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ــسيدة       ــت الرئاســة ال ــسيدة ســيمونوفيتش، تول ــاب ال ــرا لغي نظ
 .سيمز، نائبة الرئيس

 ٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
راف مبوجب املادة   النظر يف التقارير املقدمة من الدول األط      

 )تابع( من االتفاقية ١٨
ــع      ــدوريني الثالــث والراب ــرين ال ــر  اجلــامع للتقري التقري

 )CEDAW/C/JOR/3-4) (تابع (لألردن
ــاء علــى دعــوة الرئيــس  ‐ ١ ، اختــذ أعــضاء وفــد األردن  ةبن

 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة
 ١٤ إىل ١٠املواد من 

ء اخنفـاض   أعربـت عـن قلقهـا إزا      : السيدة شـوتيكول   - ٢
أرقام االلتحاق واحلضور يف مرحلة ما قبـل املدرسـة، وطلبـت            
ــة       ــة لتنمي ــتراتيجية الوطني ــائج االس ــن فحــوى ونت ــات ع معلوم
الطفولـــة املبكـــرة، وحثـــت احلكومـــة علـــى إيـــالء املزيـــد مـــن  

 .تغطية التعليم يف مرحلة ما قبل املدرسة ونوعيتهلاالهتمام 
 نـسبة النـساء مـن       لصملـاذا ال تـ    وقالت إهنا تود معرفة      - ٣

 يف  ننخـرط ي فالنـساء ال  .  يف املائـة   ٣,٤أساتذة اجلامعـة إال إىل      
الدورات الدراسـية غـري التقليديـة إال إذا أتيحـت هلـن وظـائف               

ــادين املرتبطــة هبــا يف  ــسمح   املي ــساءلت عمــا إذا كــان ي يف ، وت
 مطلوبـا مـن      مـا إذا كـان     بتحديـد إعالنات الوظـائف الـشاغرة      

 تلـــكلنـــساء فقـــط أن يتقـــدموا ملـــلء   ا مـــن أو فقـــطلرجـــالا
وسألت عما إذا كـان قـد حـدث أي تغـري يف املـواد               . الشواغر

املــستخدمة يف املــدارس والكليــات إثــر البحــث الــذي أجــري    
 التقليديــة للنــساء والفتيــات يف القوالــب النمطيــةمـؤخرا بــشأن  

ــى       ــرف علـ ــى التعـ ــة علـ ــت احلكومـ ــية، وحثـ ــب املدرسـ الكتـ
ني  يف العالقـــات بـــني املدرســـ  ملـــةاحملتالتحيـــزات اجلنـــسانية  

 األوالد أكثـر مـن      توجيـه األسـئلة إىل    ب، مثل امليـل إىل      والطال
 أيضا معلومات عما يقـدم  وطلبت. البنات يف الفصل املدرسي   

ــن   ــشباب م ــفإىل ال ــف    تثقي ــسان وتثقي ــوق اإلن ــال حق  يف جم
 .جنسي

ــاتن  - ٤ ــسيدة ب ــسبة ضــئيلة  : ال ــطالحظــت أن ن ــن  فق  م
 العمــل الرمســي وأن املــرأة تعــاين مــن   ســوق يفتــشتغلالنــساء 

التمييــز فيمــا يتعلــق بــالتوظيف والترقيــة واألجــور يف كــل مــن  
القطاعني العام واخلاص، بينمـا تـضطلع بنـصيب غـري متناسـب           

وحثـت احلكومـة علـى إزالـة احلظـر          . من املسؤوليات األسـرية   
 .املفروض على املرأة بشأن العمل ليال أو يف وظائف معينة

 العمل، طلبـت معلومـات عـن        اتيتعلق بتشريع وفيما   - ٥
األحكــام املعنيــة باســتحقاقات األمومــة وبــالتحرش اجلنــسي يف 

 العمل اجلديد، وسألت عما إذا كانت سـتجري معاجلـة       قانون
ذلـــك  مـــن ٣اســـتثناء العـــاملني باملنـــازل والطهـــاة مـــن املـــادة 

ــانون ــوات   . الق ــن اخلط ــضا ع ــألت أي ــيت جيــري اختاذهــا   وس  ال
جوة يف األجور وتعديل هيكل األجور يف املهن الـيت          الف لتذليل

يا مـع   تعمل فيها النـساء بكثـرة وجعـل التـشريع الـوطين متمـش             
 يف  باملـساواة  املتعلقـة    ١٠٠اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          

 .األجور
 بيانــات عــدم وجــود  القلــق ن دواعــي مــوقالــت إن - ٦

طـاع غـري     العـامالت يف الق    منوسياسات بشأن النسبة الكبرية     
كفالـة حـصول هـؤالء      ل املبذولـة وسـألت عـن اجلهـود       . الرمسي

علـى  النسوة على محاية اجتماعية وعلـى اسـتحقاقات العمـل و          
 .ما حيتجن إليه من ائتمان وموارد وتدريب وتكنولوجيا

