
 ممذكرة إلى وزير التربية والتعلي

 …حفظه هللا معالي وزير التربية والتعليم وجيه موسى عويس

ية والتعليم رقم عن وزارة الترب الصادر   التعميم   بالغ   والمؤسسات التربوية بقلق   المدني    المجتمع   من منظمات   تابعت مجموعة  
(، وردود الفعل عليه من العديد من الشخصيات والمثقفين والنشطاء واإلعالميين على ٢٠٢١/١٠/٣( بتاريخ )٣٩٠٧١/٦/١٤)

 .عالم المختلفةائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلوس

ليكم إذ نتوجه إونحن ، في المناهج الدراسية(  gender الجندر) االجتماعي    النوع   دماج  إعلى  المعلمين   المتضمن تدريب  و 
لعليا خالق ايحمل القيم واأل وحرصكم على بناء جيل   ،في المجتمع   العامة    للمصلحة   وتغليب   لما عرف عنكم من سداد رأي  

ذا المفهوم لما له ، ونظرا  تسئلة وحواراأما يجري في التدريب من لى مسامعنا عإعدما تناهى ، وبمة وتراثهاالمستمدة من هوية األ
عادة إ لى إلتعليم افإننا ندعو وزارة التربية و  ،فرادهأعلى المجتمع بكافة  سلبية   ثار  آسواء ومن  المرأة على حد   سرة و على األ من خطر  

تي ستؤدي يؤسس للفوضى الالشباب، و  على قيم المجتمع وثقافته وخاصة   داهم  مر لما يترتب عليه من خطر  النظر في هذا األ
 .اوالحاضنة ألخالق وقيم األمة وهويتها وثوابته ، ساسية في بناء المجتمعاتسرة الذي هو اللبنة األلى هدم كيان األإ

ن الجندر والذي يعني بحسب منظمة الصحة العالمية )المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها إ
 .ي ال عالقة لها باالختالفات العضوية والتركيب البيولوجي(، أمركبة اجتماعية   ات  نها صفأالرجل والمرأة على 

 ا:من التداعيات أهمه لى مجموعة  إمفهوم الجندر سيؤدي بالضرورة  ن  إوعليه ف

على مفهوم  قائمة  ا به أدوار   استبدالنها تقليدية أو نمطية؛ وبالتالي أأوال : تغيير األدوار الطبيعية للجنسين بوصمها على 
النوع االجتماعي الذي يتجاوز مراعاة الخصائص البيولوجية لكال الجنسين في طريقه لتحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين، وما 

سرية واالجتماعية على أساس النوع المكتسب بالتنشئة االجتماعية وليس طبيعة الجنس الذي خلق ينتج عنها من توزيع األدوار األ
 .نسان من ذكر وانثىهللا عليه اإل

ثانيا : النوع االجتماعي يؤسس لتحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، في خطوة لتحقيق المساواة 
بين الشواذ صحاء من الجنسين و المطلقة بين األنواع االجتماعية المختلفة المعرفة بحسب المفهوم، والتي تعني المساواة بين األ

المثليين والمتحولين وغيرهم ممن يشملهم مفهوم النوع االجتماعي بحسب تصنيف مواثيق األمم المتحدة؛ وهو ما يتعارض من 
 .ويتناقض مع المبادئ واألصول والقواعد الشرعية لإلسالم والثقافة العربية اإلسالمية للمجتمع األردني

ي به وتقبل المجتمع له؛ وهو ما يستدعي اإلقرار بحق الشواذ ف اراإلقر ثالثا : الوصول للمطالبة باالعتراف بحقوق الشواذ و 
سواء  صحاء من الجنسينعالن عنه في المجتمع، وبالتالي منحهم الحقوق المدنية المتساوية مع األشهار واإلممارسة الشذوذ واإل

 .وغيرهانجاب ورعاية األطفال سرية وما ينتج عنها مثل الميراث واإلبما يتعلق باالستحقاقات األ



ي نثى، وباالختالف بينهما فأقر بالمساواة في أصل الخلق بين الجنسين من ذكر و أسالم قد ن اإلأوعليه فإننا نؤكد 
الخصائص البيولوجية واالستعدادات والملكات؛ وبالتالي اإلقرار باالختالف في طبيعة األدوار المناطة بكل منهما سواء في المجال 

المصلحة العامة للمجتمع، ويحافظ على الحقوق الفردية  ققسرة، بما يخدم ويحجال الخاص في األالعام للمجتمع، او في الم
 .لألفراد في مجالهم الخاص

لى إيرفض نواتج ما يحدث عند تطبيق مفهوم الجندر، والعقالء في العالم الغربي يدعون  - كما هي المسيحية - فاإلسالم
صلحة العامة يرفض هذا االعتداء على ثقافة المجتمع وضوابطه ومعاييره المستمدة ليه، وكل ذو عقل حريص على المإما ندعو 

  سرة والمجتمع.من الشريعة اإلسالمية، كما يرفض المخاطرة بمستقبل األجيال، وتهديد استقرار األ

ن تقدمها رغم ممن المجتمعات على ال ليه كثير  إلى ما وصلت إسرنا ومجتمعاتنا وشبابنا أن تصل أوبالتأكيد ال نريد 
سرة لديها وشاعت خالق قد خسرت شبابها وتفككت مؤسسة األها في ميدان القيم واألن  أ ال  إوتطورها العلمي والصناعي والتكنلوجي 

 الفاحشة فيها

 .بغي جنس على جنسي ال  أو  ،فرادن تنتشر قيم العدالة بين األأن تبقى مستقرة و أخالقنا أسرنا وقيمنا و أننا نريد لمجتمعاتنا و إ

دماج مفهوم الجندر في المناهج الدراسية(، وأن يكون هدفنا إعلى ) يقاف التدريبإيعاز باإلمعاليكم  من نأملوعليه فإننا 
جميعا المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع، وضمان حماية أمن واستقرار األسرة والمجتمع، واستقالل القرار االجتماعي 

 .ع التعليمية والثقافية وغيرهالمؤسسات المجتم

 ردننا قويا  عزيزا  شامخا  أودام 

 

  



 :الموقعون 
o منتدى تمكين وتدريب المرأة والطفل 
o جمعية العروة الوثقى 
o جمعية العطاء للتنمية االجتماعية 
o جمعية سنابل الخير 
o جمعية شقائق الرجال الخيرية 
o  جمعية مبادرون 
o جمعية عبادة بن الصامت 
o  للتدريب واالستشاراتمركز شامات 
o جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث 
o سمو لتعزيز القيم المجتمعية 
o شركة مودة 
o جمعية أم القرى للتنمية االجتماعية 
o ريحانة األسرة 

 


