 
في    54في حين اتفق العديد من أصحاب المصلحة على أن عدد النساء المتعلمات اليوم أكثر من أي وقت مضى )حوالي  

المائة( ، فإنهم يتحسرون على الفجوة بين التعليم والتوظيف ، والتي تم توثيقها في األدبيات البحثية التجريبية. وذكروا أيضا أن  
موعة متنوعة من المجاالت ، بما في ذلك وسائل اإلعالم والنقابات العمالية ، وال سيما في المستويات  تمثيل المرأة ناقص في مج

العليا من اإلدارة وصنع القرار. كما تم التأكيد على زيادة مشاركة اإلناث في التعليم العالي في عمان. تم االستشهاد بالصعوبات 
الدافع األساسي للمرأة للعمل. اعتقد المشاركون في مجموعات التركيز في الزرقاء    االقتصادية من قبل كال المجموعتين باعتبارها

أن األردن قد تحسن بشكل عام على مدى العقود العديدة الماضية ، لكن مشاركة المرأة في الزرقاء كانت منخفضة وأن الحكومة  
 .لم تفعل ما يكفي للمساعدة

لوم على نشاط المرأة خارج المنزل بسبب انطباعهم عن زيادة معدالت الطالق.  ألقى بعض أعضاء مجموعات التركيز الذكور بال
ويعتقدون أن مشاركة المرأة في المجال العام ستؤدي في النهاية إلى تجاهلها لألعمال األسرية ، مما يؤدي إلى صراع منزلي قد  

والمزيد من البرامج االقتصادية واالجتماعية   يؤدي إلى الطالق. بينما ذكر الرجال في مجموعات التركيز بعمان زيادة الوعي
كعوامل تساهم في التغيير البطيء ، تحدث الرجال في مجموعات التركيز الزرقاء عن الوظائف المناسبة للنساء ، مثل المعلمين  

 [. 13، وكذلك فكرة أن النساء ليسوا دائًما قادرة على المشاركة أو القيادة ]
 

 ة قيادال 2.3
وكذلك على المستوى   -مثل األسرة أو في حياة القرية  -المصلحة أن هذه الفكرة تحدث فرًقا في المجال الخاص رأى أصحاب 

بالقدرة على االختيار. استشهد العديد من أصحاب المصلحة بنظام الكوتا في   العام وعلى المستوى الوطني. كان له عالقة 
د للنساء( ، مما يعكس مسؤوليات القيادة األكثر بروًزا للمرأة. يوجد بالفعل ٪ مقاع25٪ مقاعد للنساء( والبلديات )10البرلمان )

(. وفًقا للعديد من أصحاب المصلحة 33في المائة( وثالثة أحزاب سياسية بقيادة سيدات )من أصل    11.5امرأة في البرلمان )  18
ز  التعليم ، مع وجود سقوف  القيادية للمرأة غالًبا في مجال  وفًقا ، كانت المناصب  العديد من المجاالت األخرى.  جاجية في 

ألصحاب المصلحة ، كان أحد األسباب التي تقيد القيادة هو اعتبار الجدارة ؛ كانت النساء يتعرضن باستمرار لضغط إلظهار 
األخيرة ،  قيمتهن ، لكن الرجال لم يكن كذلك. في حين أن مشاركة المرأة في المجال العام قد تحسنت بشكل كبير في السنوات 

 .[17] إال أن النساء في األدوار القيادية ال تزال غير شائعة ومحدودة في قطاعات مختارة ، مثل التعليم
استشهد العديد من المشاركين ، رجال ونساء ، بفكرة أن المرأة "عاطفية" بطبيعتها وأن هذا يعيق قدرتها على القيادة أو المشاركة.  

حة "الجدارة". قالت النساء عادة إنه لكي ُيعتبرن قائدات ناجحات ، فإنهن بحاجة إلى بذل  هذا يتعلق بمفهوم أصحاب المصل
المزيد من الجهد ؛ كما تم االستشهاد باالعتقاد بأن المرأة يجب أن يكون لها شخصية قوية. واعُتبرت المناصب القيادية للمرأة  

مساعدة الرجل ضرورية لنجاح المرأة. غالًبا ما كانت النساء تنظر إلى  وكأنها تعوقها األعراف األسرية والثقافية ، بينما اعُتبرت 
القيادات النسائية على أنها بدائل عن الذكور: ُيسمح للرجال هنا بتولي مناصب صنع القرار ، وحتى المرأة التي تتولى زعيمة  

 [. 18لها ذكر فوقها ]
 

 بين الجنسين  ة ساوا مال 2.4
موجودة في القانون من الناحية النظرية ، ولكن في الواقع ، قلة من النساء يمتلكن ممتلكات   كان ُيعتقد أن المساواة بين الجنسين

في األردن ، ووفًقا للشريعة اإلسالمية ، فإنهن يرثن أقل من الرجال. في بعض األحيان تمنع العائالت بناتها من تحصيل ميراثهن  
لذكور ، وفًقا ألصحاب المصلحة. يعتقد العديد من أصحاب المصلحة  ألنه ُينظر إليه على أنه جزء من إخوانهن وأقاربهن من ا
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أنه ال يوجد أي قانون يميز ضد المرأة ؛ وبداًل من ذلك ، فإن االفتقار إلى تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في مكان العمل 
دهن في األماكن العامة ، ال سيما في هو ما يعوقه ، على سبيل المثال ، المخاوف المجتمعية والعائلية بشأن سفر النساء بمفر 

