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 وخلفية عامه عن التحالف األردني لكتابة تقرير الظل مقدمة أوال : 

مل يلووك جميووع المووواد الخاصووة باوتفاقيووة ولووي  ت  هووذا التقريوور األول لمنظمووات المجتمووع الموودن  والووذي تووم تنسوويقة ليشوويووأت
بشكل متخصص لمادة أو يودد مون الموواد. وتوأت  أهميوة هوذا التقريور لحاجوة منظموات المجتموع المودن   و  األردن والمعنيوة 

 المووورأةتزاموووات األردن بنصووووص اتفاقيوووة  لاووواء كا وووة اشوووكال التمييوووز  ووود لمراجعوووة مووواتم  نجوووازه  يموووا يخوووص تنفيووود ال المرأةبووو
)السيداو(  من جهه ، ومن جهة أخرى من حيث رصد وتحديد الق ايا والت  مازالوت الحكوموة األردنيوة مقصورة  و  التعامول 

نود تناولهوا او ينود العمول منظمات المجتموع المودن  ي  تواجه أو تل  الت المرأةمعها والتحديات الناجمة ين ذل  سواء يلك 
وتجوريم الجهوة المنتهكوة مع النساء  لتلبية الحقوق اونسانية للمرأة والت  جاءت االتفاقية ويجاد وسائل منظمة لمنع انتهاكهوا 

 لهذه الحقوق بما    ذل  الدولة او األ راد تحت سلطة الدولة. 

، المورأةالمجتموع المودن  بمحاربوة كا وة أشوكال التمييوز  ود  وجهود منظمات،ويلك الرغم من مصادقة األردن يلك االتفاقية 
، ورغم الجهوود المسوتمرة للنهووب بمبواد   و  األردن يمّثل تحديا مستمرا للمنظماتمازال ما من ش     أن تطبيق االتفاقية 

. المجتموع ، أو الدولوة سوواء  و   طوار األسورة ، ال زالوت واسوعة االنتشوار المورأةالمساواة ويدم التمييز،  إن انتهاكوات حقووق 
اونسوانية بنواء يلوك  المرأةبحقوق  مازالت ال تقر السياسات الوطنية والقوانين والممارسات االجتمايية  انويالوة يلك ذل ، 

 .مباديء المساواة والعدالة االجتمايية والت  جاءت اتفاقية السيداو من أجلها

تبنو  مونها االصوالد لودى بعوب الحكوموات   لوكأدت  لفسواد واالسوتبدادمن الثورة يلك ا أن األو اع الت  تشهدها المنطقة
وقوود تميووزت الحركووات  وو  المجتمووع   وو  األردن أو وو ووع دسوواتير جديوودة.كمووا دسوواتير ال العربيووة، او ايجوواد تعووديالت يلووك

 م ت مين هذه الحقوق   يتطنة وأن امدنية الدولة واحترام كا ة حقوق المواطنين وأهمية الحفاظ يلك المو ب العرب  بالمطالبة
الدستور بايتباره يقدا بين المواطنين والدولة لذل   إن تعديل الدساتير يعتبر مفتاحا ورساء القيم الت  قامت مون أجلهوا هوذه 

الدولوة التو  تكفول حقووق   لوكالتعوديالت الدسوتورية بايتبارهوا بوابوة العبوور   لوكتنظر النساء  و الثورات والتحركات الشعبية .
 مواطنات كما المواطنين دون تمييز.ال

بعد الثوورات اشوتدت حركوة االحتجواج و تعوديل الدسوتور. اتمطالبوالكوان يلوك رأ   و األردن حركة احتجاج واسعة شهد وقد 
لم تت من    ي ويتها أية امرأة  ولو من بوا  الشوكل وحوددت مودتها و ويلك أثرها تم تشكيل لجنة ملكية لتعديل الدستور ،

ث شووهور ،وقوود تشووكلت العديوود موون التحالفووات المدنيووة و النسوووية ور عووت مووذكرات وتصووورات يلووك النصوووص القصوووى بووثال
ألنوه لوم يوتم االسوتجابة لمطالبهوا  و  المشوروع  النسووية الحركوةولكن سريان ماخيبوت أموال  الدستورية الت  يج  األخذ بها .

السادسوة والتو  خلوت تماموا  مون كلموة "الجون " أو أي يبوارة  الموادة وتحديدا  يموا يخوص التعوديالت يلوك النهائ  للتعديالت،
كفيلووة بالبحووث يوون كوول نقوواط التمييووز  وود  بحيووث تكووون هووذه المووادة(،المرأةالاوورب نفسووه )مسوواواة الرجوول و   لووكأخوورى تووؤدي 

 لتكون القوانين موا قة أو موائمة للدستور. المرأة   القوانين يلك اختال ها وتعديلها لصالح  المرأة

 : شمول التعديالت بشكل محدد على األمور التالية إلىرفع التحالف المدني مذكرة دعت  قدو 

 بشكل محدد ووا حالنص يلك سمو االتفاقيات الدولية يلك القوانين الوطنية  -
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  وخاصة البروتوكول االختياري التفاقية السيداو المصادقة يلك البروتوكوالت المر قة باتفاقيات حقوق اونسان -
 صراحة يلك أدراج الجن     تعريف التمييز وحظره واتخاذ جميع اوجراءات الالزمة للق اء يلك التمييز النص  -
قرار األهلية  -  الكاملة للمرأة .والمواطنة دسترة مبدأ المساواة وا 
 النص صراحة يلك يدم جواز سح  الجنسية من األردن  ويلك يدم منع األردن  من العودة لبلده. -
عووون بدسوووتورية القووووانين أموووام المحكموووة الدسوووتورية " قيووود اونشووواء " رهنوووا يلوووك الحكوموووة  قوووط دون أن ال يكوووون الط -

 المجتمع المدن  ومؤسساته.
،يلوك مجلو  النووا  وأقور كموا هوو رغوم حركوة  والتو  خلوت مون مطالو  المجتموع المودن  تم أحالة التعديالت الدستورية

ن منظموات المجتموع المودن  تتوجوه مون لجنوة االتفاقيوة  االحتجاج والمطالبوات والموذكرات و االيتصوامات . تبنو    لوكوا 
 هذه المطال  والظاط يلك الحكومة من أجل تبنيها وبالتال   جراء تعديالت يلك الدستور. 

 التحالف األردني لكتابة تقرير الظل 

 المورأةوحقوقيوة بقيوادة اتحواد منظموة نسووية  21تم تنظيم العمول  و  التقريور مون خوالل تشوكيل تحوالف السويداو والوذي ي وم  
توييووووة جميووووع   لووووك، وقوووود قووووام التحووووالف قبوووول كتابووووة التقريوووور بعوووودد موووون األنشووووطة والتوووو  هوووود ت 2111 وووو  يووووام األردنيووووة 

 أي اء/ي وات التحالف باتفاقية السيداو ويمل اللجنة وأس  كتابة تقرير الظل.

هو  حقووق  نسوانية تتكامول  المورأةمون أن حقووق  قواالنطوال يودم التمييوز ، اديء المسواواة الفعالوة ووقد بن  العمل يلك مب 
الحقوق األخرى،  كما أن الدولة   لكوتترابط مع بع ها البعب وبالتال   ن اوخالل بإي حق من شأنه ان يعرقل الوصول 

ينوود العموول موون  تتحموول مباشوورة المسووؤولية يوون االنتهاكووات المختلفووة ، وباويمووان بهووذه المبوواديء والتوو  تعتبوور ركووائز أساسووية
لخوووام  والمقووودم مووون األردن مموووثال باللجنوووة الوطنيوووة للمووورأة ، مراجعوووة داو ، توووم مراجعوووة التقريووور الووودوري اخوووالل اتفاقيوووة السوووي

، مراجعوة 2119و  2117القوانين المختلفة ، رصد لعدد من الق ايا    المحاكم، مراجعة لتقريور السوكان والصوحة لعوام  
يقوود مجمويووات بؤريووة لمناقشووة التقريوور الحكوووم  والتزامووات األردن  يمووا   لووكطنيووة ، باو ووا ة لعوودد موون االسووتراتيجيات الو 

يخص اتفاقية السيداو لعدد من المختصين/المختصات من خارج التحالف وذل  للتأكد مون شومول يودد أكبور مون األراء مون 
 مختلف االتجاهات والمنظمات. 

األردنيوة  المورأةاللجنوة القانونيوة  و  اتحواد   لوكن ي وات التحوالف باو وا ة وقد تم تشكيل لجنة صياغة للتقرير من يدد م
مووداد لجنووة الصووياغة بالحوواالت القانونيووة الخاصووة باالنتهاكووات  وو  المحوواكم. وقوود تووم  والتوو  تجلووك دورهووا بمراجعووة القوووانين وا 

ر وع تحفظوات تحوالف والتو  شوملت : ومطالو  الاويالن ين التحالف بمؤتمر صحف  توم  يوه تحديود الق وايا ذات األولويوة 
صووراحة  وو   الموورأةاألردن يوون االتفاقيووة ، التعاموول مووع الق ووايا األسوورية موون خووالل قووانون موودن  موحوود ، تجووريم العنووف  وود 

تعووديل   لووك وو  المجووالين العووام والخوواص ، باو ووا ة  الموورأةالقوووانين األردنيووة وتحديوود تعريووف يت وومن العنووف الموجووه  وود 
وقوود قووام التحووالف بإرسووال منووع التمييووز يلووك أسووا  الجوون  وتحديوود موقووع االتفاقيووة  وو  القووانون األردنوو . الدسووتور ليشوومل 

 لجنة السيداو    الجلسة الخاصة بالمالحظات يلك تقرير الحكومة من قبل اللجنة.   لكالق ايا ذات األولوية 

 7002جازات التي قامت بها الحكومة منذ اإلن

  نص المووادة توو، و 29ليعاقوو  يلوك التحوورن الجنسوو   و  المووادة  2118انون العموول لسوونة المعوودل لقواصودار القووانون
 .والطفل المرأةزيادة العقوبة لمخالفة أحكام القانون    المواد الواردة    الفصل المتعلق بحقوق يلك  77
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  والبروتوكوول يلك البروتوكول الخاص يتجريم كا ة أشوكال اوتجوار بالنسواء واألطفوال  2119المصادقة    يام ،
 الخاص بالعمالة 

  صدار قانون العنف األسري  
  مقايد    السابق  6مقعد يو ا ين  12  لكزيادة حصة النساء    البرلمان 

 
 7002تموز  –المالحظات الختامية للجنة السيداو على تقرير األردن الثالث والرابع ثانيا : 

يليهووا،  ةسوونعرب بشووكل موووجز  جووراءات الحكومووة والتوصوويات والتوو  لقوود كووان للجنووة السوويدوا يوودد موون المالحظووات الختاميوو
العمل يلك هذا التوصيات بالشكل الوذي ي ومن الوصوول ورأي منظمات المجتمع المدن   يما  ذا كانت الحكومة قد قامت ب

البات للتحوالف األردنو  التالية جوهر المطظات حالمالتنفيذ التزامات األردن ببنود اتفاقية السيدو . ويشكل التعليق يلك   لك
 تتجلك    األمور التالية: لكتابة تقرير الظل 

و بأهميووة التوييووة ا: لقوود كووررت لجنووة السوويدر الحكةةوميدوالكةةا التوعيةةة بالتزامةةات األردن علةةى مسةةتوى الةةوزارات -1
كما يذكر  رأةالكادر الوظيف  الحكوم  ، وقد تم يقد يدد من الدورات من خالل اللجنة الوطنية للم ىباالتفاقية لد

 بووأن،  ال أن المنظمووات العاملووة يلووك التقريوور الحظووت موون خووالل يملهووا مووع يوودد موون الوودوائر  التقريوور الحكوووم 
المنصووص  االلتزامواتو بشكل يامال يعرف االتفاقية وبالتال  ال يع  الحقوق المنصوص يليهوا  ،الكادر الحكوم 

يوذ االتفاقيوة، وقود ذكورت يودد مون المشواركات  و  المجمويوات يليها ، ودور الدوائر الحكوميوة ومسوؤولياتها  و  تنف
الوودوائر الحكوميووة لووديهم موقووف معووادي لالتفاقيووة ، ويتجلووك هووذا  وو    وو  موظفوواتالو  نموووظفيبعووب ال بووأنالبؤريووة 

وبالتووال    االسووالم الوودين تتنوواقب مووعاالتفاقيووة  بووأن والتوو  أيلنووت، حكوميووة، وهوو  مؤسسووة  موقووف دائوورة اال توواء
نسحا  منها ، ويدلل هذا يلك الدور ال عيف للحكومة    التويية باالتفاقيوة ودور الودوائر المختلفوة  و  يج  اال
 تنفيذها.

  
،  ال انهوا مازالوت توتحفظ يلوك الموواد  15:    خطوة  يجابية قامت األردن بسح  تحفظها يلوك الموادة التحفظات -2

المرتبطوووة بوووالنظره للمووورأة كمواطنوووة مووون الدرجوووة األولوووك وتعتبووور هوووذه الموووواد مووون الموووواد األساسوووية ( ، 16( و )9)
متساوية    الحقوق والواجبات سواء يلك الصعيد الخاص او العام ، وبالتحفظ يلك هذه الموواد  وإن األردن يبقو  

يوودم التمييووز  وود  بووأن،  األردنيووة ، وال بوود موون التووذكيريلووك النظوورة الدونيووة للموورأة والتمييووز  وودها  وو  التشووريعات 
مون  يخالف هذا المبدأ ويتناقب موع الموادة األولوكهو جوهر االتفاقية وبالتحفظ يلك هذه المواد  إن األردن  رأةالم

االتفاقية ، والمادة الخاصة بعدم قبول التحفظ    اتفاقية  ينوا  و  حوال خوالف الوتحفظ رود وجووهر االتفاقيوة، ومون 
فظ مقبوووول أساسوووا ومراجعوووة قبوووول تحفظوووات األردن يلوووك هنوووا ال بووود للجنوووة السووويداو مووون تحديووود  يموووا  ذا كوووان الوووتح

 االتفاقية. 
قبيول ح وورها لمناقشوة التقريور الثالوث  2117: لقد قامت األردن بنشر االتفاقية    يوام النشر بالجريدة الرسمية -3

 المورأة والرابع الحكوم     نيويور ،  ال أن هذه الخطوة لم تشكل خطوة لمراجعوة التشوريعات األردنيوة المميوزة  ود
دنيوة ،حيووث أن بنواء يلوك اتفاقيوة السويداو ، كموا أن هنوا  يودم و وود بالنسوبة لموقوع االتفاقيوة  و  التشوريعات األر 

الدسوتور ال يوونص بو ووود يلووك أن االتفاقيوات الدوليووة تسوومو يلووك القوووانين المحليوة وبالتووال  يمكوون اسووتخدامها  وو  
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ظموات المجتموع المودن  لت ومين الدسوتور موادة تونص صوراحة المحاكم ، من هنا  قد كوان هنوا  بوراما مختلفوة لمن
 موقع االتفاقيات الدولية    النظام التشريع     األردن. يلك 

  وو  جميووع المجوواالت ويحوودد المسوواواة كمبوودأ الموورأة: ال يوجوود لاايووة اان قووانون يمنووع التمييووز  وود قةةانون المسةةاواة -4
يذكر التقرير الوطن   و  العديود يلك سبيل المثال، ا المختلفة،وحقوقه المرأةرئيس     التعامل مع ق ايا  مرجع 

 وو   ،الووذي يوونص يليووه الدسووتور،هووذا المبوودأ "  وبووالرغم موون ت وومين الفوورص ؤمبوودأ تكووا  يلك"تحقيووقموون المواقووع 
جراءاتهووا ،  هووذا المبوودأ بنوواء يلووك الجنوودر )النووووعتحديوود  مل ال انهووا لوووم تشوو العديوود موون قوووانين الوودوائر الحكوميووة وا 

لرجووول  ووو  باومسووواواتها  المرأةبووواالجتمووواي ( األمووور الوووذي تووور  تنفيوووذ هوووذا المبووودأ خوووال مووون أي سياسوووات مرتبطوووة 
الحصووول يلووك الوظووائف، الترقيووة ، او التوودري .  ن مبوودأ المسوواواة هووو اوطووار الفكووري الووذي يجوو  أن تنطلووق منووه 

والووذي هووو أحوود الوسووائل  -تكا ووأ الفوورصمبوودأ وبالتووال   ووإن اسووتبداله ب الموورأةالسياسووات المختلفووة  وو  التعاموول مووع 
ال يكف     التعامل مع الق ية ويج  االلتزام بمبدأ المساواة الفعالة الوذي  -للوصول للمساواة بين النساء والرجال
يجوواد الوسووائل المناسووبة لبقوواء ،الوصووول لهووذه الفوورص  الفوورص للموورأة، تحقيووق توونص يليووه االتفاقيووة  وومن تووو ير وا 

 .    المجاالت المختلفة  وتطور النساء
 

حكومية مختصوة  شبه لجنةالدور اللجنة الوطنية ك يدم و ودمازال هنا  : لشؤون المرأة سلطة اللجنة الوطنية -5
،  المرأةالخاصووة بوو الدوليووة والمواثيووق اتجوواه االتفاقيووات بمراقبووة األداء الحكوووم   يمووا يخووص تنفيووذ التزامووات األردن

ذ ، العمووول موووع الووووزارات والهيئوووات الحكوميوووة المختلفوووة لتنفيووو المووورأةنين المميوووزة  ووود لتعوووديل القووووا  يوووداد مشووواريع 
االسووتراتيجية الوطنيوووة للمووورأة ، ودور اللجنووة  يموووا يخوووص ديووم منظموووات المجتموووع الموودن   ووو  حمالتهوووم وبووورامجهم 

، وهووذا  الموورأة وود  تاييوور منظومووة القوويم والقوووانين التوو  تعموول يلووك  يطوواء مشوورويية للعنووف والتمييووز  لووكالهاد ووة 
 و  الكثيور  ها للقيام بواجبهوا مموا يحعلهواناتا ين محدودية السلطة الممنوحة للجنة وقلة المصادر المالية المو رة ل

من األحيان تتنا   مع منظمات المجتمع المدن  يلك التمويل ، وتقوم بتنفيذ نشاطات بشكل ال يجعل هنا   ورق 
ور اللجنوة. لوذا  وإن تمكووين اللجنوة مون خوالل تعووديل قوانون  نشواءها لمتابعووة بوين دور منظموات المجتموع الموودن  ود

سيشوووكل دور متكامووول بوووين اللجنوووة والجمعيوووات  المرأةات المتعلقوووة بوووالحكووووم  وتطوووويره  يموووا يخوووص السياسووو األداء
    األردن. المرأةللنهوب بو ع 

 ميووع األردنيووون امووام القووانون سووواء" وأن البووالرغم موون ان الدسووتور األردنوو  يوونص يلووك ان "ج :القةةوانين التمييزيةةة -6
تفرقوة بووين األردنيووون بنوواء يلوك العوورق ، الوودين ، واللاووة،  وإن يوودم اشووتمال المووادة السادسوة لمو وووع المسوواواة بووين 

 ووو  المنظوموووة  المووورأةيووودم  التمييوووز بنووواء يلوووك الجووون  يبقووو  ق وووية التمييوووز  ووود   لوووكالنسووواء والرجوووال باال وووا ه 
توجود قوانون يجورم التمييوز القوائم يلوك  بوأنكموا ويجو  يلوك الدولوة وبنواء يلوك التزامهوا باالتفاقيوة  القانونيوة قائموة ،

هوذا وقود  ة المسوؤولين يون التمييوز.ومعاقب المرأةة ق ايا التمييز  د لمتابعليات آالجندر/النوع االجتماي  وتحدد 
  لكن مسودة التعديالت   ا ة الجن   م 2111   آذار  شكلتل الدستور والت  و عت اللجنة الوطنية لتعدي

 ن يدم شمولية الدستور لمبدأ المساواة بشكل المادة السادسة من الدستور،  ال أن التعديالت لم تشمل هذه المادة. 
صووريح يحوود موون  مكانيووة مراجعووة القوووانين المميووزة الايوور دسووتورية، وبالتووال  يووأت  هووذا المطلوو  كأولويووة لاليتووراف 

اواة موون الدولووة والووذي سوويترت  يليووه مراجعووة شوواملة لجميووع القوووانين والممارسووات التمييزيووة  وود وتبنوو  مبوودأ المسوو
 .المرأة

 ال  2111/36 جراء بعب التعديالت اويجابية يلك قانون األحوال الشخصوية المؤقوت    يه    الوقت الذي تمو 
مون خوالل مفواهيم الوصواية ،  المورأةوق أنه مازال التعامل مع ق ايا النساء  من النها الحموائ  والوذي يحودد حقو
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ق وايا النسواء مون خوالل   لوك.  لذا  قد طال  التحوالف بوالنظر المرأةوالوالية  وبالتال  يكر  التمييز والعنف  د 
راف بالشخصوووية واألهليوووة القانونيوووة للمووورأة والوووذي لووون يكوووون اال مووون خوووالل قوووانون مووودن  يتعامووول موووع النسووواء تووواالي

ميووع القوووانين األخوورى التوو  تحكووم المعووامالت العامووة هوو  قوووانين مدنيووة وليسووت شووريية او بمسوواواة، خاصووة وأن ج
 .كنسية ،كما ه  الحال بالنسبة لقوانين األحوال الشخصية

 
، تووم اصوودار  2117/ 22رقوم  السوويداو : بنوواء يلوك توصووية لجنوة :قةانون العنةةف األسةةرن نقةةانون لتجةةري  العنةف -7

األسووري أو  القووانون  إنووه لووم يعوورف العنووف  لووكطوووة ايحابيووة ومهمووة، وبووالنظر قووانون العنووف األسووري والووذي يعوود خ
وبنوواء يليووه  ووإن القووانون لووم قووانون العقوبووات   لووكوانمووا أحالووه ولووم يجرمووه صووراحة  وو  القووانون  الموورأة وود  العنووف

، لوذا  وإن الق اةذية يستند اليها لقانون لم يشتمل يلك  جراءات تنفيا بأننساء المعنفات وخاصة يستخدم لصالح ال
التعريف الووارد  و  االيوالن العوالم  لمناه وة العنوف   لكيستند  المرأةبقانون خاص للعنف  د  ف يطال التحال
من اتفاقية السيداو بحيث ال يتر  األمر للسلطة التقديرية لقا و  المو ووع لتورجيح  19والتوصية رقم  المرأة د 

  يما اذا كان الفعل ينفا  أم ال.
 

