
    

 
 

 
 
 

كیفیة تبني سیاسات النوع االجتماعي عند تعدیل 
 التشریعات  

 

ي االوساط الحقوق�ة ومجال حقوق اال�سان، وقد �كون  
ا �ض �عات للن�ع االجتما�ي كث�ي يتم تناول موض�ع مراعاة الت�ث

بقوله    ترا�ي    –للقارئ وجهة نظر اخرى  �عات  الت�ث ان  المفروض  ان  ض  ي حني
الن�ع االجتما�ي �ض لماذا �جب مراعاة 

ض الذكور وا ض بني ض بالمطلق دون تمي�ي الناث، اال ان هذا الراي ثبت خطأە عندما نرى ع� ارض  وتحفظ حقوق المواطنني
�عات عم�اء تمن ناح�ة الص�اغة ول�ست عم�اء خالل التطبيق الفع�ي ع� ارض الواقع    الواقع ان   ص�اغة بعض الت�ث

ي ذلك ا� ان عقل�ة الشخص مطبق القانون �ي من تتحكم بالتطبيق وخصوصا اذا كان النص اع�  
، و�عود السبب �ض

ض ع� تطبيق القانون . ،   ات والقناعات الشخص�ة للعاملني ي جانب التحل�الت والتفس�ي
 فندخل هنا �ض

�عات بجعلها  مراع�ة للن�ع االجتما�ي    ومن هنا وحىت نحافظ ع� عدالة التطبيق يتوجب اعادة ص�اغة و تعد�ل الت�ث
ض  �احة ول�س ضمنا  و�ستوجب الذكر هنا ان االمر  �كون ا��� صع��ة بالل ض بالمصطلحات  بني ي تم�ي غة الع���ة والىت

ض  ض كتابة او لفظا بني ي ال تم�ي الذكور واالناث  ع� خالف ما �حدث  بتفس�ي او ص�اغة النصوص باللغات االخرى الىت
 الذكور واالناث . 

�عات نط�ح مثال توض�ي و هو م ي الت�ث
ا حدث قبل الدخول بالحد�ث ا��� عن اهم�ة وك�ف�ة ادراج الن�ع االجتما�ي  �ض

اح   ي  وهو اق�ت
ي من الدستور االردىض

ي االردن من جدل كب�ي حول اضافة كلمة االردن�ات  ا� عنوان الفصل الثاىض
مؤخرا �ض

ض   تقدمت  به اللجنة المل��ة لتحد�ث المنظومة الس�اس�ة  ح�ث احتجت بعض من  القوى الس�اس�ة والمواطنني
ي عنوان الفصل السادس �شمل االردنيون  ع� اضافة هذە ال�لمة بادعاء انها  لزوم ما ال �

ض �ض لزم وان كلمة االردنيني
ال�ث�ي من   ان  قانون�ة تطب�ق�ة والدل�ل  الحق�قة من وجهة نظر  الط�ح غ�ي متوافق مع  اال  ان هذا    ، واالردن�ات  

ض الرجل والمرأة ع� سب�ل المثال ول�س الح� قانون الضمان االجتما�ي  ي التعامل بني
ض  تفرق �ض  وقانون التقاعد  القوانني

ي  دستور�تها  بموجب التعد�ل االخ�ي  
ي اصبح من الممكن االن الطعن �ض ض الىت ە من القوانني ي وقانون التعل�م  وغ�ي

المدىض
ي و�ضافة الفقرة  

ي  ، وهذا  ما �ع�دنا ا� نقطة اهم�ة    6ع� عنوان الفصل الثاىض
إ� المادة السادسة  من الدستور االردىض

�عات و   اضحة  و��حه  بما  يتعلق  بالن�ع االجتما�ي  . ان تكون الت�ث

ة االساس�ة لضمان حما�ة حقوق   ض ي تعت�ب الرك�ي �عات والىت ونعود ا� اهم�ة مراعاة الن�ع االجتما�ي عند  وضع الت�ث
ي ال �مكن ان تتحقق دون ضمان ان تتمتع النساء والرجال  بحقوق وواجبات كاملة ومتساو�ة ذلك ان   اال�سان والىت

