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 الــسيدة ســيمز، نائبــة الــسيدة شــيمونوفيتش، تولــتيف غيــاب 
 .الرئيسة، رئاسة اجللسة

 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف 

 )تابع (االتفاقية من ١٨ادة مبوجب امل
 التقريران الـدوريان املوحـدان الثالـث والرابـع لـألردن          

)CEDAW/C/JOR/3-4        ؛ و CEDAW/C/JOR/Q/4 
 Add.1 و

بناء علـى دعـوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد األردن               - ١
 . إىل مائدة اللجنة

قـال، وهـو يعـرض التقريـرين        ): األردن (السيد طوق  - ٢
، )CEDAW/C/JOR/3-4(ثالــث والرابــع الــدوريني املوحــدان ال

ــاين     ــدوري الثــــ ــر الــــ ــذ تقــــــدمي التقريــــ ــه حــــــدث، منــــ إنــــ
)CEDAW/C/JOR/2( تطـــوران هامـــان فيمـــا يتعلـــق حبقـــوق ،

األول يتعلــق بنــشر اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع . املــرأة يف بلــده
ــة وذلـــك يف      ــدة الرمسيـ ــرأة يف اجلريـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ أشـ

كمال اعتمادهـا رمسيـا      وبذلك مت است   ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١
 .وإعطائها قوة القانون

وباإلضافة إىل االتفاقية، مت أيضا نـشر مخـسة صـكوك            - ٣
العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       : دولية أخرى يف نفس التاريخ    

املدنية والسياسية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية         
ه مـن   واالجتماعية والثقافيـة؛ واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـري          

الالإنــسانية أو املهينــة؛  ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو
واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع             

واألكثـــر مـــن ذلـــك، مت ضـــمان . أشـــكال التمييـــز العنـــصري
 ٣١حقـوق إضــافية للمـرأة بتوقيــع اتفاقيـة حقــوق املعــوقني يف    

والتطــور اهلــام . ري وبروتوكوهلــا االختيــا٢٠٠٧مــارس /آذار
ــة      ــات البلديـ ــحات يف االنتخابـ ــاح املرشـ ــل يف جنـ ــاين يتمثـ الثـ

 يف املائة مـن مجيـع       ٢٠األخرية، بفضل التشريع الذي خصص      
ومـن أجـل متابعـة هـذا النجـاح،          . مقاعد اجملالس احمللية للنساء   

ســـّنت احلكومـــة قانونـــا جديـــدا لالنتخابـــات، خـــصص ســـتة 
 . مقاعد يف الربملان للنساء

وســّنت احلكومــة أيــضا عــددا مــن القــوانني األخــرى     - ٤
ذات املغــذى فيمــا يتعلــق باحلريــات واحلقــوق، مبــا يف ذلــك       
حقوق املرأة، واقترحت اللجنة الوطنية األردنية لـشؤون املـرأة          
قانونــا يعطــي للجنــة الوطنيــة أساســا تــشريعيا مــن أجــل تنفيــذ  

ومــــن املتوقــــع أن تكــــون مجيــــع . توصــــيات اللجنــــة املعنيــــة
. شريعات املقترحــة ســارية املفعــول خــالل ســنتني تقريبــا     التــ

وعلى الصعيد اإلداري، أصدرت احلكومة مرسوما ينص على        
أنه جيب أن تشارك اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة يف               

وأمـرت احلكومـة    . مناقشة أي تشريعات تتصل بـشؤون املـرأة       
ت الرمسيـة    أيضا أنه جيب اعتبار شهادة املرأة، ألغراض املعامال       

 . مساوية لشهادة الرجل
وفيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة وصــنع    - ٥

القرارات، قال إن احلكومة اختـذت تـدابري اسـتثنائية ترمـي إىل              
فمــثال مت تعــيني ثــالث . تعجيــل املــساواة بــني الرجــال والنــساء

ــة، ومت تعــيني امــرأة ألول مــرة     ــدان األجنبي ســفريات لــدى البل
ــضا مــا ال يقــل عــن    . ة حمكمــةرئيــس ــساء أي  يف ٣وتــشكل الن

املائة من القوات املسلحة يف إطار اخلطة االسـتراتيجية املنقحـة           
وتلعــب وســائط  . الــيت وضــعتها احلكومــة للقــوات املــسلحة    

تــوفري تغطيــة مستفيــضة للــدور املوســع  يف اإلعــالم دورا هامــا 
 .الذي تقوم به املرأة يف احلياة العامة