الليل ، ونقص رعاية األطفال الكافية وبأسعار معقولة. ومع ذلك ، أعرب العديد من أصحاب المصلحة عن اعتقادهم بأن تحدي  
 .[19] الشريعة اإلسالمية ، مثل قواعد الميراث ، أمر ال يمكن الدفاع عنه سياسًيا

ديد من أعضاء المجموعة البؤرية ، إن للذكور الحق في مطالبة زوجاتهم بعدم العمل قال بعض أصحاب المصلحة ، وكذلك الع
، وحتى منعهن من العمل خارج المنزل. على الرغم من عدم تحديده في القانون ، فمن الممكن إدراجه كشرط في عقود الزواج.  

أو هوية وطنية أخرى إلى نسله. في حين أن األردنيات  ووردت أيضا إفادة بأن األبناء ملك لألب ، وأن األب ينقل هويته األردنية  
اللواتي يتزوجن من غير األردنيين ليس لديهن القدرة على نقل جنسيتهن إلى أطفالهن ، فإن التعديالت األخيرة في القانون سمحت  

 .ألطفال األردنيات بالمطالبة بالحقوق المدنية ، مثل الوصول إلى المدرسة والرعاية الصحية والعمل
يعتقد أحد أصحاب المصلحة ، باإلضافة إلى العديد من المشاركين في مجموعات التركيز من الذكور واإلناث ، أن هذا كان  
الدراسية  المناهج  في  االجتماعي  النوع  بإدماج  يتعلق  فيما  األخرى  العربية  الدول  األردن على  فكرة تفوق  كانت  تماًما.  عاداًل 

أيًضا ، إال أن أحد أصحاب المصلحة أشار إلى أنه على الرغم من وجود هذه الصورة ، إال أنها ال  وتدريب المعلمين سائدة  
 .[19] تعكس الواقع

كان لدى المشاركين في مجموعات التركيز استجابة متنوعة لمفهوم المساواة بين الجنسين. أشار الكثير من الناس ، ال سيما في  
ف ولكن ليس للمساواة. كان هذا مرتبًطا بمفهوم "متساٍو لكن مختلف" ، والذي استند إلى عمان ، إلى دعمهم للعدالة أو اإلنصا

مفاهيم أساسية عن اختالف الرجال والنساء جوهرًيا )وفسيولوجًيا( ، مما يستلزم أدواًرا منفصلة ومحددة للجنسين في المجتمع.  
المنحازة القانونية  التركيز على عدم المساواة  النساء إلى  الناس عن دعمهم   تميل  للذكور ، مثل قواعد الجنسية. أعرب بعض 

 .للمساواة بشكل مجرد ، ولكن عندما يتعلق األمر بالمهن ، اعتقدوا أن بعض المهن غير مناسبة للنساء
وشددوا  من ناحية أخرى ، كان الرجال يميلون إلى النظر إلى المساواة بين الجنسين على أنها فكرة غربية ال تنطبق على األردن. 

على قناعتهم بأن الدين يعزز المساواة ، ولكن من حيث "المساواة ولكن مختلفة" ، زاعمين أن النساء أكثر مالءمة للعيش في  
المنزل منه في األماكن العامة. كما تشاركوا في االعتقاد بأن المرأة تتمتع بحقوق مناسبة وأن تلك المعايير األردنية تحافظ على  

داًل من قمعها. من ناحية أخرى ، قيل إن النساء في الغرب يتمتعن بحقوق أقل ويتم تعارضهن أكثر من النساء أنوثتها وشرفها ب
األردنيات. تم تسليط الضوء على موضوع المرأة التي تطلب أو تطلب الكثير ، وكذلك إمكانية المواجهة ، في الزرقاء. وفًقا ألحد  

لزرقاء ، من الخطأ أن نعطي المرأة أكثر مما هو حقها ؛ خلق هللا البشر ليكونوا  المشاركين في مجموعة التركيز الذكور في ا
جشعين ، فإذا أعطيتها حقها ، فإنها ستأخذ حقك أيًضا ؛ ستستمر في المطالبة ، والمطالبة ، والمطالبة ، حتى تأتي ذات يوم  

ًرا ، هي امرأة وليست رجاًل ، وال ينبغي لها أن تعمل وتقول ، "أريد أن أكون رئيسة الحكومة" ، وهذا بالضبط ما يحدث! ... أخي
٪  60٪ للمرأة أو 50٪ للرجل و 50في مجاالت يسيطر عليها الذكور ... يجب أن تكون هناك قيود على النساء. لنفترض أن 

ية عن حياتها ، ٪ للمرأة هي نسبة تكفي للمرأة أن تعيش حياة سعيدة. هذا هو الهدف من تحرير المرأة ، أنها راض40للرجل و  
 [. 18[ ، ]13وال ينبغي لها أن تطلب أشياء ليست لها لمجرد أنها تستطيع ذلك. "ماذا يريدون أكثر من ذلك؟" قال شاب آخر ] 