شوووووملت  2111التعوووووديالت يلوووووك قوووووانون العقوبوووووات لعوووووام : 040:89وبةةةةةات فيمةةةةةا يخةةةةة  المةةةةةواد العق قةةةةةوانين -8
مكوورر والمتعلقووة باوسووتفادة موون األسووبا   318تتحوودث يوون   ووا ة المووادة  55المووادة  أن حيووث 55،63،66المووواد

د منهووا  ذا كووان اليسووتفي"ذكوورت أنووه  والتوو صوول  المعوودل موون القووانون األ 99المخففووة المنصوووص يليهووا  وو  المووادة 
حسوو    63أمووا الموادة " ن  أكمول الثامنووة يشورة موون يمورهالمجنو  يليووه لوم يووتم الثامنوة يشوورة مون يمووره وكوان الجووا

،اال انها ابقت يلك االسوتفادة صل  المعدلمن القانون األ 341 ه  تلا  نص المادة  ترتيبها    الجريدة الرسمية
الرجول ألحود محارموه وللمورأة  و  حوال  اجوأت زوجهوا  و  مسوكن  من العذر المخفف  و  حواالت المفاجوأة مون قبول

من قانون العقوبات بحيث ال تودع هنوا  مجوال للفتووى  341الزوجية، ولم تشمل التعديالت المطال  بإلااء المادة 
 من قبل الق اة. 

 
فادة موون يودم جوواز االسوت"يلوك  التعووديالت حيوث نصوت  345موادة للعودل الوونص األصول  ي  66أموا نوص الموادة 

وهوذا التعوديل جواء موون  "العوذر المخفوف  ذا كوان المجنو  يليووه لوم يوتم الخامسوة يشوور مون يموره ذكورا كوان أو أنثووك
من رئاسةناروزناءئوإرا كور نس روزم  ن رمجل  النوا  حيث كان قبل هوذا التعوديل حسو  القوانون المؤقوت الصوادر 

ر.عمئهسامهمسر س ررعليهرك ئورزمريتمروزخسمةارعشئةرم رعمئهراوأل ثى

: مازالت دار الو اق تستقبل النساء المعنفات من خوالل  دارة حمايوة األسورة ، األمور الوذي يحود دار الوفاق األسرن -9
مركز الشرطة، كما أن منظمات   لكمن قدرة النساء للتوجه مباشرة    حال حصول تهديد ويدم رغبتهن بالذها  

أيووام مازالوت  11دار مون خوالل مطالبوات اسوتمرت أكثور مون المجتمع المدن  والت  لعبت دور كبير  و   نشواء الو
  لووكغيوور قووادرة يلووك االسووتفادة موون خوودمات الوودار وذلوو  لوجووود بيروقراطيووة متعلقووة باتخوواذ القوورار بإدخووال النسوواء 

الدار، واألمور المهوم هوو أن الودار موا زالوت ال تسوتقبل النسواء المهوددات او المرتبطوة ق واياهن بوالعنف الجنسو  ، 
زلون  و  سوجن الجويودة نتيجوة سياسوة  رصدت منظمات المجتمع المودن  يودد مون النسواء المعنفوات اللووات  موا وقد

دار الو اق بر ب التودخل  و  ق وايا النسواء المهوددات، وبالتوال   وإن الودار لوم توو ر موأمن لمون كوان  نشواء الودار 
موقو وووات  داريوووا  ووو  سوووجن  مووورأة   13 وبنووواء يلوووك اوحصووواءات الرسووومية  وووإن هنوووا  و ووو  األصووول مووون أجلهووون. 
 الجويدة ألغراب "الحماية".
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المسووتوى المطلووو  ،   لووكالسياسووية متدنيووة ولووم تصوول  الموورأةمازالووت مشوواركة  :المشةةاركة السياسةةية ن الكوتةةا-00
%(  و  المواقوع اوداريوة المتوسوطة، 17و ) 1%(11 و  المواقوع القياديوة تمثول موا نسوبته ) المرأةمشاركة حيث أن 

حسووو  تقريووور ديووووان الخدموووة المدنيوووة لعوووام  %(46نسوووبة  وووئيلة نسوووبة لموووا تمثلوووه النسووواء  ووو  القطووواع العوووام )وهووو  
 9/2111 و  البرلموان  و  قوانون االنتخابوات المؤقوت المورأة. وبالرغم من زيوادة المقايود المخصصوة لكوتوة 2111

ئر االنتخابيوووة الكبووورى لمجلووو   ال أن طريقوووة احتسوووا  الكوتوووا مازالوووت تحووود مووون وصوووول النسووواء  ووو  المووودن والووودوا
لاواء للصووت الواحود والوذي رلمان، كما أن القانون بحاجة لمراالب جعة شاملة بحيوث يشوتمل يلوك مبودأ المسواواة ، وا 

البرلمووان بشووكل تنا سوو    لووكيحوورم الكفوواءات موون الوصووول و يووؤثر يلووك تشووكيلة البرلمووان ويعووزز موون دور القبائوول 
 حر.
لتعووديل األبوورز  وو  قووانون العموول هووو الوونص صووراحة يلووك  عوول ا: جنسةةية والتمييةةزقةةانون العمةةل ناإلسةةا ة ال-00

للعامول  بوأن 2118من قانون العمل المعدل لسنة  6/ 29التحرن الجنس     مكان العمل ، حيث نصت المادة 
الوذي ذكر أم أنثك    حال وقوع  عل االيتداء يليه بتر  العمل والمطالبة ببودل التعوويب يون الفصول التعسوف  و 

بوودل شووهر االشووعار ، ولكوون المشوورع ربووط هووذا الحووق   لووكسووتة أشووهر باال ووا ة   لووكيتووراود بووين راتوو  ثالثووة أشووهر 
يكووون الفعوول قوود صوودر يوون ر  العاموول أو موون يمثلووه ولووم يعووالا الحووال  يمووا اذا صوودرالفعل يوون أحوود  بووأنللعاموول 

من غير أصحا  العمول أو مون يمثلوه  وال يوجود  الموظفين  ال يوجد آلية معينة    القانون تعاق  الفايل اذا كان
تقديم   لك   القانون اجراءات معينة يتم اتخاذها بالتحقيق وبالتال   ان الفايل يفر بفعله اال اذا لجأ المجن  يليه 

 أحكام قانون العقوبات .  لكالشكوى استنادا  
 

لمنوازل بحيوث يوتم شوتاالت بالزرايوة ولعوامالت اتوم توسويع الحمايوة القانونيوة للنسواء الم :العامالت المنزليةات -07
ن كن مستثنيات من أحكوام القوانون كموا أن العديود مون يوامالت المنوازل االفئت العمل وهاتان قانونشمولهن بأحكام 

 حايا لجرائم العنف والتحرن الجنس  وينطبق يليهن ما تم ذكره  يما يخص مو وع التحرن    قانون العمول، 
العنووف األسووري للعنووف الممووار   وود يووامالت المنووازل بايتبووار أن العنووف المنصوووص يليووه ولووم يتطوورق قووانون 

 .يشمل من هم    داخل المنزل والذين تربطهم روابط أسرية
 

يوودد موون اوجووراءات والتوو  موون وتعديالتووه ( 2118، 51لقوود  وورب قووانون الجمعيووات ) قةةانون الجمعيةةات : -00
 األجنبو  تحديد أنشوطتها ، والتقليول مون  ورص حصوولها يلوك التمويولشأنها الت يق يلك نطاق يمل المنظمات ،

ولين، كما يحد القانون من انتشار المنظمات ممن خالل اوشتراط بموا قة رئاسة الوزراء يلك المشاريع المقدمة للم
، األموور  لهووا اسووتقاللية  داريووة وماليووة وبالتووال  يووزز موون مفهوووم المركزيووة بحيووث لووم يسوومح بوجووود  ووروع للمنظمووات

ويشووكل مركزيووة للعموول  وو  الموودن وخاصووة  وو   ىلووه أثوور كبيوور يلووك العموول مووع النسوواء  وو  المحا ظووات والقوور  الووذي
ة يووالحكوم غيوور ء الديمقراطيووة وبالتووال  تطالوو  المنظموواتى ن هووذا القووانون هووو تراجووع يوون مبووادالعاصوومة يمووان. 

 مجتمع المدن .بمراجعة القانون من خالل يملية تشاورية حقيقية مع منظمات ال
 
وبوذل   تصوادق األردن لاايوة اان يلوك البروتوكوول االختيواري التفاقيوة السويداو ، : لومالبرتوكول االختيةارن -14 

مووون تقوووديم الشوووكاوي الفرديوووة للجنوووة السووويداو  ووو  حووواالت ومنظموووات المجتموووع المووودن     وووإن الحكوموووة تحووورم النسووواء

                                                           
1
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 ن المصادقة يلك البروتوكول االختيواري سويكون . نية ق ايا النساءاالنتهاكات الت  لم تنصف  يها المحاكم األرد
لووه أثوور كبيوور يلووك المنظومووة التشووريعية  وو  األردن وتحديوود اوتفاقيووة كمرجووع قووانون  للق وواء موون خووالل اسووتخدام 

ختياري يلك الدولة المصادقة يلك البروتوكول اال بأنظمات نالق ايا المقدمة ، لذل  ترى الم االتفاقية للفصل   
لتأكيد رغبتها    االلتزام بمعايير االتفاقية وتنفيذ التزاماتها المتعلقة بتطبيوق االتفاقيوة مون خوالل السوماد باالسوتماع 

 ة الشكاوى الجديدة للجنة السيداولق ايا خرق الحقوق اونسانية للمرأة باستعمال آلي

 خاصة بهذه بالمواد، والتوصيات العامة للجنة السيداو ال 5-0المواد من ثالثا : 

 : تعريف التمييز سوا  المباشر والمتعمد منه أو غير المباشر وغير المتعمد0المادة  ( أ

 المورأة و  المجتموع نحوو دور للتمييز واأل كار المتأصولة  المرأةتسلط  هذه المادة ال وء يلك كيفية الربط بين تعرب  
المنصووووص يليوووه لمراجعوووة التفاقيوووة تبنووو  تعريوووف التمييوووز ، و ووو  هوووذا اوطوووار تطلووو  اللرجووول وبالتوووال  الثوووانوي التبعووو 
غير متساوية بين الرجال والنساء. و   التقرير الحكوم  المقودم للجنوة السويداو ات والقوانين الت  تؤطر لعالقات السياس

حة، ، األموور الووذي تووراه المنظمووات غيوور الحكوميووة خووال موون الصوو2،  قوود تووم الحووديت يووم شوومول الدسووتور لمبوودأ المسوواوة 
 مازال الدستور يخاط  المواطن الذكر ولي  النساء والرجال من خالل استخدامه للاة الذكورية ، كما أن تعديل المادة 

والذي كان من المتوقع ان تشملها التعديالت الحديثة يلك الدستور لم يتم نتيجة لعوامل " دينية وسياسية" كموا السادسة 
العامل الدين   إن استخدام الدين لتبريور تقوايص الحكوموة يون أداء   لكالنظر ذكر يدد من المسؤولين الحكوميين. وب

تفسويرات دينيووة خاطئووة تنفيووذا   لووكمسوؤولياتها بتنفيووذ االتفاقيووة هوو بوواألمر الخطيوور حيوث تةخ ووع الحكومووة حقووق النسوواء 
خرجت يدد سبة للعامل السياس  ، بذل  لرغبات متشديدين من المحا ظين والمنتمين للتيارات الدينية المتشددة. اما بالن

ون يكوون مون شوأنه تعوديل قوانون الجنسوية وبالتوال  من التصريحات بخصوص النص يلك مبدأ المسواواة  و  الدسوتور 
يلووك حووق موونح جنسوويتها لزوجهووا وأوالدهووا، األموور الووذي سيسوواهم  وو  توووطين يوودد أكبوور موون الفلسووطينين  الموورأةحصووول 

سووؤال المطوورود للحكومووة األردنيووة ، لموواذا يعتبوور موونح الرجوول المتووزوج موون أردنيووة تهديوود وتهديوود للهويووة الفلسووطينية. وال
وجة من أردن  بنف  الطريقة ؟  ن هذا الفهم هو تجسيد لمفهوم الفلسطينية المتز  المرأةللهوية الفلسطينية وال يعتبر منح 

 بكا ة األشكال. والذي نصت المادة األولك من السيدوا يلك محاربته للرجل عية للمرأة تب

،  3وتكووا ؤ الفوورص  وو  التعلوويم والصووحةمبوودأ المسوواواة  وو  العموول الدسووتور شوومول   لووكلقوود تعوورب التقريوور الحكوووم   
 وورورة تعيووين الشووروط الدسووتور لووم يووذكر النسوواء  ال بالمووادة الخاصووة بالعموول مقرنووا النسوواء باألحووداث " بووأنونشووير هنووا 

سوواوى هنووا بووين النسوواء واألطفووال  يمووا يتعلووق بو ووع الشووروط الخاصووة لعموول بحيووث 4الخاصووة بعموول النسوواء واألحووداث" 
، و   هذا الصدد  إن التعامل مع النساء تجسد بالتشريعات  من مفهوم المسواواة الحمائيوة بحيوث حوددت قووانين المرأة

ة )باسووتثناء التمووريب، القيووام بهووا مثوول تلوو  التوو  تطلوو  مناوبووات ليليوو الموورأةالعموول العديوود موون األيمووال التوو  ال تسووتطيع 
وحديثا سمح بالعمل    الفنادق والنوادي الليلية( او المحاجر، وبالتال  انطلقت هذه القوانين من يدم قودرة النسواء يلوك 
                                                           

2
ر3،رص.،روزل  اروزاط يارزشؤا روزمئأة0220وزتقئيئروزح ام روزخسمس،ر

3
ر فسروزمصدئ

4
 م روزدةتائروألئد  رر02وزمسدةر
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القيووام بهووذه األيمووال ، ولووم تو ووع بوونف  الوقووت أيووة  جووراءات موون شووأنها تووو ير الفوورص للموورأة موون خووالل تووو ير المنووا  
 دخول المحا ل الت  ايتبرت، وما زالت، محا ل خاصة بالذكور وحدهم.  يلك المرأةالذي يسايد 

شمول   لك" كلنا األردن" نصت يلك مبدأ المساواة ، باو ا ة  2115-2116األجندة الوطنية ، بأنكما ذكر التقرير 
مبوودأ المسوواواة ( لمبوودأ المسوواواة، أن األجنوودة الوطنيووة حووددت 2111)مووددت لعووام  2111-2115االسووتراتيجية الوطنيووة 

لتمييوز ، كمووا لوم تشوومل ويودم التمييوز بووين الموواطنين والمواطنووات، ولكنهوا لوم تحوودد اوجوراءات التوو  مون شوأنها محاربووة ا
ت وع  جوراءات  لتمييز او مبدأ المساواة . بالنسبة  لالستراتيجية الوطنية  إنها اي ا لم تعورف التمييوز ولومايلك تعريف 

ديوود المحوواور الرئيسووية للعموول وبوودون تحديوود لمحووددات ومعيقووات العموول ، كمووا لووم ت ووع فووت بتحتوا ووحة لمجابهتووه واك
 التقليودي تصور لمحاربة مفاهيم التبعية الموجوودة  و  أطور األسورة ، المجتموع، والدولوة، وبوذل  تجاهلوت اوطوار الفكوري

رؤيوة وا وحة للعمول يلوك ق وايا  مموا قلول مون قودرة االسوتراتيجية يلوك تحديود المورأةوالمناهب لتحورر ومسواواة  األبوي
 . المعالماألهداف وا حة  ومباديء ، وجعلها استراتيجية أنشطة يو ا ين استراتيجية تعبر ين سياسات المرأة

لاواء القووانين التمييزيوة  ود   ن وجود قانون للمساواة يحدد تعريفا وا حا للتمييز من شأنه أن يسرع    يملية تعوديل وا 
لحقووق المورأة اونسوانية، مجواالت ، ويعاقو  يلوك االنتهاكوات وا حة للتشريع األردن     كا وة ال ياتلالمرأة ، ويحدد أ

ليات لمراقبة الممارسات واالنتهاكوات التمييزيوة مون قبول الدولوة أو مون ينوو  ينهوا  و  المؤسسوات ، كموا وال بود آوي ع 
 الدولة أو أية جهات أخرى.القانون من قبل من وجود  جراءات لتنفيذ القانون بحيث ال يكون هنا  لب     تنفيذ 

 التوصيات 

 اصدار قانون المساواة والذن يجر  التمييز بكافة أشكاله -
أو إضةةافة مةةادة تعةةرف المةةواطن  التمييةةز علةةى أسةةاس الجةةنس علةةى منةةع مةةن الدسةةتور لتشةةمل 6تعةةديل المةةادة  -

 األردن سوا  كان رجل أ  إمرأة.
  

اذ تدداار  ااوووردو واراادرو مدل الد  العلداا تمدي التمرردز  امدا  د  ذلد  : التزامات الددو  اات د4-2المواد 

 .المؤاتوإل ااات  اصو مؤاتو  او اشكا  ا  ى مل التداار  

واالقتصواد المتقدموة  مواقوع السياسوة   لوكوصوول النسواء  وت ومن ة والت  من شأنها ان تلاو  التمييوزما زالت التدابير المؤقت
بشكل يحقق توازن جندري ، قاصرة ين تنفيذ هذه الاايات. وقد ذكر التقرير الحكوم  بهوذا  وت من بالتال  وصول تدريج 

الصدد وجود يدد مون اوجوراءات التو  توم اتخاذهوا منهوا التأسوي  لمبودأ المسواواة ويودم التمييوز بنواء يلوك الجون   و  قوانون 
)ذكر أو أنثك(  إنه لم ينص    أي مون  يلك أنه لماذي حدد قانون العمل الع، و   الوقت الالعمل وقانون الخدمة المدنية

بناء يلك جنسها  المرأةالبنود يلك يدم التمييز بناء يلك الجن  ولم يحدد يقوبات بناء يليه    حال وجود انتهاكات  د 
 .اء من الفصل او يدم التوظيف ألسبا  تتعلق بجنسهن، ولم ي ع القانون  جراءات لحماية النس
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الفوورص ولووي  المسوواواة  وو  المووادة الرابعووة موون النظووام بوودون  ؤتكووا  الخدمووة المدنيووة ،  قوود نووص يلووك مبوودأ مبالنسووبة لنظوواامووا 
التودري  واالبتعواث. كموا أن  او الفورص سوواء  و  التوظيوف، الترقيوة ، ؤمبودأ تكوا  تحديد لإلجراءات  الت  مون شوأنها تحقيوق

، بينموا يشورط  و  ( والتو  تمونح للمووظفين الوذكور  قوط25لموادة هنا  تمييزا وا وحا  و  النظوام  يموا يخوص يوالوة األسورة )ا
، مؤكودا النظوام بوذل  يلوك أن مسوؤولية / (25يلك العالوة ان تكون أرملوة او متزوجوة مون شوخص "مقعود" ) المرأةحصول 

،  توه يلوك العمولاالقتصادية محكومة بعدم وجود الرجول او يودم قدر  المرأةوأن مشاركة  دهوح العائلة المالية تقع يلك الرجل
والووذي موون المفتوورب ان تواجهووه الدولووة بنوواء يلووك التزامهووا  والرجوول  وو  المجتمووع األردنوو  الموورأةوهووذا جووزء موون التنموويط لوودور 

التوو   الموورأةكمووا أن هنووا   جوووة  وو  نظووام الخدمووة المدنيووة  يمووا يتعلووق بالتقايوود بحيووث نووص النظووام يلووك تقايوود . بهووذه المووادة
سنة خدمة لحصول الرجل يلك التقايود. ان هوذه الفجووة تسوايد يلوك تور  مبكور  25نما نص يلك سنة ، بي 21تخدم لمدة 

 للمرأة للعمل وبالتال  يدم وصولها لمواقع قيادية    القطاع الحكوم . 

 % ، والذي يعد  يجابيوا ولكنوه غيور كوا   ،11  لك% 5بالرغم من زيادة يدد النساء    البرلمان من خالل ر ع الكوتا من 
البرلمانوات  بعوب تمثيول النسواء  و   ما زالت نسبة النساء الممثالت    البرلمان من أقل الدول  و  العوالم وحتوك مقارنوة موع

%.  13مصور   و %و 26السوودان % ،25  لكوصلت من خالل الكوتا  العراقة النساء    برلمان العربية ، حيث أن نسب
ابيوة محودودة العودد  قوط مون الوصوول تو  تمكون النسواء  و  الودوائر االنتخوال كما لم تقم الدولة بتعديل طريقوة احتسوا  الكوتوا

 للبرلمان وتحرم من يترشحن    الدوائر الكبرى    المدن من  رص النجاد. 

