
 

(A)   GE.12-40267    230112    020212 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيمـا يتعلـق بـالنظر يف               
  األردن: ارير الدوريةالتق

  إضافة    

ردود األردن على قائمة املسائل املقرر تناوهلا فيما يتعلـق بـالنظر يف                 
  *)CEDAW/C/JOR/5(تقريرها الدوري اخلامس 

__________ 

 بتجهيز تقاريرها، مل ُتحّرر هذه الوثيقة رمسيـاً         وفقاً للمعلومات اليت أحيلت إىل الدول األطراف فيما يتعلق          *  
 .قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة

 
 CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

18 January 2012 
 
Original: Arabic 



CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1 

GE.12-40267 2 

ردود اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة علـى القـضايا واألسـئلة                
قييم تقريـر األردن  املوجهة من فريق اللجنة العامل ملا قبل الدورة املعين بت 

  الدوري اخلامس حول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  )CEDAW/C/JOR/Q/5( من قائمة املسائل ١الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  مشاركة املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير    
شاور مع منظمات اجملتمع املـدين      لقد مت إعداد التقرير الوطين الدوري اخلامس بالت         -١
حيـث  ) مرفق قائمة باملنظمات وباحملافظات اليت جرت فيها مشاورات مع اجملتمع احمللـي           (

شاركت هذه املنظمات يف مرحلة اإلعداد من خالل االستجابة املباشرة لألسـئلة املوجهـة              
ـ                الل إليها، ويف التعقيب وإبداء املالحظات على كل جزء من أجزائه، وكـذلك مـن خ

املناقشات اليت متت خالل عدة جلسات عمل مشتركة عقدت بالتعاون والدعم املادي مـن              
منظمات األمم املتحدة العاملة يف األردن، يف العاصمة واحملافظات، وبعـد إعـداد التقريـر              
بالكامل مت عرضه على كافة اجلهات الرمسية ومنظمات اجملتمع املدين ومت تلقي التغذية الراجعة     

  .م اجلهات واألخذ باملالحظات الواردةمن معظ
أما خبصوص عرض التقرير قبل تقدميه على الربملان فقد شارك عدد من أعضاء جملس                -٢

األمة يف إعداد التقرير، ومت تزويد الفريق املِعد للتقرير باملعلومات املطلوبـة عـن مـشاركة            
ظم الربملان نـدوة ألعـضاء      عضوات جملس النواب يف أعمال اإلحتاد الربملاين الدويل، كما ن         

 / يف تـشرين ثـاين     "دور الربملان يف تطبيق االتفاقيـات الدوليـة       "اجمللس وآخرين بعنوان    
ونظـم  .  أوصت بالعمل على مراجعة التحفظات املمكن إزالتها عن االتفاقية         ٢٠٠٨ نوفمرب

فاقيـات  دور الربملان يف تطبيق االت    "مبشاركة أعضاء من جملس األعيان ندوتني األوىل حول         
خـالل   "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة منوذجاً        : الدولية حلقوق اإلنسان  

 / يف شـهر آذار    "التشريعات التمييزية ضد املرأة   "والثانية  . ٢٠٠٨نوفمرب  /شهر تشرين الثاين  
ـ            ٢٠٠٩ مارس ز ، حبثت يف مضامني االتفاقيات الدولية وآليات التنفيذ اخلاصة هبا مع التركي

كما أن فريق املتابعة املشكل من جملس النواب واللجنـة الوطنيـة األردنيـة              . على االتفاقية 
ضد املرأة،  اً  لشؤون املرأة، عمل على مراجعة التشريعات الوطنية لرصد املواد اليت تشكل متييز           

  .تعزيزاً لدور الربملان يف تطبيق االتفاقية
ت اللجنة من رئيس اجمللـس خماطبـة        وقد عرض التقرير على جملس األعيان؛ وتلق        -٣

مبوافقة اجمللس على مضمونه، إال أن هذه املوافقة اعتربت غري رمسية نظراً ألن انعقاد جملـس                
ومل يعرض التقرير النهائي على جملـس النـواب          .األعيان رمسياً مرتبط بوجود جمس النواب     

 الفترة اليت سبقت رفع     بصفته الرمسية وإن كان قد عرض على أعضاء يف اجمللس، حيث أنه يف            
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مت حله يف الرابع والعشرين مـن شـهر         (  التقرير رمسياً إىل اللجنة كان جملس النواب منحالً       
ومت انتخاب أعضاء جملس األمة السادس عشر يف تشرين         ). ٢٠٠٩نوفمرب سنة   /تشرين الثاين 

ات العـام  ديسمرب من ذ/ وعقد أوىل جلساته يف األول من كانون األول     ٢٠١٠نوفمرب  /ثاينال
  .بعد أن كان التقرير قد رفع فعالً

   من قائمة املسائل٢الرد على املسائل املثارة يف الفقرة     

  منح اجلنسية ألبناء وزوج املرأة األردنية املتزوجة من أجنيب    
رغم أن الدستور وقانون اجلنسية األردين ال مييزان ضد املرأة من حيث املبدأ، إال أنه                 -٤

أمام توفري الضمانات القانونية الالزمة لتمتـع املـرأة            سيادية تقف حائالً   وألسباب سياسية 
األردنية باحلق يف منح جنسيتها لزوجها األجنيب أو ألبنائها منه مل تتحقق املـساواة يف هـذا      
اجملال عملياً، وكحل إنساين مت التوافق على تذليل العقبات لتمكني هؤالء من التمتع بـبعض               

 والعمل، والرعاية الـصحية واإلقامـة،      ة واالجتماعية الضرورية كالتعليم،   احلقوق االقتصادي 
  .باستثناء احلق يف اجلنسية وما يترتب عليه من حقوق سياسية

وفيما يتعلق باإلقامة مينح أبناء األردنية املتزوجة من أجنيب وزوجها اإلقامة ملدة سنة               -٥
بتت زواجها من أجـنيب بعقـد زواج        جتدد عند الطلب إذا كانت األم حاضنة ألطفاهلا وأث        

مصدق، وبعد عشر سنوات من أخذ اإلقامة السنوية جتدد اإلقامة ملدة مخس سنوات، كمـا               
يتم إعفاء زوج وأبناء األردنية من غرامات خمالفة أحكام قانون اإلقامة مهما بلغت وغرامات              

 على أنه ال جيـوز      العمل إذا ما عمل أي منهم دون احلصول على إذن اإلقامة فالقانون ينص            
كما أن أبنـاء العـراقيني      . على إذن اإلقامة يف اململكة      استخدام أجنيب إال إذا كان حاصالً     

  . يتمتعون بفرص الدراسة يف املدارس احلكومية جماناً
إن األوضاع السياسية يف املنطقة وتدفق الالجئني وعدم االستقرار يف عدد من الدول               -٦

دون االستجابة ملطالب إعادة النظر يف هذا املوضـوع           قف حائالً العربية الشقيقة ما زالت ت    
  .اتهوقد أبدت احلكومات استعدادها للنظر يف احلاالت اإلنسانية واالستجابة إىل متطلبا

كما أن استمرار األوضاع الصعبة يف األراضي الفلسطينية احملتلة واستمرار حالة عدم              -٧
ع مبئات اآلالف من الفلسطينيني والعراقيني إىل األردن        االستقرار والقتل اليومي يف العراق دف     

على املوارد يف ظل شح شديد وصعوبات اقتصادية متفاقمة، وأثر          اً  ودول اجلوار مما شكل عبئ    
واليوم أضيفت مشكالت جديدة نشأت     .  واجتاهات اجملتمع حيال قضايا املرأة     ولوياتعلى أ 

ليبيا وسوريا واليمن ومصر األمر الذي فـاقم        عن األوضاع يف املنطقة مبا فيها األوضاع يف         
املشكالت وأضاف مشكالت جديدة للنساء بسبب تزايد عدد الزجيات املختلطة والتنـافس            

 املتاحة، كما ضاعف عدة مرات احلاجة إىل خدمات الرعاية          اردعلى فرص العمل وعلى املو    
  . واإلرشاد واملساعدات اإلنسانية وخاصة للنساء واألطفال
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ل قانون األحوال الشخصية شهد قانون األحوال الشخصية للمسلمني العديـد           وحو  -٨
من التعديالت اليت استندت إىل تفسريات واجتهادات متقدمة من شأهنا االرتقاء حبقوق املرأة             

 وذلك بإصدار قـانون     ٢٠١٠يف إطار األسرة، وكان من أمهها التعديالت اليت أجريت عام           
 الذي يعد أحد أهم االجنازات اليت حتققت للمرأة خالل          ٣٦ رقم   تاألحوال الشخصية املؤق  
وقد تضمن هذا القانون عدداً من االجنازات البارزة يف جمال حقوق . مسريهتا للمطالبة حبقوقها

ة، حيث اعترب كل منهما طـرف يف عقـد   أاملرأة أمهها املساواة أمام القانون بني الرجل واملر    
لتكوين أسرة وإجياد نسل، اً بني رجل وامرأة حتل له شرع عقد جالزوا"الزواج بالنص على أن 

وينعقد الزواج بإجياب من أحد اخلاطبني أو وكيله وقبول من اآلخر أو وكيلـه يف جملـس                 
ة طرف يف عقد الزواج كالرجل هلا احلرية التامة يف اختيار الزوج، وال ينعقد    أ، وأن املر  "العقد

  . احلق يف مباشرته بنفسهاالزواج إال برضاها وإرادهتا احلرة وهلا
وأعطى هذا القانون املرأة حق طلب التفريق وإهناء العالقة الزوجية ألسباب جديدة              -٩

، )كان يسمى اخللع يف القانون السابق     (إضافة لألسباب السابقة منها طلب التفريق لالفتداء        
، وللحـبس،   ولعدم اإلنفاق، ولإلعسار عن األنفاق، وللغياب واهلجر، ولإليالء والظهـار         

فللمرأة احلرية التامة واحلق الكامل يف طلب التفريق وإهناء الرابطة الزوجية           . وللشقاق والرتاع 
إذا ما حلق هبا أي ضرر مبا فيها التفريق للعيوب اجلنسية واجلسمية املنفرة ولعقـم الـزوج،                 

الـشأن،  وللعجز عن دفع املهر، ولفقد الزوج، حيث تضمن القانون أحكام تفصيلية يف هذا              
 يف دعاوى الشقاق والرتاع والتفريق حبيـث يكتفـى بالـشهادة            اتمع ختفيف عبء اإلثب   

 سنة لـألم    ١٥بالتسامع املبين على الشهرة يف نطاق حياة الزوجني، ورفع سن احلضانة حىت             
املسلمة، إال أنه قيدها بسبع سنوات لألم غري املسلمة مع ختفيض سن األنثى اليت جيوز ضمها                

  .سنة) ٤٠( السابق نسنة يف حني كانت يف القانو) ٣٠(إىل 
 وغايته تسليف النفقة احملكوم هبـا       "صندوق تسليف النفقة  "كما استحدث القانون      -١٠

احملكوم له أو هلا وهم     (عند تعذر حتصيلها من احملكوم عليه؛ وذلك للحد من معاناة املستحق            
كما أجاز القـانون    .  حتصيل النفقة  وذلك يف حال تعذر   ) غالباً النساء واألطفال وكبار السن    

 خارج اململكة لغايات الزيارة أو اإلقامة غري الدائمة بشروط وضوابط حتافظ            السفر بالصغري 
  .على املصلحة الفضلى للصغري

عن ) سحبه(وحول رفع التحفظات، ما زالت احلركة النسائية تطالب برفع التحفظ             -١١
ما زالت قوى كثرية يف اجملتمع تـرفض        و) ز( و )د(، و )ج(، الفقرات   ١٦ واملادة   ٩/٢املادة  

وتبذل احلكومة واللجنة   . سحب التحفظات بل ينادي بعضها بسحب التصديق على االتفاقية        
الوطنية األردنية لشؤون املرأة جهوداً يف إيضاح بنود االتفاقية وتوافقها مع املبادئ الـشرعية              

ها مع املبادئ النافذة، إال أن إمكانية تغيري        والدستورية وتأكيد عدم تعارض املواد املتحفظ علي      
منط التفكري السائد حالياً يتطلب مزيداً من اجلهد والبحث القانوين والشرعي، كما يتطلـب              

  .  يف جمال التوعيةاجلهوداملزيد من 
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   جوازات السفر والسفر بالطفل برفقة والدته دون إذن األبقانون    
 أي نص يشترط موافقة األب على سفر الطفـل          ال يوجد يف قانون جوازات السفر       -١٢

مبرافقة والدته وإذا ما مورس هذا القيد فقد يكون ناشئاً عن إجراءات إدارية تطالب اللجنـة                
الوطنية األردنية للمرأة بإلغائها حيث أن األصل يف األمور اإلباحة أما القيد فال بد أن يكون                

  .  قطعيئيحبكم قضا

   من قائمة املسائل٣ة يف الفقرة  على املسائل املثارالرد    
لقد تعرضت حمكمة التمييز األردنية هلذا األمر واسـتقرت اجتـهاداهتا علـى أن                -١٣

لقـوانني  املعاهدات واالتفاقيات الدولية بعد سرياهنا يف النظام القانوين األردين تسمو علـى ا         
. ١٩٩٣مرب  نـوف / تـشرين الثـاين    ١٣الصـادر بتاريخ   ) ٩٣٦/١٩٩٣القرار رقم   (احمللية  

  . ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٩تاريخ ) ٣٩٦٥/٢٠٠٣القرار رقم (و
وعن إيراد مثال عن تطبيق القضاء لالتفاقية، ففي سابقة قضائية أصدر قاض صلح يف                -١٤

استند فيه إىل نصوص االتفاقية يف قضية تتعلق بنوع من التمييز عانت منـه فتـاة                اً  الطفيلة قرار 
 ةة حنو استخدام املعاهدات الدولية يف احملاكم، فقد غري فيه اسم فتايشكل خطوة إجيابية وسابق مما

من احلسا يف جنوب اململكة من فلحا إىل مالك حيث ادعت يف دعواها أن التسمية كانت على                 
  .من أنواع التمييز بني الرجل واملرأةاً رأي األب، دون أخذ رأي األم، مما اعتربه القاضي نوع

قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يبني اجلـدول           وحول التعريف باتفا    -١٥
أدناه عدد القضاة واملدعني العامني الذين خضعوا للتدريب على حقـوق اإلنـسان وعلـى               

   :)حسب ما ورد من اجمللس القضائي (٢٠١٠ و٢٠٠٩االتفاقية عام 
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  االتفاقيات
  اضي ق١٥٢   قاضي١٥٠   متعلقة حبقوق اإلنساناتفاقيات
  قاضي واحد   قاضي٢٦   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية

فقد ساعد على تعميم     وحول نشر أو تعميم االتفاقية غري نشرها يف اجلريدة الرمسية،           -١٦
االتفاقية النقاشات اليت دارت أثناء مرحلة التعديالت التشريعية اليت أجريت على العديد مـن       

مع االتفاقيات الدولية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،            القوانني لتتوافق   
 جرى تعديل العديد من القوانني باإلضافة إىل قانون األحوال الشخصية؛ منها قانونـا              حيث

العمل؛ والضمان االجتماعي؛ حيث راعى العديد من اجلوانب لتضمن بيئة عمـل مناسـبة              
 تأمني األمومة، ومسح لألرملة اجلمع بني دخلها من العمل          للمرأة، فقد مت استحداث صندوق    

ويضاف إىل ذلك قـانون العقوبـات       .  من معاش تقاعد مورثها وغريها     اواملبلغ املستحق هل  
وقانون أصول احملاكمات اجلزائية ونظام اخلدمة املدنية وتعديالته واستحداث قانون احلمايـة            

  .شر وغريها من التشريعاتمن العنف األسري وقانون منع االجتار بالب
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ومت اعتماد املعهد القضائي كمرجعية لغايات التدريب يف جمال محاية األسرة بالتنسيق    -١٧
والتعاون مع اجلهات ذات العالقة، حيث مت عقد العديد من ورش العمل التدريبية للـسادة               

يز ضد املـرأة يف     القضاة واملدعني العامني حول تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي          
عن إدخال مادة العنف األسري ضمن منهاج املعهد القضائي،            األردين، فضالً  لقانوينالنظام ا 

إضافة إىل التنسيق مع املعهد القضائي لغايات التدريب على املفاهيم املتصلة بنـوع اجلـنس               
ة األردنية للمرأة وقامت اللجنة الوطني. ملوظفي الفئة العليا من الكادر اإلداري يف وزارة العدل       

وقـد  .  مع إحدى منظمات اجملتمع املدين بإعداد دليل استخدام االتفاقية أمام القضاء     نبالتعاو
تبنت عدة منظمات قضايا منوذجية لتطبيق هذا الدليل من خالل احملامني الذين تلقوا التدريب              

ني يف املهن القانونية    على استخدام هذا الدليل، كما مت توفري برامج تدريبية للمحامني والعامل          
  .  اخلصوصاهبذ

   من قائمة املسائل٤ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    

   املركز الوطين حلقوق اإلنسان دور    
يفرد املركز الوطين حلقوق اإلنسان سنوياً بنداً خاصاً عن حقوق املرأة يف تقريـره                -١٨

 احلال بالنسبة حلقوق اإلنسان جبميع فئاته       السنوي الذي يعترب مرجعاً وطنياً رمسياً لرصد واقع       
 املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان من مجيـع فئـات     ىويستقبل املركز الشكاو  .  اململكة يف

شـكوى مـن    ) ١٩٤( اليت تلقاها املركز من النساء       ىوشرائح اجملتمع، وبلغ عدد الشكاو    
 باإلضافة  - ىشكاو يف املائة من جمموع ال     ٣٤، أي بنسبة    ٢٠٠٩شكوى لعام   ) ٥٧٣( أصل
 يف املائة   ٥٣، أي بنسبة    )٣٠١(طلب مساعدة تلقاها املركز من النساء من أصل         ) ١٦٠( إىل

) ٢٢١( من النساء    ى عدد الشكاو   فقد بلغ  ٢٠١٠ العام   يفأما  . من جمموع طلبات املساعدة   
ويالحظ هنـا  ). ٢٢١(طلب مساعدة من أصل     ) ٧٨( و شكوى،) ٧٧٠(شكوى من أصل    

 ٢٠١٠ املتعلقة باجلنسية لعام     ىسبة مشاركة النساء هو ارتفاع عدد الشكاو      أن سبب تدين ن   
) ٧( فمـن أصـل      روط،بسبب قرار سحب اجلنسية األردنية ملن ال تنطبق عليهم بعض الش          

) ٨( ومن   ٢٠١٠شكوى جنسية لعام    ) ١٤٨( ارتفع العدد إىل     ٢٠٠٩ جنسية لعام    ىشكاو
 مساعدة لنفس احلق، وعادة يطالب رب       طلب) ١٨(طلبات مساعدة للحق يف اجلنسية إىل       

 يف املائـة مـن      ١٧ومت إغالق ما نسبته     . ىاألسرة سواء كان الزوج أو األب هبذه الشكاو       
 يف املائـة مت     ١,٩ و  يف املائة دون نتيجة مرضية؛     ٢,٧ بنجاح، ومت إغالق     ىجمموع الشكاو 

ص املركـز؛    يف املائة كانت خارج اختـصا      ١,٧إغالقها لعدم تعاون مقدمي الشكوى؛ و     
  .  يف املائة قيد املتابعة٥٩,٩و

 املشار إليها أعاله فإن نسبة تضرر املرأة يكـون إمـا            ىومن خالل حتليل الشكاو     -١٩
 تتعلق بانتهاكات تتعرض هلا شخصياً، أو تضررها بصورة         ىبصورة مباشرة من خالل شكاو    

 األب، أو األخ،    غري مباشرة من خالل انتهاكات تعرض هلا احد األقارب مثل الـزوج، أو            



CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1 

7 GE.12-40267 

األخت، مما يدل على وعي املرأة األردنية باحلقوق الـيت جـاءت يف املواثيـق الدوليـة                  أو
والتشريعات الوطنية ذات العالقة، يضاف إىل ذلك اإلرادة السياسية املتمثلة بنـشر وتعزيـز              

 أما عن أنواع الـشكاوى فهـي تتعلـق        . ثقافة احترام حقوق املرأة وال ننسى دور األعالم       
احلق يف اللجوء،   واحلق يف املعاملة اإلنسانية،     و ل،بانتهاكات خمتلفة؛ مثل احلق يف حرية التنق      

احلق يف السالمة اجلـسدية، واحلـق يف   و مالئم،  ياحلق يف مستوى معيش   واحلق يف العمل،    و
  . املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية؛ واحلق يف الرعاية الصحية

 باالستقاللية التامة يف مراقبة التجاوزات اليت تقع على حقوق اإلنسان           ويتمتع املركز   -٢٠
 الـذي نـص يف   ٢٠٠٦ لـسنة  ٥١من خالل قانون املركز الوطين حلقوق اإلنسان رقـم          

كما يتمتع املركز باستقالل تام يف ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والـسياسية            . أ/٦ املادة
ن وال يساءل اجمللس أو أي من أعضائه عن اإلجراءات الـيت           حبقوق اإلنسا  لقةواإلنسانية املتع 

من املـادة علـى     ) ب(وتنص الفقرة   . يتخذها يف حدود اختصاصاته املبينة يف هذا القانون       
ال جيوز تفتيش مقر املركز وفروعه يف اململكة إال بأمر قضائي، وحبضور املدعي العام              "يلي   ما

اطالً دعوة ممثل عن املركز حلضور التفتيش، ويعترب ب        املركز بذلك و   ليغاملختص على أن يتم تب    
يتوىل املركز مراقبة التجاوزات الـيت      "على ما يلي     ٧وتنص املادة   . "كل إجراء خمالف لذلك   

، "تقع على حقوق اإلنسان واحلريات العامة يف اململكة، والسعي لوقف أي جتـاوز عليهـا              
ات أو بيانات أو إحصاءات يراها الزمة        يطلب أي معلوم   أنللمركز  ":  على ما يلي   ٨واملادة  

لتحقيق أهدافه من اجلهات ذات العالقة وعلى هذه اجلهات إجابة الطلـب بـدون إبطـاء                
زيارة مراكـز اإلصـالح     ) أ: (للمركز احلق فيما يلي   ":  على ما يلي   ١٠، واملادة   "تأخري أو

زيارة أي مكان   ) ب( املتبعة؛   ألصولوالتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية األحداث وفق ا       
   ."نه قد جرى أو جتري فيه جتاوزات على حقوق اإلنسانأعام يبلغ عنه 

وحول التمويل يتم تنفيذ املشاريع اليت يقوم هبا املركز واملتعلقة حبقوق اإلنسان مـن             -٢١
نظمات واهليئات التابعة هليئة األمم إضافة إىل املبلغ املخصص للمركز مـن            املاملمولني خاصة   

  .زنة العامة للدولةاملوا

   من قائمة املسائل٥ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
حول تغيري الثقافة والعادات والتقاليد السائدة خللق بيئة مواتية لتغيري القـوانني              - ٢٢

يف هذا الشأن حيث تسعى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون         اً  التمييزية، يلعب اإلعالم دور   
جيايب يف رسم صورة إجيابية للمـرأة       إجيع وسائل اإلعالم ألداء دور      املرأة من خالل تش   

كما تعددت الربامج اإلذاعية واملتلفزة حول هذا       .  النمطية التقليدية  والبللقضاء على الق  
وتعمل اللجنة على أن يتم إشراك املرأة يف مقابالت         . اجلانب من خالل برامج متخصصة    

كما أنـشأت  . مراقبة ما يبث عرب وسائل اإلعالمأو ندوات تشمل كافة املواضيع، ويتم  
 اهلامشي للتنمية البشرية واللجنـة الوطنيـة        ردينإذاعة فرح الناس خاصة بالصندوق األ     
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األردنية لشؤون املرأة ملعاجلة وطرح قضايا املرأة والتنمية مع التركيز على الربامج املوجهة 
الم األخرى لكـل النـشاطات      للشباب، عدا عن متابعة الصحف اليومية ووسائل اإلع       

كما أن املوقـع اإللكتـروين للجنـة الوطنيـة لـشؤون املـرأة              . املتعلقة هبذا اجلانب  
www.women.jo             يعمل على نشر كافة هذه اجلوانب، ويشري لكل مادة إعالمية نـشرت 

وهتتم اللجنة بتدريب اإلعالميني على مراعاة بعد النوع        . حول أي نشاط يف هذا اجلانب     
عي يف ممارستهم للمهنة وبالتعاون مع معهد اإلعالم األردين وتسعى إلدماج النوع االجتما

وتشجع اللجنة كذلك اإلعالم املـساند      .  يف برامج ومقررات ومناهج املعهد     الجتماعيا
لقضايا املرأة حيث أطلقت مبادرات تشجيعية كجائزة اإلعالم املساند للمرأة، وقـد مت             

وتقوم وزارة التربيـة    . ة حترير صحيفة يومية باللغة العربية     مؤخراً تعيني أول امرأة رئيس    
 التوعية وإدماج مفهوم النوع االجتماعي وقيم ومبادئ حقـوق          الوالتعليم جبهود يف جم   

  . اإلنسان للطلبة يف خمتلف مدارس اململكة

   من قائمة املسائل٦ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    

   ضد املرأةالعنف    
يتعلق جبرمية االغتصاب الزوجي فقانون العقوبات جيرم كل إيـذاء، ويعاقـب            فيما    -٢٣

عليه؛ مبا فيه إيذاء الزوج البدين واجلنسي والنفسي لزوجته، ولكنه ال يصنف املواقعة اجلنسية              
. بدون رضا الزوجة على أهنا اغتصاب وال يرتب على ذلك العقوبة املقررة جلرمية االغتصاب             

  . عية تعترب املواقعة باإلكراه وباإليذاء ضرر يربر طلب التفريق الشراكمكما أن احمل
زالـت    من قانون العقوبات فاحلركة النسائية مـا       ٣٠٨أما فيما يتعلق بإلغاء املادة        -٢٤

تطالب بإلغائها ورغم عدم االستجابة هلذا املطلب، فقد مت التشدد يف التأكد من رضا الضحية       
 ومحاية حقوقها، ويتمسك البعض بأن وجود هذا النص يف          التام والصحيح بالزواج من اجلاين    

ظل الثقافة السائدة ميثل خمرجاً للعديد من النساء يف مواجهة العنف األسري الناشـئ عـن                
  .اجلرائم املرتكبة بذريعة الدفاع عن الشرف

وحول السؤال املتعلق بإنشاء حمكمة متخصصة يف العنف األسري؛ فقد مت استحداث    -٢٥
ألسرة يف عدد من قصور العدل يف كل من إربد، والسلط، والكـرك، وعجلـون،               أجنحة ا 