 
 التغيير االجتماعي 2.5

عي.  كان ُينظر إلى تغيير المواقف والتشريعات ، فضاًل عن مكافحة التعصب الديني ، على أنها جوانب مهمة في التحول االجتما
"ما فائدة نظام الحصص عندما تستمر المواقف المتحيزة ضد المرأة في السيادة؟" تساءل أحد المشاركين. بينما كان هناك تفاؤل 
بأن األردن سيكون قاباًل للتغيير االجتماعي ، اعتقد الكثير أنه ال يمكن تحقيقه إال ببطء )"بزيادات صغيرة"( ، من خالل العمل  

لى ، ودمج الذكور ، والبدء بالقيم الفردية والعائلية. كان ُينظر إلى اإلصالح االجتماعي على أنه شيء من األسفل إلى األع
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يجب أن تقوده الطبقة الوسطى ، بما في ذلك الشباب ، ويتطلب معركة طويلة وشاقة. التغيير يستغرق وقًتا ، وال سيما التغيير  
 .[20] الكبير 

العوامل االقتصادية من قبل كل من الرجال والنساء في مجموعة التركيز بعمان كعوامل دافعة للتغيير تم تسليط الضوء على  
التغيير ، وفًقا لنساء  االجتماعي. اكتشفوا أن ضرورة زيادة دخل األسرة دفعت معدالت أكبر من مشاركة المرأة االقتصادية. 

اعية لألطفال. تم التأكيد مرة أخرى في عمان على الرأي القائل بأن التنمية الزرقاء ، يأتي من قيم الفرد والمنزل والتنشئة االجتم
االجتماعية عملية طويلة وبطيئة. تم االعتراف بأن التثقيف والتوعية ، فضاًل عن زيادة التواصل بين النساء ، عوامل أساسية  

الوقت ، يعتمد على البنيوية الوظيفية بداًل    للتحول االجتماعي. إن تصور التغيير االجتماعي على أنه تدريجي ويحدث بمرور 
من مفاهيم الصراع للتغيير االجتماعي. ُيظهر هذا استراتيجية الحفاظ على الوضع الراهن في المقام األول مع إجراء تعديالت 

 [. 20طفيفة على التشريعات والمواقف والمعتقدات الفردية واألسرية والمجتمع ]
 

 العوائق  2.6
األردنيون على الحواجز الهيكلية ، لكنهم ركزوا بشكل أكبر على الحواجز االجتماعية والثقافية. على ركز أصحاب المصلحة  

الرغم من إدخال نظام الكوتا النسائية ، التي كانت تعتبر رمزية وليست التزاًما بتغيير حقيقي ، تضمنت العقبات الهيكلية كراهية  
لى االستمرارية المؤسسية للشبكات القبلية على أنها تقوض الشعور بالمواطنة النساء الراسخة. عالوة على ذلك ، كان ُينظر إ

لكل من الرجال والنساء. تشمل العقبات االفتقار إلى خدمات الدعم غير المكلفة ، مثل الرعاية النهارية ، فضاًل عن االفتقار  
 .[21] إلى التمويل ذي األولوية لحقوق المرأة وشواغل المساواة بين الجنسين 

المستوى  على  التحديات  على  الضوء  والزرقاء  عمان  في  التركيز  مجموعة  أعضاء  سلط   ، المصلحة  أصحاب  عكس  على 
الشخصي. كانت فكرة "الطبيعة العاطفية" للمرأة التي تؤثر على عملية صنع القرار ومدى مالءمتها ألنواع معينة من المهن هي 

طق واألجناس. كانت مواقف الذكور ، وضغوط المسؤوليات المتعددة ، والمخاطر  أكثر الحواجز التي تم اإلبالغ عنها عبر المنا
المتصورة على الرجال والمنزل كلها مواضيع متكررة. كان الرجال أكثر مياًل إلى االستشهاد بالتقاليد القبلية كحاجز ، بينما نظرت  

ادرًا ما تم اإلقرار بالمشكالت الهيكلية ، وفي بعض الحاالت النساء في مفهوم العار في الثقافة األردنية. تجدر اإلشارة إلى أنه ن
تم تجاهلها تماًما. قد يكون هذا بسبب االفتقار إلى الفهم و / أو التصور بأن هذه السياسات واللوائح بعيدة كل البعد عن الحياة 

 [. 21بأن القوانين ال تميز ضد المرأة ] العادية )وفي بعض الحاالت شديدة الحرمان( للنساء والرجال ، فضاًل عن الرأي القائل 
 

 الفرص 2.7
المصلحة   رأى أصحاب  المعوقات.  أقل من  احتماالت  إلى  األردن  في  التركيز  وأعضاء مجموعات  المصلحة  أشار أصحاب 
وأعضاء مجموعة التركيز أن وضعهم االجتماعي واالقتصادي يمثل تحدًيا بشكل خاص ، حيث أعربوا عن غضبهم من الوتيرة 

ئة المتصورة للتغيير ، وأشاروا إلى االفتقار إلى االحتماالت المتصورة. كان التعليم ، ووسائل اإلعالم )لتعزيز الوعي( ،  البطي
والرجال الذين يدفعون من أجل مشاركة المرأة وقيادتها من بين الخيارات األكثر ذكًرا. كما تم تناول وسائل التواصل االجتماعي  