يوجوود كوتووا أو سياسووات و  جووراءات ثابتووه  يمووا يتعلووق بتعيووين النسوواء  وو  المواقووع القياديووة،  فوو  حووين وصوول يوودد ال كمووا 
كوموات الالحقوة واحودة او اثنتوين  و  الح  لوكاربعة ، تناقص بعد ذل    لك 2119ى الحكومات    يام الوزيرات     حد

مموا يودلل يلوك يودم وجهوود  ،يينوت  قوط وزيورتين 2111 و  تشورين ثوان /الحكومة الت  تشكلت     ،يلك سبيل المثال،
 .   المواقع القيادية العليا نها ثابت اتجاه ق ية تمثيل النساء

بخصووص  صودار قوانون الحمايوة (11-12توصةية اللجنةة رقة   و لنسبة وجراءات الحماية من العنف  د الموراة ، اما با
ومازالوت ، ( 0من العنف ،  قد صدر قانون العنف األسري والذي نفرد له تحليال خاصا كما هو    الحالة الدراسية رقم )

حيووووث تووووذكر احصوووواءات  ،مجوووورمين داخوووول سووووجن الجويوووودةيعوووواملن معاملووووة ال موووون قبوووول أ ووووراد يووووائلتهن المهوووودداتالنسوووواء 
تهن. وقود واصولت منظموات المجتموع المودن  أردنيوة موقو وة  داريوا للحفواظ يلوك حيوا  مورأة 13  أن هنوا  ،2111،السجن

جهودها وطالق سوراد النسواء الموقو وات  داريوا مون اجول الحمايوة وشومولهن  ومن خودمات دار الو واق األسوري ،  ال أن 
الو وواق ال تسومح بالتعاموول مووع مثول هووذه الق ووايا ، وقود تعاملووت منظمووات المجتموع الموودن  مووع يودد كبيوور موون شوروط دار 

ومهوارات االنوودماج  و  المجتموع ،  ال أن هنووا   العمولتال  مهووارات النسواء  و  السووجون وقاموت بتوأهيلهن يلووك صوعيد امو
ألكثور تجوزات حماتحاد المرأة األردنية شهادات لنسواء نساء لم تقبل  دارة السجن بتكفيلهن من قبل المنظمات ، حيث لدى 

ولم تقم الحكومة بأية أجراءات لحماية النساء وتو ير اوقامة والعمل من أحد أ راد األسرة.   كفالهأيوام ينتظرن  ةمن سبع
 لهن واكتفت باحتجازهن.
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 (0دراسة حالة رق   
 قرا ة في قانون العنف األسرن 
 

ث نطاق تطبيقه وذل     معرب تعريفوه للبيوت األسوري وأ وراد األسورة حيوث يورف البيوت األسوري   ن القانون  يق من  حي
بأنه " المنزل الوذي يقويم  يوه أ وراد األسورة معوا " ويورف أ وراد األسورة بوأنهم  "ممون يقيموون  و  البيوت األسوري"  هوذا التقييود  و  

ق القانون لوذل  كوان مون األ  ول أن يكوون تعريوف أ وراد التعريف يؤدي  لك خروج العديد من حاالت العنف من نطاق تطبي
األسووورة اللوووذين تجمعهوووم رابطوووة الووودم ألن أ وووراد األسووورة قووود اليقيموووون  ووو  بيوووت واحووود. كموووا اسوووتثنك بهوووذا التعريوووف األشوووخاص 

 انون. ااخرون المقيمون    المنزل مثل العامالت المنزليات واللوات  ال يتم التعامل مع ق ايا العنف  دهن  من الق
 
لوم يوورد  و  القووانون تعريوف  لمفهوووم العنوف األسووري او العنوف  وود المورأة وتوور  بوذل  العنووف ليوتم تحديووده مون خووالل قووانون  

والتو  تلوزم الحكوموة يلوك تحديود  19العقوبات وحس  اجتهاد الق اة  يما يرونه ينفا ام ال. وهذا ينتاقب مع التوصية رقم 
 ة واويالن العالم  للق اء يلك العنف  د المرأة تعريف العنف كما نصت يليه التوصي

 
( من القانون أيطت أ  لية التحويل للجان الو اق األسري قبل اتخاذ أي من تدابير الحماية مما يعن  تر  المرأة 7المادة )

تحديوود واجبووات القووانون يلووك  جووراءات التحقيووق واوديواء حيووث لووم يووتم  ة  توورة يموول هووذه اللجووان. لوم يوونصالمعَنفوة دون حمايوو
جراءات التحقيق والمحاكمة الت  يجو  أن تكوون سوريعة ، كموا ولوم يونص يلوك منوع المصوالحة  األمن العام واودياء العام وا 
ألن لجان الو اق األسري ه  لجوان حمايوة ولوي  مون مهامهوا  جوراء الصولح ألن ق وايا العنوف األسوري ليسوت  و  األسوا  

 و التو يق.خالف أسري حتك يتم يليه المصالحة أ
 
/أ األشوخاص الموذكورين القيوام بوالتبليغ ولكون لوم يحودد يقوبوة 8واج  التبليغ ين حالة ينف حيوث ألوزم القوانون  و  الموادة  

/أ 9يلك مخالفة هذا االلتزام ال بوالنص الصوريح وال حتوك باوحالوة يلوك األنظموة المتعلقوة بتنظويم مهنتهم.كموا نصوت الموادة 
  يلك أ راد ال ابطة العدلية االنتقال  لك مكان وقوع العنف وه  حالة ينف أسري قائمة أو نصت يلك الحاالت الت  يج

أنها يلك وش  الوقوع ولم ينص يلك حاالت العنف الت  تم وقويها أو حودثت سوابقَا أي أن الموادة قود اقتصور حكمهوا يلوك 
بطة العدلية    حالة ورود بالغ يت ومن خرقوَا /  نصت أي َا يلك تحر  أ راد ال ا9حالت  التلب  والشروع  قط. المادة 

 ألمر الحماية ولم ينص القانون يلك حالة الشروع    خرق أمر الحماية.
يوجد  يها مخالفة دستورية وا حة حيث نصت يلك حق  دارة حماية األسرة    وقف المالحقة الجزائية للمعن ف  12المادة 

يجوووز لووإلدارة وقووف المالحقووة  ال بقوورار موون الموودي   اق األسووري .حيووث ال ذا تووم التوصوول لحوول الخووالف بواسووطة لجووان الو وو
العوام ذلو  أن ديواوى الحوق العووام اليجووز التصورف  يهوا  ال موون قبول الق واء أو النيابوة العاموة لووذل  البود مون وجوود موودي  

سوتماع للشوهود وتودوين او وادات يام     دارة حماية األسرة يكون دوره تكييف الشكوى والتحقيق  يها ينود تلقيوه اوخبوار واال
 واستجوا  المعٍنف.

لمدير  دارة حماية األسرة...." مع أن مثل هذه  يجوزيلك أنه" 11تاسعا : بالنسبة لتدابير الحماية االحترازية نصت المادة  
 التدابير يج  أن تكون وجوبية يليه وذل  لدواي  حماية المرأة المعَنفة.

 
زية تجديد أمر الحماية مدة ستة أشهر من قبل المحكمة  ذا تم خرقه أو انتهاكوه..األمر الوذي /  يلك جوا14تنص المادة  



13 
 

قوود اليشوووكل حمايوووة كاملوووة للمعن وووف ،حيوووث كووان مووون األ  ووول أن تكوووون هنوووا  يقوبوووة يلووك الخووورق ولوووي  مجووورد تمديووود أمووور 
لوووك جوووواز أن تقووووم المحكموووة ي 15/  حيوووث نصوووت الموووادة 14/  والموووادة 15الحمايوووة. هنوووا  تنووواقب وا وووح بوووين الموووادة 

ماية االحترازي أو أمر الحماية ،مع أنها نصت    المادة حبتوقيف المشتكك يليه لمدة التزيد ين أسبوع  ذا لم يلتزم بأمر ال
 /  يلك تمديد أمر الحماية ستة أشهر.14

 
عنوو  وجووو  ثبوووت حالووة القصوود /  يلووك يبووارة"  ذا لووم يلتووزم ......أموور الحمايووة قاصوودا " األموور الووذي ي15نصووت المووادة  

يسوتطيع الحصوول يلوك قورار مون المحكموة  كائورة  ثبوات حالوة العمود والقصود حتووالتعمد يند الخرق ،مما يوقع المعن فوة  و  د
بتوقيف المشتكك يليوه مودة األسوبوع المشوار  ليهوا  و  الموادة ذاتهوا. لوم يونص  و  القوانون يلوك وجوو   لوزام المعنٍوف )الملوزم 

أ ووراد أسوورته( بوود ع النفقووة أل ووراد أسوورته طيلووة  توورة  بعوواده بموجوو  توودابير الحمايووة االحترازيووة أو أواموور الحمايووة  باونفوواق يلووك
وذل  دون لزوم أن تتكبد األم بر ع ديوى أمام المحاكم الشريية بهوذا الخصووص وهوذا أي وا  ينطبوق يلوك أجورة المسوكن.لذا 

 ادية بشكل كاٍف وال تؤمن الحماية الالزمة من العنف.  إن جميع العقوبات الواردة    القانون ليست ر 
 

ولوووم يحووودد القوووانون ب ووورورة أن يكوووون هنوووا  محكموووة مختصوووة بق وووايا العنوووف األسوووري مشوووكلة مووون ق ووواة مووودربين وموووؤهلين 
ت للتعوواط  مووع مثوول هووذه الق ووايا. لووذا  ووإن هووذا القووانون ال يلبوو  مصوولحة النسوواء وال يتوا ووق مووع التزامووات األردن التوو  تصوو

 وال يحقق أي من بنودها.  19يليها االتفاقية ، كما وينتاقب مثلما ير نا مع جوهر التوصية 
اال أنه حتك تاريخه  هو شبه معطل اذ لم تصدر األنظمة الت  تشكل آلية  2118وبالرغم من صدور القانون    آذار يام 

 تنفيذه .
 

 التوصيات 

 ضايا النسا  بدون تمييز ومعاقبة المخالفين لإلجرا اتوضع إجرا ات محددة للمحاك  في التعامل مع ق -
إصةةدار قةةانون خةةا  بةةالعنف ضةةد المةةرأة  يتنةةاول جميةةع اشةةكال العنةةف سةةوا  فةةي الحيةةاة الخاصةةة أ  العامةةة و  -

مةع إجةرا ات لتنفيةذ القةانون وتةدريض القضةاه والكةادر  08التوصةية رقة   يتبنى التعريف الخا  والةذن ورد فةي
 القانون.الشرطي على تنفيذ 

 

: التأثر  الاما  لممما اات االلتماترو  والثعا رو  والمما اات الثعا رو و العادات الع  رو  والت  5المادة  

 األدوا  الومطرو لألوواع االلتماترو إلي ك ة دوورو او تفوق اي مل اللوارل  و إليتاتود 

تاييور الصوورة النمطيوة للمورأة منهوا : ادخوال  ،يلوك التقريوربنواء ،ذكر التقرير الحكوم  يدد من اوجراءات والت  من شوأنها 
، توقيووع مووذكرة تفوواهم مووع بعووب اويالميووين  الموورأةالمنوواها التعليميووة، تأسووي  مركووز دراسووات   لووكمفوواهيم حقوووق اونسووان 

حكوموة والتو  أيوة سياسوات توم ت ومينها  و  بوراما ال  لوك. ولوم يتعورب التقريور المورأةلتايير الصور النمطية الخاصوة بعمول 
والرجوول، كمووا لووم يحوودد طوورق اسووتدامة هووذه البووراما بشووكل  الموورأةموون شووأنها ان تعموول يلووك تاييوور المفوواهيم المرتبطووة بووأدوار 

ممنها ولي   قط كأنشطة يعتمد تنفيذها يلك اللجنة الوطنية وحدها ودون جهد حقيق  مون المؤسسوات الحكوميوة األخورى ، 
 ة الخاصة بهذه البراما وما  ذا كان هنا  دور لمنظمات المجتمع المدن     تنفيذها. الميزاني  لككما لم يتم التطرق 
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  لووكادخووال مفوواهيم حقوووق اونسووان  بووأنوقوود الحظووت يوودد موون المنظمووات المشوواركة  وو  المجمويووات البؤريووة لتقريوور الظوول 
ان ت/يقووووم المعلموووات  لىوووالوووذي أدى  المنووواها التربويوووة قووود توووم بووودون تووودري  للمعلموووين والمعلموووات يلوووك هوووذه المفووواهيم األمووور

تهوووووا ذاتيووووووا، لووووووذل   ووووووإن مووووون المطلووووووو  توووووودري  مكثووووووف ءة قرا  موووووون الطلبووووووثانويوووووة والطلوووووو موا وووووويع والمعلموووووين بايتبارهووووووا
للعاملين/العامالت    قطاع وزارة التربية يلك مفاهيم حقوق اونسان، وخاصة  يما يتعلق بتايير الصورة النمطية للمرأة    

 الموورأةالبوود موون مراجعووة شوواملة للمنوواها والتوو  مازالووت ت وم بشووكل مباشوور وغيوور مباشوور مفوواهيم وصووور تمثوول المجتموع. كمووا 
كمووا ال تووزال المنوواها التعليميووة تحووب يلووك التمييووز  وود الموورأة موون خووالل األدوار بوودورها وشووكلها التقليوودي  وو  المجتمووع. 

الوطنيووة للصووف الثووامن والووذي يعتبوور يموول الموورأة أحوود اهووم  هنووا مثوواال  وو  كتووا  التربيووة رالمووذكورة  وو  هووذه المنوواها ، ونووذك
 التحديات الت  يواجهها المجتمع والت  ه  أي ا من أسبا  التفك  األسري. 

 ن تاييووور الصوووورة النمطيوووة للمووورأة كمواطنوووة مووون الدرجوووة الثانيوووة محوووددة بمهموووات تتعلوووق بالريايوووة واأليموووال المنزليوووة يتطلووو  
والت  يحوددها القوانون  المرأةتكون مديومة بقوانين وسياسات من أهمها ر ع يد الحماية ين مواجهة يلك يدد من األصعدة 

موون القيووام بووبعب األيمووال بسووب  ا تقادهووا للقوووة الجسوودية أو  الموورأةسووواء موون خووالل قوووانين الواليووة او القوووانين التوو  تمنووع 
بإيجوواد وسووائل تووو ر الحمايووة للموورأة بشووكل ال  تعيووق  ولووي  ، الموورأةوالمتوورجم بحرمووان  ،موون األخطووار الموورأةمايووديك بحمايووة 

 العديد من المواقع او ممارسة حياتها وبشكل ال يتطل  موا قة الول .  لكمن الوصول  المرأة

لم تستهدف األ كار والمفاهيم المجتمعية الخاطئة اتجاه  ن التقرير الحكوم  يو ح اكتفاء الحكومة بعدد من األنشطة والت  
و التو  تنطلوق باألسوا  مون صوورة نمطيوة حوول أدوار  المورأةخالل استهداف تعديل شمول  للقووانين المميوزة  ود من  المرأة
االجتمايية، السياسية واالقتصادية . كما لم يتم التوجه ببراما ممنهجة للمجتمع والت  مون خاللهوا يوتم التوييوة بحقووق  المرأة
 المورأةالقوانين او تايير األ كار المجتمعية يتطلو  ايوداد كوادر وايو  بحقووق  كمنظومة شاملة. ان القيام سواء بتعديل المرأة

خاص بحيوث يكوون شوحكوموة باالسوتثمار الحقيقو   و  االكما نصت يليها السيداو ، األمور الوذي لوم يوذكره التقريور ولوم تقوم ال
موول يلووك تاييوور الصووورة النمطيووة السوولبية اموول بالسوويداو واألدوات التدريبيووة للوصووول للمجتمووع والعكلوووي  اللووديها كووادر لديووه ا

 . المرأةاتجاه 

 التوصيات 

إيجاد برامج ممنهجة لتغيير الصورة النمطية للمرأة وأدوارها مدعومةة بمنظومةة قةوانين تجةر  التمييةز بنةا  علةى  -
 الجندر

وعيةه اتجةاه حقةوق إلغا  كافة أشكال التمييز في مناهج وزارة التربية والتعلةي  وتةدريض الكةادر التعليمةي وزيةادة  -
 النسا .

يجةةاد أليةةة مراقبةةة علةةى المطبوعةةات لمنةةع النشةةر فةةي حةةال وجةةود  - الغةةا  كافةةة اشةةكال التمييةةز فةةي أدض األطفةةال وار
 تمييز مبني على النوع االجتماعي
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   06-7رابعا :المواد من 

 فةةي المرأةضةةد التمييةةز لقضةةا علىل التدابيرالمناسةةبة جميةةع األطةةراف الةةدول تتخةةذ:  : الحيةةاة العامةةة والسياسةةية2المةةادة 
 الرجل( مع المساواة قد  للمرأة،على تكفل خا  بوجه و للبلد، والعامة الحياة السياسية

 أعضةاؤها ينتخةض التةي لجميةع الهياةات وأهليةةاالنتخاض العامةة، االسةتفتا ات و االنتخابةات جميةع فةي أ التصةويت /2
 .العا  باالقتراع

رشح واالنتخا     جميع المواقع وبدون وجود أي نص تمييزي    قوانين االنتخابات. وقد توم للمرأة األردنية الحق    الت
%  11.8  لووك( لتصوول 2111% والتوو  تووم تعووديلها  وو  قووانون االنتخابووات )5تخصوويص كوتووا للنسوواء  وو  البرلمووان بنسووبة 

الحكوموة بتنفيوود توصويات لجنووة مقايود.  ن هووذه الزيوادة هوو  مؤشور جيوود يلوك التووزام  111مقعودا موون  12وهو  يبوارة يوون 
  لووكتصوول  أليووداد النسوواء السوويداو ،  ال أن زيووادة هووذه المقايوود خووالل سووبع سوونوات ال يووتالءم مووع الهوودف بزيووادة تراكميووة

 .2112كومة    يام ك اهداف األلفية الملتزمة بها الح% بناء يل31

يوون طريووق   يهووا ختيووار المرشووحات الفووائزاتآليووة  اسووا  اكمووا أن  صوورار الحكومووة يلووك طريقووة احتسووا  الكوتووا  وومن  
احتسا  نسبة يدد االصوات الت  تحصل يليها المرشحة    دائرتها االنتخابية وقياسوها بعودد النواخبين  و  نفو  الودائرة، 

ليووة تحوورم النسوواء موون المحا ظووات  ن هووذه اا مرشووحة يلووك مسووتوى المملكووة. 12وموون ثووم يووتم اخووذ ايلووك نسووبة اصوووات لووو
يور يادلوة لعودم وصوول اي مون غة ليويلوك ان هوذه ااالوصول للبرلمان ، وقد أكدت نتائا االنتخابوات السوابقة الكبيرة من 

البرلمان من خالل الكوتا )ياستثناء امرأة واحدة يون الودائرة األولوك  و  يموان  و  انتخابوات   لكالنساء    الدوائر الكبرى 
حالة االحباط   لكتراجع    ايداد النساء نتيجة   لك 2111ابات وربما يظهر أيداد النساء المرشحات    انتخ(. 2111

مرشوحا مون بيونهم  853ايوداد المرشوحين لالنتخابوات النيابيوة  الت  شكلتها االنتخابات السوابقة لودى النسواء، بحيوث كانوت 
 امرأة  قط .  142

المسواواة الكاملوة ،   لوكالوصوول و المرأةيون  تاييور األدوار والصوور النمطيوة وتا من شوأنه ان يعوززالزيادة التراكمية للكان 
 المسواواة ولمرحلوة مؤقتوة  قوط  لوكالكوتا يج  ان يكون من خالل ايتبارها محطة من المحطات للوصول   لكلذا  النظر 

دورة يحو  ان يكوون مون خوالل اسوتراتيجية وا وحة تحودد حجوم الزيوادة  و  كول  إن زيادة يدد النساء من خالل الكوتوا  ، 
 ية  برلمانية  وأن تكون مديومة ببرناما يمل دائم ولي  مرحل . انتخاب

 المورأةنفيوذ انشوطة للتوييوة بودور بتل موع النسواء المرشوحات للبرلموان لقد قامت اللجنة الوطنية كما ذكرت    تقريرها بالعمو
شووكل مموونها ومسوووتدام. تكوون بكانووت بووالتوازي موووع التح ووير لالنتخابووات ولووم  وو  الحيوواة السياسووية،  ال أن هووذه األنشووطة 

مازالووت المنظمووات النسوووية غيوور قووادرة يلووك ديووم المرشووحات بشووكل مباشوور او است ووا تهن  وو  مراكزهووا للتعريووف ببووراما و 
وقود حود هوذا المرشحات وذل  نتيجوة ون قوانون الجمعيوات يمنوع المنظموات مون التودخل  و  الشوؤون السياسوية االنتخابيوة. 

 يام بحمالت ديم وتأييد للمرشحات وأبقك يلك يمل غير مباشر وغير منسق بشكل األمر من قدرة المنظمات يلك الق
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 منظم.

 العامةةعلى المهةا  جميع وتأدية الوظااف العامة شغل وفي السياسة وتنفيذهذه سياسةالحكومة صياغة في المشاركةنب2
 الحكومية. المستويات جميع

  لوووكوالتووو  وصووولت  2119 ووو  نسوووبة النسووواء  ووو  المواقوووع القياديوووة لعوووام  التقريووور الحكووووم  يووون زيوووادة ملحوظوووة ثلقووود تحووود
% وهوو  نسووبة قريبووة موون النسووبة العامليووة لتمثيوول النسوواء  وو  مواقووع صوونع القوورار،  ال أن تقريوور ديوووان الخدمووة المدنيووة 16.6
ك ل يلور الوذي يود، األمو2111  يوام %  11  لك( يبين أن هنا  تراجع ف هذه النسبة 1،  )كما    الجدول رقم 2111

أن تعين النساء    المواقع القيادية غير خا ع لمعايير محددة وثابته.  ن نسبة النساء وتحديد منهن برتبة وزير تقل لتصل 
وزيوور/ة(. وموواتزال هووذه النسووبة موون أقوول نسوو  التمثيوول للموورأة  وو  مواقووع صوونع القوورار  وو   31% )وزيرتووان موون أصوول 6  لووك

 العالم.

كمووا  و ووع معووايير للتعاموول مووع النسوواء  وو  المواقووع القياديووة موون خووالل وسووائل تدبيريووة وا ووحةتقوووم ب يلووك الحكومووة أن  ن
 ن تعموول مون خاللهوا يلوك زيوادة أيوداد النسوواء بشوكل يوادل ومبنوك يلوك مبودأ المسوواواة.  مون االتفاقيوة نصوت الموادة السوابعة

و   2111ناء يلوك دراسوة ديووان الخدموة المدنيوة ، % ب51مايقار  النصف )  لكنسبة النساء    القطاع العام قد وصلت 
،  ال أن هوذه النسوبة ال تعكو  مشواركة حقيقيوة للمورأة  و  ( 2111% بناء يلك تقرير العمل لدائرة االحصاءات العامة ،46

صوونع القوورار كمووا الزالووت النسوواء تتمركووز  وو  القطايووات الخاصووة بالصووحة والتعلوويم ، حيووث شووكلت نسووبة النسوواء  وو  هووذين 
% )دراسوة واقوع القووى 31، و تقول  و  القطايوات األخورى يون  %  و  الصوحة51و %    التعلويم 57لقطايين ما نسبته ا

اع العوام موازال  ومن الوظوائف التو  يقررهوا  و  القطو المورأةوجوود  بوأنلوذي يؤكود ( األمور ا2111البشورية ، دوان الخدموة ، 
طوة بالريايوة والتو  ال تسوتهدف تاييور البنو  االجتماييوة والصوور النمطيوة ارها االجتمايية المرتبالمجتمع للمرأة بناء يلك أدو 

 . للمراة    المجتمع

 المجموع اناث ذكور المسمى الوظيفي

 72 7 75 وزير

 4 - 4 يس داارة برتبة وزيررا

 28 2 26 أمين عا 

 50 6 44 مدير عا 

 4 3 1 مستشار في ديوان التشريع 

 26 0 25 محافظ

 139 14 125 المجموع

 7000( أعداد النسا  والرجال في مواقع صنع القرار ، ديوان الخدمة المدنية ، 0جدول رق   
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مون خوالل بعوب البنوود مثول العوالوة العائليوة والتو   العامول العاملوة والرجول المورأةكما اليزال نظام الخدمة المدنيوة يميوز بوين 
ن رجل ال يستطيع العمول او لديوه  ياقوة جسودية ، ومون خوالل كانت متزوجة متمنح  قط للرجل وال تمنح للمرأة اال    حال 

، والوذي موون خاللوه يوتم  يووادة  المورأةهوذا البنود يحودد النظووام  ن مو ووع اونفواق يلووك العائلوة هوو أموور مورتبط بالرجول ولووي  
األسورة بودور ثوانوي حتوك  و   المورأةبحكم مسؤولياته المالية واالجتماييوة ويحودد موقوع  المرأة نتاج لمفاهيم قوامة الرجل يلك 

 لو كانت ياملة ومنتجة. 

