
المســــاواة رجــــــل-امــــرأة
الفرص  وتكافؤ  املساواة  الدولة  تكفل 
لجميع  املدنية  واملشاركة  الحقوق  يف 
يعزز  استثناء.  أو  متييز  بدون  املواطنني 
والدستور  لـ1991  الوطني  امليثاق 
 2011 عام  واملعدل  لـ1952  األردين 
حقوق  بتأكيد  الدميوقراطية،  مضمون 
وإنسانيا،  دوليا  بها  املعرتف  اإلنسان 
ضامن  مع  املواطنة،  بحقوق  والتمتع 
حق  وضامن  والطباعة،  الصحافة  حرية 
االختالف  يف  ونساء،  رجاال  األردنيني، 
أوضاعهم  تغيري  يف  وحقهم  الرأي،  يف 
التعبري  يف  وحقهم  أحوالهم،  وتحسني 
بحرية وبكل الوسائل املرشوعة مبا يتيح 
القرار. األردنيون  لهم املشاركة يف صنع 
بينهم  متييز  ال  القانون،  أمام  متساوون 
اختلفوا  وإن  والواجبات،  الحقوق  يف 
يف العرق أو اللغة أو الدين. يتمتع كل 
األهلية،  وكامل  الرشد  سن  بلغ  شخص 
يحميها  التي  املدنية  حقوقه  مببارشة 
القوانني  تؤثر  أن  يجوز  ال  الدستور. 
الدستور  والخاصة  التي تصدر مبوجب 
والحريات عىل جوهر  الحقوق  بتنظيم 

هذه الحقوق أو متس أساسياتها.

الحق يف التعليم مضمون دستوريا؛ ينص القانون عىل أن الرتبية رضورة اجتامعية، 
والتعليم حق للجميع، كل وفق قابليته وقدراته الذاتية. تكفل الدولة التعليم بجميع 
مراحله ضمن حدود إمكانياتها، بداية من مرحلة رياض األطفال. التعليم األسايس 
ومدته 9 سنوات إلزامي لألردنيني ومجاين يف املدراس الحكومية. كام يحق للجامعات 
برشية،  كوادر  إعداد  إىل  فيهدف  العايل  التعليم  اما  الخاصة.  مدارسها  تأسيس 
مؤهلة ومتخصصة يف حقول املعرفة املختلفة، تلبي حاجات املجتمع، وترعى النهج 
الرأي  التعبري واحرتام  الدميقراطي وتعززه، مبا يضمن حرية العمل األكادميي وحق 
الناقد.   العلمي  التفكري  واستخدام  املسؤولية  وتحمل  الفريق  بروح  والعمل  اآلخر 
ومامرستها،  والدميقراطية  والعدالة  املشاركة  عىل  الرتبوية  السياسة  مبادئ  تعتمد 

وكذلك عىل حرية البحث العلمي واإلبداع األديب والفني والثقايف والريايض.  

املهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  مجلس  قانون  ينص  التدريب:  يف  الحق 
التشغيل  مجلس  خالل  من  تهدف  الدولة  ان  عىل   )2008( لسنة  والتقني 
املهني  التدريب والتعليم  املهني والتقني لالرتقاء مبستوى  والتدريب والتعليم 
متطلبات  يحقق  مبا  البرشية،  املوارد  لتنمية  التشغيل  فرص  وتوفري  والتقني، 
التنمية الشاملة يف اململكة، بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وهيئة اعتامد 
مؤسســـات التعليم العايل، فيام يتعلق بالتعليم الجامعي املتوسط. كام يسمح 
مقرتح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، والخطط 
والربامج الالزمة لتنفيذها عىل املستوى الوطني، بعد رفعها إىل مجلس الوزراء 

وإقرارها، بدعم تشغيل األردنيني لتأهيلهم للعمل داخل اململكة وخارجها.

لصحة  خاصة  رعاية   2008 لسنة  العامة  الصحة  قانون  أوىل  الصحة:  يف  الحق 
الصحة  متطلبات  وفق  وذلك  لهام،  الالزمة  الخدمات  ولتقديم  والطفل  املرأة 
النساء واملسنني. أصبح  برعاية  برامج صحية خاصة  تنفيذ  اإلنجابية، وباألخص 

فحص املقبلني عىل الزواج إلزاميا وال يجوز إجراء عقد الزواج دونه. ميكن إجراء 
اإلجهاض برشوط معينة؛ إذا كان رضوريا لحامية املرأة من خطر يهدد صحتها أو 
حياتها. ويف نفس الوقت، يحمي القانون املرأة الحامل ويوفر لها الرعاية الصحية 
والحامية، مبا يف ذلك املرأة الحامل املحكوم عليها؛ ال يجوز حبسها حتى انقضاء 
ثالثة أشهر بعد الوضع، وأم املولود حتى إمتامه السنتني من عمره، أو الحجز عىل 