ــز     - ٧ ــدابري القــضاء علــى التميي وطلبــت معلومــات عــن ت
 حيــث واســع النطــاق ضــد املــرأة العاملــة يف القطــاع اخلــاص،ال

 أجرهـا عنـد     وخيصم جزء من  تفصل املرأة عندما تصبح حامال      
ــب      ــد التغي ــت لإلرضــاع أو عن  إجــازة يفالتوقــف بعــض الوق

ق جــزاءات  ت توجــد أو تطبــ وســألت عمــا إذا كانــ  . أمومــة
ــهاك ال ــانوننت ــا إذا كانــت توجــد   ق ــش العمــل، وم  أو اتيمفت

ــة  ــهاكات هيئـــات مماثلـ ــاجل تلـــك االنتـ ــام طلبـــتو. تعـ  يف ختـ
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 معلومــات عــن املبــادرات احلكوميــة الراميــة إىل إهنــاء   حــديثها
بـني اجلنـسني يف العمـل وتـشجيع مـشاركة املـرأة علـى         الفصل  

 . يف اإلدارة والوظائف ذات املهارات العاليةقدم املساواة
تكلمت بوصفها عضوا يف اللجنة، فـسألت       : ةالرئيس - ٨

 عــن التــدابري الــيت تتخــذها احلكومــة لوقــف اســتغالل العــاملني 
ن أضــافت أو. باملنــازل مــن األجانــب، ومعظمهــم مــن النــساء 

هذه املسألة تتطلب اهتماما عاجال؛ فنظـرا للمواقـف التقليديـة           
 عـدد أكـرب     ومـع بـدء    العمل املنـزيل كوظيفة تؤديها املـرأة،        من

 العمل خـارج املنــزل، سـيجري جلـب عـدد      يفمن األردنيات  
ينبغـي  أضـافت أنـه     و. أكرب من األجنبيات ألداء العمـل املنــزيل       

تـشمل  لتوسيع نطاق اخلدمات املقدمة للعراقيني والفلسطينيني        
 .مجيع األجانب العاملني يف البلد

 مـن الـردود     ٢٦أشـارت إىل الفقـرة      : السيدة بيمنتـل   - ٩
)CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1 (       فطلبت مزيـدا مـن املعلومـات

 الــصحة يف جمـال عـن فحـوى مــشروع توعيـة وعـاظ املــساجد     
  أنالحظـــةملقلقهـــا وأعربـــت عـــن .  ومـــدى فعاليتـــهبيـــةاإلجنا

 كمـادة واحـدة يف       تدرس الدميغرافيا والتنمية والصحة اإلجنابية   
أضـافت  و. املنهج  الدراسي الوطين اإللزامـي للطلبـة اجلـامعيني    

 الــتحكم يف احلقــوق  جيــب حتاشــي أي إحيــاء بأنــه جيــب    نــه أ
افيـــة، اإلجنابيــة للمـــرأة حرصـــا علـــى حتقيـــق األهـــداف الدميغر 

 يف ٢٤صـية العامـة رقـم    واقترحت أن ترجـع احلكومـة إىل التو   
 عـن الطـرق الـيت توسـع          يف ختام حديثها   سألتو. هذا الصدد 

ــاهتا    ــاق سياسـ ــة نطـ ــا احلكومـ ــي يف  لهبـ ــع العراقـ ــشمل اجملتمـ تـ
 .األردن
الحظت مع القلق أن أعـدادا متزايـدة        : السيدة بيغوم  - ١٠

 الرعاية الصحية تعمـل      املؤهلني يف جمال   األخصائينيمن أفضل   
يف القطاع اخلاص، وهو اجتاه يزيد من تكلفة الرعايـة الـصحية     

. ملنخفضات الدخل واملطلقات واملسنات واملهـاجرات     بالنسبة  
 للمحافظـة   اليت جيري اختاذهـا   وطلبت معلومات عن اخلطوات     

، ولكفالـة    العـام  لرعايـة الـصحية   قطـاع ا   يف   اجلـودة على معايري   
وسألت أيـضا   .  الصحية األفراد، ال الربح     الرعاية أن تستهدف 
ــة إىل األمهــات تقــدمت عمــا إذا كانــ  ــرة مــا  الرعاي  بعــد  يف فت

 . اللجنةكما أوصت بذلكالوالدة، 
 مـن   ١٣٤ مـا جـاء يف الفقـرة          إىل  مـع القلـق    وأشارت - ١١

 وعي الـشباب مبـسائل      قلةمن  ) CEDAW/C/JOR/3-4(التقرير  
يف معرفـة مـا إذا كانـت        وأعربت عن رغبتها    . الصحة اإلجنابية 
 تـشمل  الصحة اإلجنابية،    يف جمال  شاملة    تثقيفية هناك أية خطة  