ي ميثاق االمم المتحدة  عام  الحق  
ي المساواة ورد �ض

والذي  تبنته جميع الدول االعضاء   واالعالن العال�ي    1945�ض
ي اقرار اتفاق�ة    1948لحقوق اال�سان   

ض الرجال والنساء والذي ساهم �ض ي الحقوق بني
والذي تضمن تأ��د المساواة �ض

ض ضد المرأة عام  ض  عام  وا   1979القضاء ع� كافة اشكال التمي�ي ي جاء بعدها اعالن ب�جني والذي اعت�ب منهاج   1995لىت
ض  ض الجنسني  عمل متفق عل�ه دول�ا لتع��ز المساواة بني

��ي   �عات حىت تصبح حساسة للن�ع االجتما�ي �جب أن نتتبع المسار الت�ث ي الجانب العم�ي وعند تعد�ل الت�ث
و�ض

�عات قبل تفع�لها ابتداًء من تحد�د اال  حات الحكومة ول�س انتهاًء بالمجالس  الذي تمر به الت�ث حت�اج ومرورا بمق�ت
�ــــع   الت�ث ة  ورة ا�مال مس�ي النور . وهنا �جب االنتباە ا� �ض �ــــع ا�  الت�ث ي اظهار 

القول الفصل �ض �ع�ة صاحبة  الت�ث
��ي  انعكاسا كامال آلراء بعض المتشد ي وهذا يتطلب ان ال  �كون المجلس الت�ث

ي  بضمان تقبله من قبل المتل�ت
دين �ض

ض  �ــــع )  هو تج��د نوع�ة الح�اة للمواطنني ة ومطبخ الت�ث ��ي (كونه صاحب الخ�ي المجتمع  ، بل ان دور المجلس الت�ث
ي  

ض تقت�ض ي بعض االح�ان  . اال ان المصلحة الفض� للمواطنني
(ذكورا واناثا)  حىت وان تم رفض التغي�ي المنشود �ض

ض ،  وقد نرى معضلة عدم تطبيق القانون ي مناقشة التعد�الت االمر   واضحة  عند     التحسني
ي  �ض

اك  المتل�ت عدم ا�ث
�عات العم�اء وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.    ض الت�ث ە وفجوات ما بني  الذي �جعلنا امام امثلة كث�ي

�ــــع  لضمان مراعاته ي تحل�لها قبل البدء  بتعد�ل اي ��ث
ي  ينب�ض للن�ع     ومن هنا نبدأ بالتدرج  بتحد�د العوامل الىت

ي والعمودي و�جب الس�ي بجميع هذە  
ض االف�ت االجتما�ي  ،  و�ي  سلسلة متداخلة مع كافة اعمال الدولة و�االتجاهني

ا منظما ومؤسسا و�جب   التحل�الت �شكل متوازي اذ ال تفض�ل الي منها ع� اآلخر وهذا بالطبع  يتطلب جهدا كب�ي
طاعات المجتمع من مؤسسات حكوم�ة ووطن�ة ومؤسسات مجتمع  ان يتم هذا الجزء بالتشاور والتعاون مع كافة ق 

ي واحزاب ونقابات حىت �ستطيع الخروج  بتحل�ل دقيق  �شمل جميع النوا�ي . 
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ي وصول النساء والرجال ا� حقوق     -1ومن االعمدة الرئ�س�ة لهذا التحل�ل
تحل�ل الس�اسات الموجودة ودورها �ض

ر الرجال والنساء  �شكل مختلف بهذە الس�اسات، ونقصد بالتحل�ل هنا التأثر وواجبات متساو�ة ، بمعىض هل يتأث
ا�   باإلضافة   ، المبا�ث يتوجب  -2المبا�ث و غ�ي  و�الطبع   ض  الطرفني ل�ل من  االحت�اجات  دراسة �سب     - 3تحد�د 

كان�ة الوصول ا�  وام    - 6وامكان�ة الوصول ا� التعل�م     -5�سب المشاركة الس�اس�ة     -4المشاركة االقتصاد�ة  و
امكان�ة الوصول ا� اما�ن  صنع القرار و�الطبع من  المهم جدا تجميع   - 8وامكان�ة تملك االصول وا�ضا  -  7الموارد  