النفقة من قبل دائن املرأة، كام جاء يف قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

يكفل الدستور الحق يف العمل لجميع املواطنني، وعىل الدولة أن توفره ملواطنيها. 
املساواة  بناء عىل مبدأي  العامل  بالعمل لكل  املرتبطة  الحقوق  الدولة  تحمي 
العمل،  ساعات  تحديد  وكيفيته،  العمل  كمية  مع  املناسب  االجر  واإلنصاف؛ 
أيام الراحة أسبوعيا وسنويا مع األجر. اضافة لوضع رشوط أخرى خاصة بعمل 
النساء واألحداث والقواعد الصحية والتنظيم النقايب الحر... كام يحق لكل أردين 
الدولة  الدامئة واملؤقتة يف  العمومية  الوظيفة  العامة والعمل يف  تويل املناصب 
واإلدارات امللحقة بها والبلديات. يخضع العاملون والعامالت يف املنازل ألحكام 
قانون العمل لسنة 2008 مبن فيهم املهاجرون. ترسي عىل العامالت النصوص 
املنظمة لتشغيل العمل دون متييز بني العمل الواحد، مع عدم اإلخالل باألحكام 
الخاصة بتشغيل النساء. أما الحقوق االجتامعية ذات العالقة بالعمل؛ فترسي 
أحكام القانون الخاص بالضامن االجتامعي لسنة 2014 عىل جميع العامل ممن 
ومهام  بالجنسية،  يتعلق  متييز  أي  دون  عاماً  عرش  ستة  عن  أعامرهم  تقل  ال 
كانت مدة العقد أو شكله، وأيا كانت طبيعة األجر وقيمته، سواء كان العمل 
داخل اململكة أم خارجها. كام تتمتع األم العاملة بحقوق خاصة بالحمل والوالدة 
أن حق  والرضاعة. كام  الوالدة  الطبية، وإجازة  املتابعة  األطفال، ومنها  ورعاية 

التقاعد مكفول بالتساوي للطرفني.

بالحقوق  التمتع  األردنيون متساوون، دستوريا وقانونيا، دون متييز فيام يخص 
واملشاركة السياسية، وللمرأة الحق يف التصويت يف االنتخابات منذ العام 1955 
ويف الرتشح منذ 1974. نص قانون االنتخاب ملجلس النواب لسنة 1986 امللغي 
أنه يحق لكل أردين/ة أكمل تسع عرشة سنة أن يتمتع بحقه/ا يف االنتخاب؛ إال 
السن إىل  التي صدرت بعد 1986 خفضت  النواب  االنتخاب ملجلس  أن قوانني 
18 سنة واالردين هنا وهذا يشمل أي أردين الجنسية، ذكر أو أنثى كان. ويف عام 
رفع  وتم  مقاعد   6 للنساء  النواب خصص  االنتخاب ملجلس  قانون  2003 صدر 
هذه الحصص بالقانون عامي 2010 و2012 لتصبح عىل التوايل 12 مقعدا من 
مجموع املقاعد البالغة 120 مقعدا و15 مقعدا من مجموع املقاعد البالغة 150 
مقعدا. كام نص قانون األحزاب السياسية لسنة 2012 عىل حق جميع األردنيني 
التفرقة بسبب الجنس،  يف إنشاء األحزاب عىل أساس املواطنة واملساواة وعدم 
برشط أن يكون ضمن مؤسيس األحزاب نسبة %10 من النساء، وأن يعمل الحزب 
وفقا ملبادئ تكافؤ الفرص بني جميع املواطنني. ويضمن القانون حرية الرأي وحق 
القانون  وينص  العامة.  السلطات  الجمعيات، وحق مخاطبة  وتأسيس  االجتامع 

املدين عىل متام األهلية وحق إبرام العقود ببلوغ سن الرشد وهو 18 سنة. 

الوضع القانوين والحقوق داخل األرسة: وفق أحكام قانون األحوال الشخصية، 
يَعرِف الزواج عىل أنه عقد بني رجل وامرأة يحل لهام رشعا لتكوين أرسة وإيجاد 
نسل. وينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبني أو وكيله وقبول رصيح من اآلخر 
أو وكيله يف مجلس العقد رشط أن يكون الخاطب واملخطوبة عاقلني، وأن يكون 
كل منهام قد اتم 18 سنة من عمره. يتمتع الزوجان بحق متساو يف وضع رشوط 
العقد بطريقة غري منافية ملقاصد الزواج، يحققان به مصلحة غري محظورة رشعاً. 
وللمرأة األردنية الحق يف التعويض عن الطالق التعسفي كام أنها تتلقى، وبدون 

متييز، مع الرجل الهبة والوصية من أموال عقارية ومنقولة.  