 وســائط اإلعــالم بــشأن تنظــيم األســرة، ومــا إذا       يفمحــالت
 تكــون يف متنــاولكانــت وســائل منــع احلمــل متاحــة بأســعار   

شــباب احلــضر الــذين بلغــت إصــابتهم بفــريوس نقــص املناعــة    
ت عمــــا إذا كانــــت وســــأل. اإليــــدز أعلــــى معـــدل /البـــشرية 

ــرة    ــة للــشباب للفت  تقــوم ٢٠٠٩-٢٠٠٥االســتراتيجية الوطني
 على أسـاس جنـساين وتـستهدف اجملـتمعني الريفـي واحلـضري            

، وما هي املبـادرات اجلـاري األخـذ هبـا لوقـف انتـشار               كليهما
وسألت أيضا عـن اخلطـوات      . املتزوجاتو إليدز بني الشباب  ا

 والتحيـز يف قطـاع   طيـة  النم الستئـصال القولبـة  اختاذهـا اجلاري  
ــا      ــة زوجهـ ــرأة إىل موافقـ ــاج املـ ــدم احتيـ ــة عـ ــصحة ولكفالـ الـ

وطلبــت معلومــات عــن . للحــصول علــى وســائل منــع احلمــل 
يف ختـام   أوصـت   و. يـة األوليـة إىل املـسنات       الرعا إيـصال طرق  

 علـــىتـــدريب العـــاملني يف جمـــال الرعايـــة الـــصحية  ب حـــديثها
 .تهاالتعرف على حاالت العنف ضد املرأة ومعاجل

ــوق  - ١٢ ــسيد تـ ــال إن): األردن (الـ ــيم ال   قـ ــانون التعلـ قـ
تــدرك ومــع ذلــك يــشمل التعلــيم يف مرحلــة مــا قبــل املدرســة، 

مـن مراكـز    مركـز    ٤٠٠احلكومة أمهيته، وقد افتتحت مؤخرا      
 يف املنـاطق    املعـوزين ما قبل املدرسة من أجـل األوالد والبنـات          

 .النائيةاملناطق الريفية و
ــق  - ١٣ ــا يتعل ــستخدمة يف   وفيم ــة امل ــال إن اللغ ــة، ق  بالعمال

إعالنات الوظائف الشاغرة يف القطـاع العـام حمايـدة متامـا مـن              
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ــة اجلنـــسانية ــاتذة مـــن النـــساء يف   . الناحيـ ــود نقـــص األسـ ويعـ
ــة عــن إرســال بناهتــا إىل      اجلامعــات إىل إحجــام األســر األردني
اخلارج بغية احلصول على درجات الدراسـات العليـا الالزمـة،      

ن راقيـون املقيمـو    الع يعامـل و. تغريال  بصدد أن تلك املواقف  إال  
 معاملة متـساوية فيمـا يتعلـق بإمكانيـة          رجاال ونساء يف األردن   

 الــيت تتحملــهااحلــصول علــى اخلــدمات رغــم التكلفــة الباهظــة 
 .احلكومة األردنية

قالت إنه صحيح أن عـددا      ): األردن (السيدة خيامي  - ١٤
ــغ وظــ     ــد بل ــساء ق ــن الن ــيال م ــات   قل ــا يف الكلي ــة علي ائف مهني

اجلامعيــة، ويرجــع ذلــك إىل حــد كــبري إىل أن االرتقــاء عــرب       
التسلسل الوظيفي يتطلب سنوات مـن جهـود البحـث والنـشر      

لكل من الرجال والنساء، ويف معظم احلاالت يـضاف         بالنسبة  
صـحيح أيـضا    و.  املنـزلية التقليدية للمـرأة    ذلك إىل املسؤوليات  
ــساء الــال  ــة  أن عــدد الن ــة والتقني يت يدرســن يف الكليــات العلمي

. منخفض، رغم إتاحة عدد متساو من املـنح للنـساء والرجـال           
وميكن للمـرأة أن تـدرس يف اخلـارج، كمـا ميكنـها اصـطحاب               

 . مع الرجلقدم املساواةأسرهتا معها على 
ــرة     - ١٥ ــة املبكـ ــة الطفولـ ــالتعليم يف مرحلـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ

لـت إن املؤسـسات األردنيـة تتـيح         ومراكز الرعايـة النهاريـة، قا     
ــاملني   ــع الع ــة جلمي ــة النهاري ــن   . الرعاي ــد م ــضا العدي ــاك أي وهن

ريــاض األطفــال الــيت تــديرها وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة        
) أونـــروا(وتـــشغيل الالجـــئني الفلـــسطينيني يف الـــشرق األدىن  
وجيـــري . لتلبيـــة احتياجـــات الفلـــسطينيني املقـــيمني يف األردن

 للمـــــدارس كـــــل التعليميـــــة املنـــــاهج اســـــتعراض وحتـــــديث
 عـن سنوات، مما يتيح الفرصة إلدراج املزيد مـن املعلومـات            ٥