نسوواء  وو  القطوواع العووام مثوول دور كمووا لووم يووو ر نظووام الخدمووة المدنيووة أيووة  جووراءات  سووتثنائية يووتم موون خاللهووا تسووهيل يموول ال
 ووانة وسوواية الر وواية ، أو تحديوود سووايات يموول مرنووه للنسوواء المر ووعات بحيووث يووتم تشووجيع النسوواء يلووك اسوووتكمال الح

هوذه اوجوراءات  ال أنوه ال يطبوق يلوك العمول األردنو  شومل قوانون  بوأناوشوارة هنوا مون ن داخل القطاع العوام ، وال بود يمله
ال تكووون الدولووة ينوودما  مليووة متابعووة ومراقبووة القطوواع الخوواصالعووامالت  وو  الخدمووة المدنيووة ممووا يجعوول هنووا   ووعف  وو  ي

 اوجراءات.   هنفسها متبنية لهذ

بنسو  مقبولوة  المرأةاألجندة الوطنية من خالل توصيتها " مان زيادة مشاركة  بأن( 16الحكوم  )صفخة وقد ذكر التقرير 
 و  مواقوع صونع القورار،  المورأةمبواديء المسواواة وتكوا ؤ الفورص  يموا يخوص و وع    مواقع صنع القرار الرسمية" قد تبنت 

 المورأةددة تسوتهد ها الحكوموة، وبالتوال  تبقوك مسوألة مشواركة اال ان ا ا ة "بنسبة مقبولة" يعوم المو وع وال يحدد نسوبة محو
هووذه المواقووف قوود  بووأن وو  مواقووع صوونع القوورار مرهونووه بمواقووف متخووذي القوورار  وو  كوول مرحلووة، وتظهوور االحصوواءات السووابقة 

 . المرأةنقصان    يدد النساء بدال من الزيادة    المواقع الت  تحتلها   لكتؤدي 

 للبلد العامة والسياسية بالحياة تعنى التي الحكومية غير والجمعيات المنظمات جميع المشاركة فينج 7

ن األ ليوات ال يوجد تفريق    القوانين الخاصة بالجمعيات واالجتمايات بوين النسواء والرجوال كموا ذكور التقريور الحكووم  ، وا 
ليووات يموول الجمعيووات والحووق  وو  آأي جمعيووة او حووز  سياسوو  موورخص،  ن   لووكالمو وووية ال تمنووع موون انتسووا  النسوواء 

لجمعيوات امبواديء الحريوة والديمقراطيوة.  ن أبورز االنتهاكوات لحقووق معا من خاللها انتقاصها  التجمع تعيق الرجال والنساء
المجتمووع والووذي مازالووت منظمووات  2118والتخطوويط لبرامجهووا يتجلووك  وو  قووانون الجمعيووات لعووام  يملهوواالنسووائية  وو  تنظوويم 

 وو  يوودد موون النقوواط موون أهمهووا : التسووجيل، حريووة يموول المنظمووات، التمويوول،  جذريووه يليووه بووإجراء تعووديالتتطالوو  الموودن  
العقوبووووات، والحووووووا ز المخالفووووات و ديوووووم الجمعيووووات،  الرقابووووة الق ووووائية،  ووووب النزايووووات الداخليوووووة  وووو  الجمعيووووة، صووووندوق

 والتسهيالت

 يمووا يخووص تسووجيل  ة تعتووزم اوبقوواء يلووك سوويطرتها الكاملووةأن الحكوموو  لووكتشووير بو ووود  8  لووك 4المووواد موون التسووجيل :  
للمنظموات،  ال أن الحكومووة  و  الواقوع زادت موون  "المنظموات التو  تريود، ورغووم أن القوانون يتحودث اان  قووط يون "التسوجيل

تعيينووه  " المنظمووات يووتمأمووين يووام السووجلسوولطتها  وو  تحديوود الطريقووة التوو  تتشووكلفيها المنظمووات غيوور الحكوميووة  حيووث أن "
 ( والذي "يمكنه الموا قة يلك الطل     حال تو رت الشروط التالية:4مجل  الوزراء )حس  المادة  مباشرة من قبل

  (8" ) المادة  أردن  الجنسيةأن يكون 
 بوواي  غيوور محكوووميكووون الع ووو المؤسوو  ألي منظمووة "يشووترط  يووه أن يتمتووع بحسوون السوويرة والسوولو  وان  كمووا أن

كموا يحو  ان تتوو ر الشوروط ذاتهوا  و  أي واء الهيئوة  ،( /د8)حسو  الموادة" ف أو بوأي جنايوةبجنحة مخلة بالشور 
حسن سولو  مون  الحصول يلك شهادة يتطل   اودارية واألي اء المنتسبين لها،  ن  ثبات حسن السيرة والسلو 
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 اصووة بهوواعطيووات الخال تعطوو  الشووهادة حسوو  الم)والتوو  ال يوجوود لهووا معووايير وا ووحة ويمكوون أن  الجهووات األمنيووة
 .( ولم يتم تبرير هذا الشرط وكيفية مالئمته لتسجيل جمعيةوالت  ال تقدم لها تبريرات

 جوراءات التسوجيل لمودة غيور محوددة بسوب  أي نوواقص  سجل الجمعيوات وللووزارة بتأجيول مينكما يسمح القانون أل 
يات واسوعة حم بمعوايير والوذي يعطو  صواليور محكوو األمور الا  ( 11بوالمادة  11   الطل  المقدم )و ق المادة 

 وغير محددة    التأجيل. 
  : يمكون للحكوموة  و،  يحو  الموا قوة يلوك التمويول األجنبو  مون قبول رئاسوة الووزراء (22)حسو  الموادة   التمويل

يبووور تشوووكيل هيئوووة  داريوووة مؤقتوووة لهوووا  ووو  حوووال  شووولت المنظموووة خوووالل شوووهر  ووو  تصووووي   تالوووق أيوووة منظموووة  أن
حسوو  المووادة ) دمتها الوووزارة حووول يوودم توا ووق الجمعيووة مووع القووانون أو مخالفتهووا ألنظمتهووا الداخليووةقوو مالحظووات

أي وا تسومح للووزير بوإغالق  21المادة  (، وال يسمح القانون  قط للحكومة أن تسيطر يلك الجمعيات، بل أن19)
 و  حوال تلقوت الجمعيوة تبريوا  مون جهوة بعود أن يوتم تنبيههوا أو  الجمعية  ذا  شولت للمورة الثانيوة بتصووي  مخالفتهوا

 .رئي  الوزراء غير أردنية دون موا قة

كوموة سوويطرة مطلقوة يلووك منظموات المجتمووع المودن  موون الح تموونحأنهوا  ليسووت مجورد  جووراءات روتينيوة، بوول وهوذه اوجوراءات
 مسووبق بخططهووا السوونويةالمنظمووات غيوور الحكوميووة ألنهووا سووتكون يلووك يلووم  وبووراما التووأثير  وو  أنشووطة القوودرة يلووكخووالل 

سيطرة حكومية يلك تأسي  وتمويل وأنشطة   ن قانون الجمعيات يفربوالبراما الت  يمكنها الحصول يلك تمويل لتنفيذها،
أي منظمووة غيوور حكوميووة تسووعك للقيووام برصوود نقوودي وتقييموو  لسياسووات  الجمعيووات، ممووا يجعوول موون المسووتحيل تقريبووا يلووك

 تها. استقاللي الحكومة أن تحا ظ يلك

 (7دراسة حالة رق   
 األردنية: تغيير في الهيكلية بنا  على القانون يحد من هوية االتحاد الديمقراطية ويعزز المركزية المرأةاتحاد 

، وهووو موون أولووك منظمووات المجتمووع الموودن   وو  األردن، وقوود اكتسوو  االتحوواد 1945لقوود تأسوو  االتحوواد  وو  يووام  
ي م االتحاد ي وية ياملة مون  المساواة والعدالة االجتمايية. و  لكلهاد ة شريية من خالل برامجه مع النساء ا

هيكليوووة  1993امووورأة مووون مختلوووف منووواطق المملكوووة. وقووود حووودد نظوووام االتحووواد لعوووام  7111النسووواء  ووو  موووا يقوووار  
جنوبهوووا مووون ممارسوووة   لوووكديمقراطيوووة لوووه بحيوووث تسوووتطيع النسووواء  ووو   رويوووة العشووورة والممتووودة مووون شووومال المملكوووة 

ال مركزية ديمقراطية    اتخاذ القرار ، وت وم هوذه األليوة  وروع ومراكوز تتمتوع لية آنشاطهن    االتحاد من خالل 
بهيئووات مسووتقلة  داريووا وماليووا وبإشووراف موون اللجنووة التنفيذيووة المنتخبووة موون الفووروع  وو  المووؤتمر العووام ، كمووا يمكوون 

ن هوووذه ‘التوووأثير المباشووور  ووو  سياسوووات االتحووواد .  المجلووو  المركوووزي الع ووووات المنتخبوووات مووون الفوووروع كا وووة مووون
ايوداد كبيورة مون النسواء واللووات  يشواركن بشوكل مباشور  و  و وع   لوكالهيكلية الفريدة مكنت االتحاد من الوصول 

 السياسات وتنفيذ البراما حس  سياق وو ع النساء    مناطقهن المختلفة. 
قوم بتصحيح أو ايه بناء يلوك القوانون والتو   ر وت يلوك وبعد صدور قانون الجمعيات كان يلك االتحاد ان ي

االتحوواد حوول جميووع الفووروع ويموول هيئووة مركزيووة  وو  يمووان تتووول   دارة الفووروع  داريووا وماليووا كووون أن القووانون يوونص 
مكانية تواصلهن مع االتحاد.   يلك يدم  نشاء  روع للجمعيات ، وبالتال  قلصت من سلطة النساء    الفروع وا 

م االتحاد يلك اتخاذ هيكل غير ديمقراط  يتنا ك مع مباديء االتحاد    المساواة والديمقراطية مون خوالل  ن  رغا
القانون هو من أبرز تجليات القانون الت  تنته  خصوصوية المنظموات وحقهوا  و  تنظويم نفسوها مون خوالل هيكليوة 

 تتناس  مع برامجها ومبادئها.
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 التوصيات:
زالة المعيقات اما  الجمعيات للقيا  بعملها بحرية وبدون قيود ، وكف تدخل الوزارات تعديل قانون الجمعيات وار  -

 .في التدخل في شؤون الجمعيات 
زيادة مشاركة النسا  في صنع القرار من خالل زيادة فر  النسا  في الترقي في القطاع العا  ، والغا   -

 .الفجوة في سن التقاعد 
عديل قانون االنتخاض بحيث يلغى الصوت الواحد وتعديل طريقة احتساض زيادة حصة المرأة في البرلمان وت -

 .الكوتا

 : : المشا كو تمي الماتوى الدول 8المادة 

 تمييز،فرصة أي ودونقدم المساواة مع الرجل  للمرأة،على لتكفل المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ

 الدولية. أعمال المنظمات يف االشتراك و الدولي المستوى على حكومتها تمثيل

وكما % كما ذكر التقرير الحكوم  ،17األردنية    المحا ل الدولية متدنية وبمعدالت التتجاوز  المرأةمازالت نسبة مشاركة 
(ه  أقوول بكثيوور موون هووذه واحوودة رئيسووة بعثووة وسووفيرات 3هووو وا ووح موون التقريوور  ووإن نسووبة النسوواء  وو  الوظووائف األولووك ) 

الثالثووة وبالتووال  هنووا   جوووة جندريووة كبيوورة  وو  نسوو  النسوواء  وو  النسوواء  وو  الوظووائف موون الوودرجات الثانيووة و النسووبة، وتتركووز 
 البعثات الدبلوماسية و   مواقع القرار    هذه البعثات. 

 األو وواع االجتماييووة للموورأة ويوودم تقبوول الووزواج  لووكيلووك المسووتوى الوودول   الموورأةتوودن  مشوواركة سووبا  وقوود يووزى التقريوور أ 
لتشجيع النساء للمشاركة  و  المحا ول ،  ال أن التقرير لم يو ح  جراءات الحكومة  5لمرا قة زوجته    األيمال الدبلوماسية

ذا ما كان هنا  ر ب من النساء لتول  مثل هذه الوظائف أم أن هنا  الدولية و     زيادة يدد النساء    السل  الحكوم  وا 
ذا ردود  ا تراب مسبق من الحكومة ين  كان هنا   عوال ايتكواف مون النسواء يون قبوول هوذه الوظوائف ،  و  عل النساء، وا 

هذه الحالة، كان يج  تقديم أليداد النسواء اللووات  ر  ون االلتحواق بالبعثوات الدبلوماسوية واوجوراءات التو  اتخوذت لتسوهيل 
يدد النسواء  و  البعثوات الدبلوماسوية بنواء  يمل النساء    هذه المواقع، كما كان يلك الحكومة أن ال تبرر تقايصها بزيادة

نما أن تحدد الوسائل واوجراءات الت  اتخذتها لتايير هذه االيراف والتقاليد .   يلك االيراف االجتمايية وا 

سووؤولة بشووكل مباشوور يوون كوول أشووكال التمييووز م ن تبريوورات الحكومووة  وو  هووذا الصووعيد تبووين يوودم الوووي  بالتزاماتهووا الدوليووة ك
بوووالرغم مووون  -هوووذه التبريووورات  لوووكا المجتمعيوووة ، السياسوووية ، أو الثقا يوووة ، و ووومن هوووذا اوطوووار ال يجووو   النظووور سوووواء منهووو

يلووك أنهووا المسووؤول األساسوو  يوون توودن  نسووبة النسوواء  وو  السوول  الديبلوماسوو  بوودون ان  –وجودهووا و وورورة االيتووراف بهووا 
 النمطية ويسهل يمل النساء    هذه المواقع. يكون هنا  برناما يمل من الحكومة يستهدف تايير هذه الصور 

                                                           
5

ر02ام روزخسمسرزل  اروزةيدوار،رصروزتقئيئروزح 
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أو وسوووائل تدبيريوووة مووون شوووأنها لوووم تشووومل  يوووة  جوووراءات  1993األردنووو  لسووونة نظوووام السووول  الدبلوماسووو   ن التعوووديالت يلوووك 
االيتوووراف باالختال وووات الموجوووودة بوووين النسووواء والرجوووال يلوووك الصوووعيد االجتمووواي  وبالتوووال  أخوووذ ظوووروف النسووواء  ووو  يوووين 

، وبالتوال   المورأةلقد تعامل النظام من منطلقات المساواة الرسمية بدون أي تحديد للمعيقات الت  تحد من مشاركة  االيتبار،
 يدم و ع قوايد ت من المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء    السل  الدبلوماس  والتمثيل الدول . 

 : اللوارو9المادة 

 بوجةه أوتغييرها،وتضةمن بهةا واالحتفاظ جنسيتها اكتساض في الرجل لحق يامساو  حقا المرأة األطراف الدول تمنح 0ن8
 أن الزوجةةة،أو جنسةةية تلقاايةةا تتغيةةر أثنةةا الزواج،أن جنسةةيةالزوج تغييةةر أو أجنبةةي مةةن الةةزواج علةةى يترتةةض أال خةةا 
 الزوج جنسية عليها تفرض أن أو جنسية بال تصبح

 أطفالها. بجنسية يتعلق فيما الرجل لحق مساويا حقا المرأة األطراف الدول تمنح 7ن8
قامت منظمات المجتمع المدن  والمنظمات النسوية من أجل تعديل الدستور بالعديد من المسيرات وااليتصامات والمذكرات 

وتوووم ر وووب تعوووديل قوووانون الجنسوووية مووون قبووول مجلووو  النووووا  بحجوووا ذات أبعووواد ثالث:سياسوووية و ، لتاييووور قوووانون الجنسوووية 
 ة قائمة يلك التمييز.اقتصادية و ذهني

)األردنيوون أموام القوانون سوواء سة  قرة )أ( مون الدسوتور األردنو  تونص يلوك أن المادة الساد كوم  يلك أن حركز التقرير ال
ن اختلفووا  و  العورق أو اللاوة أو الودين( و)تكفول الدولوة العمول والتعلويم  ومن حودود  ال تمييز بينهم    الحقووق والواجبوات وا 

 بووأنأن منظمووات المجتمووع الموودن  توورى التقريوور  ذكوورقوود  ووتكفوول الطمأنينووة وتكووا ؤ الفوورص لجميووع األردنيووين(.  مكانياتهووا 
دون تفصوويل للجوون ، غيوور أن قووانون الجنسووية « ذكوورا كووان أم أنثووك»وتعنوو  « أردنوو »األصوول  وو  نووص المووادة  وو  الدسووتور 

جنسوويتها ألبنائهووا. كلمووة )أردنوو ( تعنوو  كوول شووخص حوواز جوورد األردنيووة حقهووا  وو  موونح  1954األردنيووة و وو  تعديالتووه للعووام 
هنوا  يودم  بوأنهذا الصدد  إن منظمات المجتمع األردنو  تورى  قد تم ، و يلك الجنسية األردنية بمقت ك أحكام هذا القانون

( 74)ةمواتراه منطموات المجتموع المودن  كموا ذكور  و  الفقور  مناقشة المو وع من خالل  و ود    التقرير حول ما  ذا كان
اللجنوة الوطنيووة والتو  قامووت بكتابوة التقريوور ام رأي الحكوموة والووذي كوان يجوو  ان يكوون التقريوور معبورا ينهووا،  هوو موا قوة موون

 الحكومة األردنية و   العديد من المناسبات أكدت يلك أن هذا المو وع غير مرتبط بالمساواة وال يوجد خلول دسوتوري  و  
 ن الخلووط أي ووا بووين مووا تتمنوواه اللجنووة هووا الجنسووية األردنيووة  الرتباطووه بمصوولحة الدولووه. موون موونح زوجهووا وأوالد الموورأةمنووع 

الوطنيووة ومووا هووو يلووك الواقووع وماتقصوور  يووه الحكومووة قوود تووم اسووتخدامه للهوورو  موون مواجهووة متطلبووات اللجنووة بحيووث ال يووتم 
 تحديد المسؤولية يلك الحكومة بشكل حقيق . 

أوالد األ  األردنو  ، »ون الجنسوية األردنيوة حوق مونح الجنسوية األردنيوة ألبنواء الوذكر  قوط، حصرت المادة الثالثة من قان لقد
حقووق المواطنوة مرتبطوه بالوذكور كوونهم القوادرين يلوك حمايوة المصوالح  بوأنوبهذا القانون تعتبر الدولة « أردنيون أينما ولدوا

كيوف  ن ممارسوة النسواء لحقووقهن المتسواوية قود يهودد األمون الوطنية ، وال يمكن التكهن بما تعنيه كلموة المصولحة الوطنيوة و 
بتجنوي  "الحوق بإيطواء جنسويتها يكوون لوه مون النتوائا  المورأةمونح  بوأنالقوم . وقد جاء يلك لسان يدد من ممثل  السلطة 
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ر األبنواء توابعين " وتعبور هوذه الجملوة يون ايتبواأوالدها وزوجها بينما يندما تمنح الزوج هذا الحق تقوم بتجنوي  الزوجوه  قوط
هو  يبوارة يون ويواء للحمول واونجوا   قوط. لوذا  وإن  المورأةلأل  ولي  لألم بحكم أن الرجول هوو الوذي يحودد هويوة األبنواء و 

من هذا الحق مرتبط بشكل وطيد مع النظرة الدونية للمرأة وأدوارها المجتمعية النمطية والت  شريت مون خوالل  المرأةحرمان 
ها    االيتراف بدورها األموم  الشامل    التربية وتقرير مصوير األطفوال، ويتقواطع هوذا القوانون موع قوانين تحرمها من حق

 الحقوق الريائية لالطفال. المرأةقوانين الح انة، الوصاية ، والوالية والت  تحدد األ  كمسؤول ين شؤون األطفال وتعط  

للمحا ظة يلوك الهويوة  تعديل القانونبر الحكومة بعدم السماد  ن ربط الهوية الوطنية بالرجل يتجسد أي ا من خالل تبري
حيث تم التوا ق بين دول الجامعة العربية يلوك حظور  يطواء الجنسوية مون أي دولوة ("47ذكر    الفقرة )كما الفلسطينية 

مودن  يلوك أنوه قورار  ن هوذا التبريور والوذي قودم لمنظموات المجتموع ال، 6"يربية للفلسطينيين حفاظا  يلك الهوية الفلسطينية
الفلسطينية المتزوجة من أردن  ال يهدد الهوية الفلسطينية ونه حق للرجل األردن   المرأةسياس  ال يبين كيف أن تجني  

ين  موون شووأنه أن يهوودد الهويووة الفلسووطينية ،  ن هووذا التبريوور نيووة بإيطوواء الجنسووية لزوجهووا الفلسووطاألرد الموورأة، بينمووا حووق 
ه سياس  ناتا ين يقلية  كرية أبوية مناه ة للمرأة وحقوقها وتسوتخدم السياسوة هنوا كوأداة لالسوتمرار والذي يحدد يلك أن

والتعبيوور ينهووا. واذا كووان األموور كووذل  بالنسووبة للفلسووطينين،  مووا هوو  الحووال بالنسووبة للجنسوويات   وو  الممارسووات التمييزيووة
 األخرى مثل السوريين، العراقيين والمصريين. 

 
 نسوواء موون المتووزوجين األجانوو  الرجووال  قامووة( ٣٧٩١يووام موون٤٢رقووم) وشووؤون األجانوو  اوقامووة قووانون يسووهل كمووا  ال

(  " وتموونح وزارة الداخليووة كووإجراء تمييووزي ألبنوواء 47وقوود ذكوور التقريوور الحكوووم   وو  الفقوورة )أطفووالهم،   قامووة أردنيووات وال
تسووتدي  أن يكوون االبوون بريايوة أمووه" وهنوا  ووإن تقوودير  األردنيوة المتزوجووة مون أجنبوو   قاموات سوونوية لهوم  ذا كانووت األموور
الريايوة التو  تقودمها االم هوو مو ووع اي وا محودد   لوكايطاء االقامة ألبناء األردنيوة بنواء يلوك  ذا كوان االطفوال بحاجوة 

لنظور يون تراي  شؤون أبناءها وبناتها وباب ا بأنبدور ريائ  للمرأة  من سن معين لألبناء والبنات ولي  حق للمرأة 
االحتياجووات االنسووانية ولووي  الموونها الحقوووق  لووق موون اونسووان " والمنطالسوون ، كمووا يحوودد المو وووع موون خووالل الموونها "

الووذي   جووراءات محوددة وللق وية ، األمور الووذي يجعول التعامول مووع هوذه الق وايا  وومن معوايير مختلفوة وغيوور مبنيوة يلوك 
، وهووذا يشووجع يلووك بوودال موون حكووم القووانون والمعووايير الشووفا ة والوا ووحةالواسووطة وتوودخل العشووائر   لووكيجعوول النسوواء تلجووأ 

هن قمون بود ع مبوالغ لوبعب االشوخاص للتوسوط لهون بوأناستمرار ق ايا المحسوبية والفساد ، حيث ذكرت يدد من النساء 
 .    ق ايا اوقامة

مون نسواء سوواء كون متزوجوات مون أجانو  ، أرامول او  االف  لكوقد راجعت منظمات المجتمع المدن  حاالت يصل يددها 
ين ، واللووات  يعوانين جوراء التمييوز  و  السياسوات واالجوراءات التعليميوة، الصوحية ، الوظيفيوة اتجواه يمطلقات من غير األردن

االسوراع   لوكانو  ابناء وزوج األردنية ، كما يؤدي يدم القدرة يلك اسوتكمال التعلويم العوال  نتيجوة الرتفواع الرسووم يلوك االج
ولم يو ح التقرير الحكوم  االجوراءات المتخوذه  و  هوذا الصودد    تزويا الفتيات لعدم وجود  رص تعليمية ووظيفية لهن. 