الحق يف نقل الجنسية: يتمتع بالجنسية األردنية من ولد داخل اململكة 
من أم أردنية وأب عديم الجنسية أو ال جنسية له أو مل يثبت نسبته ألبيه 
قانونا، كام يحق للمرأة األردنية التي تتزوج من غري أردين وتحصل عىل 
جنسية زوجها االحتفاظ بجنسيتها األردنية، إال إذا تخلت عنها، ويحق 
انقضت  إذا  الغرض  لها  تقدمه  األردنية بطلب  العودة إىل جنسيتها  لها 

الزوجية ألي سبب من األسباب. 

قانون  يهدف  االجتامعي:  النوع  عىل  القائم  العنف  من  املرأة  حامية 
األرسية،  الروابط  عىل  الحفاظ   2008 لسنة  األرسي  العنف  من  الحامية 
والتقليل من آثار اإلجراءات الجزائية يف حاالت العنف بني أفراد األرسة. 
وتعديالته،   1960 لسنة  العقوبات  قانون  يف  األحكام  بعض  يوجد  كام 
تعمل عىل تجريم ومعاقبة بعض أشكال العنف وانعكاساتها، كاإلجهاض 
الحاصل نتيجة رضب أو إيذاء أو نتيجة استخدام عقاقري أو وسائل أخرى 
تشديد  مع  رضاها،  دون  امرأة  إجهاض  عنه  ينتج  متعمد  سبب  أي  أو 
الجنيس؛  التحرش  يخص  فيام  أما  ملوتها.  اإلجهاض  ادى  العقوبة يف حال 
فيحدد قانون العمل لسنة 2008 حق العامل يف ترك العمل بدون إشعار 
يف حالة اعتداء صاحب العمل أو من ميثله عليه أثناء العمل أو بسببه، 
وذلك بالرضب أو التحقري أو بأي شكل من أشكال االعتداء الجنيس. أما 
عن قتل املرأة بحجة الرشف، فقد تم تشديد العقوبة برفع حدها األدىن، 
العذر املخفف ملرتكبي الجرائم، وتعترب الجرمية جرمية بغض  عند توفر 
النظر عن مرتكبها أو دافعها، وال يعرتف القانون بأي استثناء ملن يتذرعون 
بدواعي الرشف الرتكابها، فجميع الناس سواسية أمام القانون، وال يباح 
العذر املخفف ملرتكب الجرم مع سبق اإلرصار. كام يجرم قانون العقوبات 
يفض  أو من  الزواج،  بوعد  تتجاوز 18 سنة من عمرها  أنثى مل  مواقعة 
اإلتجار  منع  قانون  ويكافح  بالزواج.  بوعد  سنة   18 تجاوزت  من  بكارة 
بالبرش رقم 9 لسنة 2009 أشكال اإلتجار بالبرش نساء ورجاال عن طريق 
التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال القرس أو االختطاف أو 
االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة ضعف لغايات 
االستغالل يف العمل بالسخرة أو العمل قرسا أو االسرتقاق أو االستعباد أو 
نزع األعضاء أو الدعارة أو أي شكل من اشكال االستغالل، وشدد العقوبة 

إذا كان ضحايا الجرمية من األطفال والنساء.

القانون  أمام  األردنيني  ومساواة  التقايض  حق  والدستور  امليثاق  يكفل 
مام  الدين  أو  اللغة  أو  العرق  يف  اختلفوا  وإن  والواجبات  الحقوق  ويف 
اعتداء  القانون كل  القانون وسيادته. ويعاقب  يساهم يف ترسيخ دعائم 
أن  يجوز  وال  الخاصة.  الحياة  حرمة  أو  العامة  والحريات  الحقوق  عىل 
يقبض عىل أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق أحكام القانون 
مع افرتاض الرباءة لحني إثبات الجرمية، ومراعاة معايري املحاكامت العادلة 
القضاة،  استقاللية  الدستور  يؤكد  الجلسات.  وعالنية  الناجزة  والعدالة 
وأن ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون. ولضامن الوصول للعدالة؛ 
والتساوي  املجتمعي،  والتنوع  التعدد  كاحرتام  واجباتهم  القانون  يوضح 
يف كالمهم وسلوكهم بني األشخاص كافة سواء أكانوا أطرافا يف املنازعة أو 
آخرين، مهام كان مذهبهم أو عرقهم أو لونهم أو جنسيتهم أو أي سبب 
األهلية  بحقها يف  الرشد،  بلوغها سن  األردنية مبجرد  املرأة  آخر. وتتمتع 
الكاملة بإبرام كافة اإلجراءات القانونية، وميكنها قانون األحوال الشخصية 
رضر.  أو  عيب  لوجود  الزواج  فسخ  أو  التفريق  أو  التطليق  طلب  من 
الحكم  يبدل  باإلعدام حامالً،  املرأة املحكوم عليها  ويف حالة ثبوت كون 

باألشغال الشاقة املؤبدة.