تباد إلى  ُينظر  كان  التواصل  ، حيث  وسائل  من خالل  فعاليته  وزيادة  تسهيله  يتم  أنه  على  المجموعات  عبر  المعلومات  ل 
االجتماعي. كما تم االستشهاد بالملكة رانيا كنموذج يحتذى به ، ومثال على مشاركة المرأة وقيادتها ، وإن كان ُينظر إليها على  

ر الحكومية الملكية التي تنتمي إليها على أنها فعالة في تمكين  أنها "استثناء" في ظروف معينة. كان ُينظر إلى المنظمات غي
 [.17المرأة ، وهو اعتقاد يمكن تبريره جزئًيا من خالل "عالمتها التجارية" وأهميتها ]

 
 االستراتيجيات / المبادرات 2.8

 أمثلة إيجابية  •
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الناجحة المعمول بها حالًيا ، باإلضافة   التي تحتاج إلى مزيد من حدد أصحاب المصلحة عدًدا من األساليب  إلى المشاريع 
الجهود واالقتراحات للمستقبل. كان أصحاب المصلحة أقل حماًسا بشأن اإلنجازات الحكومية ، على الرغم من اإلشارة إلى إجراء  

لحكومية حكومي واحد: إنشاء لجنتين دائمتين للمرأة ، واحدة في البرلمان واألخرى في مجلس الشيوخ. تم ذكر المنظمات غير ا
، على أنها لها   (QRF) ومؤسسة الملكة رانيا (JOHUD) التابعة للحكومة ، مثل الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية

 .[22] والقيادة اإلرشادية للقادة QRF تأثير. تم ذكر مدرسة القيادة
حاالت الطالق انتصارات أخرى. واعُتبرت برامج  وكانت مجموعات أدوات حقوق اإلنسان وتقديم المساعدة القانونية للمرأة في  

التمكين االقتصادي مفيدة ، بما في ذلك تقديم المساعدة للنساء الالئي يطلقن مشاريع. ورد ذكر حملة فيسبوك "ال شرف في  
ي أكبر  الجريمة" عدة مرات في وسائل اإلعالم. أشار أصحاب المصلحة في كثير من األحيان إلى الحاجة إلى بذل جهد تشريع

بالقانون   يتعلق  التي تحكم المواطنة والزواج المبكر. يعتقد   308، ال سيما فيما  القواعد  ، الذي يحظر االغتصاب ، وكذلك 
الدينيين ،   القادة  المتزايد على الحكومة ، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني ، ومشاركة  أصحاب المصلحة أن الضغط 

 .[14] لدراسية وتدريب المعلمين لجيل الشباب ، كلها ضرورية إلحراز تقدم في قضايا المرأة باإلضافة إلى تحسين المناهج ا
ذكر المشاركون في مجموعات التركيز عدًدا من األمثلة الجيدة للبرامج ، والتي ركز معظمها على الوعي العام وتمكين المرأة.  

، ندوات توعوية ودورات    LANAاإلضافة إلى أفراد من داخل  ( ومؤسسة األميرة بسمة ، بSIGIأقام المعهد العالمي لألخوة )
تدريبية. تمت اإلشادة بتدريب النساء على السباكة لفعاليته في تمكين المرأة في المنزل: "هذه المعرفة أعطتنا إحساًسا بالسيطرة 

القانوني ، وكذلك مبادرات التمويل ( وبرامج التمكين JWUeconomicفي المنزل". كما تمت اإلشارة إلى اتحاد المرأة األردنية ) 
األصغر لصندوق المرأة. تم اعتبار الكوتا ضرورية وفعالة جزئًيا للمشاركة السياسية ، لكن الكثير من الناس اعترضوا على تعيين  

 [. 13النساء في المقاعد ]
 

 الدروس المستفادة •
مشاركة المرأة وقيادتها ، وجود مراقب في مجلس الوزراء  المزيد من الجهود، مثل وجود أشخاص بارزين في الحكومة يدعمون  

مكلف بدعم وحماية قضايا المرأة في صنع القرار ، والمزيد من حمالت المناصرة ، والقوانين المدنية ، والتنمية اإلطار القانوني  
لمصلحة في عمان. تم اقتراح لمالجئ النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي ، والتي تم ذكرها بشكل متكرر من قبل أصحاب ا

برامج التدريب وبناء القدرات للنساء والالجئين والمراهقين. هذا يعبر عن االعتقاد بأن التغييرات الفردية في المواقف والقيم مهمة  
ء أكثر أيًضا في السكان. وقد ظهر هذا في الطلبات المقدمة للنقابات ليكون لها دور أكبر في تربية األطفال وأن يكون اآلبا

 .نشاًطا في حياة أطفالهم
رأى المشاركون في مجموعات التركيز أن مالجئ النساء المعنفات غير فعالة بشكل أساسي. ذكر المشاركون في مجموعات  
التركيز ، مثل أصحاب المصلحة ، التشريعات التي لم يتم تعديلها ، مثل حملة قانون الجنسية الفاشلة أو الجهود األخرى التي  