 .حقوق املرأة
 بفعاليــة بغيــة تــستخدموأضــافت أن وســائط اإلعــالم  - ١٦

.  حبقـوق املـرأة، وخباصـة فيمـا يتعلـق بالـصحة اإلجنابيـة           التوعية
وحيــصل وعــاظ املــساجد علــى تــدريب بــشأن الــصحة العامــة   

 كتيبات عن الـصحة اإلجنابيـة،      يف ذلك مراض الشائعة، مبا    واأل
ــارات     ــامهم بالزي ــد قي ــستخدموهنا عن ــزودهم مبعلومــات ي ممــا ي

وقالــت إن لــديها . املنـــزلية لألســر الــيت يقــدمون إليهــا الرعايــة 
 الذي حييط مبناقـشة مواضـيع       االرتباكانطباعا بتناقص مستوى    

 .عدة بني الوالداتمثل الصحة اإلجنابية وتنظيم النسل واملبا
قالــت إنــه يوجــد مــشروع ): األردن (الــسيدة خــضر - ١٧

 مركـز للرعايــة  ١ ٠٠٠مـع اليونيـسيف جيــري مبقتـضاه إنــشاء    
وكــثري مــن دور مــا قبــل . النهاريــة علــى مــدى ثــالث ســنوات

، إال أنـه جيـب أن       ُتسريها جهات مـن القطـاع اخلـاص       املدرسة  
 . ري احلكوميةتكون مجيع هذه الدور مرخصة ومتتثل للمعاي

 التوعيـــةواســـتطردت قائلـــة إنـــه فيمـــا يتعلـــق مبـــسألة   - ١٨
ــسان،  حب ــوق اإلن ــاهيم  ُوضــعتق ــصفوفة مف ــن  ل م لمعلمــني ع

 حقــوق اإلنــسان والبيئــة وتــسوية الــصراعات  تــشملمواضــيع 
ويتلقـى املدرسـون تـدريبا يف هـذه اجملـاالت           . والعنف األسري 

ــوادي املعلمــني با  ــة واحملا يف ن ــة يف  ملــدارس احلكومي فــل التعليمي
ظمـات حقـوق اإلنـسان احلكوميـة        وترعى من . املدارس اخلاصة 

 طالـب  ٤ ٠٠٠ مشلـت قوق اإلنسان يف املدارس، وقـد       حل نواد
أمـا التثقيـف اجلنـسي فقـد قـدم          . على مدى الـسنتني املاضـيتني     

وتتيح الـربامج   . بالتدريج من خالل املنهج الدراسي للبيولوجيا     
صحة اإلجنابيــة معلومــات واضــحة  الــ يف جمــالاحلاليــة للتثقيــف

 إليــــصالوصــــرحية باســــتخدام وســــائط اإلعــــالم واملــــسرح  
 .رسالتها

وأردفت قائلة إن املرأة تسهم يف القطـاع غـري الرمسـي             - ١٩
ــة،    ــالل الزراعـ ــن خـ ــصاد مـ ــشتغل لالقتـ ــي تـ ــال فهـ  يف األعمـ
 ولكنــها ال حتــصل الــصغرىالتجاريــة األســرية أو يف األعمــال 

نك الدويل طرق التغلب علـى العقبـات    ويدرس الب . على منافع 
ويف القطــاع . الــيت تعتــرض دخــول املــرأة إىل األســواق الرمسيــة

ـــ     ــام، حيــدد ســن التقاعــد للمــرأة ب  ســنة بينمــا يتقاعــد  ٥٥الع
، ممـا يـشكل حالـة ميكـن          من العمر   سنة ٦٠ بلوغهالرجل عند   
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ــا     ــة علي ــاء إىل مــستويات مهني ــرأة مــن االرتق ــع امل ــد . أن متن وق
 مجيــع االســتثناءات يلغــيروع تعــديل مــن شــأنه أن  مــشاقتــرح

 .من قانون العمل
ــب،     - ٢٠ ــازل مــن األجان ــة العــاملني باملن وانتقلــت إىل حال

ــاجرين األجانـــب يف     ــال املهـ ــين بالعمـ فقالـــت إن اجمللـــس املعـ
 وباملــساعدة القانونيــة اجملانيــة وخبــط باملــشورةاألردن يــزودهم 

ل بروتوكـوالت مـع     وأبرمت وزارة العمـ   . ساخن جماين هاتفي  
الفلبني وسري النكا وإندونيسيا، وهي البلدان األصلية ملعظـم         

ــع       ــل موحــدة للجمي ــود عم ــة عق ــة كفال ــال، بغي ــؤالء العم . ه
يستطيع أصحاب العمل االحتفاظ جبوازات سفر العمـال،         وال

ويعطــي للعمــال املهــاجرين عنــد وصــوهلم إىل املطــار نــشرات   
 .بلغات عديدة تنص على حقوقهم