عمان وحمكمة اجلنايات الكربى، ويـضم      /العبديل/ومادبا والزرقاء، باإلضافة إىل قصر العدل     
  . األحداث، وغرفة خاصة بقضايا العنف األسرياكمةاجلناح غرفة خاصة مبح

سري تعفي اجلناة من العقوبة، فإن هذه       وحول توضيح ما إذا كانت جلان الوفاق األ         -٢٦
ألحكام قانون احلماية من العنف األسري الذي خيتص يف بعـض           اً  اللجان تعمل وتؤلف وفق   

مثل جرائم القتـل    (اجلنح وال خيتص يف اجلنايات اليت تقع ضمن اختصاص حمكمة اجلنايات            
وتتوىل ). رائم واخلطف اجلنائي وحىت الشروع يف هذه اجل       لعرضوجرائم االغتصاب وهتك ا   
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جلان الوفاق األسري بذل مساعي اإلصالح والتوفيق بني أفراد األسرة يف قضايا اجلنح فقـط         
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ جيب موافقة الطرفني احلرة على اإلحالة            ) اإليذاء البسيط (

أما بالنـسبة ملوضـوع فـرض العقوبـة         . وشروطهإىل جلان الوفاق األسري وعلى الصلح       
متلك  ألحكام القانون فهو من اختصاص القضاء حصراً وال       اً  اإلعفاء أو التخفيف منها وفق     أو

  . جلان الوفاق األسري مثل هذه الصالحيات

   ٢٠١٠-٢٠٠٨ عن عقوبات فرضت على اجلناة ما بني عامي معلومات    
 حكمت حمكمة اجلنايات الكربى على شـاب        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٣١يف   •

   ؛ونصف بعد إدانته جبناية اغتصاب ابنة شقيقتهاً  عام٢٢شاقة مدة باألشغال ال
 تـشرين   ٢٨ جنايات كـربى تـاريخ       ٤٩/٢٠١٠ويف حكم يف قضية قتل رقم        •

 مل تكن على    اً عام ١٧أكتوبر أكدت احملكمة على أن أفعال املغدورة البالغة         /األول
يستفيد  تهم الجانب من اخلطورة جتعل املتهم بسورة غضب شديد، وبالتايل فإن امل    

 ١٥  باألشغال الشاقة مدة   ه وحكمت علي  ٩٨من املخفف املنصوص عليه يف املادة       
  ؛ سنوات١٠سنة والرسوم، وإلسقاط احلق الشخصي خفضت العقوبة إىل 

 جنايات كربى، حكمت احملكمة على      ٢٧٣/٢٠١٠وكذلك احلال يف القرار رقم       •
  ؛ سنوات١٠اجملرم باألشغال الشاقة مدة 

 قضية هتك عرض طفلة حكمت حمكمة اجلنايات الكربى يف القـرار  ويف حكم يف   •
 على اجملرم باألشغال الشاقة مدة أربع سنوات والرسوم، هذا          ١٠٩٤/٢٠١٠ رقم

  .باإلضافة ألحكام سيتم اإلشارة إليها الحقاً

   من قائمة املسائل٧ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
بري املتخذة لضمان وصل الفتيـات والنـساء إىل         وحول إعطاء معلومات عن التدا      -٢٧

احلماية وإمكانية التعويض عن األضرار النامجة عن العنف، تشدد عقوبة اجلنايات يف حاالت             
وفق ما ورد يف قانون العقوبات حبيث يضاف إليها من ثلثها إىل نصفها إذا اقترفها شخصان                

بوا على إجراء الفحش به، أو إذا أصيب         مقاومة املعتدى عليه أو تعاق     علىأو أكثر يف التغلب     
، ٣٠٤ووفق املادة   . املعتدى عليه مبرض جنسي أو كانت املعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارهتا          

جتاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارهتا أو تـسبب  اً كل من خدع بكر   
ن ستة أشهر إىل ثالث  باحلبس م-شد أ يستوجب عقوبة   ال إذا كان فعله     -يف محلها عوقب    

ويف مجيع األحوال ينص القانون على حق       . بكارهتا) التعويض العادل (سنوات ويلزم بضمان    
املتضررة يف املطالبة بالتعويض وذلك بعد اختاذ صفة املدعي باحلق الشخصي بعـد التقـدم               

  . بالشكوى اجلزائية أمام اجلهة القضائية املختصة
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على  نة الوطنية األردنية للمرأة، كما ورد يف التقرير،       يعمل مكتب الشكاوى يف اللج      -٢٨
استقبال الشكاوى جبميع أنواعها واملتعلقة حباالت العنف والتمييز الذي تتعرض له النـساء              
سواء على صعيد األسرة أو العمل أو يف احلياة العامة من طالبيها من كافة حمافظات اململكة،                

ـ        حيث يتم تقدمي الشكاوى بكافة الطرق س       اً واء احلضور إىل مقر املكتب أو االتصال هاتفي
املراسلة عرب املوقع والربيد االلكتروين والفاكس وصندوق بريد اللجنة، وكذلك توفري خط        أو

ويقدم املكتب االستشارة االجتماعية والقانونيـة  ). ٢٤/٧/٣٦٥خط مساعدة جماين    (هاتف  
  . إحالتها إىل جهة شريكةوالنفسية األولية ومن مث يقوم بتوثيق الشكوى ومن مث

 مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية وغري حكومية، ومت         ٦٢وقام املكتب بتوقيع      - ٢٩
إنشاء قاعدة بيانات موحدة كسجل وطين لرصد مجيع حاالت العنف ضد املرأة وتوحيـد              

مجعية معهـد تـضامن     : اجلهات املشتركة يف السجل الوطين    (البيانات ومنع االزدواجية    
وبلـغ عـدد الـشكاوى      ).  وزارة العمـل   ألسرة،يزان، معهد العناية بصحة ا    النساء، م 

) ٧٨٠ (٢٠١١شكوى، ويف عـام     ) ٥٣٣ (٢٠١٠شكوى، ويف   ) ٥٨٧ (٢٠٠٩  لعام
 يف املائة من احلاالت عانت مـن العنـف اجلـسدي            ٤٧  شكوى، وبعد التحليل تبني أن    

قتصادي، أما نسبة اللوايت     يف املائة من العنف اال     ١٥ يف املائة من العنف اجلنسي،       ١٦  يليه
 يف املائة مـن الـسيدات   ٨٠ يف املائة، مت مساعدة     ٨عانني من العنف النفسي فقد كانت       

وقامت اللجنة بتأسيس شبكة مناهضة العنف      .  يف املائة ما زالت قضاياهم قيد املتابعة       ٢٠و
كومية ميثلون هيئات ومؤسسات ودوائر ح    اً   عضو ٨٢وتضم شبكة مشعة    ) مشعة(ضد املرأة   

 العنف ضد املرأة بشكل مباشر أو غـري مباشـر، وهتـدف        بقضاياومنظمات أهلية معنية    
الشبكة لتنسيق اجلهود الوطنية، وتطوير أفضل املمارسات، بغرض الوصول إىل جمتمع خالٍ            

  .من العنف، ونساء آمنات، متمتعات بالكرامة اإلنسانية والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص
ىل ما ورد يف التقرير حول دار الوفاق األسري التابعة لـوزارة التنميـة              وباإلضافة إ   -٣٠

 واليت نفذهتا   "بيوت صديقة " ومشروع   "بداية جديدة "االجتماعية وغريها نشري إىل مشروعي      
منظمات غري حكومية مبشاركة عدة جهات رمسية وأهلية أعضاء يف شبكة مشعة هبدف إجياد              

كان مناسب وآمن للنساء اللوايت يتعرضن للعنف أو حملاولة          وتوفري بيئة وم   ىحلول طويلة املد  
القتل بداعي الشرف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إىل توفري بـرامج تأهيـل               
وفرص عمل هلن لتمكينهن من مواصلة حياهتن بشكل طبيعي ومن خالل التحويل من قبـل               

هددات ومنـها    النساء املعنفات أو امل    ىواجلهات املختلفة الرمسية واألهلية اليت تستقبل شكا      
  .  املرأة التابع للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأةىبشكل خاص مكتب شكاو

وحول اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة الثقافة اجملتمعية اليت متنع النساء من التبليغ عن               -٣١
لـشكاوى كمكتـب    العنف، سبقت اإلشارة إىل أنه تتوفر جهات عدة من خالل استقبال ا           

الشكوى يف اللجنة مما يسهل وصول املرأة إىل جهة تعامل الشكوى من ناحية بسرية تامـة                
 على مجيع املستويات عدا عن دورها التوعوي يف هذا اجملال، وتعمـل             ةوتساهم يف املساعد  

العديد من منظمات اجملتمع املدين على تقدمي املساعدة القانونيـة للمعنفـات والترافـع يف               
  . اياهن أمام احملاكمقض
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متتع مجيـع   "ويف جمال احلماية القانونية ينص قانون احلماية من العنف األسري على              -٣٢
اإلجراءات واملعلومات املتعلقة بقضايا العنف األسري اليت تنظر أمام أي جهة ذات عالقـة              

 املبلّـغ بعـدم     يلتزم املوظفون املكلفون بضمان محاية    "، و "يف ذلك احملاكم بالسرية التامة     مبا
اإلفصاح عن امسه وهويته إال إذا تطلبت اإلجراءات القضائية غري ذلك وذلك حتـت طائلـة    

 مما يسهل الوصول للعدالة للمعنفة، وعلى أي من مقدمي اخلدمات الطبية            "املسؤولية القانونية 
ل علمـه   أو االجتماعية أو التعليمية من القطاعني العام أو اخلاص إبالغ اجلهات املختصة حا            

وعلى املوظفني املكلفني اختـاذ     .  عنف وإشعاره أهنا نامجة عن عنف أسري       رمشاهدته أثا  أو
اإلجراءات الالزمة لضمان سالمة املتضرر من أفراد األسرة حال علمهم بأي مـن قـضايا               
العنف األسري مع ما نص عليه القانون من تدابري محاية احترازية لـضمان عـدم التعـرض     

 عليه بعدم التعرض للمتضرر أو أي من        ىن أفراد األسرة كتعهد من املشتك     مللمتضرر أو أي    
  :أفراد األسرة ويف حال وجود خطر وميكن اختاذ أي من اإلجراءات التالية

 ساعة إذا   ٤٨ عليه بدخول البيت األسري ملدة ال تزيد على        ىعدم السماح للمشتك   '١'
  ؛ من أفراد األسرةمل يكن هناك وسيلة أخرى لتأمني احلماية للمتضرر أو أي

حد أ ساعة يف إدارة محاية األسرة أو ٢٤ عليه ملدة ال تزيد على  ىاالحتفاظ باملشتك  '٢'
سرة إذا تعـذر اختـاذ      اية للمتضرر، أو ألي من أفراد األ      أقسامها حلني تأمني احلم   

  .اإلجراء املشار إليه
اء، فقد  وحول اخلطوات املتخذة جلمع البيانات بشكل منهجي عن العنف ضد النس            -٣٣

مت يف هذا اجملال التوقيع على مذكرة تفاهم بني اجلهات املعنية واملتعاملة بشكل مباشـر مـع             
كل من وزارة الداخلية؛ ووزارة التنمية االجتماعية؛ ومديرية األمن يف قضايا العنف ضد املرأة    

ردنية لـشؤون    األسرة؛ واملركز الوطين حلقوق اإلنسان؛ واللجنة الوطنية األ        محايةإدارة  /العام
وعلـى إثرهـا مت   . املرأة، هتدف إىل تطوير العمل وتنسيق اجلهود اليت تصب يف هذا اجملـال    

 هذه اجلهات تعمل على تطوير وتنسيق اجلهـود         نتشكيل جلنة مؤلفة من ضباط ارتباط ميثلو      
 املتبعة وتيسري الوصول للجهة مقدمة اخلدمة وتبـادل املعلومـات           تومنهجية العمل واآلليا  

ؤشرات الرقمية بني األطراف املتعاملة مع هذا املوضوع، حيث مت إصدار نشرات تتضمن             وامل
وخالل الفترة املقبلة سيتم    . اخلدمات اليت تقدمها كل جهة؛ مع إدراج عناوين هذه اجلهات         

كما يـسعى الفريـق     . إطالق مرصد وطين حلقوق املرأة كأحد خمرجات عمل هذه اللجنة         
  .  العنف إىل توفري البيانات ذات الصلة بالعنف ضد املرأةالوطين حلماية األسرة من

   من قائمة املسائل٨ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
 من قانون العقوبات لضمان تقدمي مرتكيب اجلرائم بالعمد مـع           ٩٨وحول إلغاء املادة      -٣٤

عذر املخفف فاعل   يستفيد من ال  ":  على ما يلي   ٩٨ تنص املادة    "جرائم الشرف "سبق اإلصرار   
اجلرمية الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غري حمق وعلى جانب من اخلطورة                
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تتعلق   ويتضح أن هذه املادة ال تتعلق جبنس الضحية أو جنس اجلاين كما أهنا ال              "هأتاه اجملين علي  
؛ ولكنها تـسمح    باجلرائم املرتكبة مع سبق اإلصرار أو العمد، وهي ال تنص على عقوبة حمددة            

بتخفيف العقوبة إذا توفرت شروط ذلك مجيعها وأمجعت األحكام الصادرة يف اجلـرائم ذات              
 على أن حكم هذه املادة ال يطبـق علـى           ٢٠١٠ الشرف خالل العام     ئمالصلة مبا يسمى جرا   