تقوديم الحلوول) قرة  واالكتفاء بذكر ان اللجنة الوطنية    طور  يداد استمارة لرصد الصعوبات الت  تواجههوا النسواء وكيفيوة 
75.) 
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 التوصيات 

مةةن االتفاقيةةة وتعةةديل قةةانون الجنسةةية بحيةةث ال يكةةون هنةةاا تمييةةز بةةين النسةةا   8غةةا  الةةتحفظ علةةى المةةادة ال -
 والرجال في منح الجنسية لألطفال واألزواج.

 : التعمرم01المادة 

 لحقةوق مسةاوية حقةوق للمةرأة تكفةل لكةي المرأةضةد التمييز على للقضا  المناسبة التدابير جميع األطراف الدول تتخذ
 :أساس على المرأةو  الرجل تساون تكفل خا ،لكي التعلي ،بوجه ميدان في الرجل

% ،وهو  مون النسو   00لقد قام األردن بخطوات حقيقية اتجاه الحد من األمية بحيث وصلت نسبة االلتحاق  و  التعلويم 
 نسووبة، كمووا  وتزيوود % 3ور لوودى الووذكمووا نسووبة األميووة % بين 02النسوواء  األميووة لوودىنسووبة المتقدمووة  وو  العووالم ، وتصوول 

حسوو  % لودى النسواء  02  لووك، وتصول  و  معووان  و  الجنوو  %  01  لوكالنسواء  وو  القورى بحيوث تصوول  لودى األميوة
 .(0202عام)تقرير مؤشرات النوع االجتماي  لدائرة االحصاءات ال

 
 %02.9% مقارنوة مووع  0.2جوواوز بحيوث ان نسووبة اونواث ال تت بووين اونواث والووذكور كموا تزيود الفجوووة  و  التعلوويم المهنو 

وقود توم االسوتثمار  و  التعلويم المهنو  وتشوجيع الوذكور  .%  و  التعلويم المهنو 022و و  معظوم المحا ظوات نسوبة الوذكور 
يلوك االلتحوواق بووه لوجووود الحاجووة  و  سوووق العموول للمهوون الفنيووة ولزيووادة البطالوة بووين الخووريجين موون الجامعووات ، وتو ووح 

تثمار كان للذكور دون اوناث    هذا القطاع وذل  نتيجة الرتباط هذه األيمال باألدوار الخاصة النس  السابقة  ن االس
هووا  وومن نظوواق يموول الرجووال. و وو  بأنبالرجووال وكونهووا تحتوواج قوووة ي وولية ، يموول ميوودان  ، أو تطلوو  مهووارات حووددت 

م تشجيع اوناث يلك االلتحاق بهذه المراكوز الوقت الذي تم  يداد المراكز المهنية للذكور    معظم مناطق المملكة لم يت
او  نشواء مراكوز تعلويم مهنو  لإلنواث بحيوث يوتم مون خاللهوا التقليول مون نسوبة البطالوة بوين النسواء الحاصوالت يلوك درجوة 

 ن نسبة البطالة العالية بين النساء الحاصالت يلك تعليم يال  مرتبطة بنويية التعليم الذي تشجع  7%.20البكالوريو  
يلك االلتحاق به والذي يتمحور    قطايين: اساسين التعليم والصحة ، وال يوجود سياسوات وا وحة ببرنواما يمول  لمرأةا

يمول الفتيوات والوذي مون شوأنه ان يشوجع الفتيوات يلوك االلتحواق بوالتعليم تايير التفكير المجتمع  اتجواه   لكمحدد تهدف 
 المهن  او انواع التعليم العلمية األخرى. 

% حسو  مصوادر دائورة 21  لوك 0202سبة النساء اللوات  يتخرجن من كليات العلوم األنسوانية والتو  وصولت  و  يوام  ن ن
( مقارنووووة %00.1 ووووئيل)  الهندسووووة  وووو  مجوووواالت مثوووول  وووو  التعلوووويم العووووال  ومووووا زال وجووووود النسوووواء 8االحصوووواءات العامووووة.

وللووووذكور  31.2% للوووذكور ، ويلوووووم الحاسوووو   29.1% و  02.3 نسوووبة اوتوووواث ، و وووو  مهووون االتصوووواالت 12.3بالوووذكور
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%  وو  00و  وو  الجامعووات المختلفووة  % موون الكووادر الوووظيف   وو  الكليووات العمليووة02مووا نسووبته  الموورأةشووكل وت %9 20.0
 10بنسبة الخريجات من هذه الكليات. وه  نسبة  ئيلة قياسا  الكليات النظرية

يم ،  ال أن هوذا ال يودلل يلوك سياسوة لتاييور الصوور النمطيوة يون يمول هنا  حاالت تزداد  يها نسبة النساء    قطاع التعل
ومهاراتها المرتبطوة بالريايوة ،  علوك سوبيل المثوال  المرأةوتعليمها بل يلك النقيب هذه الزيادة تعبر ين ترسيخ صورة  المرأة
 أقودر يلوك التعامول موع هوذه الفئوة تأنيوث التعلويم األساسو  كوون أن اونواث  لوكتشوير  الحكووم   ( من التقرير22الفقرة )   

موودير مدرسووة،  0203مووديرة، و 9091"ويالحووظ وجووود تفوواوت  وو  أيووداد مووديرات الموودار  الووذي يبلووغ  التقريوور: رذكينوودما يوو
 11يعود ذل  لكون المدار  األساسية األولك مدار  تديرها مديرات لقدرة اوناث يلك التعامل مع هذه الفئة العمرية."

االتجواه   لوك و  التعلويم وتشوجيع الفتيوات الفورص  تكوا ؤأ دمبو  لك(2115-2116)شمول األجندة الوطنية لك ويشير التقرير 
التعليم المهن  ، اال أن األجندة الوطنية ه  يبارة ين وثيقة لم يو ع لها أليات يمل أو برناما زمنو  للتنفيوذ، كموا لوم   لك

م غيا  منظمات المجتمع المدن  وتحديدا النسووية يون مناقشوة  مسوودة تشتمل األجندة يلك مباديء المساوة الفعالة ، واأله
 األجتدة او المشاركة    و ع خطوطها العامة.

بيانوات أظهرت   قدوبالتال  لي  تحديا امام تعليم الفتيات  "  أن الزواج المبكر لي  شائعا    األردن  لككما يشير التقرير 
وا02.0للفتيوات  0222ر ينود الوزواج األول يوام متوسط العمو أن اوحصاءات العامة دائرة وا للوذكور 02.0و يام  ان  12" يام 

يون دائورة االحصواءات  2119و  2117، وقود صودر بعودها تقريورين للصوحة والسوكان  2111هذه االحصاءات تعود لعوام 
 ل سون قبوتتوزوج  مون الفتيوات% 16و 22قبول يمور  و  األردن تتوزوج نصوف النسواء  بوأن 2119العامة ، ويبين تقريور يوام 

ان هذه النس  تبوين ان الوزواج المبكور موازال تحوديا اموام تعلويم  13. 15% من الفتيات تتزوج بمجرد بلوغها سن 6و  18و 
 الفتيات بشكل يام وتحديدا امام التعليم العال  وااللتحاق بسوق العمل. 

م رخاللراءوئةروزتئبياراوزتعليمرفقدرك نئروزتقئينئرعنددرومسربسز ةبارزلفئصروزمتسحارومسمروز ةسإرف روالبتعسثراوزتعليمروزعسز ر

روزلاوت رتمرتئشيحه رزلحصالرعلىربعثسترازمريعط ر تساحراوقعيارزلعددروزفعل رزل ةسإروزلاوت رتمروبتعسثه .

 التوصرات :

إيجاد سياسات واضحة ببرنامج عمل محدد تهدف إلى تغيير التفكير المجتمعي اتجةاه عمةل الفتيةات والةذن مةن  -
 .شأنه ان يشجع الفتيات على االلتحاق بالتعلي  المهني او انواع التعلي  العلمية

  .إيجاد منح وبعثات للنسا  ال ستكمال التعلي  العالي وزيادة نسبة النسا  في الكادر التدريسي في الجامعات -

يجاد عقوبات على العااالت التي ترغ  أو تشجع الفتيا -  ت على ترا التعلي .تفعيل قانون التعلي  اإللزمي وار

 .إلغا  االستثنا ات في قانون الزواج المبكر بحيث ال ترغ  الفتاة على الزواج وترا التعلي  -
                                                           

9
ر0222مؤشئوتروز اعروال تمسع رف روزتعليمر،ردوائةروالحصسإوتروزعسمار،ر

http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/ehsaat/alsokan/wom_in/home_w22.htmر
10

ر فسروزمصدئ
11

ر22،روزتقئيئروزح ام روزخسمسرزل  اروزةيدوا،رفقئةر0220وزل  اروزاط يارزشؤا روزمئأةر،ر
12

رر00،رصرر21 قئيئروزل  اروزاط يارزلةيدوار،رفقئةر
13

ر،رتقئيئروزص اراوزة س ر0220تروزعسمار،ردوائةروالحصسإو

http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/ehsaat/alsokan/wom_in/home_w22.htm
http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/ehsaat/alsokan/wom_in/home_w22.htm
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 : العم 00المادة 

 تكفةل لكةي العمةل ميةدان فةي المرأةضةد التمييةز علةى للقضا  تدابير من اتخاذه الحال يقتضي ما جميع األطراف الدول تتخذ
 نفسها: الحقوق ،المرأةو  الرجل تساون أساس لها،على

يلك الرغم من الخطط اوستراتيجية والسياسات الت  تم تصميمها وتطبيقها خالل السنوات العشورين الما وية ، والتو  كانوت 
ل مووا زال االقتصووادية ومسوواهمتها  وو  سوووق العموو الموورأةاقتصوواديا واجتماييووا،  ووإن واقووع مشوواركة  الموورأةتسووتهدف تطوووير دور 

 األرقووام الرسوومية تشوير أن معوودل المشوواركة االقتصوادية الموونقح للموورأة األردنيوة ) قوووة العموول لإلنوواث لطمود.متوا وعا ، ودون ا
بالمائووة  714.مووا زال منخف ووا  جوودا  ويبلووغ حوووال   2111سوونة  ووأكثر(  وو  يووام  15يوودد السووكان موون اونوواث   لووكمنسوووبة 

ذا موا قورنوت هوذه المؤ  63.5مقارنوة موع  شوورات موع واقوع حوال الودول العربيوة ودول العوالم الثالوث الووذي بالمائوة يون الوذكور وا 
 بالمائة، ان االنجاز دون الطمود. 51بالمائة و   الدول المتقدمة تقار   21 المرأةتقار   يها نسبة مشاركة 

نسبته % من اجمال  النشطين اقتصاديا وبلغ يدد النشيطات ا تصاديا من االناث ما 81.6   حين شكل الذكور ما نسبته 
 .2111% لإلناث    يام 9.4مقابل  41.2%.كما بلغ معدل المشاركة االقتصادية الخام للذكور18.4

أن نسووبة النسوواء   لووكتشووير  2118موون جانوو  آخوور  ووإن األرقووام الصووادرة يوون المؤسسووة العامووة لل وومان االجتموواي  للعووام 
   المؤسسة. وتؤكود دراسوة مسوح  ورص العمول التو  بالمائة من مجمل المشتركين  25المشتركات    المؤسسة تبلغ حوال  

ألف  24بلغ صا    رص العمل المستحدثة لإلناث حوال    2111استحدثها االقتصاد األردن     النصف األول من يام 
%  و  حووين أو ووحت النتووائا أن صووا    ورص العموول المسووتحدثة للووذكور بلووغ حوووال  37 رصوة يموول أي مووا نسووبته حوووال  

ع صووا    ورص العمول المسووتحدثة الكلو  ، وتمثول هووذه و % مون مجمو63مول شووكلت نسوبة مقودارها حوووال  ألوف  رصوة ي 41
 و  الحيواة االقتصوادية  المورأة ال أن الفجوة ال تزال كبيورة  مموا يعكو  انخفواب مشواركة  2119النسبة ارتفايا مقارنة بالعام 

بالمائوة  19بلاوت نسوبتها  2119أشوالتها النسواء يوام وسوق العمل،  ذ أشارت الدراسات أن  رص العمول المسوتحدثة والتو  
 الرجال.  لكبالمائة ذهبت  81من مجمل  رص العمل المستحدثة مقابل 

ذا ما أخذنا بعين االيتبار أن نسبة اوناث العوامالت  و  القطواع العوام )الحكووم ( تقوار  ثلوث العواملين  و  هوذا القطواع،  وا 
 إن نسبة تشايل النساء    القطاع الخاص تبدو متوا عة للااية:وتشكل نصف القوى العاملة النسائية.  

مقارنووووة مووووع  2111%  وووو  يووووام 12.51نقطووووة مئويووووة ليبلووووغ  1.4سووووجل معوووودل البطالووووة انخفا ووووا طفيفووووا مقووووداره -
 2119%    يام 12.91

% و 11.3مقارنووة موووع  2111% بووين اونوواث  ووو  يووام 21.7%  بووين الووذكور مقابووول 11.4بلووغ معوودل البطالوووة  -
 .2119% للذكور واوناث يلك التوال     يام24.1

   حين بلغ المعدل    الريف  % بين اوناث    الح ر ،21.1% بين الذكور مقابل 11.2بلغ معدل البطالة  -
 .2111% لإلناث    يام 24.8%للذكور مقابل 11.5
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تحصويلهن العلمو ، )حسو    لوكلنظر وتواجه النساء    األردن تحديات غير متكا ئة مقارنة مع الرجوال  و  مكوان العمول بوا
بالمائووة مون طلبووة البكووالوريو   و  مختلووف الجامعوات(، حيووث هنالوو   وعف شووديد  وو   51، يشووكلن موا نسووبته 2119أرقوام 

مشوواركتها  وو  العموول  وو  مؤسسووات القطوواع الخوواص المووونظم والمؤسسووات الصووايرة والقطوواع غيوور الموونظم لعوودم تووو ير هوووذه 
 .المرأةظروف القطايات شروط يمل مالئمة ل

العاملووة تمييووزا وا ووحا  يمووا يتعلووق بمسووتوى األجووور مقارنووة مووع الرجوول،  قوود بلاووت الفجوووة بووين الجنسووين  الموورأةكووذل  تواجووه 
دينار شوهريا ، بينموا متوسوط  315دينارا شهريا،  متوسط أجور الرجال العاملين    األردن بلغ  38لصالح الذكور ما مقداره 
دينارا  شهريا. و هذه الفجوة    القطاع الخاص أيلك منها    القطاع العوام،  ذ بلاوت  و   277لغ أجور النساء العامالت ب

 دينارا. 27دينارا ، بينما ه     القطاع العام  66القطاع الخاص 

 ومن أهم نتائا تقرير اوحصاءات العامة ما يل :

،    حين بلغ 2119دينارا    يام  365الجنسين بلغ متوسط األجر الشهري    منشآت القطايين العام والخاص لكال  -
 .2119دينار لإلناث    يام  327دينارا مقابل  397متوسط األجر الشهري للذكور حوال  

،  و  حوين بلوغ متوسوط األجور 2119 و  يوام  412بلغ متوسط األجر الشوهري  و  منشوآت القطواع العوام لكوال الجنسوين  -
 .2119دينار لإلناث    يام  371بل دينارا مقا 434الشهري للذكور حوال  

،  و  حوين بلوغ متوسوط 2119دينارا    يوام  338بلغ متوسط األجر الشهري    منشآت القطاع الخاص لكال الجنسين  -
 .219دينار لإلناث    يام  283دينارا مقابل  352األجر الشهري للذكور حوال  

شووهري لإلنوواث  وو  جميووع المهوون الرئيسووية  وو  منشووآت القطوواع متوسووط األجوور الشووهري للووذكور أيلووك موون متوسووط األجوور ال -
 2119الخاص    يام 

 2119جدول يبين : الرقم القياس  لألجر الشهري للعاملين    المنشآت االقتصادية حس  القطاع والجن     يام 

 
 القطاع 

 2119 الجن 

 الرقم القياس  الحقيق   الرقم القياس   

  القطايين العام والخاص
 ورذك

131.6 111.1 

 116.6 126.3  ناث

  القطاع العام 
 ذكور

131.1 119.7 

 116.3 126.1  ناث
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  القطاع الخاص 
 ذكور

131.8 111.4 

 115.3 124.8  ناث

 

لكو    العاملة من تمييز    الترقيات والدورات التدريبية سواء كان ذل  داخل األردن أو خارجه. المرأةجان  ذل ، تعان   ا 

 وو  الحيواة االقتصووادية األردنيووة يعوود أحود المشووكالت األساسووية التوو  يواجههوا االقتصوواد الوووطن ،  هوو   الموورأةعف دور  ن  و
مون جانوو  تحورم طاقووات  نتاجيوة كبيوورة موون المسواهمة  وو  بنواء وتطوووير االقتصواد الوووطن ، وموون جانو  آخوور تزيود موون نسووبة 

 عة آخرين، وهذه النسبة تعد من أيلك النس     العالم.اويالة    المجتمع األردن ، حيث يعيل كل مواطن أرب

وموون الجوودير بالووذكر أن معوودالت المشوواركة االقتصووادية للموورأة  وو  األردن تتووأثر بالحالووة االجتماييووة ويوودد وأيمووار األطفووال 
حود   لوكسوائية يتوأثر العاملة، وبالذات دور الح انة، كما أن حجوم قووة العمول الن المرأةلديها ومدى تو ر الخدمات المتعلقة ب

ن االنسحا  من سوق العمل بالنسبة للمرأة يزداد طرديوا  موع ازديواد يودد المتزوجوات العوامالت  المرأةكبير بعمر  وزواجها، وا 
جانوو  ارتفوواع كلفووة تشووايلها خاصووة بعوود زواجهووا، التوو  يتحموول صوواح  العموول   لووكومووع ازديوواد اونجووا  للموورأة العاملووة. هووذا 

 األمومة والر اية، وكونه صاح  القرار بالتوظيف،  إنه يحجم ين توظيفها. لوحدة كلفة  جازات

تعوود موون التشووريعات المتقدمووة يلووك مسووتوى المنطقووة والعووالم،  الموورأةويلووك الوورغم موون أن التشووريعات األردنيووة المتعلقووة بعموول 
أسابيع مد وية  11 جازة أمومة مدتها  وتتواءم بشكل كبير مع معايير العمل الدولية ذات العالقة،  ذ يعط  الحق للمرأة   

لزام صاح  العمول الوذي يسوتخدم يوددا يزيود يلوك   21األجر بالكامل وساية ور اع الطفل يوميا  ابتداء من يوم الوالدة، وا 
دون سوون الرابعووة، كمووا نووص  11ياملووة متزوجووة أن يهيووا مكانووا مناسووبا ألطفووال العووامالت، شووريطة أن ال يقوول يووددهم يوون 

العاملوة بأيموال  المرأةالحامل ابتداء من الشهر الساد  أو أثناء  جازة األمومة، ويدم تكليف  المرأةيلك يدم  صل القانون 
خطووورة وم ووورة بصوووحتها، ويتعامووول قوووانون العمووول موووع العووواملين دون تمييوووز بوووين الرجوووال والنسووواء.  ال أن هنالووو  الكثيووور مووون 

ير من العامالت وخاصة    المؤسسات الصايرة والقطاع غير المنظم التجاوزات يلك هذه الحقوق يلك أرب الواقع،  الكث
 ال يحصلن يلك حقوقهن المنصوص يليها    قانون العمل.

بعوب التشوريعات ذات  توم تعوديلاالقتصادية وسووق العمول،  قود  لالندماج أكثر    الحياة المرأةولتذليل بعب العقبات أمام 
شاء صندوق خاص لتاطية تكاليف  جوازات األموموة والر واية، ويودم بأنالجتماي  العالقة، وأهمها تعديل قانون ال مان ا

يلووك   تعووديل قووانون العموول بحيووث يوونص صووراحة وموون ال ووروري أي ووا صوواح  العموول لوحووده،  لووكتحميوول هووذه التكوواليف 
اع الخواص )كوتوا( المساواة    األجور بين الذكور واوناث، و رب نسبة معينة كحد أدنك لعمول النسواء  و  مؤسسوات القطو

 جان  تفعيل دور مفتش  العمل بحيث يوقفون المخالفات الت  ترتك  بحق العاملين نساء ورجاال .  لكهذا 

كذل  بات مطلوبا  تكثيف الحمالت الت  من شوأنها تشوجيع السويدات لاللتحواق بسووق العمول، وتشوجيع أصوحا  العمول يلوك 
 و  الحيواة  المورأةتعزيوز دور   لكة بمختلف االستراتيجيات والبراما الهاد ة يمل مراجعة دوري  لكتوظيف النساء، باو ا ة 
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االقتصادية وسوق العمل سواء تل  الصادرة ين المؤسسات الحكومية ذات العالقة أو ين مؤسسات المجتمع المدن ، لوي  
 .حس ، بل ل مان تنفيذ هذه الحقوقوحمايتها   المرأةبهدف تقنين حقوق 

 : 7009عدل لعا  قانون العمل الم

  يما يتعلق بالتعديالت الواردة    قانون العمل ،  قد تم توسويع الحمايوة القانونيوة للنسواء المشوتاالت بالزرايوة ولعوامالت المنوازل بحيوث 
م العنوف يتم شمولهن بأحكام القانون وهوؤالء الفئتوين كون مسوتثنيات مون أحكوام القوانون كموا أن العديود مون يوامالت المنوازل  وحايا لجورائ

 والتحرن الجنس  وبهذا الصدد قرر القانون صدور نظام للتعامل مع هذه الفئة اال أنه لم يتم صدوره حتك تاريخه .