التناقضات في النظام التشريعي الواحد 
املدنية والسياسية  للحقوق  بالنسبة  الدستور األردين أقل وضوحا  جاءت نصوص 
إذ  الوطنية  الترشيعات  أسمى  هو  الدستور  أن  مع  الوطني،  امليثاق  نصوص  عن 
يف  املساواة  فيها  مبا  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مبادئ  دقيقة،  بصفة  يؤكد،  مل  أنه 
الحقوق كام هو الحال، عىل سبيل املثال فقط، بالنسبة للحق يف العمل؛ والذي 
أوجد نسبة بطالة نسائية عالية. أما عن الوضع القانوين والحقوق داخل األرسة، 
مع  أعاله  املذكورة  التمييزية  األردين  الشخصية  األحوال  القانون  أحكام  فتتناقض 
مبادئ املساواة وعدم التميز التي ينص عليها الدستور وامليثاق الوطني مبا يف ذلك 
الحقوق واملشاركة السياسية والحق يف نقل الجنسية واألحكام القانونية املتعلقة 
يؤثر سلبا عىل  ما  االجتامعي وهذا  النوع  القائم عىل  العنف  املرأة من  بحامية 

متتعها بحق التقايض والوصول إىل العدالة, 

التناقضات مع التزامات البلد الدولية 
ينص الدستور ألردين لعام ـ1952 واملعدل عام 2011 عىل أن امللك هو من يربم 
املعاهدات واالتفاقيات التي يرتتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات 
نافذة  الخاصة. وال تكون تلك االتفاقيات  العامة أو  أو املساس بحقوق األردنيني 
إال إذا وافق عليها مجلس األمة. ال يجوز بأي حال أن تكون الرشوط الرسية يف 
األردن  التزام  شفافية  يؤكد  مام  العلنية،  للرشوط  مناقضة  ما  اتفاق  أو  معاهدة 
باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي يصادق عليها   ويتم 
الخاصني  الدوليني  العهدين  عىل  اململكة  صادقت  املثال،  سبيل  وعىل  نرشها. 
سنة  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  املدنية  بالحقوق 



العنرصي  التمييز  أشكال  القضاء عىل جميع  اتفاقية  1975، وعىل 
سنة 1974 وعىل اتفاقية حقوق الطفل سنة 1991، واتفاقية القضاء 
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة سنة 1992 ولكن بتحفظات 
دون  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  كالتعارض  مختلفة؛  ومربرات 
التدقيق يف هذا التعارض، مام أدى إىل عدد من التناقضات. وعليه؛ 
الذي ينص عىل املساواة بني األردنيني،  ال يوجد متييز يف الدستور 
رجاال ونساء، أو يف القوانني التي تسري الحقوق القانونية واإلنسانية 
يف الحياة العامة كالحقوق واملشاركة املدنية والسياسية مبا يف ذلك 
الحق يف التعليم ويف التدريب، الحق يف الصحة والصحة االنجابية، 
الحق يف العمل والحقوق االجتامعية ذات العالقة به أو حتى حق 
الشخصية مع  األحوال  قانون  يتعارض  للعدالة  والوصول  التقايض 
معظم أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة باملساواة وبالذات فيام 
يخص الوضع القانوين والحقوق داخل األرسة، حيث يشمل التمييز 
متناقضا  القارص،  زواج  من  ابتداء  الزوجية  العالقة  مراحل  جميع 
استثنائيا، مرورا  كان  الطفل ولو  األوىل التفاقية حقوق  املادة  مع 
وانتهاء  األرسية،  الوالية  ذلك  يف  مبا  الزوجية  والعالقات  بالحياة 
بالطالق. والتمييز واضح يف التعاطي مع أحكام املرياث وتطبيقها، 
لسيداو  ز  د،  الفقرات ج،  املادة رقم 16 ف/1/  التحفظ عىل  مع 
العائلية، عىل أساس مساواة  الزواج والعالقات  بأمور  تتعلق  التي 
املرأة بالرجل يف نفس الحقوق واملسئوليات. وال مينح القانون املرأة 
األردنية الحق يف نقل الجنسية ألطفالها أو زوجها األجنبي مدعوما 
بالتحفظ عىل املادة رقم 9 ف/2 لسيداو والتي تتعلق مبنح املرأة 
حقاً مساوياً للرجل فيام يتعلق مبنح الجنسية لألطفال و/أو الزوج،. 
الخاصة  االتفاقيات  أحكام  مع  العقوبات  قانون  أحكام  وتتعارض 
باملساواة وعدم التمييز والتعذيب وحامية املرأة من العنف القائم 
قانونا  للزوج  يحق  إذ  املختلفة،  بأشكاله  االجتامعي  النوع  عىل 
استعامل العنف واإلكراه يف املواقعة الجنسية، بينام يتم وقف تنفيذ 
العقوبة املعمول بها عىل مرتكب اغتصاب أنثى )غري زوجته( أو ما 
يسمى باملواقعة بغري رضاها سواء باإلكراه أو التهديد أو الحيلة أو 
الخداع أو بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفيس أو عقيل، أو تلك 
الثامنة عرشة  تكمل  الخامسة عرشة من عمرها ومل  أكملت  التي 
إذا عقد زواج صحيح عليها وعدم انتهاء الزواج بطالقها دون سبب 
مرشوع قبل انقضاء 3 أو 5 سنوات. وهذا ما ينتهك حق التقايض 
ووصول الضحية للعدالة، اضافة للتناقض الناتج عن تعدد املصادر 
القانونية والرشعية والقضائية، وذلك ألن املحاكم الرشعية ومجالس 
الطوائف الدينية يحق لها القضاء وفق قوانينها الخاصة يف مسائل 
األحوال الشخصية للمسلمني وغري املسلمني، مام يعزز التمييز ليس 