وأضافت أن مؤمترا عقد مـؤخرا عـن املـرأة العربيـة يف              - ٢١
. الـسياسات ب  املتعلقـة  توصـيات العامل العمل أصـدر عـددا مـن         

 اجلمــع بــني  الرئيــسية بالتغلــب علــى مــصاعب وتعــىن التوصــية
ــل صــندوق حكــومي      ــات مث ــة والعمــل مــن خــالل آلي األموم
للضمان االجتماعي لكي ال يتحمـل أصـحاب العمـل التكلفـة            

وتوجـــد مـــساواة قانونيـــة للمـــرأة     . لالســـتحقاقات الكاملـــة 
ــى نفــس احلــد      ــان عل والرجــل يف التوظيــف كمــا حيــصل االثن
األدىن لألجور، إال أن القوالـب النمطيـة املتعلقـة باملـسؤوليات            

وجيري تعـيني معظـم العـاملني باملنـازل         . تتغري املنـزلية للمرأة مل  
ــيس لـــدى       ــرواهتم ولـ ــون يف عـــرض ثـ ــخاص يرغبـ ــدى أشـ لـ

وميكن دفع التعويـضات لـضحايا التحـرش اجلنـسي          . العامالت
رفـع بالفعـل   ييف مكان العمل، إال أن عـددا قلـيال مـن القـضايا           

أمام احملاكم، ويرجع ذلك إىل الوصـمة املرتبطـة بـذلك وثقافـة           
 .م على الضحيةإلقاء اللو

ــة   - ٢٢ ــصحة اإلجنابيـ ــسكانية وانتقلـــت إىل الـ ــسائل الـ  واملـ
ــا    ــة فقالــت إنــه ســيحدث يف األردن قريب  انتفــاخ مــن”والتنمي

ــشباب ــث “ ال ــر حي ــل عم ــن  ٦٥ يق ــة م ــسكان يف املائ  عــن ال

ــذه    ٢٥ ــرة هــ ــيم األســ ــستهدف سياســــات تنظــ ــنة، وستــ ســ
ات إمكانيــة احلــصول علــى املعلومــينبغــي أن تعتــرب و. اجملموعــة

املتعلقة بالصحة اإلجنابية وخدمات تنظيم األسرية مـن حقـوق          
وال حتتاج املرأة إىل موافقـة زوجهـا مـن أجـل            . اإلنسان للمرأة 

ــا    ــدم جمانــ ــل الــــيت تقــ ــع احلمــ ــائل منــ ــى وســ . احلــــصول علــ
النظـر أيـضا يف مـشروع قـانون بـشأن حقـوق املرضـى                وجيري
 . والسرية

ــة إن احلكومــة حتــ   - ٢٣ ــاء واختتمــت كالمهــا قائل اول الوف
 باحتياجـــات العراقيـــات الـــاليت يعـــشن يف األردن مـــن خـــالل

 ملـساعدهتن   ربامج ب ،بالتعاون مع املنظمات الدولية   ،  االضطالع
على معاجلة العنف ولتزويدهن باملـشورة القانونيـة فيمـا يتعلـق             

 . املهاجرمركزبالتقدم بطلبات للحصول على 
تعـاجل قـضية    قـال إن احلكومـة      ): األردن (السيد توق  - ٢٤

.  اخلـدمات الطبيـة حيـال ارتفـاع األسـعار           جـودة  احملافظة على 
ــع  ــق     ٧٠ويتمت ــأمني طــيب عــن طري ــيني بت ــن األردن ــة م  يف املائ

 وميكنـــهم .اخلـــدمات املقدمـــة مـــن احلكومـــة وقـــوات األمـــن 
ــتخدام  ــادات احلكومالاسـ ــعيـ ــشفيات اجلامعاملة أو يـ ــستـ ة أو يـ

واخلــدمات . التــردد علــى مستــشفيات اجلــيش بتكلفــة معقولــة 
. الطبية اخلاصة تنمو بسرعة، وهـي مؤشـر علـى تزايـد الـدخل             

كثري من جماالت الرعاية املتخصصة، مبا فيها الرعايـة يف    يعترب  و
 احملافظـة علـى     إال أن .  معايري دوليـة   ذاجمايل القلب والسرطان،    

ــة      ــاء جديــدة علــى ميزاني ــة يــضع أعب هــذا املــستوى مــن الرعاي
 .الدولة

 ١٦ و ١٥املادتان 
يتمتعن من الناحيـة   ن األردنياتقالت إ : السيدة شني  - ٢٥

 وفقــا للتقريــر، بــنفس احلقــوق الــيت يتمتــع هبــا الرجــل ،العمليــة
وهلـذا  . يتعلق حبرية التنقل واختيار مكان اإلقامة والسكن       فيما