  .  املعدلة تعترب هي الواجبة التطبيق دون غريها٣٤٠يسمى جرائم الشرف ألن املادة  ما
 سبب ختفيف العقوبة وعلته والذي راعته هذه املادة هو حالة االنفعال والغضب             إن  -٣٥

الطارئة اليت جتتاح نفس اجلاين وتضيق من جمال حريته يف االختيار إثر املفاجأة، فإذا انقـضى           
وعلى العمـوم   . وقت وزالت فيه هذه احلالة مل يعد هناك من موجب لبقاء السبب املخفف            

 الفعل اجملرم يف احلال أو عدم حصوله مسألة موضوعية متروك أمرها             أو قتلفتقدير حصول ال  
كما أن األحوال اليت تثري االنفعال أو هتيج العواطف ال تعدم املسؤولية وال تنقصها              . للقاضي

؛ ولكن هذه األحوال تعتـرب      وليس من أثرها إزالة وصف اجلرمية عن الفعل أو اإلعفاء مطلقاً          
  . فقطةلعقوبمن الظروف املخففة ل

 ٢٠١٠هذا ويف ما يسمى جرائم الشرف مل يتم األخذ بالعذر املخفف خالل العـام                 -٣٦
على هذه  ) ٩٨(و) ٩٧(يف أي حكم من أحكام احملاكم بسبب استبعاد تطبيق نص املادتني             وال

من قانون العقوبات على    ) ٩٨(اجلرائم وهو ما أيدته حمكمة التمييز اليت اعتربت أن تطبيق املادة            
اليت ) ٣٤٠( الشرف خمالف للقانون إذا مت دون التحقق من توافر شروط املادة             رائميسمى ج ما  

يف "تعد النص اخلاص الذي يقدم يف التطبيق على النص العام، ونص قرار حملكمة التمييز على أنه             
 يفنا أو احلالة املعروضة مل يرد يف ملف الدعوى ما يشري إىل أن القتل قد مت حبالة التلبس جبرمية الز

  :ويف هذا اجملال. "فراش غري مشروع وبالتايل فإن اجلاين ال يستفيد من العذر املخفف
مكررة لقانون العقوبات واليت من خالهلا مت اسـتبعاد         ) ٣٤٥(لقد مت إضافة املادة      •

من االستفادة من العذر املخفف املنـصوص عليـه يف          ) جرائم الشرف (يسمى   ما
 ٣٤٠بق على الفاعل الشروط املنصوص عليها يف املادة    إذا مل تنط   ٩٨ و ٩٧املادتني  

   ؛من قانون العقوبات
الذي كان منصوصاً عليه قبل تعـديل       (كما تشري سجالت احملاكم أن العذر احملل         •

مل يطبق سوى يف قضية واحدة فقط منذ تاريخ سن الـنص وحـىت              ) ٣٤٠ املادة
  . هئتاريخ إلغا

 ٨قانون دائـم مبوجـب القـانون رقـم           واعتمد التعديل ك   ٣٤٠مت تعديل املادة     •
 وعليه مت إلغاء العذر احملل الذي كان يعفي الرجل من العقاب يف حالة              ٢٠١١ لسنة

  ؛مفاجأة إحدى حمارمه يف حالة تلبس جبرمية الزنا
لقد مت استحداث هيئة قضائية متخصصة يف حمكمة اجلنايات الكربى لنظر القضايا             •

ت بدافع الشرف، إضافة إىل عقد دورات تدريبيـة         اليت يتم االدعاء فيها أهنا ارتكب     
عديدة للسادة القضاة واملدعني العامني حول التعديالت اجلديدة اليت أدخلت على           

  ؛قانون العقوبات
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تشري إحصائيات قرارات احملاكم الصادرة يف قضايا القتل اليت مت االدعاء فيها أهنـا               •
 املخففة مل تقل عـن احلـبس        وقعت بدافع الشرف واليت مت األخذ فيها باألسباب       

إىل إسقاط عائلة اجملين عليها حقهم الشخصي عن اجلـاين،          اً  استناد(عشر سنوات   
 املشكلة من خالل النص على عـدم جـواز       هوتطالب اهليئات النسائية مبعاجلة هذ    

األخذ بإسقاط احلق الشخصي كسبب خمفف للعقوبة إذا كان اجلاين واجملين عليها            
   ؛)من عائلة واحدة

يف اً   أصدرت حمكمة اجلنايات الكربى حكم     ٢٠١١يف حكم حديث يف هذا العام        •
حىت املوت حبق شاب أقدم على قتل شـقيقتيه وابنـة           اً  جلسة علنية باإلعدام شنق   

  .إحدامها بعد جترميه جبناية القتل العمد مكررة ثالث مرات

   من قائمة املسائل٩ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    

   االجتار بالبشراقضاي    
بلغ عدد القضايا اليت مت تصنيفها على أهنا جرائم االجتـار باألشـخاص والـيت مت                  -٣٧

ونورد أدناه أمثلة على .  قضية منها مخس قضايا ال زالت قيد النظر١٥، ٢٠٠٩تسجيلها عام 
مات العقوبات اليت قضت هبا حمكمة الدرجة األوىل يف مثل هذا النوع من القضايا وفق املعلو              

  :  ميزانرنامجاملستقاة من ب
ما قضت به حمكمة جنايات عمان يف إحدى القضايا بتجرمي املتهم جبناية االجتـار               '١'

 ج من قانون االجتار بالبشر مكرر مـرتني، وعمـالً         /٣ألحكام املادة   اً  بالبشر وفق 
دة  من قانون االجتار بالبشر باحلكم عليه باألشغال الشاقة املؤقتة مل          ٩بأحكام املادة   

  ؛ آالف دينار والرسوم عن كل جرمسةثالث سنوات وغرامة قدرها مخ
ما قضت به حمكمة جنايات الزرقاء بتجرمي املتهم جبناية استقطاب من هـم دون               '٢'

أ مـن قـانون     /٩بأحكام املادة     الثامنة عشرة من العمر بغرض استغالهلم، وعمالً      
دة ثالث سنوات وغرامة قدرها االجتار بالبشر احلكم عليه باألشغال الشاقة املؤقتة مل    

   ؛مخسة آالف دينار والرسوم
ما قضت به حمكمة بداية جزاء مشال عمان بإدانة الضنينة جبرم االجتار بالبشر حبدود      '٣'

بذات املادة احلكم باحلبس مدة ستة         من قانون االجتار بالبشر وعمالً     ١/أ/٣املادة  
   ؛أشهر والرسوم

 بإدانة املشتكى عليه جبرم نقـل أشـخاص         ما قضت به حمكمة بداية جزاء املفرق       '٤'
 مـن قـانون     ١/أ/٣ألحكام املادة   اً  بغرض استغالهلم بطريق احليلة واخلداع خالف     

 من ذات القانون احلكم باحلبس مدة سـتة         ٨بأحكام املادة     االجتار بالبشر وعمالً  
  . أشهر والرسوم
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باألشـخاص وذلـك    وعن عدد القضايا اليت مت تصنيفها على أهنا جرائم االجتـار              -٣٨
 قـضايا  ١٠ قـضية، منـها   ٢٥ وفق ما ورد من برنامج ميزان، بلغ هذا العدد        ٢٠١٠ عام
ونورد أدناه أمثلة على العقوبات اليت قضت هبا حمكمة الدرجة األوىل يف            . زالت قيد النظر   ال

  :امثل هذا النوع من القضاي
بأحكـام    ما قضت به حمكمة اجلنايات الكربى يف إحـدى القـضايا، وعمـالً             '١'

 من قانون منع االجتار بالبـشر، مبعاقبـة         ٢/٣/ب و أ/٩ب، واملادة    و ٢/أ/٣ املادة
اجملرمني باحلكم عليهم باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ثالث سنوات وغرامة قـدرها            

  ؛مخسة آالف دينار والرسوم لكل واحد منهم
اً خاص خالف ما قضت به حمكمة بداية جزاء عمان باإلدانة جبرم إيواء واستغالل أش            '٢'

  . من قانون منع االجتار بالبشر واحلكم باحلبس مدة ستة أشهر١/أ/٣ألحكام املادة 

   من قائمة املسائل١٠ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
شكّل فوز سيدة بانتخابات غرف التجارة ونيلها أعلى األصوات يف انتخابات غرفة              -٣٩

 كانون  ١٢ انتخابات غرف الصناعة اليت جرت يف        جتارة عمان، حافزاً ألربع سيدات خلوض     
، فازت منهن ثالث اثنتان عن عمان والثالثة عن مدينة الزرقاء وسـط  ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

  . يف املائة٨٠منافسة شديدة مل يشهدها القطاع الصناعي، إذ بلغت نسبة التصويت حنو 

   االنتخاب جمللس النوابقانون    
 مقاعـد   ٦ن االتفاقية رفع عدد املقاعد املخصصة للنساء من          م ٤مع املادة   اً  انسجام  -٤٠
 فازت سيدة من خارج حصة املقاعد املخصـصة         ٢٠١٠؛ ويف انتخابات عام     اً مقعد ١٢ إىل

 جمموع أعضاء جملس النواب ١٢٠ نائبة من أصل ١٣للنساء ليصل عدد السيدات النواب إىل     
اً  عـضو  ٦٠لس األعيان الذي يـضم       سيدات يف جم   ٧ مع تعيني    ، يف املائة  ١١بنسبة تقارب   

واستمرت نسبة مشاركة املـرأة يف اجلهـاز        .  سيدة ٢٠ليصل عدد السيدات يف الربملان إىل       
 / قاضـيات حـىت شـهر أيلـول        ١٠٧القضائي باالرتفاع على مدى السنوات لتصل إىل        

 نائب عام، ورئـيس     ب يف املائة؛ منهن من تشغل منص      ١٢,٦ ب بنسبة تقدر    ٢٠١١ سبتمرب
ة بداية عمان، ومدعي عام ومساعد رئيس النيابات، إال أن تويل منصب قاض شرعي               حمكم

أمـا  .  أمام املـرأة   للقضايا اخلاصة باألحوال الشخصية للمسلمني واملسيحيني ال زال مغلقاً        
بالنسبة لألحزاب السياسية هناك إطار عام حدده القانون لتأسيس احلزب وممارسة نـشاطه             

العدالة واملساواة دون أية قيود تتعلق بنوع اجلنس مع إمكانية إصدار           ألحكام الدستور و  اً  فقو
أنظمة تدعم مشاركة املرأة يف املراكز املتقدمة يف احلزب من خالل الدعم املـادي املقـدم                

وتتضمن مسودة قانون االنتخاب اقتراح االنتخاب بالقائمة النسبية، إضافة         . لألحزاب خاصة 
  . نساء أو تضم نسبة معينة من النساء يف عضويتها لألحزاب اليت ترشحفزإىل حوا
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 فقد زاد نسبة املقاعد املخصصة للمرأة يف        ٢٠١١أما مشروع قانون البلديات لعام        -٤١
 يف املائة على األقل مع إمكانية التنافس علـى بـاقي   ٢٥ يف املائة إىل ٢٠اجملالس البلدية من    

 إلجراء انتخابات بلدية سيعلن عـن  بة استعداداًاملقاعد، هذا وقد مت حل اجملالس البلدية املنتخ  
  . يف غضون األسابيع القادمةدهاموع
وتراوح متثيل النساء يف جملس الوزراء بني وزيرة إىل أربع وزيـرات، ويف تـشكيلة                 -٤٢

اجمللس احلايل هناك سيدتان تشغالن مناصب وزارية؛ وزيرة التعليم العايل والبحث العلمـي؛             
  .جتماعيةووزيرة التنمية اال

وحول ما اختذ من خطوات لزيادة عدد النساء يف قوائم الناخبني واملرشحني لـدعم                -٤٣
املرأة للترشح لالنتخابات، تنفذ وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنيـة             
برناجماً مكثفاً متعدد األهداف والوسائل لدعم مشاركة املرأة يف االنتخابـات مـن خـالل              

 واملتكون من اجلهتني املذكورتني وعدد كبري من        "االئتالف الوطين لدعم املرأة باالنتخابات    "
الشركاء كاملنظمات غري احلكومية واحلركات النسائية، واجملتمع املدين والقطـاع الرمسـي            

وقد مت عقد مؤمتر لإلعالن عن خطة عمل االئتالف الوطين لدعم املرأة            . والوزارات املختلفة 
 تقوده اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، حبضور ممـثالت اهليئـات            الذينتخابات  يف اال 

النسائية الرئيسة، للسعي ألن تصل نسبة متثيل املرأة يف الربملان وعرب التنافس احلـر وحـصة                
  . يف املائة٣٠املقاعد املخصصة للنساء إىل 

الوزراء ضم اهليئات النـسائية   مت عقد لقاء مع رئيس ٢٠١٠ومبناسبة انتخابات عام    -٤٤
، ودعم املرأة باالنتخابـات،     وانتخاباًاً  حبث يف سبل حتفيز مشاركة املرأة باالنتخابات ترشح       

، وأبرز العقبات اليت تعترض طريـق النـساء         وانتخاباًاً  وسبل حتفيز املشاركة الشعبية ترشح    
يفية حتفيز مـشاركة    ومت وضع خطة عمل قدمت إىل احلكومة حول ك        . لربملانللوصول إىل ا  

كما حبـث   .املرأة باالنتخابات، وحبث إمكانية دعمها هبذا الشأن عرب وزارة التنمية السياسية          
فيه توزيع مهام ومسؤوليات كل هيئة نسائية بتنفيذ خطة االئتالف الـوطين لـدعم املـرأة                