فقط بني الرجال والنساء ولكن أيضا بني النساء أنفسهن.

الفجـــوات والتحديــات المتبقيــة
أو  العرفية  األحكام  إال يف حالة إعالن  املدنية  بالحقوق واملشاركة  التمتع  ال يوجد أي متييز يف 

الطوارئ التي يفرضها القانون يف األمور التي تتصل بالسالمة وأغراض الدفاع الوطني.

ال يوجد أي متييز فيام يخص التمتع بالحق يف التعليم ويف التدريب، ولكن تأيت معظم النصوص 
الدستورية والقانونية بصيغ الجمع املذكر. 

الحق يف الصحة مكفول بصفة متساوية للجميع رجاال ونساء، أما فيام يخص الصحة االنجابية 
وبسبب القانون الذي يعاقب املرأة بالحبس يف حالة لجوؤها لوسائل خطرية إلجهاض نفسها أو 
من طرف غريها ولو برضاها-قد تكون العملية غري مأمونة بكل ما ميكن أن يرتتب عىل ذلك من 

أخطار عىل صحتها وحياتها. 

وفيام يخص الحق يف العمل، تتمتع املرأة دون الرجل بالحق يف الحصول عىل إجازة دون أجر 
اشتغلت يف  إذا  إال  اإلجازة،  انتهاء  بعد  إىل عملها  الرجوع  الحق يف  أطفالها، مع  لرتبية  للتفرغ 
مؤسسة أخرى إثر هذه اإلجازة. وتستثنى النساء من بعض الصناعات واألعامل واألوقات نظرا 
لطبيعتها كأنثى. أما الحقوق االجتامعية ذات العالقة بالعمل فيستحق الزوج زوجته املتوفاة إذا 
كان مؤمن عليها، فقط إذا كان مصاباً بعجز كيل وأن ال يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه 
من راتب التقاعد أو راتب االعتالل، فإذا كان الدخل أقل مام يستحقه عن ذلك الراتب، فيدفع له 

مبقدار الفرق بينهام، ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك عىل املستحقني.

ويف مجال الحقوق واملشاركة السياسية ينحرص وراثة عرش اململكة األردنية الهاشمية يف الذكور 
من أوالد الظهور. 

ومبرجع إىل الوضع القانوين والحقوق داخل األرسة، متثل األرسة أكرث مكان يكرس فيها القانون 
الزواج  أو  الوايل  أو  بالخطبة  يتعلق  فيام  )رجل-امرأة(  والعالقات؛  املجاالت  معظم  يف  التمييز 
أو العالقات الزوجية أو إدارة الحياة األرسية التي تتميز بإخضاع الزوجة األردنية لطاعة الزوج 
وسلطانه، مام يوفر إمكانية قانونية لحرمانها من حقوق دستورية كالتعليم أو التدريب أو الحركة 
والتنقل أو الحق يف العمل. يسمح القانون بتعدد الزوجات، وال تتمتع املرأة بالحق القانوين يف 
تنظيم والداتها. للزوج الحق يف الطالق باإلرادة املنفردة مع سلطة إرجاعها يف الطالق الرجعي. 
ويف حالة رغبتها يف االنفصال، تلجأ الزوجة للخلع، ألن التطليق يحتاج إلثبات وجود رضر رشعي 
إجراءات  وطول  العلمية  الوسائل  تطور  رغم  للطالق،  كأثر  العدة  وجوب  وللمرأة  أصابها.  قد 
الطالق أمام القضاء. وهناك متييز يف الحضانة بالنسبة لألم غري املسلمة مقارنة بالرجل من جهة 
وباألردنيات املسلامت اللوايت ال يتمتعن بالوالية األرسية عىل أطفالهن من جهة أخرى. ال يعرتف 
القانون لألم مبسؤوليتها تجاه أطفالها وال مبا تنفقه عليهم، كام أنها ال تسطيع السفر معهم. أما 
عن املرياث؛ فيام يخص النصاب فحصة املرأة  أقل من حصة الرجل يف جميع الحاالت مهام كانت 
صفتها: زوجة، بنت، أخت،... وال تتمتع األم األردنية وفيام يخص الحق يف الجنسية، كام ال يحق 

لألردنية املتزوجة من أجنبي نقل جنسيتها ال ألبنائها وال لزوجها األجنبي. 