ــر يف      ــى النظ ــة الطــرف عل ــي حتــث الدول ــةفه  ســحب  إمكاني
 .فاقية من االت١٥ من املادة ٤حتفظها على الفقرة 
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ــه   - ٢٦  رغــم رفــع الــسن القــانوين   وأعربــت عــن قلقهــا ألن
 ســنة، فمــن املمكــن لفتــاة دون هــذا الــسن أن ١٨للــزواج إىل 

ونظـرا للتـأثري    . تتزوج إذا رأى قـاض أن الـزواج يف مـصلحتها          
 مطلوب مـن  احملتمل للزواج املبكر على تعليم الفتاة وصحتها،        

ــانون ا    ا ــن قـ ــم مـ ــك احلكـ ــاء ذلـ ــرف إلغـ ــة الطـ ــوال لدولـ ألحـ
 .الشخصية يف أقرب وقت ممكن

ــسيدة بيغــوم  - ٢٧ ــانون األردين   : ال ــه مبقتــضى الق قالــت إن
ــزواج علــى املــساواة يف احلقــوق والواجبــات    ال بــني يرتكــز ال
والـزواج علـى هـذا      . لزوج والزوجة، بـل علـى املعاملـة باملثـل         ا

األســاس يقــوض املبــادئ األساســية لالتفاقيــة ويكــرس التمييــز   
وأعربــت مــن ناحيــة أخــرى عــن  . أســاس اجلــنسالقــائم علــى 

، الـذي   ٢٠٠١ لعـام    ٨٢سن القـانون املؤقـت رقـم        بـ  سرورها
ــق       ــانون األحــوال الشخــصية فيمــا يتعل عــّدل بعــض أحكــام ق

لدولـة  ا واسـتدركت قائلـة إنـه مطلـوب مـن         . بتعدد الزوجـات  
 وأن تـنقح قـانون   ١٦الطرف أن تسحب حتفظاهتا علـى املـادة         

 .شى مع االتفاقيةتملكي ياألحوال الشخصية 
مــن قــال إن جهــود احلكومــة ): األردن (الــسيد تــوق - ٢٨
ــسجيل أجــل ــاخبني ت ــيت الن ــى   ، ال ــشكل خــاص عل  تركــزت ب

 عنــدما ٢٠٠٧والــشباب، أحــرزت جناحــا كــبريا عــام  النــساء 
وإذا .  من األردنيني يف االنتخابـات البلديـة       مليون ١,٩صوت  

 تـــشرين تكـــرر هـــذا النجـــاح يف االنتخابـــات التـــشريعية يف    
 تشكيل الربملـان    الناخبون، يتوقع أن يغري     ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين

 .تغيريا كبريا، مما ميهد الطريق لسن قوانني أكثر تقدما
وأضـــاف أن ســـحب حتفظـــات بلـــده علـــى االتفاقيـــة  - ٢٩

ىل حــد كــبري وال ميكــن أن حتــدث    إ حــساسةمــسألة سياســية 
طلــب إىل و. يف البيئــة الــصحيحة ويف وجــود برملــان مــؤات إال

اللجنــة أن تتحلــى بالــصرب فيمــا يتعلــق بتلــك املــسألة إىل أن       
 .ينتخب هذا الربملان

قالت إنه بالرغم مـن حتفـظ       ): األردن (السيدة خضر  - ٣٠
، فقد ُعدِّل قانون جوازات     ١٥ من املادة    ٤بلدها على الفقرة    

وميكـن  . السفر عن طريق قانون مؤقت أصدره جملـس الـوزراء         
أن تتقــدم بطلــب جــواز ســفر خــاص هبــا دون أليــة امــرأة اآلن 

احلاجــــة إىل احلــــصول علــــى إذن والــــديها أو ويل أمرهــــا أو  
ومــع ذلـــك، فــال تــزال هنـــاك بعــض االعتراضـــات     . زوجهــا 

 .االجتماعية يف هذا الصدد
وأضـافت أن الــسلطة املخولــة للقـضاة مبوجــب قــانون    - ٣١

األحوال الشخصية بشأن عقد قران الفتيات دون سن الـزواج          
ــتثنائية   ــاالت اســ ــستخدم إال يف حــ ــن أن تــ ــنت . ال ميكــ وشــ

احلكومة محلـة يف مجيـع أحنـاء البلـد للتـشجيع علـى الـزواج يف                 
السن القانونية، بغية منع إساءة اسـتغالل تلـك الـسلطة ورغبـة             

والواقـــع أن . يف عـــدم تـــشجيع الـــزواج دون الـــسن القانونيـــة
ــغ ح    ــزواج يبلـ ــد الـ ــة عنـ ــرأة األردنيـ ــر املتوســـط للمـ ــا العمـ اليـ

وفــضال عــن ذلــك، فقــد تعهــد القــضاة الــدينيون يف . ســنة ٢٥
ــذه الــسلطة إال يف أحــوال        ــد بــأال ميارســوا ه ــع أحنــاء البل مجي

 .الضرورة القصوى
للمـرأة كـذلك أن تبـدأ       اآلن  ومضت تقول إنـه ميكـن        - ٣٢