ة هلا فيها تأثري    باالنتخابات، يف أن تتوىل كل هيئة نسائية تنفيذ أنشطتها االنتخابية بكل حمافظ           
وتقسم خطـة   . وتواجد، ما يساعدهن على قياس مدى جناح كل هيئة يف منطقتها اجلغرافية           

االئتالف الوطين لدعم املرأة يف االنتخابات إىل ثالث مراحل قبل وأثناء وبعد االنتخابات، إذ              
 اإلجرائية والتسجيل والتوعية واحتساب حـصة املقاعـد         مورركزت املرحلة األوىل على األ    

املخصصة للنساء، فيما املرحلة الثانية تتمثل يف العمل على هتيئة الناخبات والرأي العام علـى               
كما ركزت  . أمهية دعم ومشاركة املرأة، وعلى كيفية اختيار املرشحات، وكيفية استعدادهن         

 وإعداد الربنامج االنتخـايب، وبطاقـة التعريـف         ية،على برامج التدريب والدعاية االنتخاب    
باملرشحة، والترويج هلا بكل الوسائل مبا فيه عرب املوقع االلكتروين للجنة الوطنيـة لـشؤون               

أما املرحلة األخرية بعد إعالن النتائج واالحتفال بالفائزات، فقد أعدت فيهـا خطـة              . املرأة
  . املرأةاضايللتواصل معهن بصورة مؤسسية ومستمرة لدعم ق
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   من قائمة املسائل١١ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
فيما يتعلق بتقليل نسبة أمية الفتيات، ُتتبع االستراتيجيات والسياسات التالية من أجل      -٤٥

 وتنظم من خالل قانون     "التعليم للجميع "مكافحة األمية، وهي تنبثق من رؤية وجتسيد مبدأ         
 وتعديالته، حيث تقوم الوزارة باختاذ جمموعة من        ١٩٩٤ لسنة   ٣م رقم   وزارة التربية والتعلي  

 من خالل منهج متكامل للملتحقني بالربنامج للحد من تسرب الفتيـات يف مراكـز          تدابريال
  : تعليم الكبار وحمو األمية أمهها

   ؛املرونة يف الدوام ومراعاة الظروف االجتماعية للملتحقات •
   ؛فيزية للدارسات مثل الرحالت واألنشطة املهنية التعليميةختصيص أنشطة ال منهجية وحت •
تصفيف الـشعر واألعمـال   (عقد دورات مهنية متخصصة للدارسات ذات أمهية         •

   ؛)اليدوية واملرتلية وغريها
   ؛متابعة امللتحقات من خالل البيئة االجتماعية احمليطة من صديقات وجريان •
مجيع النواحي االجتماعيـة واالقتـصادية      عقد حماضرات تثقيفية ألمهية التعليم يف        •

  . والصحية وغريها

   تعليم الكبار وحمو األمية برنامج    
 يف املائة أو    ٥لتصل إىل   اً   يف املائة سنوي   ١ إىل   ٠,٥يهدف إىل ختفيض نسبة األمية بني         -٤٦

ري ، وتوفري فرص تعليمية مناسبة لإلناث، ورفع املستوى الثقايف والعلمي، وتوف          ٢٠١٥أقل عام   
كما وتعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير وحتسني منهجية التعلـيم  . فرص عمل مناسبة هلن  

 من خالل تطوير املناهج وذلك للوصول إىل منهج تقين متطـور يلـيب احتياجـات                الربنامجب
الدارسني التعليمية من خالل املواد الدراسية املناسبة، باإلضافة ملهارات اسـتخدام احلاسـوب             

  . كما يقدم الربنامج للملتحقني به الكتب والقرطاسية وبعض احلوافز جماناًاإلنكليزيةغة والل

   وأساليب التعلمطرق    
  :عملت وزارة التربية والتعليم يف هذا اجملال بأسلوبني مها  -٤٧
يتمثل يف توفري التعليم األساسي اجملاين واإللزامي لعشر سنوات         : األسلوب الوقائي  '١'

تمع الذين هم يف سن التعليم املدرسي من سن الـسادسة وحـىت             جلميع أفراد اجمل  
  ؛السادسة عشرة

: يقسم هذا الربنامج من حيث املستوى التعليمي إىل مرحلتني        : األسلوب العالجي  '٢'
 شهراً أو عامني دراسـيني      ١٦األوىل تسمى مرحلة املبتدئني، ومدة الدراسة فيها        

 الصف الرابع األساسي، والثانيـة      مينح املتخرج منها شهادة دراسية تعادل شهادة      
 شهراً أو عامني دراسـيني ميـنح        ١٦تسمى مرحلة املتابعني، ومدة الدراسة فيها       

  .املتخرج منها شهادة تعادل شهادة الصف السادس األساسي
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   امللتحقات بالربنامج عدد    
قات هبا  يبني اجلدول أدناه عدد مراكز تعليم الكبار وحمو األمية لإلناث وعدد امللتح             -٤٨

  :  ولغاية اآلن٢٠٠٤منذ عام 
 عدد امللتحقات  مراكز اإلناث   الدراسيالعام

٣٤١٥  ٢٩١  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٣١٦٣  ٢٤٥  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٤٨٠٩  ٣٧٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٦٠٠٢  ٤١٢  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٥٧٤٥  ٤٨٢  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

   الدراسات املرتلية برنامج    
لإلناث اللوايت حتول ظـروفهن     يهدف هذا الربنامج إىل توفري فرص تعليمية مناسبة           -٤٩

االجتماعية دون االلتحاق باملدارس، وذلك لرفع املستوى الثقايف والعلمي لديهن وفتح اجملال            
أمامهن ملتابعة دراستهن األكادميية، ويهدف هذا الربنامج كذلك إىل تطبيق مفهـوم التربيـة      

ج أن يتقدم المتحان شهادة     املستدامة والتعلم الذايت، ويستطيع الدارس من خالل هذا الربنام        
ويبني اجلدول أدناه عدد مراكز تعليم الكبار وحمو األميـة لإلنـاث            . الدراسة الثانوية العامة  

  . ولغاية اآلن٢٠٠٤وعدد امللتحقات هبا منذ عام 
  عدد امللتحقات   الدراسيالعام

٦١٩  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٧١٧  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٤٦٦  ٢٠٠٦/٢٠٠٧  
٥٥٧  ٢٠٠٧/٢٠٠٨  
٦٢٧  ٢٠٠٨/٢٠٠٩  

   مراكز الدراسات املسائية برنامج    
يهدف هذا الربنامج إىل توفري فرص تعليمية مناسبة لإلناث اللوايت حتول ظـروفهن               -٥٠

االجتماعية دون االلتحاق باملدارس، ورفع املستوى الثقايف والعلمي لديهن، وفتح اجملال ملتابعة 
نامج أن يتقدم المتحـان شـهادة       ويستطيع الدارس من خالل هذا الرب     . دراستهن األكادميية 

ويبني اجلدول التايل مراكز تعليم الكبار وحمو األمية لإلناث وعـدد           .  العامة لثانويةالدراسة ا 
  . ولغاية اآلن٢٠٠٤امللتحقات هبا منذ عام 

 د امللتحقاتاعدأ  مراكز اإلناث   الدراسيالعام
١١١  ٤  ٢٠٠٤/٢٠٠٥  
٧٩  ٣  ٢٠٠٥/٢٠٠٦  
٢٠٠٦/٢٠٠٧  -  -  
  صفر  صفر  ٢٠٠٧/٢٠٠٨
  صفر  صفر  ٢٠٠٨/٢٠٠٩
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  :وباإلضافة إىل الربامج املذكورة أعاله، نذكر الربامج التالية  -٥١
  ؛برامج تنمية املهارات احلياتية املصاحبة لربامج حمو أمية وتعليم املرأة •
برامج (برامج التعليم املستمر والتعليم مدى احلياة للفتيات اليت تؤهلهن لسوق العمل             •

  ؛)األميةما بعد حمو 
  ؛)مت التطرق إليه مسبقاً: (برنامج مراكز تعزيز الثقافة للمتسربني •
 :الربامج اليت تشارك فيها مؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وهي •

 ؛)هناك مشاركة من قبل اجملتمع املدين( برامج احلد من ظاهرة التسرب  •

  ؛) واألميات الكبريات-الفتيات ( برامج حمو أمية اإلناث  •
  ؛)هناك مشاركة من قبل اجملتمع املدين( برامج تنمية املهارات احلياتية  •
   .)ما بعد حمو األمية(برامج التعليم املستمر  •

  : وُتقدم احلوافز التالية لإلناث لتشجيعهن على االلتحاق بفصول حمو األمية وتعليم الكبار  -٥٢
، ودفع أجـور املعلمـات      توفري القرطاسية والكتب جماناً للدارسات    :  املادية احلوافز

  . العامالت باملراكز
  . الرحالت واألنشطة الالمنهجية، والتكرمي واهلدايا:  املعنويةاحلوافز
  . الندوات واحملاضرات الصحية اهلادفة:  الصحيةاحلوافز
املهارات وتوفري فرص عمل للمعلمات باملراكز، وإكساب الدارسات        :  العمل فرص

  . ية اليت تؤهلهن للحصول على عمل مناسب مستقبالًاملهنية والشهادات األكادمي

   التقوميأساليب    
تقوم وزارة التربية والتعليم بتقييم الربنامج بشكل دوري ومتناسق، فتحدد الوزارة يف   -٥٣

كل مديرية من مديريات التربية والتعليم مشرفاً إدارياً ومشرفاً تربوياً ملتابعة هذه املراكز وسري             
 ممثلـة كما تقوم الوزارة    . الل قيامهما بعمل زيارات ميدانية تفقدية مفاجأة      العمل هبا من خ   

بقسم التعليم غري النظامي بتجهيز برنامج زيارات ميدانية على مدار العام ويشمل كافة أحناء              
ملتحـق  ) ٤٠٠,٠٠٠(والربنامج مقبول بشكل مناسب بدليل التحاق ما يزيد عن          . اململكة

  .مج وحىت تارخيهوملتحقة منذ بداية الربنا

   اليت تواجه تعليم اإلناثالصعوبات    
  : تتمثل الصعوبات اليت تواجه الوزارة يف تنفيذ برامج التعليم غري النظامي مبا يلي  -٥٤
  ؛قلة دورات التأهيل والتدريب للعاملني يف جمال تعليم الكبار وحمو األمية '١'
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قبل وسائل اإلعالم وذلك    عدم التعريف الكايف بالتعليم غري النظامـي وبراجمه من          '٢'
ليتم حفز املستهدفني على االلتحاق هبذه الربامج اليت تليب رغباهتم وتتناسب مـع             

  ؛قدراهتم وحاجات سوق العمل
   ؛عدم وجود مصادر متويلية ودعم كاف لتحديث وتطوير برامج التعليم غري النظامي '٣'
  ؛بار وحمو األميةقلة احلوافز املادية واملعنوية للدارسني يف برنامج تعليم الك '٤'
عدم القدرة على توفري أجهزة حاسوب ملراكز تعليم الكبار وحمو األمية حملو األمية              '٥'

  ؛احلاسوبية للدارسني والدارسات وقلة الوسائل التعليمية احلديثة
عدم حتديث وجتديد كتب ومناهج تعليم الكبار لتتالءم مع حاجات ومتطلبـات             '٦'

  .ر التربويوأعمار الكبار ولتواكب عملية التطوي
وحول رفع نسبة مشاركة الفتيات يف املدارس، تعد نسب التحـاق الطالبـات يف                -٥٥

  :املدارس جيدة مقارنة بالذكور يف خمتلف املراحل كما يبني اجلدول التايل
 معدل املشاركة اإلمجايلمعدل االلتحاق  معدالت االلتحاق الصايف 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املرحلة الدراسية

 ٥٥,٦٦ ٥٥,١٩ ٤٢,٦٤ ٤٢,٨٤ ٣٩,٠٤ ٣٩,١ kindergarten الروضة
 ١٠٠,٣ ٩٧,٣٣ ١٠٣,٦٧ ١٠٠,٧ ٩٨,٣٢ ٩٥,٥٣ األساسي
 ٧٤,١ ٦٦,٤٧ ٨٤,٤٤ ٧٥,٠٤ ٦٤,١٦ ٥٦,٩١  secondaryالثانوي 

ومع ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإجراءات للحد من تسرب الطلبة بشكل              - ٥٦
  :عام ومنها

بالتعليم األساسي وجتويده وتأكيد مفهوم إلزامية التعليم يف هذه املرحلة االرتقاء  •
يضمن احلد من ظاهرة التسرب بني الذكور واإلناث وخباصة يف األريـاف              مبا

واملناطق األقل حظاً، مع التأكيد على أمهية دور احلكام اإلداريني يف احلد مـن       
  ؛هذه الظاهرة

على كافة أولياء األمور الذين ال يتعـاونون        وضع تشريعات قانونية جزائية حازمة       •
  ؛بشأن إعادة أبنائهم إىل املدارس سواًء كانت عقوبات مادية أو معنوية

تفعيل التشريعات اليت متنع أي جهة رمسية من استخدام من هم يف سن املدرسـة                •
  ؛، وذلك للحد من عمل األطفال دون سن السادسة عشرة)التعليم األساسي(

تقوية للطلبة املقصرين دراسياً والتوسع يف فتح غرف مصادر لرعاية          إعداد برامج ال   •
  ؛الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم يف مرحلة التعليم األساسي