العقوبات  قانون  النوع االجتامعي، ال يعرتف  القائم عىل  العنف  املرأة من  حامية  فيام يخص 
باغتصاب الزوجة حتى ولو كانت قارصا، بل يعترب أن للزوج الحق عىل إجبار الزوجة عىل املواقعة  
بالعنف أو اإلكراه ومهام كانت حالته، ويف حالة اغتصاب الرجل لغري زوجته – اكملت الخامسة 
عرشة من عمرها ولكن مل تكمل الثامنة عرشة يوقف تنفيذ عقوبة املغتصب إذا تزوج ضحيته 

والتي غالبا ما تقبل، تجنبًا للعار أو خوفًا من انتقام العائلة وقتلها بحجة الرشف. 

ال تكفي املساواة أمام القانون للتمتع بحق التقايض والوصول للعدالة بصفة متساوية، بسبب 
وجود التمييز املوجود ضمن العديد من القوانني )العمل، األرسة، العقوبات...(. وباإلضافة لذلك، 
التي  املواد  بعض  ذلك  مبا يف  املذكر،  الجمع  بصيغ  والقانونية  الدستورية  النصوص  معظم  تأيت 
وأن  وخاصة  االجتامعي.  للنوع  حساسة  غري  لغة  استعامل  يتم  حيث  مؤنثة  تكون  أن  يفرتض 

تخصيص بعض األحكام للمرأة قد يؤدي للتأويل بأن باقي األحكام خاصة بالرجل، فقط.



• الحقوق واملشاركة السياسية:	
النصوص  السياسية عن طريق ضبط وتعميم  املرأة  ر (  تعزيز مشاركة 
الخاصة وتعزيز الكوتا النسائية يف الربملان والعمل عىل زيادتها، وفقا 

ملا حققته املرأة من تقدم يف هذا الشأن،

• الوضع القانوين والحقوق داخل األرسة:	
ضبط وتوطيد مبدأ املساواة الدستوري وإدماجه يف:  

الزواج مع ضامن حرية اختيار الزوج/ة، وعقد الزواج برىض الفتاة  ز (  س ( 
الكامل، ومنع خطبة القارص وزواجها، ورفع سن الخطبة والزواج إىل 
السن الذي تكتمل فيه األهلية و )املادة 10، قانون األرسة( متاشيا مع 
سن الرشد الوطني واتفاقية حقوق الطفل والتي تنص عىل ان سن 

الرشد هو 18 سنة، 
العالقات الزوجية يف الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه ومنع الطالق  س ( 

التعسفي )إلغاء مادة 80 وتعديل املواد 14، 28، 37، 62، 80(، 
ش (  إدارة العائلة بإعطاء املرأة نفس الحقوق واملسؤوليات عىل أطفالهام 
لألطفال  العليا  للمصلحة  اعتبارا  الزوجية  حالتها  عن  النظر  بغض 

بخصوص الوالية األرسية )املادة 166 و223(، 
ص (  أحكام تعدد الزوجات بوضع رشوط تنظمه طبقا للرشيعة اإلسالمية 
عدالة  عدم  من  األرسة  وحدة  عىل  سلبية  آثار  من  له  ملا  إلغاءه  أو 

وعدم توازن )املادة 28(، 
ض (  تطابق أحكام املرياث مع أحكام الرشيعة املتنوعة حسب األوضاع 

وإلغاء عدم املساواة كاملرجع الوحيد )املادة 182(،

• الحق يف نقل الجنسية:   	
مبا  األب،  مثل  مثلها  ألبنائها  األصلية  منح جنسيتها  االم يف  حق  ط (  ظ ( 

يعني تعديل املادة 2 و 3 من قانون الجنسية األردين لسنة 1954.