ورة  العودة اليها عند اي حاجة للعمل ع�   ي قاعدة ب�انات مفصلة حسب القطاعات  من المؤكد  �ض
هذە الب�انات �ض

ض .  ض الجنسني  تطبيق المساواة بني

ي  
ض  ول�س لصالح المرأة وحدها  ألنها �ض ض الجنسني ض ان الهدف من هذا التحل�ل هو التكافؤ بالفرص بني ونعود هنا لنبني

ض .  –النادرة  –بعض االح�ان  ض الجنسني ي الحقوق والواجبات بني
ي مبدأ المساواة �ض

 تحصل ع� فرص افضل وهذا ينا�ض

ض ي نف�ت �ــــع  والىت الت�ث او تعد�ل  �ــــع    ونصل ا� مرحلة ص�اغة  السابق لضمان خروج ��ث التحل�ل  فيها  ان ترا�ي  
حساس للن�ع االجتما�ي باإلضافة  ا� اهم�ة اعداد البن�ة التحت�ة لتقبل وص�اغة مثل هذە التعد�الت مثل وجود 
ض تح�ي تكافؤ الفرص  ض ولتضمن ص�اغة قوانني لمانيني ض  تعمل لتدعم و�ساند ال�ب ض الجنسني لجان مخصصة للمساواة بني

ي ع� الن�ع االجتما�ي حىت يتمكنوا من الوصول ا� المعلومات  و�الط ض ع� التحل�ل المبىض لمانيني بع �جب تدر�ب ال�ب
 المطل��ة لضمان تحقيق الهدف المنشود 

ض االشارة الواضحة ا� ا�جاد االل�ات والمؤسسات الالزمة لضمان   القوانني وري ا�ضا ان تتضمن مشار�ــــع  ومن ال�ض
ي القا

نون  وان تتعهد الحكومة بأن يتم ترجمة هذە التعد�الت الحساسة للن�ع االجتما�ي ا� س�اسات تطبيق ما ورد �ض
توع�ة   ع�  العمل  ي 

المدىض المجتمع  مؤسسات  مع  بالتعاون  الحكومة  ع�  ، كما  الفرص  تكافؤ  تضمن  وتعل�مات 
ض (ذكورا واناثا بحقوقهم حىت �ستط�عوا المطالبة بها والدفاع عنها)     المواطنني

اح مسودة القانون  ملحقا  يتضمن آل�ة متابعة وتقي�م  لتطبيق القانون و� توجب  ا�ضا ان تضع الحكومة عند اق�ت
ض ع� ان يتم استخدام ادوات متابعة وتقي�م دق�قة وان   ض الجنسني وحمايته لمبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساو�ة بني

التعاون مع المؤسسات الوطن�ة او شبه الحكوم�ة ، كما  تكون هناك سلطة توج�ه لمن �طبق التقي�م وهذا قد يتم ب
يتوجب عليها  بالتشارك مع اصحاب المصلحة وضع اختبار ن�ع اجتما�ي للقانون حىت تضمن توافق النص المكتوب  

�عات للن�ع االجتما�ي   مع االهداف الموضوعة عند تعد�له  وهذە احدى ادوات ق�اس موائمة الت�ث

ي جميع ما سبق  
اذا لم يتوازى مع ص�اغة لغ��ة واضحة حساسة للن�ع االجتما�ي وطبعا تبدأ هذە الص�اغة  وال �ك�ض

ع لفهم داللة  ي �ي  تخص�ص للمعىض الذي ر� إل�ه الم�ث اللغ��ة الواضحة من ص�اغة ووضع  وضبط التع��فات والىت
 العبارة. 

ا�ي الن�ع االجتما�ي  ل�س  ترفا  وانما حاجة تضمن تكافؤ الفرص و�التا�ي    ونختم هنا بالقول أن �عات ل�ت تعد�ل الت�ث
كة.   تكفل تطور المجتمعات وتحقيق نمو اقتصادي واجتما�ي وتع��ز روح التشارك�ة والمل��ة المش�ت
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