 .. يجب أن يحصل الرجال على تدريب للتوعية ، وفًقا للنساء308ل القانون تتناو 
 

 أصحاب المصلحة البارزون  •
نظًرا لنضجها ودعمها الرسمي ، تم اعتبار المنظمات غير الحكومية الملكية مثل مؤسسة الملكة رانيا ومؤسسة األميرة بسمة 

مكين الالجئين والتعليم. وشملت التبرعات اإليجابية مؤسسة نهر األردن ،  ناجحة. لقد تم اإلشادة باألونروا إلنجازاتها في مجال ت
الصندوق المشترك ، مصلحة مياه محافظة القدس ، وعدد قليل من المشرعات. سلط المشاركون في مجموعات التركيز الضوء 

جال قضايا المرأة( هي امرأة  . أسماء خضر )نائبة تعمل في مJOHUDعلى لجنة حقوق المرأة ، مصلحة المرأة األردنية ، و  
 [. 13ُينظر إليها على أنها تحدث فرقًا ] 
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الغرض من هذه الدراسة هو معالجة التحديات التي تواجه المرأة األردنية في أماكن العمل. تعد مشاركة المرأة في المجتمع أمًرا  
لكل من أصحاب المصلحة وأعضاء مجموعات التركيز من الذكور واإلناث  حيوًيا في كل من المجالين العام والخاص ، وفًقا  

والحالة  العمر  اعتماًدا على  كبيًرا  اختالًفا  المرأة  تفاوتت مشاركة  االقتصادية بشكل خاص.  المشاركة  أهمية  مع  األردن ،  في 
مية استخدام نهج متقاطع ومتعدد الجوانب  االجتماعية والدين والخلفية االجتماعية واالقتصادية والوضع القانوني ، مما يبرز أه

لفهم ودعم المساواة بين الجنسين. تم التعبير عن معظم مبررات الرجال والنساء لمشاركة المرأة بشكل عام في مصطلحات مفيدة، 
ن ، كان  وليس من حيث المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ، وهو أمر جدير بالمالحظة. فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسي

أصحاب المصلحة أكثر ميال إلى توضيح سبب مشاركة المرأة وقيادتها في المجتمع. كان هناك اتفاق أقل على القيادة النسائية  
، حيث ادعى الذكور األردنيون أن "الطبيعة العاطفية" للمرأة تحد من هذه القدرات. عالوة على ذلك ، حتى مع وجود نظام الكوتا  

نساء ال يمارسن حًقا سلطة صنع القرار المستقلة أو يعززن المساواة بين الجنسين في حد ذاته ، مما يؤدي  ، هناك شعور بأن ال
إلى عدم الرضا عن المستويات المنخفضة للمشاركة السياسية للمرأة. ُتظِهر هذه النتائج كيف أن الفهم األساسي لما يعنيه أن 

 .انية عالية ألدوار الذكور واإلناث في المجتمعتكون "رجاًل" أو "امرأة" يؤدي إلى تكوينات جنس 
بالنظر إلى اتساع وحجم الدراسة ، فإن الهدف الثاني لشرح نظرية التغيير في نطاق زمني مدته سبعة أشهر تم وصفه بأنه 

اإلضافة  طموح. تعرض هذه الدراسة بيانات خاصة بالسياق حول وجهات نظر النساء والرجال المحليين حول هذه الموضوعات ، ب
إلى وجهات نظر أصحاب المصلحة. نتيجة لذلك ، يجب أن ُيفهم أنها مقيدة في قدرتها على توضيح نظرية التغيير تماًما ، 

الفرعي   السؤال  للبحث اإلضافي.  األفكار  بعض  تقدم  المستوى  3ولكنها  تغيير على  إلى  الفردي  التغيير  ترجمة  كيفية  فهم   )
المحلي إلى المستوى الوطني ، وكذلك السؤال الفرعي الخامس( كيف يحدث التغيير ، يحتاج  المجتمعي واالنتقال من المستوى  

 (. كالهما إلى مزيد من الجهود المركزة )توضيح نظرية التغيير االجتماعي
ومع ذلك ، يمكن تقديم بعض المالحظات المثيرة لالهتمام حول الهدف الثاني. في حين يعتقد معظم أصحاب المصلحة أن  

ويات مشاركة المرأة قد تحسنت على مدى السنوات الخمس الماضية ، يعتقد أصحاب المصلحة اآلخرون أنها انخفضت ،  مست
وهو ما يرتبط بعدم االستقرار السياسي وزيادة الفقر. من ناحية أخرى ، يعتقد أصحاب المصلحة أنه مقارنة بما كان عليه الحال 

بين الجنسين ، والعنف ضد المرأة تتمتع بقدر أكبر من  قبل عشر سنوات ، فإن مشاكل مشاركة المرأ  ة وقيادتها ، والمساواة 
الوضوح والدعوة والتغطية اإلعالمية اإليجابية. ومع ذلك ، كان هناك قدر كبير من عدم الرضا عن نقص مشاركة المرأة الجيدة  

غييرات في السياسة اإلقليمية وسياسة الدولة ، بهذه  نتيجة لزيادة الظهور. ارتبطت التغييرات في السياسة العالمية ، وكذلك الت
التغييرات المتصورة. على الرغم من أن المرأة تحتل مكانة بارزة في السياسة في األردن بسبب نظام الكوتا ، فقد أثيرت حالة من  