إجراءات الطالق مبقتـضى قـانون األحـوال الشخـصية املعـدل،          
قد الزواج علـى شـروط معينـة    كما ميكنها املطالبة بالنص يف ع     

واألهـم  .  أو احلق يف إكمـال التعلـيم       بامرأة واحدة مثل الزواج   
من ذلك أن موافقة املرأة على مجيع شـروط عقـد الـزواج أمـر               

وفيمـا يتعلـق حبـضانة األطفـال، فمـصلحة          . أساسي لـصالحيته  
األطفال اآلن أساس منح احلضانة، كما أن احلـضانة املـشتركة           

 .تضى القانون يف الوقت احلايلاحتمال وارد مبق
أشـــارت إىل أن القـــانون الـــذي   : الـــسيدة نيوبـــاور  - ٣٣
، وأن الوفـد    تـدبري مؤقـت   صص سـتة مقاعـد برملانيـة للمـرأة          خي

ين يف  من احلكمة تعـديل قـانون االنتخابـات الـوط        ليسقال إنه   
ســبب عــدم إصــدار احلكومــة الوقـت احلاضــر، وتــساءلت عــن  
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دد املقاعـد املخصـصة للمـرأة يف        قانون مؤقت معدل لزيادة ع    ل
ــرأة يف  لضـــوء تأكيـــدها  رغبتـــها الـــشديدة يف زيـــادة متثيـــل املـ

لحكومـة،  ل بالنـسبة وهذا اإلجراء لـيس لـه آثـار ماليـة       . الربملان
ومما ال شك فيه أنه سيعجل بسحب حتفظات الدولـة الطـرف            

 .على االتفاقية
ن مشروع القـانون  أل أعربت عن قلقها: السيدة شني  - ٣٤
 مـن وطلبـت  . ملعين باملنظمات غري احلكومية قد يقيد أنشطتها   ا

احلكومـــة أن تنـــاقش القـــانون املقتـــرح مـــع تلـــك املنظمـــات،  
 .وحثت احلكومة على عدم فرض أية قيود عليها

 التشريع الشامل لتكـافؤ      يستحق حني يفوأضافت أنه    - ٣٥
 يتــضمن تعريــف فإنــه ال  الثنــاءالفــرص الــذي ســنته الــسلطات

 أيـضا أن تـصدر      الـضروري ومـن   . املباشر وغري املباشـر   التمييز  
 .احلكومة تشريعا ملكافحة العنف املنـزيل واالغتصاب

لحكومـة خطـة    لسألت عما إذا كانـت      : السيدة باتن  - ٣٦
شاملة لنقل مجيع احملتجزات يف مراكـز احلجـز بغـرض احلمايـة             

 .إىل مالجئ طوعية غري تأديبية
جتــري   الارات البكــارةوأضــافت أهنــا تفهــم أن اختبــ  - ٣٧

 تتـساءل عمـا إذا كـان يف    ولكنـها على النساء دون موافقتهن،   
إمكاهنن املوافقة بصدق وحرية على إجراء هذا االختبار وهـن          

 .حمتجزات لدى الشرطة
 حكـم   هنا تفهم أنه ال يوجـد     وقالت يف ختام كلمتها إ     - ٣٨

قانوين معني بـشأن التحـرش اجلنـسي، فالقـانون احلـايل يـسمح            
تعــرض للتحــرش مبغــادرة مكــان العمــل مــع   يلــشخص الــذي ل

 يعـد ويف ضوء املعدل املتدين لعمالة اإلنـاث،       .  ال غري  التعويض
 ومطلـوب مـن الدولـة الطـرف أن تتخـذ     هذا احلل غـري مثـايل،     

 .تدابري تستهدف القضاء على التحرش اجلنسي بشكل مباشر
لـــسياسيني ســـلطة،  قالـــت إن ل: الـــسيدة غاســـبارد  - ٣٩
املـساواة بـني   حتقيـق  ري اإلجيـايب و يالتغـ واجـب إحـداث     يل  وبالتا

ويف هذا الصدد، حثت املتكلمة الدولة الطرف على        . اجلنسني

اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لزيــادة عــدد النــساء يف الوظــائف       
اجلامعية؛ فبدون وجـود مثـل حيتـذى بـه، لـن تـسعى الـشابات                

 .إىل االلتحاق باجملال األكادميي
طلبـت احلـصول علـى معلومـات     : يكولالسيدة شـوت   - ٤٠
 التمييــز اجلنــساين يف القطــاع اخلــاص، وتــساءلت عمــا إذا عــن

 مـشكلة يف املـدارس أو املؤسـسات          ميثل كان التحرش اجلنسي  
 .التعليمية األخرى

قـال إنـه يفهـم رغبـة اخلـرباء يف           ): األردن (السيد توق  - ٤١
نتخابـات  حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني، إال أن تعـديل قـانون اال             