تفعيل برامج الدراسات الصيفية إلعداد برامج التقوية للطلبة الراسبني واملكملـني            •
  ؛الصيفيةوبرامج التعمق للطلبة املتفوقني يف املدارس خالل اإلجازة 
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تطوير خدمات التوجيه واإلرشاد التربوي واملهين مبا يساعد الطالب على اختيـار             •
  ؛القرار التعليمي األنسب

تطوير اخلدمات التربوية املتاحة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة مـن النـواحي             •
  ؛الكمية والنوعية، وتفعيل التنسيق مع املؤسسات األهلية املعنية هبذا اجملال

إستراتيجية وطنية للتعليم غري النظامي روعي فيها التكامل بني براجمه وبرامج           تطوير   •
التعليم النظامي، وتعمل على تعميق ارتباطها باحلياة، باإلضافة إىل زيـادة الـدعم     

  ؛لربنامج الثقافة للمتسربني واملراكز اجملتمعية
 بكافة املراحـل،  تعزيز مسامهة القطاع اخلاص يف االستثمار يف التعليم والتوسع فيه      •

والسعي لبناء مناخ من الثقة املتبادلة والتعاون وتبادل اخلربات والتجارب وتكاملها           
   ؛بني القطاعني العام واخلاص لغايات تطوير النظام التربوي

التوسع األفقي والعمودي يف مشروع التغذية املدرسية للطلبة، لتشمل مراحـل            •
ليشمل فئات  اً  وزارة يف هذا الربنامج سنوي    أعلى من املرحلة احلالية، إذ تتوسع ال      

على اً عمرية أكرب من طلبة املرحلة األساسية، كما تتوسع الوزارة يف الربنامج أفقي
 سوء الظروف االقتصادية واالجتماعية اليت قـد        ةمستوى املناطق اجلغرافية ملعاجل   

   ؛تسبب التسرب
يـات تقـومي حتـصيل    تنويع أساليب التقومي املدرسي حبيث تتعدد طرائق وتقن  •

يسهم يف تقليص نسب الرسوب وبالتايل زيادة الدافعية لدى الطلبة            الطلبة، مما 
   ؛للبقاء يف املدرسة

حتسني وتطوير املناهج والربامج التعليمية حبيث يتم إدخـال األنـشطة التعليميـة              •
املساندة للمناهج الدراسية، وجعل الطالـب يـشارك يف التخطـيط لألنـشطة             

  ؛التعليميةواملتطلبات 
وهي برامج تعليمية ملن ترك مقاعد الدراسة وال يستطيع         : الربامج التعويضية املوازية   •

العودة إىل املدرسة، مثل برامج الدراسات املرتلية واملراكز املسائية ومراكـز حمـو             
األمية وبرنامج تعزيز ثقافة املتسربني، وذلك لتمكني املتسربني من االلتحاق مبراكز           

 املدرسي مع بقائهم يف األعمال اليت التحقوا فيها، وقد          دوامى هامش ال  تعليمية عل 
  ؛مت إدراج هذا الربنامج ضمن برامج التعليم غري النظامي

  ؛تشجيع الطلبة ملا بعد املرحلة األساسية العليا الختيار التخصصات املهنية •
  ؛استخدام بدائل العقاب البدين ملعاجلة مشكالت الطلبة •
  ؛الندوات للتعريف بأخطار التسرب وااللتحاق املبكر بسوق العملعقد احملاضرات و •
  .ختصيص حصص التقوية للطلبة ضعاف التحصيل •
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   الفتيات يف النشاط الالمنهجي والرياضة يف املدارس وخاصة يف الريفمشاركة    
تتوافر نفس الفرص لكال اجلنسني يف جمال املشاركة يف األنشطة واأللعاب الرياضية،              -٥٧
وقد بلغ عدد املشاركني يف املسابقات الثقافية   . ل مدارسهم يف خمتلف املنافسات الرياضية     ومتثي

 يف املائـة، ويف مجيـع       ٤٨,٢طالبة بنسبة   ) ١٠٦٠(وطالبة، منهم    طالب) ٢٢٠٠(والبيئية  
طالبة ) ٢٥٣٨٨٤( وطالبة منهم   اً  طالب) ٤٨٢١٣٤(  بلغ عدد املشاركني     الرياضيةاألنشطة  

  .ملائة يف ا٥٢,٧ بنسبة
وإلزالة األعراف والعادات السلبية يف املناهج والكتب املدرسية قامت وزارة التربية             -٥٨

  :والتعليم بعدة إجراءات يف هذا اجملال من خالل املشاريع التالية

   حقوق اإلنسانمشروع    
قامت إدارة املناهج والكتب املدرسية، بإعداد مصفوفة ثقافـة الـسالم وحقـوق               -٥٩

لقيم العاملية املشتركة كوهنا أداة ميكن تضمينها املناهج والكتب املدرسية لتـصبح            اإلنسان وا 
أداة فاعلة متكن املتعلمني من اكتساب املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمـة إلعـدادهم             

 مناحي احلياة، بأبعادها االجتماعية والثقافية واالقتـصادية والـسياسية،          لفللتفاعل مع خمت  
اباً على مصلحة املتعلمني وشخصيتهم الذاتية، ومصلحة أسرهم وجمتمعـاهتم          ينعكس إجي  مبا

وقد اشتملت املناهج والكتب املدرسية على مجلة       . وعالقاهتم مع اجملتمعات األخرى مستقبالً    
  .من املفاهيم ذات العالقة حبقوق اإلنسان

ح الكتـب   فقد مت وضع تعريفات إجرائية ملفاهيم حقوق اإلنسان مت يف ضوئها مس             -٦٠
املدرسية للتعرف على املفاهيم املوجودة بشكل كاف أو املوجودة ولكن بشكل غري كاف،             

وقد مت إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان      . وحتتاج إىل تعزيز، أو غري املوجودة وحتتاج إىل إدخال        
 املدرسية ابتداء من مرحلة التعليم يف الطفولة املبكرة، فضالً عـن            كتبيف معظم املناهج وال   

تضمني العديد من املناهج والكتب املدرسية العديد من املفاهيم اليت تعزز وتدعو إىل ثقافـة               
السالم وذلك يف كتب التاريخ والتربية الوطنية واملدنية واللغة العربية والتربية اإلسالمية، على             

  . دروس ونصوص وأنشطة وأسئلة بطرق وأساليب عديدة وسيةشكل وحدات درا

  قوق اإلنسان على مستوى املدرسة على حالتربية    
يتم العمل يف املدرسة على إيضاح مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتعزيزها يف              -٦١

  :واقع السلوك والتفاعل اليومي ألعضاء األسرة املدرسية من خالل
تفعيل دور الصحافة املدرسية أو اإلذاعة املدرسية يف جمال تأكيد مفاهيم الدميقراطية         •

  ؛اإلنسانوحقوق 
عقد لقاءات دورية وحوار مفتوح بني الطلبة أنفسهم وبـني الطلبـة واملعلمـني               •

  ؛واإلدارة املدرسية يف القضايا اليت هتم الطلبة
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تعميق منهجية احلوار بني الطلبة وتقبل الرأي والرأي اآلخر هبـدف التوصـل إىل               •
وهتيئة الفرصة حلول مناسبة يف مواقف االختالف من خالل ما يسمى برملان الطلبة     

من خالله لتنمية القيادات وممارسة التجربة الدميقراطية يف الترشـيح واالنتخـاب            
 دورية أو مناظرات يـشارك الطلبـة يف    واتوالتعبري عن الرأي واحلوار، وعقد ند     

  .اإلعداد هلا وإدارهتا

  "النوع االجتماعي" اجلندر مشروع    
ـ        توجهت السياسة التربوية يف األردن إىل إ        -٦٢ اً تاحة التعليم ونشره حبيـث يكـون متاح

للجنسني، وقد أمثرت اجلهود الرمسية والتطوعية األهلية يف االرتقاء مبعدالت االلتحاق يف التعلـيم              
   ).٢٤-١٥(سيما يف الفئة العمرية  لدى اجلنسني كما ضيقت الفجوة التقليدية بني اجلنسني ال

  يم لتضمني النوع االجتماعي يف املناهج والكتب املدرسية اليت اختذهتا وزارة التربية والتعلاخلطوات    
قام الفريق الفين للنوع االجتماعي واملمثل لكافة اإلدارات يف وزارة التربية والتعليم،             •

، والـيت   ERfKEبتحليل املرحلة األوىل من الكتب املدرسية املطورة ضمن مشروع          
 رصد النتائج والتوصـيات     تشمل الصفوف األول والرابع والثامن والعاشر، حيث مت       

ومت اعتماد هذه   .  االجتماعي اليت طورت هلذا الغرض     علكل كتاب يف أداة حتليل النو     
   ؛التوصيات واألخذ هبا من قبل إدارة املناهج والكتب املدرسية

مت عقد ورشات عمل توجيهية للجان التأليف خاصة مبؤشرات النوع االجتمـاعي        •
  ؛قبل البدء يف عملية التأليف

 تعيني مدقق للنوع االجتماعي لكل فريق معين بتأليف الكتب املدرسية، والـيت             مت •
  .جيري تأليفها هبدف ضمان االلتزام مبؤشرات النوع االجتماعي

الـصحة اإلجنابيـة   / تدعيم الكفاءات الوطنية لتضمني مفاهيم التربية الـسكانية    مشروع    
  والنوع االجتماعي يف املناهج والكتب املدرسية

  :دف هذا املشروع إىل ما يلييه  -٦٣
املسامهة يف حتقيق األهداف بعيدة املدى خلطط التنمية الرامية إىل حتسني األوضاع             •

  ؛االجتماعية واالقتصادية لألردنيني
تزويد الطلبة باملعارف واملهارات وتنمية االجتاهـات الالزمـة لفهـم القـضايا              •

  ؛ها يف حياهتم العمليةالصحة اإلجنابية والنوع االجتماعي وتوظيف/السكانية
الصحة اإلجنابية  /توعية معلمي مرحليت التعليم األساسي والثانوي بالقضايا السكانية        •

   ؛والنوع االجتماعي
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على طرائق تدريس   ) أعضاء املناهج، واملشرفني التربويني، واملعلمني    (تدريب املدربني    •
   ؛ املباحث املختلفةالصحة اإلجنابية والنوع االجتماعي يف/مفاهيم التربية السكانية

الصحة اإلجنابية والنـوع االجتمـاعي يف املنـاهج         /تضمني مفاهيم التربية السكانية    •
والكتب املدرسية للمباحث املختلفة، من خالل تشكيل فريق من املختـصني مـن             
رؤساء األقسام وأعضاء املناهج لدراسة ومسح املفاهيم والتعريفات اخلاصة بالتربيـة           

 يف املناهج والكتب املدرسية كافة ويف       جتماعي،إلجنابية والنوع اال  الصحة ا /السكانية
 اليت  ١١ و ٩الكتب قيد التأليف، ومت التركيز على املفاهيم اليت مت تناوهلا يف الصفوف             

  .  اليت مت تأليف كتبها١٠ و٨جيري التأليف فيها حالياً واملفاهيم يف الصفوف 
تراجتيات التقومي اخلاصة باملشروع وحتريرها     كما مت إعداد استراجتيات التدريس واس       -٦٤

على مفاهيم وأنشطة  ) ٢٥(وعددهم  ) الفريق الفين (لغوياً باإلضافة إىل تدريب أعضاء املناهج       
الصحة اإلجنابية والنوع االجتماعي، هبدف تدريب املشرفني التربويني، وتـدريب املعلمـني            

 بفعاليـات   CDs ومت إعـداد     . معلم ومعلمة يف عدة مباحث     ١١٥٠٠واملعلمات وعددهم   
الورش التدريبية مجيعها وتوزيعها على امليدان، وإعداد مسودات احلقيبة التدريبية، وتـضمني            
مفاهيم الصحة اإلجنابية والنوع االجتماعي يف املناهج والكتب املدرسـية للـصفوف مـن              

  .السادس وحىت الصف الثاين عشر
ل التكنولوجيا واجملال املهين املعتربة أعمـال  وملعاجلة احتكار الشباب لألعمال يف جما       -٦٥

  :شبابية ومتكني الفتيات من الوصول إىل هذه الفئات من األعمال، اختذت اإلجراءات التالية
صناعي، زراعي، فندقي، اقتصاد    (أصبحت مجيع فروع التعليم املهين متاحة لإلناث         '١'

  ؛ يف املائة٤٢ين لتبلغ وبذلك ارتفعت نسبة اإلناث للذكور يف التعليم امله) مرتيلّ
  ؛بناء مدرسة للتعليم الفندقي والسياحي لإلناث يف حمافظة العقبة '٢'
التركيز على برامج التوجيه املهين لتعزيز التحاق اإلناث بعد الصف العاشر بربامج             '٣'

  ؛التعليم املهين
إقامة املعارض وعقد الندوات ومحالت التوعية لبيان مكانة التعليم املهين كمـسار             '٤'

  . العمل أو التعليم العايل مما حيفز على التوجه إىل التعليم املهينلسوق
وبالنسبة جملال التكنولوجيا فقد مت إشراك اإلناث يف الوزارة يف مجيع برامج احلاسوب         -٦٦
  .ICDL؛ ICDL Advanced، للمكفوفني UJCDL ; Cambridge IC3: وهي

   التكنولوجيا يف التعليم التدريبية واإلجراءات يف جماالت استخدامالربامج    
هتدف هذه الربامج إىل تنمية قدرات املعلمني يف جمال توظيف تكنولوجيا املعلومات              ٦٧