 .  االستياء حول جودة و "أصالة" مشاركة المرأة وقيادتها في مجموعات التركيز 
وعة متنوعة من العناصر وتصنيفها إلى أربعة مستويات: الشخصية ، والمجتمعية ، والهيكلية ، واالستراتيجية  تم العثور على مجم

، من حيث تأثير المواقف على المشاركة والمساواة بين الجنسين )السؤال الفرعي الثاني(. كان أصحاب المصلحة أكثر احتمالية 
مل الهيكلية واالستراتيجية كعقبات )على سبيل المثال ، القوانين أو الوصول  من المشاركين في مجموعة التركيز لتحديد العوا

المؤسسي ، توفير رعاية األطفال( ، ولكن كان من المرجح أن يركز المشاركون في مجموعة التركيز بشكل أكبر على العوامل  
والشرف العار  ومفاهيم   ، األزواج  تصورات   ، المثال  سبيل  )على  والمجتمعية  األدوار    الشخصية  في  االجتماعية  والتنشئة   ،

 .الجنسانية للغاية ، والمفاهيم البيولوجية األساسية للذكورة واألنوثة ، وتصورات الضعف الجسدي والجنسي ، والخوف من العنف(
مؤسسية  قد يكون هذا بسبب عمل المنظمات غير الحكومية ألصحاب المصلحة الذي يركز على االهتمامات الهيكلية القانونية وال

، فضاًل عن المواقف االجتماعية المميزة نسبًيا ، حيث قد ال يعانون من نفس العقبات الشخصية والمجتمعية مثل النساء والرجال 
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األكثر حرماًنا في مجموعات التركيز. قد يكون أيًضا بسبب نقص المعلومات في مجموعات التركيز بين النساء والرجال حول  
 .كلية أمام مشاركة المرأة والمساواة بين الجنسينالمزيد من العقبات الهي

االنتقال من المستوى الفردي إلى المستوى المجتمعي ، ومن المستوى المحلي إلى    -من حيث فهم نظرية التغيير االجتماعي  
بشكل رسمي  فقد لوحظ في األردن أن المرأة كان لها حضور أعلى في السياسة المحلية عبر البلديات ، و   -المستوى الوطني  

أكثر من خالل منظمات المجتمع المدني والمبادرات. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لفهم عقبات التحول من المشاركة المحلية  
 .إلى المشاركة الوطنية

  3)السؤاالن الفرعيان  بعبارة أخرى ، صياغة نظرية التغيير االجتماعي    -من حيث االنتقال من الفرد إلى المستوى المجتمعي  
التواصل االجتماعي بعض 5و   التثقيف والتوعية عبر وسائل اإلعالم ووسائل  ( قد توفر المالحظات المختلفة حول ضرورة 

للتغيير  التواصل االجتماعي على أنها محفزات محتملة أو عوامل تمكين  التعليم ووسائل اإلعالم ووسائل  البصيرة. تم تحديد 
وفًقا للباحث ، يدعم نموذًجا للتغيير االجتماعي حيث يمكن أيًضا اعتبار التعليم واإلعالم ، باإلضافة إلى  االجتماعي. هذا ،  

العمل كمجاالت قد ترمز وتنقل أهداف الدولة وقيمها ، كمجال ديناميكي "المستوى المتوسط" لـ التحول االجتماعي. قد يلعب  
البنيات الجنسانية وتوقعات أدوار الجنسين في المجتمع.  التعليم ، الرسمي وغير الرسمي ، دوًرا مهًما ف ي تحفيز التفكير في 

المعلمون واالتصال التربوي ، وكذلك األسرة ، أمر بالغ األهمية. نتيجة لذلك ، يعمل التعليم كحلقة وصل شخصية بين المستوى  
سلة التغييرات من المستوى الفردي إلى المستوى الجزئي للمواقف الشخصية والمستوى الكلي للتغيير االجتماعي ، مما يمّكن سل

 المجتمعي.
السياسي على أنه حاسم من حيث اآلفاق الحالية للتغيير )السؤال الفرعي  -ُينظر إلى التعليم باعتباره وسيلة للتحول االجتماعي 

أهداف وقيم األمة ، ولكن لديه أيًضا   الرابع(. يمكن النظر إلى التعليم على أنه فرصة هيكلية بمعنى أنه قناة يتم من خاللها نقل
 المستوى  ذات  والقيم  المواقف  واألسرة  الفرد  تربطالقدرة على لعب دور حاسم في التغيير االجتماعي كآلية على المستوى المتوسط  

 .واسع نطاق على المجتمعي التغيير  تجاه
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي والجهود  أكد كل من أصحاب المصلحة والمشاركين في مجموعات التركيز على وسائل  

اإلعالنية ، في حين أشار المشاركون في مجموعة التركيز إلى بعض الغموض / التوتر ، حيث ُينظر إلى وسائل اإلعالم على  
ووسائل التواصل أنها تلعب دوًرا سلبًيا. وبنفس الطريقة التي يعكس بها التعليم معتقدات المجتمع ومواقفه ، توفر وسائل اإلعالم 