• حامية املرأة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي:   	
توسيع إطار قانون الحامية من العنف األرسي مع السهر عىل الرتكيز  ظ ( 
النوع االجتامعي  العنف املوجه ضد املرأة من منظور  عىل تعريف 
وحقوق اإلنسان يف جميع مراحل حياتها لكونها امرأة مع الرتكيز عىل 

العنف الجنيس، 
تعديل أحكام قانون العقوبات الخاصة باملواقعة أوال، باستبدال هذا  ع ( 
املصطلح باالغتصاب، وثانيا، بحذف استثناء الزوجة يف املواقعة بدون 

رضاها. 
غ (  يوقف تنفيذ عقوبة املغتصب إذا ما تزوج من الضحية)املادة 308 

من قانون العقوبات (،

• حق التقايض والوصول للعدالة   	
ويف  الرشف  بحجة  النساء  قتل  جرائم  يف  العقوبات  تشديد  ق (  ك ( 
الجاين من  املرأة يف حالة زواج  االغتصاب واالعتداء وحامية حقوق 

الضحية، 
ك (  وضع إطار تنفيذي لتيسري إجراءات تنفيذ األحكام القضائية الصادرة 

لصالح املرأة ومساعدتها قضائيا

 اإلصالحــات القــانونيــة المطلوبـــة 
• مبدأ املساواة: 	

الوطنية  القوانني  وكل  الوطني  وامليثاق  الدستور  بني  تجانس  خلق  أ ( 
األخرى من جهة، والتزامات األردن الدولية من جهة أخرى، 

وأخذ  الدولة  ترشيعات  يف  الرجل-املرأة  بني  املساواة   مبدأ  إدماج  ب ( 
مراحل  جميع  يف  املرأة  ضد  التمييز  عىل  للقضاء  املناسبة  التدابري 
حياتها عن طريق إقرار املساواة مع الرجل »يف القانون« وليس فقط 

»أمام القانون«،

• الحقوق واملشاركة املدنية:   	
إزالة التناقض بني الحقوق يف الحياة العامة والحياة الخاصة لضامن  ت ( 

متتع املرأة بحقوقها املدنية مبا يف ذلك حرية التنقل، ، 

• الحق يف التعليم والتدريب:  	
النمطية  الصور  ومحاربة  األمية  مبكافحة  خاصة  ترشيعات  ضبط  ت ( 

واملقولبة بإدماج النوع االجتامعي يف ترشيعات التعليم والتدريب، 

الحق يف الصحة والصحة االنجابية: 
الوالدة  تنظيم  يف  الحق  األردنية  املرأة  متنح  قانونية  نصوص  إدراج  ج ( 

وحاميتها من اإلجهاض غري اآلمن، 
 

• الحق يف العمل والحقوق االجتامعية ذات العالقة به: 	
تعميم مبدأ املساواة يف جميع مجاالت العمل، وتحديد قامئة األعامل  ح ( 
بالرجوع التفاقيات منظمة  الرجل  املرأة وصحة  الخطرة عىل صحة 

العمل الدولية وليس لعنارص متييز أخرى، 
خ (  توحيد سن التقاعد بني املرأة والرجل، 

د (  متديد فرتة اجازة األمومة لتصبح 14 أسبوعا وفقا للمعايري الدولية،  
ذ (  تعزيز املساواة بني املرأة -الرجل يف االنتفاع من معاش الزوج/الزوجة 

املتويف/املتوفاة،



إجــــراءات أخــــرى

• الحقوق واملشاركة املدنية والسياسية: 	
متكني اللجنة الوطنية للمرأة األردنية وتعزيز صالحياتها و دعم عملها  إلجراء  أ ( 

اإلصالحات القانونية والسياسة يف جميع مناطق البالد وبالذات النائية منها. 
تفعيل دور منظامت املجتمع املدين ودور املرأة يف العمل السيايس ومشاركتها يف  ب ( 

لجان التعديالت الدستورية ومنظامت املجتمع املدين للمساهمة يف ذلك،
• الحق يف التعليم ويف التدريب:  	

بناء قدرات كوادر قطاعي التعليم والتدريب من أجل إدماج النوع االجتامعي  ت ( 
التي  املجتمعية  والقوالب  النمطية  الصور  ومكافحة  واملامرسات،  الربامج  يف 
تعوق مساواة املرأة بالرجل يف املجتمع وتكرس التمييز والعنف ضد املرأة يف 

جميع مراحل حياتها  
• الحق يف العمل والترشيعات االجتامعية 	

توسيع برامج التوعية بني النساء والرجال والشباب والخاصة بالحقوق اإلنجابية  ث ( 
وتنظيم األرسة لتجنب الحمل غري املرغوب فيه واإلجهاض غري املأمون، 

• حامية املرأة من العنف القائم عىل النوع االجتامعي:	
وضع اسرتاتيجية وطنية ملكافحة العنف ضد املرأة والقائم عىل النوع االجتامعي  ج ( 

مبا يف ذلك التحرش الجنيس يف مكان العمل واألشكال املؤسساتية منه،
• حق التقايض والوصول للعدالة: 	

وضع برامج ملحو األمية القانونية مبا تغطي االتفاقيات الدولية التي صادقت  ح ( 
عليها األردن.