مون قوانون  6/ 29والتعديل األبرز    قانون العمل هو النص صراحة يلك  عل التحرن الجنس     مكان العمل ،حيث نصت المادة 
 يلك : 2118العمل المعدل لسنة 

يحق للعامل أن يتر  العمل دون  شعار مع احتفاظوه بحقوقوه القانونيوة يون انتهواء الخدموة وموا يترتو  لوه مون تعوي وات  -أ
 يطل و رر وذل     أي من الحاالت التالية:

 ذا ايتوودى صوواح  العموول أو موون يمثلووه يليووه  وو  أثنوواء العموول او بسووببه وذلوو  بال وور  أو التحقيوور او بووأي شووكل موون  -6
 تداء الجنس  المعاق  يليه بموج  احكام التشريعات النا ذة المفعول.اشكال االي

اذا تبووين للوووزير وقوووع ايتووداء موون صوواح  العموول او موون يمثلووه بال وور  او بممارسووة أي شووكل موون اشووكال االيتووداء  - 
لو  موع مرايواة احكوام الجنس  يلك العاملين المستخدمين لديه ،  له ان يقرر اغالق المؤسسة للمدة التو  يراهوا مناسوبة ، وذ

 أي تشريعات اخرى نا ذة المفعول.

المشوورع قوود أيطووك الحووق للعاموول ذكوور أم أنثووك  وو  حووال وقوووع  عوول االيتووداء يليووه بتوور  العموول والمطالبووة ببوودل  بووأنوبقووراءة الوونص نجوود 
ر االشوعار ، ولكون المشورع بودل شوه  لوكسوتة أشوهر باال وا ة   لوكالتعويب يون الفصول التعسوف  والوذي يتوراود بوين راتو  ثالثوة أشوهر 

يكون الفعل قد صدر ين ر  العامول أو مون يمثلوه ولوم يعوالا الحوال  يموا اذا صودرالفعل يون أحود المووظفين  بأنربط هذا الحق للعامل 
ة يوتم  ال يوجد آلية معينة    القانون تعاق  الفايل اذا كان من غير أصحا  العمل أو مون يمثلوه  وال يوجود  و  القوانون اجوراءات معينو

 أحكام قانون العقوبات .  لكتقديم الشكوى استنادا    لكاتخاذها بالتحقيق وبالتال   ان الفايل يفر بفعله اال اذا لجأ المجن  يليه 

قووانون العقوبووات األردنوو  والووذي يخلووو موون لفووظ أو جريمووة التحوورن   لووكاحالووة تعريووف التحوورن الجنسوو  المعاقوو  يليووه  وو  قووانون العموول 
السلطة التقديرية لقا   المو وع الوذي قود ال يجود   لكحرن الجنس  ( ويليه  انه تر  أمر تقدير وجود تحرن من يدمه الجنس  )الت

أن   لوكمثال بلفظ معين تحرشا  جنسيا  ، ويليه كان من با  أولك صوياغة الونص بشوكل مووائم لبواق  التشوريعات المعموول بهوا باال وا ة 
ال جورو مون دون نوص وحيوث أن قوانون العقوبوات يخلوو مون التحورن الجنسو   وال  بوأند العامة تقورر القواي بأناجتهاد القا   قد يجد 

أن المشرع قد سمح باثبات يالقة العمل بكا ة طورق االثبوات   لكيتم تجريم الفعل .يتم اثبات  عل التحرن بكا ة وسائل االثبات استنادا  
االثبات بواسطة الرسائل االلكترونية وتعتبر أحد وسائل االثبات الذي يعتد بها القوانون  بما  يها الشهادة كما أجاز قانون البينات األردن 

. 

 التوصيات 

مةةا هةةي األفعةةال التةةي تعتبةةر تحرشةةا  جنسةةيا   و الخةةا  بةةالتحرج الجنسةةي تةةدريض القضةةاة علةةى كيفيةةة تفعيةةل الةةن   -
 .وينسحض ذلا أيضا  على فعل العنف غير المعرف في قانون العقوبات
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على المساواة في األجور بين الذكور واإلناث، وفرض نسةبة معينةة كحةد أدنةى لعمةل   يل قانون العمل بحيث ين  صراحةتعد -
 .النسا  في مؤسسات القطاع الخا   كوتا( 

، وتةدريض المفتشةين علةى التقصةي تفعيل دور مفتشي العمل بحيث يوقفون المخالفات التي ترتكض بحق العاملين نسا  ورجاال   -
 االنتهاكات القاامة على التمييز الجندرن.على 

 

 : ال تارو الصحرو وت طرط األا ة02المادة 

 أن أجةل مةن الصةحيةالرعايةة  ميدافي  المرأةضد التمييز للقضا على التدابيرالمناسبة جميع األطراف تتخذالدول 2ن21
 المتعلةق الخةدمات ذلةا فةي بما،لصةحية الرعايةة خةدمات علةى ، الحصةولالمةرأةو  الرجل تساون أساس لها،على تضمن

 .األسرة بتخطيط
لودى النسواء  74  لوكلقد انجز األردن    السنوات الما ية تقدما ملحوظا    المجال الصح  بحيث ارتفغ معدل الحيواة 

لوودى الرجووال، كمووا قلووت معوودالت الو وواة لوودى األطفووال الر ووع ، وو يووات النسوواء أثنوواء الوووالدة. وتعتبوور األردن بهووذا  72و 
ققووة ألهووداف األلفيووة للتنميووة  وو  المجووال الصووح   يمووا يخووص معوودل الحيوواة ، وو يووات األطفووال والنسوواء. ويقوودم التقريوور مح

الحكوووم  احصووواءات شووواملة حوووول هوووذه الق وووايا مموووا يوودلل يلوووك اهتموووام األردن  ووو  المجوووال الصوووح  والموووديوم بتقوووارير 
و  2117لعاموووة للصوووحة األسووورية والسوووكان لعوووام  تصووودر بشوووكل دوري ، مثووول تقوووارير دائووورة االحصووواءات اواحصووواءات 

 ال ان هوذه التقوارير اقتصورت يلوك  و  الح ور، الريوف ، والباديوة.  المورأةوالت  تقدم معلومات جيدة حول صحة  2119
ولم تقدم معلومات حول صحة النسواء مابعود هوذا العمور واكتفوت بتقوديم معلوموات خاصوة  49-15النساء لاليمار مابين 

 الجنسية ، او امور الصحة العامة.  المرأةنجاب  للمرأة ولم تشتمل يلك معلومات خاصة بصحة بالدور اال

جواء تقريور  -بشوكل مقت و –بنود خواص بوالعنف يلوك  2117لعوام والسوكان و   الوقت الذي شمل تقرير الصحة األسرية 
المتزوجوات  و  االردن يتعورب للعنوف أن ثلوث النسواء   لوكأشوار  2117أن تقريور ليستثن  هذه المسألة بالرغم مون  2119

، و أن % أجبورن يلوك الممارسوة الجنسوية موع الوزوج5.7 % تتعرب للعنف خالل  ترة الحمول5من أزواجهن وان ما نسبته 
. بووالرغم موون أن احصوواءات وارقوووام 14المسووايدة موون أحوود األطووراف  لووك% موون النسوواء اللوووات  يتعر وون للعنووف لجووأن  11

نسووبة اكثوور ارتفايووا للعنووف بووين النسوواء المتزوجووات وخاصووة للعنووف الجسوودي والنفسوو    لووكشووير منظمووات المجتمووع الموودن  ت
نتوائا   لوككان يحو  ان يوتم البنواء يليهوا وتطويرهوا للوصوول  2117والجنس ،  ال أن مؤشرات الت  قدمت من المسح لعام 

لم تكن بشكل ممنها بحيث لم يوربط التقريور ، كما أن يملية الربط بين الصحة والعنف  المرأةأكثر واقعية حول العنف  د 
بوين ق ووايا الصووحة األخوورى والعنوف،  جوواء البنوود الخوواص بووالعنف منفصول يوون بوواق  أجووزاء التقريور، وهووذا األموور يوودلل يلووك 

  من المجال الصح .  المرأةيدم ن وج لدى القائمين يلك مو وع المسود ين كيفية التعامل مع العنف  د 

 المورأةالعنوف  ود  ، واالسوبا  المؤديوة لوه ، والتو  يشوكلير الحكومة يلك معلومات حول االجهواب ولم يشمل اي من تقار 
. كما لم تقم الحكومة لااية األن بالموا قوة يلوك مطالو  المجتموع المودن  بالسوماد باالجهواب النواتا يون احد اهم االسبا  
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والطفل. ونتيجة لمنع الحكومة لجميع حاالت  المرأةلك يمليات االغتصا  وسفاد القربك ، االمر الذي يتر  أثارا جسيمة ي
اوجهوواب االختياريووة ،  ووإن النسوواء تعوورب حياتهووا للخطوور  وو  العيووادات الخاصووة وتسووتال موون قبوول االطبوواء ينوود رغبتهووا 

 حتسومباالجهاب، األمر الذي يحتم يلك الدولة  يادة النظر    المو ووع ، خاصوة موع وجوود بعوب الفتواوي الدينيوة التو  
 باالجهاب  من بعب الظروف او قبل استكمال يمر معين للجنين. 

ويقود بعوب الودورات للكوادر الصوح  ،  المورأةجهود المراكوز الصوحية  و  مجابهوة العنوف  ود   لكويشير التقرير الحكوم  
ازال يفتقوور الكووادر الصووح  بشووكل يووام موو بووأناال ان منظمووات المجتمووع الموودن  موون خووالل تعاملهووا اليوووم  مووع الق ووايا توورى 

للمهارات األساسية للنعامل مع ق ايا العنف ، وهنا  يدد من الحواالت المسوجلة والتو  تثبوت تاا و  االطبواء والممر وين 
يلوك اوبوالغ او الحصوول يلوك التقريور  المورأةالناتجة يون العنوف والتعامول معهوا بشوكل ال يسوايد  الجرودوالممر ات ين 

التقريوور الطبوو  مرتنطووة بالطوو  الشووري  والووذي ال يتواجوود  وو  جميووع المراكووز الطبيووة  الحكوووم  ، كمووا زالووت مسووؤولية  يطوواء
 بووأنوثبووات حالووة العنووف.  كمووا يالحووظ  الموورأةالعامووة ، ممووا يووؤثر يلووك سوورية الحصووول يلووك التقريوور وي ووع يراقيوول امووام 

الوذي ال يجعول األمور يصول أيوام و  11تقارير الط  الشري  وبشكل ممنها تعط  مدة تعطيول  و  حواالت العنوف ألقول مون 
يوون الشووكوى ال يكووون هنووا  حووق يووام بمتابعووة الق ووية ، وتعتبوور التقووارير  الموورأةمسووتوى الجنحووة بحيووث ينوودما تتنووازل   لووك

يوووم قليلووة بحيووث ال يووتم التعاموول مووع الق ووية كجريمووة وتمكوون المعنووف مووون  21الطبيووة التوو  تعطوو  موودة تعطيوول اكثوور موون 
 ة مع يدم وجود وسائل رادية أخرى. استبدال العقوبة بارامة قليل

كما ال يوجد تسهيالت لمنظمات المجتمع المدن  بالتعامل مع المراكز الصحية ، وال يوجد أليات لإلحالوة موا بوين المنظموات 
والطووو  الشوووري  ، وتعتمووود اوجوووراءات بشوووكل يوووام يلوووك اال وووراد  ووو  القطووواع الصوووح  ورغبوووتهم الشحصوووية  ووو  التعامووول موووع 

 لة  من منظمات المجتمع المدن . الحاالت المحو 

نسوبة اسوتخدام موانوع الحمول  بوأن 2119 قود بوين مسوح الصوحة األسورية والسوكان لعوام ستخدام وسائل منع الحمول بالنسبة ال
ألسووبا   بعوود  توورة وجيووزة  ع الحموولنووف يوون اسووتخدام مواوقووتاثنتووين موون كوول خموو  نسوواء ت مووابين النسوواء  وو  ازديوواد ، اال ان 

% توووقفن نتيجووة معار ووة الووزوج السووتخدام 2. 3أن مووا نسووبته ، و 15يوودم موائمووة الوسوويلة ، الرغبووة  وو  االنجووا  مختلفووة منهووا
ة يلوك واالسوبا  المتعلقوة بوالزوج هو  مؤشورات وا وح ، 16% لم يستخدمن الموانع اصال نتيجة معار وة الوزوج7الموانع و 

أبوور ، موون  المرأةدمة واألكثوور شوويويا هوو  تلوو  المرتبطووة بوواالسوورة، كمووا أن الوسووائل المسووتختحكووم الووزوج بقوورار االنجووا    وو  
جانبيوة يلوك ال هواأثار  تقول، وهو  الوسويلة التو  أقل نسوبة اسوتخدام هو  للوواق  الوذكري بأنولوال ، وقد بين التقرير ، وحبو  

معلوموات   لوكامها يعوود ،  ال أن قلة اسوتخدون لها اي أثار    الكثير من األحيانقارنة بالوسائل األخرى، وقد ال يكم المرأة
الجسودية والجنسوية،  المورأةمالوطة حول تأثيرها يلك القوة والمتعة الجنسية للرجل والت  تعطوك األهميوة يلوك حسوا  صوحة 

التويية بجميع الوسائل واختيار الوسويلة   لكوبالتال   إن دور مراكز تنطيم األسرة يج  ان يتعدى توزيع وسائل منع الحمل 
، ويج  ان يكون هنا  اهتمام بتوييوة الرجوال لق وايا التخطويط األسوري ، والقيوام بوإجراءات مون شوأنها الحود  األ  ل للمرأة
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من اجبار النساء يلك تر  وسائل منع الحمل والتحكم بقرار االنجا  كونهن االكثر معر ة بإجسادهن ، واي ا كوون النسواء 
 . هن من يتحمل تبعات االنجا  من ق ايا الرياية لالطفال

ولم تلقك النساء من ذوات االياقوة االهتموام الكوا    و  التقريور الحكووم  بشوكل يوام ، وخاصوة  يموا يتعلوق بالصوحة العاموة 
والصووحة االنحابيووة للنسوواء ذوات االياقووة ، وقوود اكتفووك التقريوور بووذكر االسووتراتيجية الوطنيووة للمعوواقين بوودون تحديوود لألجووراءات 

يشوتمل يلوك معلوموات مرتبطوة بجميوع انوواع االياقوة لودى النسواء. وتعتبور ق وية العنوف المتحذه يلك هذا الصوعيد، كموا لوم 
 د النساء ذوات اوياقة من أكثر الق ايا الاير مدروسة وظاهرة وذل  نتيجة لعدم قدرة النساء ذوات االياقة ين الوصول 

لمراكووز الصووحية والمستشووفيات غيوور مهيئووة للمراكووز التوو  قوود تفووتح االبوووا  للشووكوى مثوول المراكووز الصووحية ،  مازالووت اغلوو  ا
السووتقبال النسوواء ذوات االياقووة وال تووو ر خوودمات خاصووة بهوون. وتعووان  األسوور التوو  لووديها  تيووات ذوات ياقووة موون قوودرة يلووك 
متابعووة العوووالج الخوواص بهووون او اجووراء الكشوووف الوودوري الحصووو  وذلووو  نتيجووة لقلوووة الخوودمات ويووودم وجووود الكوووادر الصوووح  

 مع النساء ذوات االياقة مثل وجود كادر يجيد لاة االشارة او التعامل مع حاالت االياقة الذهنية. المه ء للتعامل 

ومون أبورز الق وايا التو  يودور حولهووا جودل  و  المجتموع األردنو  هو  ق ووية اسئصوال ارحوام الفتيوات ذوات االياقوة الذهنيووة 
ف مون تعورب الفتواة لالغتصوا  وبالتوال  الحمول. ان هوذا وذل  لتال   متايو  األسورة  و   تورات الودورة الشوهرية ، او للخوو 

المو وووع يشووكل انتهاكووا جسوويما لجسوود الفتيووات ذوات االياقووة والووذي تتحموول مسووؤوليته الدولووة لعوودم تو يرهووا لمراكووز التوودري  
قووة الشووديدة والكووادر التوودريب  الخوواص بتوودري  الفتيووات يلووك وسووائل النظا ووة العامووة واالهتمووام بالووذات حتووك  وو  حوواالت اويا

والذي اثبت بإمكانية نجاحة    يودد مون المراكوز الخاصوة، اال ان هوذه المراكوز ياليوة الكلفوة وال يسوتطيع األهوال  تحملهوا ، 
ايتصوا  الفتيوات ذوات االياقوة  بوأنكما أن مشاركة الكادر الطب  الحكوم  والخاص بهذه العمليوة هوو ايتوراف مون الدولوة 

نموا الم هوم هوو يودم الحمول وانجوا  اطفوال لطفلوة ذات  ياقوة ، وبالتوال  تسوما الدولوة باسوتمرار حواالت لوي  بواألمر المهوم وا 
االغتصوا  اتجوواه الفتوواه ينوودما ال يكووون هنووا  مؤشوور يلووك حوودوثها موع يوودم قوودرة الفتوواة يلووك التبليووغ أو التعبيوور يمووا يحوودث 

 لها. 

 

 17: استاصال أرحا  الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية 0 دراسة حالة
 ن هذه الق ية متكررة    المجتمع باألخص لدى الفتيات    سن المراهقة ممن لديهن  ياقة يقلية، حيث تجرى 

 بحجة مصلحة الفتاة مع التأكيد أنَّها تجرى بقرار من أولياء األمور، ومن أمثلة يلك ذل  حالة 
ها وه     السادسة يشور مون العمور، الفتاة  ينا  وه  من ذوات اوياقة الذهنية الشديدة الت  تم استئصال رحم

من خالل الحديث مع والدتها تبين أنَّ  ينا  بلات    الحادية يشر من يمرهوا، وكانوت الودورة الشوهرية لهوا غيور 
 يشرة أيام.  لكمنتظمة ومدتها تستمر من خمسة 

لمعالجوة للسويطرة يلووك  قود توجهوت األم لمراجعوة طبيبوة نسوائية لعوالج النزيوف والتو  اقترحوت يليهوا بعود يوام مون ا
 جراء يمليوة  الستئصوال رحمهوا وذلو  لتوتخلص مون المشوكلة جوذريا، بوذل  توم مراجعوة   لكالدور الشهرية وينا  
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الفتووواة غيووور معتمووودة يلوووك نفسوووها  بوووأنمستشوووفك البشوووير الحكووووم ، وكانوووت األم قووود راجعوووت مخوووتص نفسووو  اكووود 
قبوول الطبيوو  المخووتص  وو  قسووم النسووائية والتوليوود  وو  للمحا ظووة يلووك نظا تهووا الشخصووية، وقوود  حصووت الفتوواة موون 

هووا ترغوو  بووإجراء يمليووة االستئصووال وقوود وا ووق الطبيوو  شووريطة بأنمستشووفك البشووير ، قامووت األم بوواالقتراد يلوويهم 
 الرأي الشري  ولم يو ح ما لهذا اوجراء من م ايفات يلك صحة الفتاة.  لكالرجوع 

صوال كوون لوم توو ر دائورة او تواء أيوة معلوموات حوول شوريية  جوراء العمليوة أخوذت األم القورار بوإجراء يمليوة االستئ
للفتوواة )ودائوورة او توواء هوو  الجهووة الرسوومية والتوو  تمثوول المرجعيووة للفتوواوى الشووريية  وو  ق ووية معينووة وموودى موا قووة 

ألم يملوه لهوذا طل  المفت  ح ور األم وابنتها شخصيا للودائرة وهوذا لوم تسوتطع ا  لكالدين اوسالم (. باو ا ة 
وه  ليست تعميم يلوك - قد استعانت مع أحد المختصين    الرأي الشري  من غير دائرة او تاء وكانت النتيجة 

بجةةواز استاصةةال  و يمووا تووو ر لووه موون معلومووات موون األم ودون االطووالع يلووك التقووارير الطبيووة هووو-كا ووة الحوواالت 
 الفتاة.  رح 

ه نتيجوووة مالحظتوووه لموووا تبذلوووه زوجتوووه مووون مجهوووود لتقوووديم العنايوووة والريايوووة وكوووان األ  معار وووا ولكنوووه غيووور ايتقووواد
هووا سووتطل   جووراء نفوو  العمليووة البنتهووا بأنالبنتهمووا للحفوواظ يلووك صووحتهن ونظووا تهن الشخصووية. وأي ووا  تؤكوود األم 

جهة نظر ياما  والت  من و  15حنين األخت الصارى والت  تبلغ من العمر -الثانية الت  تعان  من نف  اوياقة 
 بات الت  كانت تعان  منها  ينا .األم لديها نف  الصعو 
 احصاايات العمليات 

وحسووبما أكوود رئووي  قسووم النسووائية والتوليوود  وو  مستشووفك البشووير الوودكتور يصووام الشووريدة  وو  مقووال نشوور  وو   حوودى 
نيووووة سوووونويا . يمليووووات استئصووووال للفتيووووات ذوات اوياقووووة الذه 4و  3الصوووحف اليوميووووة أن المستشووووفك يجووووري بووووين 

وبووالرغم موون يوودم وجووود نووص قووانون  صووريح خوواص باستئصووال أرحووام الفتيووات ذوات اوياقووة  الَّ أنَّ القايوودة  وو  
جانو    لوكقانون العقوبات األردن  ينص يلك  أنه "ال يجووز  حوداث أي ورر  و  شوخص مون دون سوب  طبو "، 

صال أي ي و موا لوم يتووا ر سوب  طبو  يوؤدي ال يجوز استئ "أن حماية سالمة الجسد تنص    القانون يلك أنه
 تحسن الحالة "   لك

وحيث أن التبرير الوذي يقدموه األهول الستئصوال أرحوام الفتيوات ذوات االياقوة هوو النزيوف المسوتمر، يؤكود األطبواء 
 المختصين    هذا المجال يلك ما يل :

 لشهرية غير منتظمة و شديدة الفتيات    سن الثانية يشر حتك السادسة يشر بشكل يام تكون الدورة ا
 نويا  ما و الفتيات ذوات اوياقة الذهنية كذل .