االجتماعي منصة لإلصالح االجتماعي. نظًرا لدورها في زيادة الوعي بحقوق المرأة والقضايا المترابطة )مثل عمالة األطفال ،  
واالتجار ، والصحة الجنسية ، وحقوق المهاجرين والالجئين( ، فضاًل عن زيادة الوعي بحقوق اإلنسان ، فإن أصحاب المصلحة  

التواصل االجتماعي في خلق مناخ أكثر مالءمة لعملهم. أدرك المشاركون في  ينسبون الفضل إ لى وسائل اإلعالم ووسائل 
مجموعات التركيز بحكمة ضرورة دمج الذكور في المشاريع ورأوا فرصة للتعاون مع المنظمات غير الحكومية األجنبية. فقط  

امل تمكين. نادًرا ما تم التعرف على الدين كاحتمال محتمل ، وقد  عدد قليل من الرجال في المجموعات البؤرية رأوا أن الدين ع
 تم تناوله في الغالب من قبل الذكور في العديد من مجموعات التركيز

أشار بعض أصحاب المصلحة إلى جهود إذكاء الوعي وأنشطة تمكين المعرفة عندما يتعلق األمر بتكتيكات فعالة )السؤاالن  
والسابع(. قد يكون لهذه الجهود تأثير من حيث تزويد النساء بالمهارات ومن حيث التأثير على مواقف النساء  الفرعيان السادس 

من خالل التعرض لتجارب جديدة. يجب على الشركات الدولية فهم البيئة المحلية ، وإعطاء البرامج الوقت الكافي للتكامل ،  
مجموعة التركيز. عالوة على ذلك ، اعُتبر التعاون بين الالعبين العديدين ومتابعة الجهود ، وفًقا ألصحاب المصلحة وأعضاء  

 أمًرا بالغ األهمية لتحقيق نتائج جيدة. 
 

 التوصيات     4
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تم تحديد وتوضيح عدد من التوصيات األولية المستندة إلى مقابالت مع أصحاب المصلحة ومناقشات مجموعات التركيز في هذا  
يتعلق بالعقبات واإلمكانيات التي تم إبرازها في األقسام السابقة. بالنظر إلى حجم الدراسة ونطاقها ، هناك حاجة  الجزء األخير فيما  

إلى مزيد من العمل لفهم العالقات المتبادلة بين الهياكل والمؤسسات المجتمعية بشكل أفضل ، فضاًل عن المواقف والقيم الشخصية  
التغيير االجتماعي. يتم تصنيف واالجتماعية والثقافية ، ال سيما   الثاني للدراسة ، وهو تحليل سلسلة  فيما يتعلق بتوضيح الهدف 

المنظمات غير   نحو  أساسي  بشكل  إستراتيجي( وهي موجهة   ، هيكلي  ، مجتمعي ،  التدخل )شخصي  التوصيات حسب مستوى 
المن التوصيات بشأن الحصص والتعليم موجهة إلى  العاملة في هذه الحكومية المحلية والدولية.  ظمات غير الحكومية والحكومات 

 .المجاالت
 

 الشخصية / المجتمعية •
مبادرات التمكين االقتصادي للمرأة )بما في ذلك القروض الصغيرة(: نوصي بالتركيز بشكل خاص على تعزيز وصول المرأة إلى  

العملية )مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   سوق العمل من خالل مجموعة من المبادرات ، بما في ذلك التدريب على المهارات
التجارية و اإلعالن / تسهيل الوصول إلى  التدريب على ريادة األعمال  يبدأن أعمااًل صغيرة )مثل  النساء الالئي  ، واللغة( ودعم 

ى سياق الفقر وعدم اليقين مخططات القروض الصغيرة( ، بالنظر إلى أن المشاركة االقتصادية قد تم تحديدها كأولوية ، وبالنظر إل
السياسي. سيحتاج هذا إلى تغييرات هيكلية في توفير رعاية األطفال ، والتي يجب أن تكون مثالية منخفضة التكلفة أو مجانية وتقدمها  

ب ، بل  الشركات. ومع ذلك ، فمن األهمية بمكان أال تستند األسباب المنطقية لمثل هذه البرامج إلى التخفيف من حدة الفقر فحس 
 .أيًضا على المساواة بين الجنسين ، من أجل إحداث تغيير طويل األمد

التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة: وهذا أمر حيوي ليس فقط من حيث الكرامة اإلنسانية   البرامج  تمت زيادة تمويل 
ة العامة ومنع العنف المنزلي. ترتبط مستويات العنف  والمساواة بين الجنسين ، ولكن أيًضا من حيث ضمان بيئة آمنة للمرأة في الساح

 .والمستويات المتصورة للعنف ضد المرأة ، في القطاعين العام والخاص ، ارتباًطا وثيًقا بمشاركة المرأة وقيادتها
م تعزيز المساواة بين  رجال الدين المعتدلون: نظًرا ألنه تم تسليط الضوء على تفسير الخطاب الديني كعائق أما  -الحوار مع الشركاء 

الجنسين ، فمن األهمية بمكان التعاون مع أصحاب المصلحة المعتدلين الدينيين الذين لديهم تأثير كبير داخل المجتمعات المحلية. 
 .هذا يتعلق بأهمية التعليم والتوعية العامة في سلسلة من التغيير االجتماعي