واالنتخابـــات البلديـــة الـــيت . الـــوطين مهمـــة حمفوفـــة باملخـــاطر 
أجريت مؤخرا قـد غـريت اخلريطـة الـسياسية وحتتـاج احلكومـة              

 مـؤخرا قبـل أن تقـوم        جّدتإىل وقت لكي تعي التطورات اليت       
وقد وعدت احلكومة احلالية أيـضا الـشعب األردين         . بعمل آخر 

. دخل أيـة تعـديالت مؤقتـة      بأهنا لن تسن أية قـوانني مؤقتـة أو تـ          
ومــع ذلــك، فهــو يتوقــع حــدوث تغــريات سياســية يف املــستقبل  

 .القريب مما سيمكن من اختاذ تدابري خاصة مرة أخرى
وردا علــى الـــسؤال املتعلــق مبـــشروع القــانون املعـــين     - ٤٢

باملنظمات غري احلكومية، قال إن أي مشروع قانون يقدم إىل           
يعطي مجيع األطراف املعنية فرصـة      الربملان ُيقرأ أربع مرات مما      

ــيريات    ــراح تغ ــانون واقت ــة لنقــد مــشروع الق  إضــافة إىل. كامل
ذلـك، فلكــل مــشروع قــانون فتــرة توجــه فيهــا األســئلة العامــة  

وحــث املنظمــات غــري احلكوميــة علــى . وجيــري فيهــا متحيــصه
 بتعليقــات الوقــت لكــي تــزود املــشرعني  االســتفادة مــن ذلــك 

 . القانون املقترحلىع
وفيما يتعلق بالتمييز اجلنساين يف القطـاع اخلـاص، قـال      - ٤٣

ــة التـــشريع  . حبريـــة األســـواق إن األردن تـــؤمن  ودور احلكومـ
. واألنظمـة والتنظيم، وعلى القطاع اخلاص تنفيذ تلك القـوانني          

ــشجيع      ــدها لتـ ــصارى جهـ ــة قـ ــستبذل احلكومـ ــك، فـ ــع ذلـ ومـ
 .لالشركات اخلاصة على القضاء على التمييز يف مكان العم
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قالــت إنــه مبقتــضى قــانون  ): األردن (الــسيدة خــضر - ٤٤
العمــل، ميكــن للموظــف الــذي يتعــرض للتحــرش اجلنــسي أن   
يتــرك مكــان العمــل مــع التعــويض وأن يرفــع قــضية ضــد مــن    

ومع ذلـك، توجـد     . حترش به إذا كان األخري صاحب الشركة      
. حواجز نفسية وثقافية كثرية متنع النساء من ممارسة حقـوقهن         

توعيــــة بغيــــة تثقيــــف النــــساء ع احلكومــــة بأنــــشطة وتــــضطل
ــا ــة حتاشـــي التحـــرش    فيمـ ــيمهن كيفيـ يتعلـــق حبقـــوقهن، وتعلـ

 .اجلنسي والعنف
مبقتضى القانون إجبـار أيـة امـرأة        ال ميكن   وأضافت أنه    - ٤٥

ومع ذلك، توافق املتكلمة علـى أنـه        . البكارةعلى إجراء اختبار    
لالحتجـاز إلجـراء    من املعقول أن ختضع امرأة وحيدة يف مركز         

وتوجد جهود يف الوقت احلايل تستهدف تثقيف       . هذا االختبار 
أفراد الشرطة بشأن أمهية السماح لضحايا العنف اجلنسي حبرية         

وعالوة على ذلـك،    . البكارةاالختيار فيما يتعلق بإجراء اختبار      
 احلكومــة جهــدا ملموســا حلمايــة مجيــع النــساء يف مراكــز تبــذل

نقل مجيع النساء من مراكز احلجـز بغـرض         االحتجاز واعتزمت   
 .احلماية إىل مالجئ جديدة جتري إقامتها

 مطلقــا عــن  يــسمع قائلــة إنــه مل   حــديثهاواختتمــت - ٤٦
 .التحرش اجلنسي يف املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى

شــكر أعــضاء اللجنــة علــى    ): األردن (الــسيد تــوق  - ٤٧
ــتفكري افزاحلــأســئلتهم  ــى ال ــال إنة عل ــده  ، وق ــد بل  اســتفاد وف

ــاء  ــه يف أن احلكومــة،  . كــثريا مــن احلــوار البّن وأعــرب عــن ثقت
بالـشراكة مــع اللجنــة واللجنــة الوطنيـة األردنيــة لــشؤون املــرأة   
واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، سـتتمكن مـن حتقيـق         

وجــه الــدعوة إىل أعــضاء   و أهــداف االتفاقيــة بــشكل كامــل   
روا بأنفسهم مـدى مـا أحرزتـه املـرأة        اللجنة لزيارة بلده لكي ي    

 .يف سعيها إىل املساواة
 .١٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 

 