  .نترنتواالتصاالت يف التعليم، وتنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة باستخدام اإل
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   من قائمة املسائل١٣ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    

  العمل    
ح قانون الضمان االجتماعي ألصحاب العمل والعاملني حلساهبم اخلاص والشركاء          مس  -٦٨

 ٦املتضامنني وربات املنازل باالنضواء حتت مظلة الضمان االجتماعي فقد اشتركت أكثر مـن     
كما اسـتحدث   . ٢٠١٠مايو  / أيار ١آالف ربة مرتل بالضمان اختيارياً منذ نفاذ القانون يف          

مومة ما من شأنه تعزيز مكانة املرأة يف سوق العمل واحملافظـة علـى    األمنيالقانون صندوق تأ  
مكتسباهتا وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن هلـا اسـتمرارية يف                
الشمول والتغطية مبظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة األمومة، مما يدفع باجتاه              

غناء عن خدمات املرأة يف حال الزواج أو احلمل أو استحقاق إجازة تضييق فرص ومربرات االست
مني حتفيز أصحاب العمل على تشغيل املرأة وبالتايل تعزيـز          أاألمومة، ومن شأن تطبيق هذا الت     

تأمني األمومة كان أحد املطالب الرئيسية لكافة اهليئـات واملنظمـات          . دورها يف سوق العمل   
  . زيز محاية املرأة العاملة، وحتفيز املشاركة االقتصادية هلا يف اجملتمع لتعلةالنسائية منذ فترة طوي

ترتكـز  "، كما ورد يف التقرير، على ما يلي         ٢٠٠٧وينص نظام اخلدمة املدنية لعام        -٦٩
اخلدمة املدنية على مبادئ قيم تكافؤ الفرص من خالل عدم التمييز علـى أسـاس اجلـنس                 

 اختيار الشخص املناسب إلشغال أي وظيفة شـاغرة يف          واالستحقاق واجلدارة والتنافسية يف   
 العدالة وتكافؤ الفرص يف معاملة املوظفني فيما يتعلـق حبقـوقهم            بادئملاً  اخلدمة املدنية وفق  

كما منح النظام املرأة االمتيازات اليت وردت يف التقريـر          . "وواجباهتم ومسؤولياهتم الوظيفية  
  .عاملة وأمللتوفيق بني عملها ومراعاة ظروفها ك

 ٢٠١١يوليـه  /ومت تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية لإلنصاف يف األجور يف متـوز          -٧٠
تضم يف عضويتها وزارة العمل واللجنة الوطنية األردنية للمرأة هتدف إىل تعزيز التعاون مـن               
أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية حول املساواة يف األجر بني الرجل واملرأة وتنسيق األنـشطة               

 املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية من خالل جلنتني قانونيـة              حتقيقلرامية إىل   ا
  .وجلنة للبحوث والدراسات

   من قائمة املسائل١٤ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
صدر نظام تنظيم املكاتب اخلاصة العاملة يف استقدام واسـتخدام غـري األردنـيني            -٧١

 ونظام العاملني يف املنازل وطهاهتـا وبـستانييها ومـن يف            ٢٠٠٩املنازل لسنة   العاملني يف   
أكتوبر من نفس العام كتـدابري      /وسرى العمل فيهما يف تشرين أول     . ٢٠٠٩حكمهم لسنة   

 للنساء والفتيات العامالت يف املنازل، مبن فيهم املهاجرون؛         عململكافحة استغالل ظروف ال   
من حيث دفع األجر الشهري للعامـل واملعاملـة بـاحترام،       ونظم فيه التزامات رب العمل      

، وتأمني تذكرة سفر على نفقة رب العمل، وتـوفري          ومتكينه االتصال بأهله يف اخلارج هاتفياً     
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وحول وصف التدابري املتخذة ملكافحـة اسـتغالل        . يةالرعاية الصحية وممارسة شعائره الدين    
نازل، مبن فيهم املهاجرون، وحـول مـا إذا         ظروف العمل للنساء والفتيات العامالت يف امل      

كانت مديرية العاملني يف املنازل التابعة لوزارة العمل قد اختذت خطوات لتنظـيم مكاتـب           
  :االستخدام وتنفيذ اللوائح نذكر ما يلي

وفق تعليمات عمل املكاتب اخلاصة العاملة يف استقدام واسـتخدام غـري األردنـيني          -٧٢
إن املكتب يتحمل كافة املسؤوليات والنفقات والتعويضات عن كل عطل          العاملني يف املنازل ف   

وضرر ناتج عن خمالفته ألحكام النظام والتعليمات الصادرة مبوجبه والـشروط وااللتزامـات             
ويترتب على املكتب لغايات أداء مهامـه       .  الصادر عنه واملقدم لوزارة العمل     عهدالواردة يف الت  

إىل الوزارة يتضمن استقدام أو اسـتخدام       اً  خطياً  ازل أن يقدم طلب   يف تلبية طلبات أصحاب املن    (
فيه نسختان من عقـد     اً  العامل غري األردين نيابة عن صاحب املرتل وبتفويض خطي منه مرفق          

 صاحب املرتل، على أن يتم توقيعه من العامل عند حـضوره اململكـة        بمن جان اً  العمل موقع 
ضاه بااللتزام بالتشريعات ذات العالقـة باسـتخدام        تعهد خطي من صاحب املرتل يتعهد مبقت      

العامل، ومنها أحكام النظام والتعليمات والقرارات الصادرة مبوجب أي منها، وتسديد حقوق            
 احلقوق اليت ضمنتها هذه التشريعات، وتسهيل إجـراءات         فةالعامل لديه يف أوقاهتا، ومنحه كا     

 م ممانعته من قيامهم بزيارة املرتل هلذه الغايـة،        الوزارة ومفتشيها للتأكد من التزامه بذلك وعد      
والسماح للعامل لديه مبراجعة الوزارة أو أي من املديريات التابعة هلا عند رغبته بذلك أو عنـد               

  . له باالتصال باخلط الساخن يف الوزارة إذا طلب ذلكحاستدعائه ملراجعتها، والسما
كتب باستصدار شهادة تأمني على احلياة      وعند وصول املستخدم إىل اململكة يلتزم امل        -٧٣

له، كما يشترط يف صاحب املرتل أن ال يكون قد أدين أو أحيل إىل احملكمة يف قضية اعتداء                  
لذلك يلتزم صاحب املرتل بتقدمي إقرار خطي بذلك، وأن تتـوفر لديـه             اً  على عامل وحتقيق  

ل أو من يفوضه أن يرفض منح تصريح        ولوزير العم .  بالتزاماته جتاه العامل   للوفاءالقدرة املالية   
عمل أو جتديده يف حال تبني أن صاحب املرتل كان قد انتهك حقوق أي عامل أو اعتـدى                  
عليه بالضرب أو أحلق به أي ضرر أو أساء معاملته بأي صورة من الصور، على أن يعطـى                  

ل  على تصريح عمل جديد للعمل لدى صاحب مـرت         لحصولالعامل يف هذه احلالة الفرصة ل     
وال جيوز نقل العامل من صاحب مرتل إىل آخر إال من خالل وزارة العمل وبـشرط                . آخر

موافقتها املسبقة وأن يلتزم صاحب املرتل واملكتب باستكمال إجراءات استصدار تـصريح            
  .عمل باسم صاحب املرتل اجلديد

ومن الضروري أن يكون من ضمن العاملني يف مكتـب االسـتقدام موظفـة دعـم                  -٧٤
حد العلوم االجتماعية، تتوىل توفري املعلومات للعمال       أعلومات واحدة أو أكثر حتمل شهادة يف        وم

الذين يتم استقدامهم من خالل املكتب وخاصة يف جمال حقوقهم القانونية والعـادات والتقاليـد               
 تطوير   باإلضافة إىل تقدمي أي مساعدة اجتماعية حيتاجها العامل، والعمل على          ملكة،السائدة يف امل  

  .العالقة وحتسينها بني العامل وصاحب املرتل، على أن يراعى أن تتقن هذه املوظفة لغة العمال
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   من قائمة املسائل١٥ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    

  الصحة    
حول السؤال املتعلق مبحاولة إدخال تعديل على القانون يبيح اإلجهاض يف احلـاالت               -٧٥

جملال يرفض سن أي تشريع خيالف أحكام الشريعة خاصة من قبـل جملـس   املذكورة، يف هذا ا   
النواب على أساس أن كافة الديانات السماوية حترم اإلجهاض إال إذا كان يف استمرار احلمـل        

 فيسمح به، جيري العمل من عدة جهات على رفع الوعي والـسماح             األم؛خطورة على حياة    
  .االت سفاح احملارم ويف األسابيع األوىل من احلملباإلجهاض يف األسباب املذكورة؛ خاصة ح

وحول الثقافة الصحية أو اجلنسية أو اإلجنابية وخدمات وصول النـساء والفتيـات               -٧٦
  : لوسائل منع احلمل، اختذت اإلجراءات التالية

إدخال خدمات صحة املرأة اإلجنابية املتكاملة من سن املراهقة حىت سـن األمـل               •
م والطفل يف كل احملافظات      ضمن خدمات صحية لأل     شامالً اً صحي اًمركز ١٧ يف

  ؛ما عدا اجلنوب
  ؛التركيز على أمراض التهابات اجلهاز اإلجنايب يف مراحلها اإلجنابية املختلفة •
  ؛التركيز على املشورة يف فترة املراهقة لليافعات وخاصة التطورات البلوغية •
سن األمل يف طور الطباعة وادخـل       إنتاج أدلة لصحة املراهقة من سن املراهقة إىل          •

  ؛العنف األسرياً فيه أيض
ن إتوفر وزارة الصحة وسائل تنظيم األسرة يف مراكز األمومة والطفولة يف اململكة حيث               •

  ؛ يف املائة٥٩معدل انتشار وسائل تنظيم األسرة حسب مسح السكان والصحة األسرية 
  ؛)وسائل تثقيفية(إنتاج بروشورات ومطويات حول وسائل تنظيم األسرة  •
  ؛عقد عدة ندوات تثقيفية للمجتمع احمللي يف كافة حمافظات اململكة •
  ؛التنسيق مع جامعة جونز هوبكز لتصوير لقطات تلفزيونية حول أمهية تنظيم األسرة •
آخـر  اً  لكي تصبح خيار  ) الغرسة الواحدة  (Implanolعقد دورات تدريبية حول      •

  ؛)سنوات ٣(
اد إستراتيجية وطنية لتنظيم األسرة مع مشروع دعم        تعمل وزارة الصحة على إعد     •

  .)HSS(النظم الصحية 
ويف جمال املناهج والتوعية والتثقيف الصحي مبا فيه مرض نقص املناعة اإليـدز،               - ٧٧

تدرس املناهج الدراسية يف األردن هذه املواضيع مع التوعية الصحية ضمن مواد العلـوم              
  . واألحياء والثقافة
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   من قائمة املسائل١٦سائل املثارة يف الفقرة  على املالرد    
ال تقيد التشريعات األردنية ملكية املرأة لألراضي واألسهم والسندات أو احلـصول              -٧٨

. على القروض أو ممارسة التجارة، كما ورد يف التقرير، فذمتها املالية مستقلة عن ذمة الزوج              
قيود من خالل نظام يصدر لتنظيم      مت تعديل قانون األحوال الشخصية الذي نص على وضع          

 ال جيري إال بعد مدة مناسبة من وفاة املورث من ناحية إضافة إىل قيود حبيثأحكام التخارج 
أخرى تتعلق بضرورة أن يسبق التخارج تسجيل األموال باسم املورث، حىت ال يكون هناك              

ذي كان جيري مباشرة    جهالة يف احلقوق لضمان الشفافية، ولتاليف ما كان حيدثه التخارج ال          
نظمات الرمسية واألهلية على التوعية بالتـشريعات  املكما تعمل العديد من . بعد وفاة املورث  

  .وتقدمي املساعدة القانونية يف هذا اجملال

   من قائمة املسائل١٧ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
ي بني السياسات االقتصادية    ترسيخاً ملفهوم التعامل مع ظاهرة الفقر بأسلوب تكامل         -٧٩

الـصحة والتأمينـات    والتعليم  (والسياسات االجتماعية   ) السياسة املالية والنقدية والتجارية   (
، مت تشكيل فريق عمل برئاسة وزير التنمية االجتماعية ووزير التخطيط           )االجتماعية األخرى 

 خـضعت  ٢٠٠٢عـام   ملراجعة إستراتيجية الفقر اليت أطلقت للعمـل يف          الدويل،والتعاون  
 مع برنـامج تنفيـذي،      ٢٠١٥ -٢٠١٢للمراجعة هبدف إعداد إستراتيجية جديدة لألعوام       

لضمان خروج الفقراء من دائرة الفقر واستدامة بقائهم منتجني ال متلقني للمعونـة، ضـمن       
  :احملاور الرئيسية التالية

ة؛ مبا يف ذلـك     ، ويتكون من املساعدات النقدي    "احلماية االجتماعية ": احملور األول  •
صندوق املعونة الوطنية، وخدمات الرعاية واحلمايـة االجتماعيـة، والـصناديق           

   ؛االجتماعية، واخلدمات األساسية
  ؛الصحي ، ويتكون من أنظمة التقاعد، والتأمني"التأمينات االجتماعية": احملور الثاين •
التدريب وإعـادة  ، ويتكون من "بناء القدرات والتشغيل واإلنتاجية   ": احملور الثالث  •