The Hashemite Kingdom of Jordan

مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث
العنوان : 7 زنقة عدد 1 نهج 8840 المنطقة الحضرية الشمالية - تونس

ص ب 105 حي الخضراء 1003 تونس
الهـــاتف :  511 790 71 216 00  -  الفـاكس :  611 773 71 216 00

www.genderclearinghouse.org
www.cawtar.org

برنامج الخليج العربي للتنمية
المملكة العربية السعودية  ص ب 18371 الرياض 11415

الهـــاتف :   4418888 )1( 00966
الفـاكس :  4412962 )1( 00966

http://www.agfund.org

هيئة األمم المتحدة للمرأة
المكتب اإلقليمي للدول العربية 7 شارع الخليج، المعادي القاهرة - مصر

الهـــاتف :  8494 574  202 + / 3990 223  202 +
الفـاكس :  9472 575  202 +

www.unwomen.org

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المكتب اإلقليمي للدول العربية، المركز اإلقليمي في القاهرة
2 شارع الحجاز، مبنى سيداري، مصر الجديدة، القاهرة، مصر

الهـــاتف :  5603 245  202 +
الفـاكس :  5602 245  202 +

rcc.media@undp.org
 www.arabstates.undp.org

وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية
Ministry for Foreign Affairs, P.O.Box 176, 
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السيـــاق العـــام للبلــد
للقوات  األعىل  القائد  وهو  امللك  ميارس  حيث  دستوري،  مليك  األردن  يف  الحكم  نظام  يعترب 
املسلحة ورأس السلطات الثالث، وتناط السلطة التنفيذية بامللك ويتوالها بواسطة وزرائه وفق 
أحكام الدستور« يعترب مجلس الوزراء مسؤوالً أمام مجلس النواب املنتخب، والذي يشكل إىل 
جانب مجلس األعيان الذراع الترشيعي للدولة. يعتمد االقتصاد األردين بشكل رئييس عىل قطاع 
املالية من الخارج، وعىل بعض الصناعات كاألسمدة واألدوية،  الخدمات والتجارة والتحويالت 
نسبة  الزراعة  تحتل  العامل.  يف  مصادره  أكرب  من  األردن  يعترب  حيث  الفوسفات  مناجم  وعىل 
محدودة من االقتصاد االردين. كام تستورد اململكة نسبة كبرية من حاجاتها من الطاقة. وقد برز 
قطاعا السياحة والعقارات إضافة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأكرث القطاعات قدرة 
عىل املنافسة. تحولت اململكة بفضل إصالحات أواخر التسعينات إىل مركز إقليمي لالستثامرات 
التي تعتمد عىل املعرفة املرتبطة بالعاملة املاهرة التي توفرها البلد، إضافة إلنشاء مناطق حرة 
جديدة وقطاع مرصيف متقدم وحديث. ومن أهم املؤرشات االقتصادية املتوفرة)1( : الناتج املحيل 
االجاميل: 19.02 مليار$، الناتج املحيل اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: 11،496 

$، التضخم)2(: 1.5 %

مؤشرات النوع االجتماعي )3( 
المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

145/140 مؤرش الفجوة بني الجنسني : 0.593

التعليم %

100 98 97 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة :

االلتحاق باملدارس

103 98 96 املرحلة االبتدائية

1 86 89 املرحلة الثانوية

1 43 50 التعليم العايل )4(

الصحة

134 64 65 العمر املتوقع عند امليالد )بالسنة(

--- --- ]31-84[ 50 نسبة وفيات األمهات )لكل 100.000 والدة حية()5(

مشاركة املرأة يف الحياة العامة %

142 70 16 املشاركة يف القوى العاملة

114 88 12 النساء يف الربملان)6(

105 89 11 النساء يف املناصب الوزارية)7( 

120 92 8 النساء يف قطاع القضاء)8(

المملكة األردنية الهاشمية

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 1

2 .http://ar.tradingeconomics.com/jordan/inflation-cpi :2015 حسب تقديرات نوفمرب

التقرير العاملي للفجوة بني الجنسني، املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 3

اإلحصاءات . 4 لدائرة  االجتامعي  النوع  بيانات  قاعدة  للذكور حسب  بالنسبة  و48  لإلناث  بالنسبة   52

العامة، األردن، 2013

تشري األرقام بني قوسني إىل املساحة ما بني عدم اليقني، والتي ويقدر أنها تحتوي عىل نسبة وفيات . 5

األمهات الحقيقية مع وجود احتامل 95 %  

6 . http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif011214.htm :106/190 باملرتبة  رجل  و132  امرأة   18

األعيان  مجلس  أعضاء  مجموع  من   % 12 ميثلن  النساء  بأن  علام   ،2015 ديسمرب  احصاءات  حسب 

أي 8 من 67 

7 .http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap14_  69/189 باملربة  رجل   242 3

en.pdf  حسب احصائيات يناير 2014

16 بالنسبة لإلناث و84 بالنسبة للذكور حسب قاعدة بيانات النوع االجتامعي ل دائرة اإلحصاءات . 8

العامة، األردن، 2013