ن: من األهمية بمكان أن ُتفهم المساواة بين الجنسين على أنها في مصلحة المجتمع  مشاركة الرجال في مبادرات المساواة بين الجنسي
ككل ، وليس مصالح الرجل مقابل مصالح المرأة ، وأن المفاهيم الخاطئة )على سبيل المثال ، التهديدات المتصورة لتوظيف الرجال 

(. وستحتاج هذه البرامج إلى أكثر من مجرد التشدق بالمساواة  أو المكانة االجتماعية نتيجة لذلك من تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها
بالمساواة بين الجنسين وإشراك المرأة   النهوض  سيحتاجون إلى االنخراط بشكل جوهري في عواقب  بين الجنسين بصورة مجردة ؛ 

 وقيادتها للناس في حياتهم اليومية. 
 
 ة الهيكلي •

اتية: التغييرات السياسية والقانونية ضرورية ولكنها غير كافية في حد ذاتها ؛ يجب  الحمالت من أجل اإلصالحات القانونية والسياس 
التغيير  تعزيز  في  والجزئي  الكلي  المستويين  بين  بالترابط  االقتراح  هذا  يقر  المواقف.  لتغيير  الحاسمة  القاعدية  الجهود  مع  دمجها 

 .االجتماعي
لتشجيع مشاركة المرأة وقيادتها مع تحديد أولويات المساواة بين الجنسين بشكل جوهري ينبغي الجمع بين نظام الحصص كخطوة مؤقتة  

والنهوض بها مؤسسيًا )على سبيل المثال ، هيئة رقابة في مجلس الوزراء تبحث عن اهتمامات المرأة في جميع مجاالت صنع القرار،  
 .بما في ذلك الميزانيات(
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جتماعي والشاملة والداعمة: نظًرا لندرة شبكات الدعم المهني للمرأة ، تتضمن التوصيات إنشاءها  السياسات والشبكات المراعية للنوع اال 
وإضفاء الطابع المؤسسي عليها لتقديم منصات منظمة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة باإلضافة إلى الدعم المعنوي. كما سيتم  

 .من خالل السياسات الشاملة للنساء في األحزاب السياسيةتسهيل المشاركة السياسية للمرأة على المستوى الوطني 
ُينصح بإصالح المناهج الدراسية من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وتصوير المرأة كنماذج إيجابية يحتذى بها ، بالنظر  

عوة إلى التنفيذ المنهجي لتدريب المعلمين الذي  إلى القدرة الحيوية للتعليم في تطوير المساواة بين الجنسين. عالوة على ذلك ، تتم الد
 .يراعي الفوارق بين الجنسين لتعزيز الممارسة التعليمية وظروف العمل للمعلمات

مبادرات الشباب: بالنظر إلى الوجود الديموغرافي الكبير للشباب ، من األهمية بمكان تحقيق إمكاناتهم الكبيرة. ويرتبط هذا بالنصائح 
صالح التربوي ويوسع نطاقها. إن تحديد أولويات التمويل لبرامج تدريب الشباب ، مثل بناء المهارات في الحمالت ،  المتعلقة باإل 

 .ومحو األمية اإلعالمية والمدنية ، وتنظيم المشاريع وقيادتها ، هي إحدى التوصيات
 

 االستراتيجية •
منظمات المحلية والدولية: تم االعتراف بشكل عام بوجود نقص في المزيد من التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمبادرات / ال

التنسيق لعدة أسباب ، بما في ذلك التنافس المالي المتصور ، وهو أمر مثير لالنقسام ويؤدي إلى نتائج عكسية على استراتيجية 
 .في شكل تحالفاتاألهداف للتغلب على هذه العقبات ، يجب إضفاء الطابع المؤسسي على التنسيق  و المنظمات

سواء   -البرامج التي تراعي الفوارق بين الجنسين ، وكذلك الحمالت اإلعالمية والرقمية: تم االعتراف بشكل عام بقوة وسائل اإلعالم 
يراعي  كانت جيدة أو سيئة. يجب محاربة الصور النمطية الجنسانية والتشكيل الجنسي للمرأة في وسائل اإلعالم ، وكذلك خلق جو  

 .النوع االجتماعي للنساء العامالت في قطاع اإلعالم وقيادته
إنهاء الطائفية وتعزيز المواطنة الديمقراطية: يتم تعزيز المساواة بين الجنسين ويتم إضفاء الطابع المؤسسي على القوانين والسياسات 

 .كومتهمفي المجال العام على أساس مفهوم تعاقدية اجتماعية لعالقة المواطنين مع ح
نتيجة لذلك ، الحظ العديد من األفراد ، وليس النساء فقط ، كيف أن الناس "ليسوا مواطنين حقيقيين" أواًل وقبل كل شيء ، ولكنهم  
أعضاء في عائالت أو قبائل أو طوائف. ونتيجة لذلك ، فإن تعزيز المواطنة الديمقراطية المدنية وإعادة التفاوض بشأن عقد اجتماعي  

 ما هو واضح في العالم العربي ، هو جانب أساسي من هذا التغيير االجتماعي. جديد ، ك
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