التأهيل، واملساعدة يف البحث عن العمل، واملساعدة يف إنشاء مـشاريع إنتاجيـة             
  ؛وتوفري فرص العمل

، ويتكون من توفري التمويل املناسـب       "التمويل امليكروي والصغري  ": احملور الرابع  •
إلنشاء أو تطوير مشاريع صغرية مدرة للدخل، وتـوفري اخلـدمات االستـشارية          

  ؛ة الالزمةوالتدريبي
، ويتكون من املشاريع اهلادفة إىل تـوفري        "البنية التحتية واإلسكان  ": احملور اخلامس  •

  .خدمات البنية التحتية األساسية
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   من قائمة املسائل١٨ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
ـ   اً  من أكثر الدول العربية تأثر    اً  كان األردن دائم    - ٨٠ ا بالقضية الفلسطينية وتطوراهت

مع املـسألة الفلـسطينية يف جانبـها اإلنـساين          اً  وعرب العقود املاضية وجتاوب   . املختلفة
ملا سبقها مـن هيئـات كـدائرة        اً   خلف "دائرة الشؤون الفلسطينية  "والسكاين أنشأت   

 الرمسية مبا فيها اإلشراف على شؤون املخيمات يف         ساتحكومية تعمل على تنفيذ السيا    
العامة بكافة أشكاهلا، والعمل على تنمية اجملتمعـات احملليـة          اململكة، وتقدمي اخلدمات    

لسكان املخيمات، ووضع اخلطط واملشاريع اهلادفة إىل رفع مستوى املعيشة، والتخفيف           
 األمم املتحدة إلغاثـة وتـشغيل       ةمن حدة الفقر والبطالة، والتعاون والتنسيق مع وكال       

كـذلك يف   وعلق باخلدمات اليت تقدمها     الالجئني يف مجيع أعماهلا داخل األردن فيما يت       
رسم السياسات العامة لعمل الوكالة من خالل عضوية جلنتها االستشارية ومنتدى كبار            

  .الدول املاحنة واملضيفة لألونروا
  : وأولت الدائرة قطاع املرأة الالجئة أمهية خاصة تتمثل فيما يلي  -٨١

  الالجئني يف اململكة؛ املشاركة يف عضوية جلان اخلدمات يف خميمات   )أ(  
تنفيذ برامج تدريبية عديدة لقطاع املرأة لتسهيل اخنراطها يف سوق العمـل               )ب(  

  : وذلك على النحو التايل
الجئة متدربة يف املصانع والشركات     ) ١٠٠٠(تأمني فرص عمل ألكثر من       •

 ٢٠١١ و ٢٠١٠لتوفري دخل مناسب لالجئات يف املخيمـات يف عـامي           
اسي يف االرتقاء يف املستوى املعيشي لألسرة الالجئـة         كان له دور أس    مما

 أكثر فعالية يف اجملتمع وذلك مـن خـالل          اًورفع قدرة املرأة لتكون عنصر    
  ؛"جايكا" الدائرة مع الوكالة اليابانية ونتعا

امـرأة الجئـة يف خميمـات اململكـة خـالل           ) ١٥٠٠(تأمني أكثر من     •
املتطلبات األساسية لتنفيذ  من خالل دعمها وتوفري ٢٠١١ و٢٠١٠ العامني

يف االرتقاء باملستوى املعيشي لألسـرة      اً  مشاريع مدرة للدخل تساهم أيض    
  ؛"التشغيل الذايت"ومتكني املرأة 

العناية الصحية باملرأة الالجئة يف غالبية املخيمات من خالل تقدمي خدمات            •
صحية تثقيفية خاصة يف موضوع سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع منظمة           

  ؛"أنريا األمريكية"
ويف جمال رفع مستوى الوعي الثقايف لدى املرأة الالجئة خاصة فيما يتعلـق              •

بتعريفها حبقوقها الشخصية والعائلية حيث قدمت الدائرة وبالتعـاون مـع           
  ؛األملانية خدمات تثقيفية وتوعوية حول هذا املوضوع) GIZ(منظمة 
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طرود " املساعدات اإلنسانية    استفادت املرأة الالجئة يف خميمات اململكة من       •
ومـن  .  اليت تقدم لألسر الفقرية وحتديداً األرامل من النـساء  "اخلري اهلامشية 

مكرمة جاللة امللك اخلاصة مبنح مقاعد دراسية يف اجلامعـات احلكوميـة            
  ؛األردنية لالرتقاء باملستوى التعليمي هلن

ودها املرأة الالجئة،   يقدم الدعم املايل من الدائرة جلمعيات خريية ريادية تق         •
  ؛ويف بعض منها تساهم هذه اجلمعيات يف دعم املرأة الالجئة يف نواحي عدة

إقامة معارض لألشغال اليدوية للمرأة الالجئة يف املخيمات هبدف تسويقها           •
  ؛وقيام الدائرة بتحفيز املرأة الالجئة يف هذا اجملال

 الالجـئني والتابعـة     عقد ندوات ثقافية يف مقرات جلان اخلدمات يف خميمات         •
  ؛لدائرة الشؤون الفلسطينية مبشاركة الالجئة الفلسطينية وبشكل فعال ومستمر

تدعم الدائرة املرأة الالجئة يف ممارسة حقوقها الـسياسية مثـل الترشـح              •
   .لالنتخابات النيابية والبلدية ومؤسسات اجملتمع املدين

 وبروتوكوهلا، يعترب األردن من     ١٩٥١وحول مصادقة األردن على اتفاقية الالجئني         -٨٢
أكثر دول العامل استضافة لالجئني باملقارنة مع حجم سكانه؛ فمنذ هنايات القرن التاسع عشر              

 وخاصة  - ١٩٩٠ حىت يومنا هذا واألردن يستقبل موجات من اهلجرات املختلفة، بعد عام          
ـ        أ بد - ١٩٩١ يف عام  م ليـسوا   يتوافد على األردن موجات من الالجـئني، خاصـة وإهن

باألجانب العاديني حىت ينطبق عليهم قانون اإلقامة وشؤون األجانب األردين؛ هلذا وهبـدف             
تقدمي املساعدة واحلماية هلذه الفئة من الالجئني، وكنوع من إشراك اجملتمع الدويل يف حتمـل             

ون  يف املنطقة، مسح األردن للمفوضية الـسامية لـشؤ         قهامسؤولياته جتاه األزمات اليت اختل    
 بافتتاح مقر هلا يف عمان، ولكن دون إبرام أي اتفاقية تـنظم             ١٩٩١الالجئني يف هناية عام     

العالقة بينه وبني املفوضية، أو بينه وبني الالجئني، وبغية سد الفراغ الذي استمر ما يقرب من 
 األردنية مع املفوضـية الـسامية لـشؤون         ة وقعت احلكوم  ١٩٩٧ويف عام   . ست سنوات 

 اتفاقية أخرى عرفت    ١٩٩٨ ، مث تلتها يف عام    "اتفاقية التعاون "تفاقية عرفت باسم    الالجئني ا 
  . ، وذلك لتنظم العالقة بني الالجئ والدولة واملفوضية"مذكرة التفاهم"باسم 
العهدين الدوليني حلقوق اإلنـسان،     :  نشرت االتفاقيات الدولية التالية    ٢٠٠٦ويف عام     -٨٣

اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، وقد دخلـت هـذه           واتفاقية التمييز العنصري، و   
، بوصـفها   وهذه االتفاقيات املذكورة مجيعـاً    . االتفاقيات حيز التنفيذ بنشرها يف اجلريدة الرمسية      

 الفقري للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، توجب احترام ومحاية وإنفاذ احلقوق الواردة فيها             لعمودا
ـ         اً  خاضعألي إنسان جيد نفسه      اً الختصاص الدول األعضاء فيها، بصرف النظر عن كونه مواطن

ممـا تـوفره    اً  غري مواطن، ما يعين أن الالجئني على األراضي األردنية أضحوا مستفيدين قانون            أو
 من حقـوق    ١٩٥١االتفاقيات من حقوق ومحاية هلم، خاصة وإن معظم ما تضمنته اتفاقية             لكت

  .ها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان املذكورة أعاله وبصياغة واضحة آمرةومبادئ محاية، جتد ما يقابل
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   من قائمة املسائل١٩ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
مت تعديل قانون األحوال الشخصية وشدد على منع زواج من هم دون الثامنـة                - ٨٤

راعاة مـصلحتها  على الفتاة وملاً شد إيالم أعشرة سنة إال يف حاالت خاصة لتاليف نتيجة         
خاصة يف حال حدوث محل نتيجة عالقة بالرضا خاصة يف بعض املناطق احلارة يف وادي               

وبغري ذلك يعاقب كل من جيري مراسـيم زواج         . كراألردن حيث تبلغ الفتاة يف سن مب      
  من قانون العقوبات اليت تنص على مـا يلـي          ٢٧٩ألحكام املادة   اً  مبا خيالف ذلك وفق   

ـ             يعاقب باحلبس من  " يف اً   شهر إىل ستة أشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرف
إجراء تلك املراسيم بصورة ال تتفق مع أحكام قانون األحوال الشخصية أو أي تشريعات 

  ."أخرى نافذة
وحول استعراض طابع التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد              -٨٥

 بني الرجـل   ٢٠١٠قد ساوى قانون األحوال الشخصية لعام        ل ١٦املرأة، ففيما يتعلق باملادة     
 يف العقد، بالنص على أن الزواج هو عقد بني رجل           اًواملرأة من حيث اعتبار كل منهما طرف      

لتكوين أسرة وإجياد نسل، وينعقد الزواج بإجياب من أحد اخلـاطبني أو  اً وامرأة حتل له شرع   
 يف عقد الـزواج،     اًوهبذا تكون املرأة طرف   . عقدوكيله وقبول من اآلخر أو وكيله يف جملس ال        

كالرجل، هلا احلرية التامة يف اختيار الزوج، وال ينعقد الزواج إال برضاها وإرادهتا احلرة، وهلا               
 نكرر ما ورد يف اإلجابة على البند ، رفع التحفظات، ويف هذا اجملالنفسها،احلق يف مباشرته ب   

  .الثاين املذكور سابقاً

   من قائمة املسائل٢٠ املسائل املثارة يف الفقرة  علىالرد    

   االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتوقيع عليهالربوتوكول    
ما زالت اهليئات النسائية واللجنة الوطنية لشؤون املـرأة تطالـب برفـع التحفظـات                 -٨٦

  .رضية املناسبة للقبول الالزم لذلك مل تتوفر بعدوالتصديق على الربوتوكول االختياري، إال أن األ
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  مرفق

 املشاركة مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة يف إعـداد           اجلهات    
التقرير الدوري اخلامس لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز          

  ضد املرأة

  اجلهات احلكومية  - ألف  
  وزارة الصحة  -١
  وزارة الزراعة  -٢
  زارة العدلو  -٣
  وزارة الداخلية   -٤
  ودائرة الشؤون الفلسطينية/وزارة اخلارجية  -٥
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي   -٦
  وزارة التخطيط والتعاون الدويل  -٧
  وزارة العمل  -٨
  وزارة التنمية االجتماعية   -٩

  وزارة الثقافة  -١٠
  وزارة التربية والتعليم   -١١
  قوات املسلحةالقيادة العامة لل  -١٢
  املؤسسة العامة للضمان االجتماعي  -١٣
  مؤسسة التدريب املهين  -١٤
  إدارة محاية األسرة/مديرية األمن العام  -١٥
  ديوان اخلدمة املدنية  -١٦
  مديرية الدفاع املدين  -١٧
  دائرة األحوال املدنية واجلوازات   -١٨



CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1 

GE.12-40267 32 

  دائرة ضريبة الدخل   -١٩
  دائرة اإلحصاءات العامة  -٢٠
  صندوق املعونة الوطنية   -٢١
  صندوق التنمية والتشغيل  -٢٢
  مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون  -٢٣
  اجلامعة األردنية  -٢٤
  دائرة األراضي واملساحة  -٢٥

  اجلهات شبه احلكومية أو غري احلكومية  - باء  
  احتاد املرأة األردنية  -١
  املركز الوطين حلقوق اإلنسان   -٢
  ةاجمللس الوطين لشؤون األسر  -٣
  املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية   -٤
  الصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية   -٥
  معهد امللكة زين الشرف التنموي   -٦
  اجمللس األعلى للسكان  -٧
  االحتاد النسائي األردين العام  -٨
  مؤسسة نور احلسني  -٩

  جتمع جلان املرأة الوطين األردين   -١٠
  سيحيةمجعية الشابات امل  -١١
  مجعية النساء العربيات   -١٢
  مجعية تدريب وتأهيل املرأة الريفية  -١٣
  املهن  وملتقى سيدات األعمال  -١٤
  املعهد الدويل لتضامن النساء   -١٥
  جمموعة القانون من أجل حقوق اإلنسان /ميزان  -١٦
  صندوق إقراض املرأة  -١٧
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  اجلمعية األردنية لتنظيم األسرة  -١٨
  مان غرفة صناعة ع  -١٩
  غرفة جتارة عمان   -٢٠
  األونروا  -٢١
  جمموعة من الصحفيات العامالت يف الصحف احمللية   -٢٢
  جلنة املرأة يف نقابة احملامني  -٢٣
  اللجنة التنسيقّية للمنظمات غري احلكومية  -٢٤
  عدد من النواب واألعيان  -٢٥

        