  احيانا تكون الودورة لودى الفتيوات ذوات اوياقوة الذهنيوة اشود مون الفتيوات مون غيور ذوات اوياقوة الذهنيوة
 لسببين:

 .ة  ياقتها الذهنيةعبعب العالجات الت  تتناولها باستمرار و المتعلقة بطبي .1
   .   الادة الدرقية يمكن يالجه  احيانا خلل .2

 مالحظة: مرفق التقارير الطبية التي ت َّ إجرا  عملية االستاصال وفقا  لها.
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 التوصيات : 

إيجاد بروتوكول خا  في قطةاع الصةحة للتعامةل مةع قضةايا العنةف وتةدريض الكةادر الصةحي علةى التعامةل مةع  -
  .النسا  المعنفات

سا  المعنفات في المستشفيات الحكومية من خالل أقسا  خاصة بالعنف األسرن تةدار توفير الرعاية الالزمة للن -
 .من قبل كادر متخص 

زيادة وعي النسا  والرجال بأهمية وضرورة وسةاال منةع الحمةل مةع التعريةف بأثارهةا وبالوسةيلة األنسةض حسةض  -
 .وضع المرأة الصحي

 السماح باالجهاض في حاالت االعتدا ات الجنسية . -
عمليات استاصال األرحا  للفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية ووضع عقوبات علةى األطبةا  الةذين يقومةون بهةا منع  -

 في القطاع الخا  والعا  
 توفير الرعاية والتوعية الالزمة للتعامل مع القضايا الصحية الخاصة بالنسا  ذوات اإلعاقة. -

 : المزايا االقتصادية واالجتماعية00المادة 

 و االقتصةةادية للحيةةاة األخةةرىالمجةةاالت  فةةي المرأةضةةد التمييةةز علةةى للقضةةا  المناسةةبة التةةدابير جميةةع األطةةراف الةةدول تتخةةذ
 والسيما: نفسها ،الحقوقالمرأةو  الرجل تساون أساس لها،على تكفل التي االجتماعية

 األسرية. االستحقاقات في أ الحقن21

موونح العوووالوة العائليوووة  للموظووف الوووذكر، اموووا بالنسووبة للموظفوووة  تمووونح   75بموجووو  الموووادة  7002ان نظووام الخدموووة المدنيوووة لسوونة  
 المورأةو   حال كانت معيلة ألبنائهوا، وبهوذا الموادة يمييوز القوانون بوين الرجول و العالوة العائلية  ذا كان زوجها متو يا  أو مقعدا   قط، 

م النظوام يائلوة الموظفوة المتو يوة مون راتبهوا التقايودي اال المحوددة لهوم مون المجتموع ، وبونف  اوطوار يحور يلك ايتبار المسؤوليات 
( ، وهنووا يحوو  يلووك األسوورة اوثبووات  وو  األدلووة والبووراهين 47 وو  الحوواالت التوو  يووتم  يهووا احتيوواج االسوورة للراتوو  التقايوودي)المادة 

كون يلك األسرة أن تثبوت احتياجهوا احتياجهم للرات  ، اما    حاالت تو   الرجل  إن الرات  التقايدي يوزع يلك ورثته دون ان ي
%( مون الراتو  47تعطوك يائلتهوا راتبوا  تقايوديا  يعوادل )وقبول أن تحوال يلوك التقايود، موظفة أثناء الخدمة أما  ذا تو يت الللرات ، 

ع مبواديء (.وهوذا التمييوز الصوار  يتنواقب مو47التقايدي الذي تستحقه  يما لوو بقيوت يلوك قيود الحيواة بونف  الشوروط  و  الموادة )
 ورود االتفاقية والت  تنادي بحقوق متساوية وبدون تمييز بين الرجال والنساء. 

 
المسووتحق موون مورثهووا  وو  حووال  البنووت أو األم أو األخووت موون الراتوو  التقايوودياألرملووة أو  انون الموودن  وقووانون العموول القوووقوود حوورم 

الووزوج الملووزم قانونووا باونفوواق يلووك   لووكأن اويالووة تتحووول " يلووك أسووا   وو  تقريوور الحكومووة   القووانون ومووا بووررحسوو زواجهووا، ذلوو 
ولديووه سوولطة  الموورأةوبووذل  تؤكوود الحكومووة يلووك ان مسووؤولية اونفوواق تقووع يلووك الرجوول كونووه مسووؤول يوون  18" زوجتووه لسووائر لوازمهووا

اج والطوالق، و و  هوذا األمور أخر بنواء يلوك حواالت الوزو   لكأيلك    األسرة، وأن هذه السلطة المتجسدة باالنفاق تنتقل من رجل 
 ة .وتقليص لشخصيتها القانونية واالجتمايي المرأةتقليل من شأن 

 التوصيات
                                                           
18

ر23،رصرر023،روزتقئيئروزح ام روزخسمسراوزمقدمرزل  اروزةيدوار،رفقئة0220وزل  اروزاط يارزشؤا روزمئأةر،ر  
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بالتحديةد إعطةا  المةرأة الحةق فةي  تعديل نظا  الخدمة المدنية بحيث تلغى جميةع البنةود المييةزة ضةد المةرأة و -
ظر الى وضع األسةرة المةادن كمةا هةي الحةال العالوة العاالية ، وتوريث العاالة راتض العاملة المتوفية دون الن

 .بالنسبة للراتض التقاعدن للرجل
 

 الثقافية. جوانض الحياة جميع وفي الرياضية واأللعاض الترويحية األنشطة في االشتراا في نج  الحق21

، الثقا يوة والترويحيوة ،  ال  مون االشوترا   و  االنشوطة الريا وية المرأةو   الوقت الذي ال يوجد هنا  تمييز أو يائق قانون  يمنع 
يلك االلتحاق بهذه األنشطة ،  األندية الشبابية المنتشورة والمتوو رة  و  المملكوة هو  حكور  المرأةأنه اي ا  ال توجد  جراءات تشجع 

شووابهة دخولهووا كونهووا أموواكن ذكوريووة. ولووم تخصووص أنديووة م الموورأةيلووك الرجووال دون النسوواء ، و وو  الكثيوور موون األحيووان ال تسووتطيع 
للنساء تابعة لوزارة الثقا ة والشبا  ترصد لها الوزارة ميزانيات معينة كما ه  الحال بالنسبة لمراكز الشبا ) ال تحظك جميع مراكوز 

 الشبا  بنف  األهمية  هنا  تمييز بناء يلك المنظقة وتقدم النادي    األلعا  الريا ية(. 
 

 المووورأةيوووة واأللعوووا  الريا وووية يلوووك أسوووا  أنهوووا مووون يووووالم الوووذكورة ، ويحظووور يلوووك ومازالوووت النظووورة االجتماييوووة لألنشوووطة الترويح
المشاركة بها و ويادة ما تكون مشاركة الفتيات لعمر محدود وبألعا  اي وا محودودة ، وال تشوجع الفتيوات يلوك االسوتمرار بهوايواتهن 

رتبواط ويالقوة الفتيوات بهوذه األنشوطة ينود دخوول الجامعوات او تقريبوا ا نته ا بعد االنتهاء من المدرسة ، ويالريا ية او الثقا ية  يم
 ووو  حووواالت الخطبوووة والوووزواج. ولوووم يكووون هنوووا  ايوووة  حوووراءات لتاييووور المفووواهيم المجتمعيوووة الخاطئوووة حوووول أهميوووة النشووواطات الثقا يوووة 

احتياجووات  كريووة ، ياطفيووة ،  واالجتماييووة للموورأة و أنهووا ليسووت بالمسووألة الثانويووة ، وب وورورة ممارسووتها ونهووا تسووايد يلووك تلبيووة
 وصحية . 

 
ومكووان االقامووة ، ،  تماييووة والحالووة االقتصووادية بنوواء يلووك الطبقووة االج لهووذه األنشووطة  الموورأةارسووة مم وهنووا   ووروق شاسووعة  وو  

األنشووطة ، تتووو ر لووديهن اومكانيووة الماديووة لالشووترا   وو  األنديووة وح ووور مختلووف  وو  يمووان  الفتيووات والنسوواء موون الطبقووات الانيووة 
مثل هذه الخدمات كون ان كلفتها يالية والتستطيع النسواء تحملهوا ، لوذا   لك    يمان والمحا ظات األخرى وتفتقر المناطق الفقيرة

للنسواء بنواء يلوك نشواطهن الريا و  والتر يهو  والوذي يسوايد  و  الحمايوة مون األموراب  والنفسوية الصوحة الجسودية و  تنتا  وروق 
ة. وتختفوو  هووذه المراكووز  وو  القوورى ومنوواطق الباديووة ، وال يوجوود أنشووطة مخصصووة موون قبوول الحكومووة او القطوواع والشوويخوخة المبكوور 

 الخاص لتنمية االبداع ، والمواه  الموجودة لدى النساء والفتيات    هذه المواقع. 
 

 التوصيات 
 .إنشا  األندية الخاصة بالنسا  أسوة بأندية الشباض في جميع مناطق المملكة -
 .جيع الرياضة للنسا  وتوفير السبل لممارسة النسا  لمختلف الرياضات وضمن كلفة مقبولةتش -
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 : المساواة أما  القانون05المادة 

 .القانون أما  الرجل مع المساواة المرأة األطراف الدول تمنح
 األهليةة،و تلةا لممارسةة نفسةها والفةر  الرجةل ألهليةة مماثلةة قانونيةة المدنية،أهليةة الشةؤون فةي المةرأة األطةراف الةدول تمنح
دارة العقةةود إبةةرا  فةةي لحقوقالرجةةل مسةةاوية خا ،حقوقةةا للمرأة،بوجةةه تكفةةل  جميةةع فةةي المسةةاواة قةةد  علةةى الممتلكات،وتعاملهةةا وار

 .القضااية والهياات المحاك  في المتبعة مراحل اإلجرا ات
 

، يلوك الشخصووية  واألهليووة القانونيوة للموورأة  وو   بالتفصوويل دة الالحقووةتوؤثر قوووانين األحووال الشخصووية ، والتوو  سويتم ذكرهووا  وو  الموا
 المووورأة وو  المحووواكم والوودوائر المدنيوووة ، وتنطلووق العديووود موون ق وووايا وممارسووات التمييوووز موون مبووودأ يوودم اسوووتقاللية قوورار و المعووامالت 

وتحورم بعوب  لمسوؤولين يون متابعوة شوؤونها. وا المورأةوبوجو  أخذ الموا قوة المسوبقة مون الوزوج أو األ  بحكوم انهوم األوليواء يلوك 
لألطفووال وبالتوال  ال تسووتطيع  المورأةبشوكل مباشوور مون التصوورف  و  شووؤون االطفوال حتوك  وو  حالوة ح ووانة  الموورأةالقووانين المدنيوة 

 " علةى ان ي ( مةن القةانون المةدن070المادة  متابعة ق ايا التعليم ، السفر ، او اية  جراءات مدنية أخرى ،  مثال تنص الموادة 
ولوو  الصوواير هووو أبوووه ثووم وصوو  أبيووه ثووم جووده الصووحيح ثووم وصوو  الجوود ثووم المحكمووة أو الوصوو  الووذي نصووبته المحكمووة" وبهووذا ال 

استصوودار شوهادة موويالد و تسوجيل الطفول اال  وو  حوال الموا قووة الخطيوة مون الووزوج ، والوذي يعطووك الحوق بووااليتراف  المورأةتسوتطيع 
امورأة ممون لوم يسوتطعن تسوجيل أطفوالهن نتيجوة لايوا  او ر وص الوزوج ،  311األردنية ما يقار   مرأةالبالطفل. وقد راجعت اتحاد 

 والحاالت التالية تبين جزء من معاناة النساء بهذا الخصوص.
 

 4دراسة حالة 

ها سوويدة اردنيووة أم لطفلووين تشووكو موون امتنوواع دائوورة األحوووال المدنيووة موون تسووجيل ولوودي 2119خووط اورشوواد يووام  راجعووت
سوونوات ،حيووث ايتبرتهووا دائوورة األحوووال المدنيووة غيوور مخولووة باستصوودار شووهادة موويالد  6سوونوات و 4البووالاين موون العموور 

 المورأةلولديها ، وحيوث أن زوجهوا "والود الصوايرين " هجور البيوت منوذ يوام وال تعلوم لوه مكانوا أوينووان  قود لجوأت التحواد 
محامية البرناما بالتوكل ينهوا ور وع ق وية استصودار حكوم ق وائ   رع الزرقاء  حيث تم أخذها خدمة تقا   وقامت 

موون محكمووة األحوووال المدنيووة تلووزم  يووه دائوورة االحوووال المدنيووة استصوودار شووهادت  موويالد للصووايرين  و عووال صوودر قوورار 
بكوون  لصالح السيدة وايتبرها ذات صالحية كونها ذات مصلحة   ال أن المحام  العوام المودن  اسوتأنف الحكوم متوذريا

ن كووان الصووايرين تحووت يوودها وان م  موون القووانون الموودن  نصووت  123األم غيوور مخولووة وليسووت ذات صووالحية حتووك وا 
يلك ان الوالية لأل  ويليه  ن  صالحية الول  وستصدار شهادات و عال تم  سوخ حكوم محكموة البدايوة واصودار حكوم 

والواليووة لأل .وهنووا حوورم الطفوول األكبوور موون اولتحوواق  يمنووع األم موون استصوودار شووهادة موويالد لولووديها كونهووا ليسووت ولوو 
 بالمدرسة كأقرانه وحرم من التأمين الصح  الحكوم  .

 5دراسة حالة 
وهوو  مطلقووة وحا وونة لطفوول وحيووث يووتم برنوواما خووط اورشوواد الهوواتف   وو  اتحوواد الموورأة األردنيووة ،راجعووت سوويدة  وو      

ير الطفل األردن   ال بموا قة والده الخطيوة والمحوررة لودى المافور  قود مشاهدة  بنها من قبل والده،  وحيث ال يجوز تسف
تم تدخل األخصائية المسؤولة الخذ موا قة األ   ال أن األ  ر ب وتعنوت ، وهنوا توم ارشواد السويدة قانونيوا الستصودار 

بواوجراءات وتوم حجة وصاية مؤقته تسومح لهوا بالسوفر بالمح وون لمودة اسوبويين وذلو  لودى المحواكم شوريية الخاصوة 
تزويدها باوستدياء الالزم ومتطلبات المو وع وبناء يليه ذهبت السيدة للقا   الذي ر وب معاملتهوا رغوم شورحها لوه 
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حيثيات المو وع واستعدادها التام ويداع ال مانات الل مان يودتها بالمح ون .... ال أن القا   ر ب ذلو  رغوم 
 لسفر بالمح ون. سماد قانون األحوال الشخصية للحا ن ا

 

يلووك وحتووك  وو  الحوواالت التوو  ال يوجوود هنووا  مشووكالت بووين الووزوج والزوجووة ، يصوور الكووادر الوووظيف   وو  دائوورة الجوووازات 
هن بوأنصدار جواز السفر لألبناء ، وقد كوان هنوا  يودد مون الشوهادات مون ناشوطات ذكورن ستالحصول يلك موا قة األ  ال

وجووود موا قووة موون األ  ، وقوود ذكوورت أحوود الناشووطات والتوو  يتواجوود زوجهووا  وو   موونعن موون السووفر مووع أوالدهوون بسووب  يوودم
ه قد تم  يادتها مع أطفالها يند الحدود األردنيوة السوورية لعودم وجوود يودم ممانعوة سوفر بأنالواليات المتحدة منذ سبع سنوات 

وقعوت يو وا يون أخيهوا بالسوماد لهوا  أخت الزوج والت  أبناءها اال يند ح ور مع  ، ولم يتم السماد لها بالسفر من األ
كونها   قط يتم الوثوق بعمة األطفال والت  ال يوجد لها صلة وثيقة باألطفال بأنبالسفر مع أطفالها ، أن هذه مفارقة يجيبة 

 من طرف األ  ، وال تؤمن األم يلك السفر مع أطفالها.

يشور ياموا بشخصوية قانونيوة  مسوتقلة مون ناحيوة التملو   18 ال ةلاوالبا المورأةو   الوقت الذي يتعامول القوانون المودن  موع 
بحيوث توم ،    المحاكم المدنيوة  المرأةشهادة  بعدد من الق ايا مثل  والتصرف    األموال ، اال أن هنا  مخالفات مرتبطة

 بوأنلشخصوية رصد يدد من المخالفات والت  لم يسمح للمرأة  يها بالشوهادة بشوكل متسواوي بنواء يلوك نوص قوانون األحووال ا
 تمعيووة منقوصووة للموورأة جوهووذه المخالفووات مبنيووة يلووك رؤيووة مشووهادة الرجوول بووإمرأتين  والووذي ال ينفووذ  وو  المحوواكم المدنيووة ، 

 مساواتها مع الرجل.  منطلقة من يدم

مونح الودول ، والمتعلوق بالمورأةمون اتفاقيوة الق واء يلوك كا وة أشوكال التمييوز  ود  02/9وبالرغم من  زالة التحفظ ين المادة 
قوامتهم".   المرأةاألطراف للرجل و  ، والسوماد للمورأة نفو  الحقووق المتصولة بحركوة األشوخاص وحريوة اختيوار محول سوكناهم وا 

، مووازال 0223جوووازات السوفر المؤقووت لسونة  تعووديل قوانون بنوواء يلوكاو والودها  بالحصوول يلوك جووواز سوفر دون  ذن زوجهووا
، او الح وووور الحصوووول يلوووك الموا قوووة الخطيوووة المووورأةلمدنيوووة والتووو  تطلووو  مووون هنوووا  ممارسوووات مووون قبووول دائووورة األحووووال ا
بووين مووا يووتم  قووراره  وو   جووواز السووفر، وبهووذه الممارسووات موواتزال الفجوووة  كبيوورة الموورأةالشخصوو  للووزوج او األ  موون أجوول موونح 

كموا أن القوانون موازال نفيوذ القوانون. القوانين وما يكون يلك الواقوع، وذلو  لعودم االسوتثمار بتاييور أ كوار القوائميين/ات يلوك ت
مؤقتووا ويمكوون ان ال يووتم الموا قووة يليووه موون البرلمووان ، لووذا يلووك الحكومووة العموول يلووك اصوودار قووانون دائووم وتتبعووه بتعليمووات 

 وا حة لدائرة الجوازات. 

لزوجوة  للوزوج ، يلك يمل بشكل حر وبودون تودخل او  جبوار مون ا المرأةكما ويؤثر قانون االحوال الشخصية يلك حصول 
العمل دون موا قة زوجها اال    حال اشوطرت  المرأةالحق    العمل بشروط: مشرويية العمل وموا قة الزوج ، وال تستطيع 

من حقوقها    حال وقع الطالق بسب   المرأةذل     يقد الزواج ، وهو أمر غير شائع وتجهله العديد من النساء ، وتحرم 
  يلك العمل. المرأة صرار 

 و  ق وايا الوزواج مون  المورأةوالرجول اموام المحكموة بشوكل متسواوي بحيوث تمثول  المرأةو من المحاكم الشريية ال يتم مثول 
خووالل والوودها أو وليهووا الشووري  ، بينمووا يمثوول الرجوول نفسووه  وو  يقوود الووزواج، وقوود تووم رصوود يوودد موون الحوواالت والتوو  تووم  يهووا 
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هم بوأنليهوا ، ولودى يمول االتحواد يلوك هوذه الق وايا توم ابالغهوم مون الق واة ر ب  قامة ديوى للمرأة    حوال يودم وجوود و 
لقورار الطوالق دون يلوم أولياءهوا الوذكور بوذل ، وبوالرغم  المورأةبهذا اوجوراء يحفظوون وحودة المجتموع والتو  قود يهوددها اتخواذ 

 ء متبع    أغل  المحاكم الشريية.من يدم وجود نص    القانون،  ال أن هذا اوجرا

 والمتمثلوة  و  منفوذي القووانينالمؤسسات والدوائر بدون ر قة رجل   لكالمتدنية للمرأة الت  تح ر  ونتيجة للنظرة المجتمعية 
الدوائر الرسمية بدون ر قة رجول   لك إن النساء يادة ما تتردد    الوصول  واألجهزة اودارية    المحاكم والدوائر الرسمية،

ن الجنسووو   ووو  هوووذه األمووواكن وذلووو  لقلوووة التنظووويم ويووودم وجوووود امووواكن مووون التحووور  المووورأة، حيوووث أن وجوووود الرجووول يحمووو  
 قوة ي لية .   لكشبا  الخدمات يحتاج   لكلالصطفاف بشكل منظم، وأن الوصول 

 التوصيات 

العمل على اصةدار قةانون دااة  يمكةن المةراة مةن الحصةول علةى جةوا سةفر دون إذن مةن زوجهةا او والةدها ،ان  -
 ليمات واضحة لداارة  الجوازات. يكون له تع

 .إلغا  السياسات التمييزية المرتبطة بسفر المرأة مع أطفالها دون إذن أو تصريح من الزوج -
العمةةل علةةى إلغةةا  اإلجةةرا ات التمييزيةةة فةةي المحةةاك  والمعةةامالت اإلداريةةة وتحديةةد عقوبةةات خاصةةة بالمخالفةةات  -

 .والقااميين بممارسات التمييز ضد المرأة

 : الزواج والعالقات األسرية06ة الماد

 .فسخه وعند الزواج عقد أثنا  نفسها والمسؤوليات حقوق جن2ن21

(  لك أن الزواد ال يصح اال بر ا الفتاة الحر والكامل، وأن الول  هو وكيول الفتواة ، 63، ص  196يشير التقرير الحكوم  ) قرة 
د الووزواج  ال بوجووود الووول  الووذي يقوووم بكا ووة اوجووراءات المترتبووة يلووك ويتاا ووك التقريوور يوون أن الفتيووات ال يسووتطعن بووأي حووال يقوو

 ن وجوود  موا قوام بوه الوول .يلك  استشارة الفتاة    العقد ه  مسألة شكلية تتم بعد القيام بإجراءات العقد و قط المصادقةالعقد وأن 
تكا أ ،حيث أن الشا  يستطيع يقد زواجه بنفسة من ينو  ين الفتاة    يقد الزواج هو من أهم األمور الت  تؤس  لزواج غير م

اما الفتاة  يجو  أن يكوون هنوا  مون يمثلهوا مون الوذكور ، األمور الوذي يحودد يودم اسوتقاللية المورأة وأن يقود الوزواج هوو بوين الوذكور 
 وحدهم.

 ذاتهوا، ور تورتبط بوالمرأةو   الوقت الذي يسمح للمرأة والرجل و ع الشروط    يقد الزواج ، حوددت شوروط المورأة  يموا يخوص أمو
بول بوالمرأة وحقوقهوا، مثول أن يشوترط  بوأمور تتعلوق بوالزوج سكن،  ال أن شروط الوزوج ال تورتبط مثل  العمل ، الدراسه ، أو مكان ال

يوور يودم يموول المورأة ، او أن ال تقوووم باسوتكمال الدراسووة، الوخ، لووذل   وإن العقوود بألسوا  غيوور متسواو بووين الطور ين. وقوود ارتوأى التقر 
الحكوم  بإن مسألة الشروط    العقد ه  مسألة  يجابية ، األمر الذي نراه بشكل مخالف ، حيوث أنوه باألسوا  ال يجو  ان يحوق 

أن ال تعاقو  المورأة  و  حوال مارسوة هوذه الحقووق مون خوالل تطليقهوا أو يجو   للرجل منع المرأة مون ممارسوة حقوقهوا االنسوانية ، و
 نها ناشز. حرمانها من حقوقها بايتبار أ
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 بحكوم ان الرجول هوو المسوؤول ماليوا حيوث يقوول التقريور"  16( استمرار التحفظ يلك هذا البند مون الموادة  197ويبرر التقرير) قرة 
أن هنا  مسوؤوليات مختلفوة بوين الوزوج والزوجوة  و   طوار األسورة الواحودة،  ذ أن الوزوج هوو المكلوف ماليوا  ينود  نشواء العقود وخوالل 

نوود  نهائووه، والزوجووة غيوور مكلفووة موون هووذه الناحيووة" ويعتبوور هووذا التبريوور انتقاصووا موون الموورأة كشووري  أساسوو   وو  الحيوواة اسووتمراره وي
الزوجيوة ، ويعطو  الوزوج الحوق  و  القواموة يلوك المورأة بحكوم أنووه المتكفول  و  الق وايا الماليوة خوالل العقود و و  اثنواء الوزواج وينوود 

بول تصوميمها  يون احقواق مبودأ المسواواة ليبورر تقوايص الحكوموةلوي   قوط ع     هوذا الصودد انتهائه ، ويستشهد التقرير برأي شري
كمتفوق يلك المرأة    الق ايا األسرية وذل  لإلبقاء يلك حالة يدم التوازن بين النساء والرجال لي   قط  يلك التعامل مع الرجل

الرجول موتحكم بإمكانيوة حصوول الموراة يلوك التعلوويم  ،   ومن النطواق األسوري الخواص بول أي وا  ومن النطواق العوام بحيوث  يبقوك
العديوود موون النسوواء بحكووم مسووؤولياتهن العائليووة وبحكووم انهوون غيوور العموول ، او الوصووول الووك مواقووع صوونع القوورار، والووذي تحوورم منووه 

لرجل يلك تطليق المرأة ين االبعاد المالية لألسرة ،وهذا األمر قد أس  له    قانون األحوال الشخصية من خالل قدرة ا مسؤوالت
    حال خالفة رأية او قامت بأي يمل دون ر اه. 

يشوير التقريور  و  الفقورة لضرورة إعادة النظر في تعدد الزوجات:  275في الفقرة  1222وحول رد التقرير على دعوة اللجنة عا  
إن تعودد الزوجوات لوي  بالمشوكلة الكبيورة  و  وبوذل  يعتبور التقريور بو 0222% لعوام 1المتعدد ال تتجاوز الك أن نسبة الزواج  002

األردن،  ن الق ية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدن  لي  العدد بل المبدأ     يطاء الزوج الحوق بوالزواج مون أخورى والجموع بوين 
حقها    العين زوجتين أو اكثر حتك لو تو رت جميع شروط العدل الت  تحدث ينها التقرير ، هو مبدأ ينتقص من كرامة المرأة و 

بكرامووة  وومن مفوواهيم المسوواواة،  ن التعوودد يشوو ء الموورأة وي ووعها  وومن قائمووة االشووياء التوو  يمكوون ان يمتلكهووا الرجوول. وقوود حاولووت 
للتعدد كخطوة اولك للوصوول الوك منوع التعودد ولوي  مون منطلوق قنايوة المنظموات و ع شروط و وابط منظمات المجتمع المدن  

التقرير.  ن االستناد الوك التفسويرات الدينيوة التو  تبويح التعودد مون قبول الحكوموة والتشوبث بتفسوير واحود بوارغم بمبدأ التعدد كما يذكر 
من وجود تفسيرات أخرى كالت  استندت لها تون     منع تعدد الزوجات ، هو دليل يلك ان الحكوموة تقووم باالنتقواء مون الشوريعة 

 تها  يما يتعلق بالنساء وحقوقهن.االسالمية حس  ما يتوا ق مع أرائها ومعتقدا

 جميةع وفةي بأطفالهمةا، المتعلقةة األمةور في الزوجية، حالتهما عن النظر بغض كوالدين، نفسها والمسؤوليات الحقوق دن2ن21
 .الراجحة هي األطفال مصالح ألحوال،تكونا

المرأة قدمها  يه الشرع يلك الرجل، مثول  نص يلك "وما تفوقت به والذي 01/9112   قرار لمجل  او تاء رقم يستشهد التقرير 
ويعتبور التقريور هوذا تمييوزا ايجابيوا لصوالح  حق الح انة  ذا حصلت الفرقة بين الزوجين، ألنها أقدر بفطرتهوا يلوك تربيوة األطفوال."

الحصانة كونها القادرة تربية االطفال  طرية لدى المرأة حس  مجل  اال تاء ،  ن ايطاء المراة حق  بدون النظر الك ايتبارالمرأة 
، كمووا ان مسووألة موورأة بنوواء يلووك دورهووا االنجوواب   قووط اتجوواه الموورأة والووذي ينظوور الووك اليلووك الريايووة والتربيووة يجسوود الفكوور الووذكوري 

 تمدد  ترة الح وانةكما ، الفطرية تنتقص من القدرات الت  تتطلبها رياية االطفال حيث أن القدرات الفطرية ليست بحاجة الك جهد
حووووال الشخصوووية " اذا كوووان االطفوووال بحاجوووة الوووك الريايوووة المقدموووة مووون المووورأة" اذا حوووق المووورأة مووورتبط بوووالفترة التووو  حسووو  قوووانون األ

. ويمييوووز القوووانون بوووين المووورأة المسووولمة والمووورأة المسووويحية المتزوجوووة مووون مسووولم ، حيوووث ان ح وووانة المووورأة يحتاجهوووا الطفووول للريايوووة 
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 6سبع سنوات  قط ، وبذل  تحرم المرأة من حق بناء يلك ديانتها األمر المخوالف لالتفاقيوة وللموادة  المسيحية ألطفالها تكون لعمر
 من الدستور.

يلك جميع اموور اوداريوة والماليوة لألطفوال بحيوث ال تسوتطيع المورأة الوتحكم بمكوان دراسوة أطفالهوا ، ويعطك األ  الحق    الوالية 
ايوة اموور تتعلوق باستصودار وثوائق رسومية كموا ذكرنوا سوابقا ، ويمكون لوألم ان تكوون الوصو  ق ايا الخطبة والزواج ، الصوحة ، او 

 يلك األطفال  قط    الحاالت واألمور الت  يحددها األ  ، أو جد األطفال     حال و اة األ . 

ل قةةانون األحةةوال ، والتةةي تمةةت مةةن قبةةل التحةةالف األردنةةي لتعةةدي 1222وفيمةةا يلةةي دراسةةة لقةةانون األحةةوال الشخصةةية لعةةا  
 الشخصية: 

 6حالة رق  داسة 
 7000األردني  قانون األحوال الشخصيةقرا ة في 

تسوووتطيع  لووووحظ مووون خوووالل أحكوووام االسوووتزارة التووو  تحصووول يليهوووا األم المتزوجوووة مووون شوووخص آخووور أنهوووا ال -1
نما يليها أن تطل  اسوتزارتهم لهوا  و   بيوت أهلهوا أي الحصول يلك حكم باستزارة أبنائها    بيت الزوجية  وا 

ذا لووم يكوون لووديها غيوور بيووت الزوجيووة أو د ووع والوود األطفووال بووأن هنووا  يووداوة بينووه  )بيووت الجوود أو الجوودة ألم( وا 
وبين أهلها  يحكم لها القا    قط بمشاهدة    مركز من المراكز المعنية بالمشاهدات...  و  حوين أن األ  

يت الزوجيوة وهوذا يوتم التوذرع بوه مون قبول الق واة بوأن غير الحا ن المتزوج بأخرى له أن يستزير أبنائه    ب
الخطر المتوهم أو المتوقع من زوج األم أكبر من الخطر المتوهم أو المتوقع من زوجة األ ...وهذا ما أبلانا 
به قا   من دائرة قا   الق اة يند االتصال به والسوؤال يون األسوبا ...ويند محاولوة مناقشوته ذكور بوأن 

 ية القا   .األمر يعود لقنا
 

ويلوك الوورغم موون تعووديل المووادة المتعلقوة بإثبووات الشووقاق والنووزاع  ذا كانووت الزوجوة المدييووة  وحسوو  موواورد  وو   -2
/أ  ذا )تحقووق القا وو  موون اديائهووا الشووقاق والنووزاع( وذلوو  لتخفيووف يوو ء اوثبووات يوون الزوجووة 126المووادة 

ثبوات بواسوطة شوهود سومعوا ورأوا واقعوة شوقاق المديية  ال أن هنا  بعب الق اة يلزمون الزوجوة المدييوة او
ونوزاع بينهوا وبوين زوجهووا.. بينموا جواء التيسووير يلوك الوزوج الموودي  بوأن الشوهادة يلووك السوماع كا يوة )أي أنووه 
نموا يكفو  أن يكوون قود سومع مون  لي  مطلوبا من الشاهد أن يكون قد سومع ورأى واقعوة شوقاق ونوزاع بنفسوه وا 

رتوو  يليووه تخفيووف يوو ء اوثبووات يلووك الووزوج الموودي  وتصووعيبه يلووك الزوجووة الايوور بووذل ( األموور الووذي يت
 المديية.

 يما يخص ديوى اال تداء )الخلع سابقا ( من المعروف بأنها من الق ايا الت  التحتاج  ثبوات ذلو  أن أسوا   -3
ح العموول هوذه الووديوى أنهوا كارهووة لزوجهوا وال تطيووق العوين معووه  وهوذا أموور مورتبط بمووا تشوعره  ال أن مووا أصوب

يليه هو توجيه اليمين للزوجة يلوك ديواهوا أنهوا كارهوة لوه وتفسوخ ديووى اال توداء مون محكموة االسوتئناف  ذا 
 لم يتم توجيه اليمين يلك ذل .

اليووزال زواج األم سووببا  قانونيووا  وسووقاط الح ووانة ينهووا  ال  ذا أجازهووا الووزوج ولووم يعتوورب يليهووا رغووم أن زواج  -4
 األ  اليسقطها ينه.

 ياما .  18سنة وقد تمتد  لك  15 انة األم غير المسلمة سبع سنوات، وللمرأة المسلمة ح و -5
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ال يوزال اوذن بتووزويا موون لووم يكموول الثامنووة يشوورة مون يمووره وأكموول الخامسووة يشوورة غيوور خا ووع ألي  ووابط  -6
نما هنا  تجاوزات للتعليمات المشار  ليها    المادة   من القانون. 11وا 

 
جبة مقتصرة  قط يلك أوالد اوبن المتو      حياة والده المورث دون أوالد اوبنة المتو اة الزالت الوصية الوا -7

    حياة أبيها المورث .
 

مون القوانون نصوت يلووك شوروط السوتحقاق المورأة العاملوة للنفقووة وهو  شوروط تكور  تعسوف الووزوج  61الموادة  -8
قهووا  وو  العموول التسووتطيع ممارسووته بقرارهووا  وو  الموا قووة يلووك يموول زوجتووه او يوودم الموا قووة يليووه ، أي أن ح

نما معقود بموا قة الزوج .  وا 
 تنص يلك يدم استحقاق الزوجة المسجونة بسب   دانتها بحكم قطع  للنفقة من تاريخ سجنها . 63المادة  -9

للوووزوج أن يسوووكن معوووه  ووو  بيوووت  74تتعلقوووان بسوووكن الزوجيوووة حيوووث أجوووازت الموووادة  76و 74المادتوووان  -11
 وال يجووز  76غير البالاين وبناتوه مون زواج آخور أموا بخصووص الزوجوة وحسو  نوص الموادة الزوجية أبناؤه 

لها  سكان أبناؤها أو بناتها مون زواج آخور  و  بيوت الزوجيوة  ال بموا قوة زوجهوا.  ال  ذا كوان المسوكن مملوو  
 لها أي أن ال ابط    ذل  هو ملكية الزوجة لبيت الزوجية.

 ترطة    زواج األنثك دون الذكر.الوالية    الزواج التزال مش -11
 اليزال الزواج المكرر منصوصا  يليه    القانون . -12
 القووانون اليووزال يشووترط شووهادة   دالتووزال شووهادة الموورأة الواحوودة  وو  المحوواكم التعووادل شووهادة الرجوول الواحوو -13

  مرأتين ورجل لتكون شهادة صحيحة.
 

ردة للوزوج ، والطوالق الشوفه  الوذي يقوع بوين الوزوج يزاالن يقعان باورادة المنفو طالق الزوجة ورجويها ال -14
 وزوجته اليزال يسب  ال رر للزوجة الت  ت طر لر ع ديوى  ثبات الطالق 

 
المعمووول بووه  وو  المحوواكم أنووه بعوود غيووا  الووزوج ألكثوور موون سوونة يوون زوجتووه أو  التفريووق للايووا  والهجوور -15

نون  ذا ح وور الووزوج بعوود  يووذاره موون قبوول هجووره لهووا تقوووم بر ووع ديوووى التفريووق للايبووة وال وورر وحسوو  القووا
ذا  القا   واستعد للح ور واوقامة مع زوجته أو أن ينقلهوا  ليوه حيوث هوو موجوود  وأن ديووى الزوجوة تورد وا 
كرر غيابه ينها ولو بعد شهر من تاريخ رد الديوى ت طر الزوجة لر ع ديوى جديدة بعد غيابه ينها لسونة 

   رار بالزوجة .  لذي يترت  يليهاألمر ا،  أو أكثر
 التوصيات 

   .تنبني قانون مدني للتعامل مع قضايا األحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين -
 .كونها تخالف روح وجوهر االتفاقية  06رفع التحفظات عن المادة  -
 .ا  قوانين الوالية والوصاية على المرأةفي األهلية القانونية للمرأة بإلغاالعتراف  -
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 :   األ دل الاللئو ورو الفماطر الم اة

العوودة  لوك حوق  و   نلحول العوادل لق ويتهاهو   نكوار  لالجئات الفلسطينيات    األردنانها ة األساسية الت  يواجه ّن العقب
( موون اويووالن العووالم  لحقوووق اونسووان  وو  العووام 2) 13هووو حووق معتوورف بووه وبشووكل كاموول  وو  البنوود ، و األصوولية  نديوواره

معاهدات حقووق  تشتمل   ماادرة أّي قطر، بما    ذل  بلده، والعودة  لك بلده األصل ." كما  : "لكل شخص الحق1948
( (، ومعاهوودة  نهوواء كا ووة أشووكال التمييووز 4)12الوودول  للحقوووق المدنيووة والسياسووية، )البنوود  الملزمووة قانونيووا، كالعهوودنسووان او

وكالووووة الاوووووث الدوليووووة جئووووين الفلسووووطينين بحكووووم تأسووووي  ( الال1951و تسووووتثن  اتفاقيووووة الالجئووووين )(.د 5العنصووووري )البنوووود
 الفلسووطين  يحوودد ق ووايا اللجوووءلالجئووين الفلسووطينين ، األموور الووذي التابعووة لألمووم المتحوودة لتقوووم بمتابعووة شووؤون ا )األونووروا(

 م. بشكل يعتمد يلك تو ير الخدمات واالحتياجات بدون االلتفات الك الحق    تامين يودة الالجئين الك دياره

% ممون هوم  و  سون العمول ، وتزيود نسوبة البطالوة 61بموا يقوار    و  األردن وتقدر نسبة البطالوة بوين اللالجئوين الفلسوطينين
% مووون مجمووووع األسووور 14تعوووول المووورأة الالجئوووة  ووو  األردن  وبحسووو  أرقوووام وكالوووة الاووووث الدوليوووة )األونوووروا(، بوووين النسووواء 

% والبووالغ 46نسووبة النسوواء اللوووات  يعلوون اسوور  وو  حوواالت العسوور الشووديد  لووك المعيشووية موون السووكان الالجئووين، بينمووا تصوول 
مخيموووا  حسووو   حصووواءات  13ألفوووا  مووونهم  ووو   351ألوووف الجوووا، يقووويم  911ألوووف حالوووة مووون بوووين مليوووون و 51يووددها نحوووو 

 . األنروا

ط اوداري والقوانون  موع ال وفة تمكنت من االندماج    سوق العمول،  ال أنوه وبعود  و  االرتبوا ة الفلسطينية قدالمرأ ورغم أن
الاربيوووة   قووود بعوووب الفلسوووطينيين جنسووويتهم األردنيوووة، حيوووث اسوووتبدلت بجووووازات أردنيوووة مؤقتوووة لوووي  لهوووا يالقوووة بالمواطنوووة أو 

وشوووكل ذلووو  تحووودي أكبووور اموووام النسووواء الفلسوووطينيات ، حيوووث ان  ووورص العمووول توووتقلص أموووامهن كلموووا قووول مسوووتوى بالجنسووية  
حيوووث يعووواملن معاملوووة األجانووو  بالنسوووبة للرسووووم والتووو  تقووودر -لووويم الجوووامع  غيووور متووواد للفلسوووطينيات التعلووويم، وبموووا ان التع

 إن  رص الحصول يلك يمل الئق تقل أوتكاد تكون معدومة لمن لم يكملون تعلويمهن  -بأ عاف رسوم المواطنين األردنين
لوك شوروط القطواع  الالجئوات ال  تخ وع النسواء وال توجد  رص امام النساء الالجئات    القطاع الحكووم  وبالتوالجامع . 

 طهاد والعنوف  ود النسواء يف اشكاال متعددة من االالخاص    التوظيف والذي يستال الظروف االقتصادية السيئة وي 
جبارهن يلك توقيع يقود بروات  أيلك مون ذلو ، وت وطر النسواء  مثل  يطاء النساء روات  أقل من الحد األدنك لألجور وا 

 نتيجة لقلة الفرص المتاحة أمامهن للعمل    أماكن أخرى.  للقبول

شكل كبيور خوالل السونوات وتعتمد النساء    المخيمات الفلسطينية يلك خدمات األنروا    مجال الصحة ، والت  تقلصت ب
تاطو  احتياجوات األخيرة بالرغم من اوزديواد المتواصول  و   أيوداد السوكان  و  المخيموات ، وبالتوال  لوم تعود هوذه الخودمات 

( وينووود وجوووود 3-7ات الووودوام الرسوووم  )النسووواء الصوووحية المختلفوووة ، كموووا أن الخووودمات الصوووحية لألنوووروا تقتصووور يلوووك سووواي
حاالت طارئة تواجه النساء يقبات كثيرة    حال لجأت الك المستشفيات الحكومية وه  غير مؤمنة لدى هذه المستشفيات. 

جئات الفلسطينيات اللوات  ال يحملن جوازات سفر أردنية  ال يند د ع تأمين موال  قبول اللوال تستقبل المستشفيات الحكومية ا
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العديووود مووون النسووواء الوووك الخطووور خاصوووة  ووو  حووواالت الووووالدة او  قووود يعووورب الووودخول والوووذي قووود ال يتوووو ر لووودى العائلوووة مموووا
 االجهاب. 

 لذا على الحكومة األردنية :

 .جاات بالعودة الى ديارهن العمل على إيجاد الحل العادل للنسا  الال -
 .معاملة الالجاات الفلسطينيات معاملة األردنيات فيما يخ  التعلي  والصحة -
ظةةةروف المعيشةةةة فةةةي المخيمةةةات الفلسةةةطينية بحيةةةث تمكةةةن النسةةةا  مةةةن الحصةةةول علةةةى الخةةةدمات التحسةةةين  -

  .األساسية
 .تسهيل حصول الالجاات على فر  عمل وتوفير سبل الوصول الى هذه الفر   -
العمل على تبني وتحقيق ما جا  في بيان لجنة السيداو حول النسا  الالجاات والمهجرات والتي ت  تبنيها في   -

  7000تشرين أول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 شكر وتقدير 

نجوواز التقريوور ، كمووا نشووكر  يتقوودم التحووالف األردنوو  للسوويدوا بجزيوول الشووكر لكوول موون سوواهم  وو  الحصووول يلووك المعلومووات وا 
ومورام لقانونية    اتحاد المرأة األردنية والت  قدمت تحليال لعدد من القوانين ، وبالتحديد نشكر المحواميتين ربوا طيبوة اللجنة ا

تعواون موع اي واء وي ووات اللجنوة وبال ماالسة يلك متابعة التاييرات يلك القووانين وتزويود اللجنوة بقوراءات لهوذه التاييورات
نووور اومووام ، وهالووة الشووى. وال بوود موون شووكر للكووادر اوداري  وو  االتحوواد يلووك التنسوويق القانونيوة ونووذكر موونهم حنووان بنووات ، 

الجتمايووات التحووالف ومتابعووة حصووول أي وواء التحووالف يلووك الوثووائق المطلوبووة ، ونتقوودم بشووكر المحاميووة هالووة ياهوود والتوو  
كمووا ال يسووعنا  ال . كتابووة محووور العموول ، وتريووز الريووان لمشوواركتها  وو قامووت بتنسوويق اجتمايووات التحووالف  وو  المرحلووة األولووك

، التقووودم بالشوووكر للتحوووالف األردنووو  لكتابوووة تقريووور الظووول الحووواص باالتفاقيوووة الدوليوووة لحمايوووة حقووووق األشوووخاص ذوي اوياقوووة
 المشاركة    التقرير وتقديم دراسة الحالة الخاصةالتنسيق و  يلك  ومشروع تعزيز المجتمع المدن /األكاديمية لتطوير التعليم

 باستئصال األرحام والت  بذل التحالف جهد كبير     يدادها.

 أعضا  التحالف 

 اتحاد المرأة األردنية  -1
 المنظمة العربية لحقوق االنسان  -2
 جمعية نساء البقعة  -3
 مركز يدالة لحقوق االنسان  -4
 التحالف اوقليم  لتعديل قانون األحوال الشخصية  -5
 اقية االشخاص ذوي االياقة التحالف األردن  لكتابة تقرير الظل التف -6
 الملتقك اونسان  للمرأة -7
 مساواة ااالن  -8
 مركز االرشاد االسري  -9

 نقابة المحامين  -11
 مركز االيالميات االردنيات  -11
 الجمعية االردنية لحقوق االنسان  -12
 جمعية شرق وغر  لتنمية الموراد البشرية  -13
 جمعية االسر التنموية  -14
 المعهد الدول  لت امن النساء  -15
 شركاء االردن مؤسسة  -16
 مركز يمان للدراسات -17
 جمعية المدا يعن ين حقوق االنسان  -18
 جمعية تأهيل السيدات االردنيات  -19
 مؤسسة تمكين  -21
 ب  للدراسات الق ائية والقانون المجل  العر  -21
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 الم الع

 للجنة السيداو والمقدم ، التقرير الحكوم  الخام  2119اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،  -

 ، مسح البطالة    األردن 2111ت العامة ، دائرة االحصاءا -

 مؤشرات النوع االجتماي     التعليم العال  ،  2119دائرة االحصاءات العامة ،  -

 ، واقع العمل    األردن  2111دائرة االحصاءات العامة ، -

 ، مسح الصحة األسرية والسكان  2117دائرة االحصاءات العامة ، -

 تقرير السنوي للديوان ، ال2111ديوان الخدمة المدنية ،  -

 ،تحليل واقع وسياسات العمل    األردن  2111ديوان الخدمة المدنية ،  ،  -