ان التعليم، حقق األردن املساواة بـني الرجـال      ويف ميد  - ٦
والنــساء فيمــا يتعلــق بــالقبول يف اجلامعــات يف مرحلــة التعلــيم   

ــايل، وإن  ــساء   ٣٧العـ ــن النـ ــم مـ ــرجيني هـ ــن اخلـ ــة مـ .  يف املائـ
وباإلضافة إىل ذلك، جاء األردن حسب الدراسة الـيت قـام هبـا          

حيث حتقيق  البنك الدويل يف املرتبة األوىل يف العامل العريب من          
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وقامت احلكومـة، بالتعـاون مـع املنظمـات        . األهداف التعليمية 
ــات     ــادرات خمتلفــة ترمــي إىل تــشجيع الفتي ــة، مبب غــري احلكومي

 . على اختيار املواد غري التقليدية
وبالنـــسبة ملـــسألة الـــصحة اإلجنابيـــة للمـــرأة، قـــال إن   - ٧

اإليــدز /سياســات بلــده يف جمــال فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
وعلـى الـرغم مـن أن عـدد املـصابني           . تشمل املنظـور اجلنـساين    

بفريوس نقص املناعة البـشرية مـنخفض، شـرعت احلكومـة يف            
برنــامج مدتــه مخــس ســنوات لتوعيــة اجلمهــور بفــريوس نقــص 

اإليـدز وإقنـاع صـانعي القـرارات بـسن قـوانني            /املناعة البـشرية  
احلمايـة مـن   تعزز احلقوق اإلجنابية للمرأة، مبا يف ذلك احلق يف      

 .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
ويعلق األردن، بوصـفه بلـدا ناميـا، أمهيـة كـبرية علـى               - ٨

صـــياغة سياســـات اقتـــصادية ترمـــي إىل متكـــني املـــرأة وزيـــادة 
وقـد أوجـد اإلصـالح االقتـصادي     . مشاركتها يف سوق العمل  

وحترير التجارة فرص عمل للنساء، الاليت يشكلن اآلن حـوايل       
واقترحت احلكومـة، يف إطـار      . يف املائة من القوى العاملة     ١٥

ــانون عــن     ــشاملة ملكافحــة العنــف، مــشروع ق اســتراتيجيتها ال
العنف املـرتيل، ووضـعت صـيغة إلطـار وطـين مـن أجـل محايـة                 

وقـد مت إنـشاء أمـاكن إيـواء للـضحايا،           . املرأة مـن هـذا العنـف      
لمـرأة  وقامت قوات األمن بتحويل مركـز االحتجـاز الوقـائي ل          

إىل مؤسسة تـستطيع أن تقـوم بعمليـة اإلصـالح والتـدريب يف              
 . جو بعيد عن السجن

ــات     - ٩ ــع املنظمـ ــع مجيـ ــاون مـ ــة التعـ ــلت احلكومـ وواصـ
الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة مـن أجـل متكـني املـرأة             
األردنيـة، واســتفادت احلكومــة يف هــذا الــصدد مــن التعليقــات  

ة إىل ذلــك، تعاونــت احلكومــة مــع  وباإلضــاف. اخلتاميــة للجنــة
وختامـا، قـال    .  منظمة غري حكومية يف إعداد هذا التقريـر        ٢٧

إنــه علــى الــرغم مــن اإلجنــازات األردنيــة يف جمــال النــهوض        
ــة والــصراع    حبقــوق املــرأة، فــإن الظــروف االقتــصادية اإلقليمي

ــراقيني فــرض   –اإلســرائيلي  ــدفق الالجــئني الع ــسطيين، وت  الفل
ــى  ــة عل ــده احملــدودة ضــغوطا هائل ــوارد بل ــضغوط  .  م وهــذه ال

بــدورها حــدت مــن قــدرة بلــده علــى تنفيــذ مجيــع أحكــام         
 . االتفاقية وعرقلت تقدم املرأة األردنية

 ٦ إىل ١املواد 
أثنــت علــى اجلهــود اهلائلــة الــيت بذلتــها : الــسيدة شــن - ١٠

الدولــة الطــرف مــن أجــل النــهوض مبركــز املــرأة، مبــا يف ذلــك  
. جلريدة الرمسية واإلصالح السياسي اجلـاري     نشر االتفاقية يف ا   

وإن تعــيني الــسيدة خــضر أمينــة عامــة للجنــة الوطنيــة األردنيــة  
ــصدد     ــزام احلكومــة يف هــذا ال ــرأة برهــان علــى الت ــشؤون امل . ل

وقالت إهنا تأمل أن الـدكتورة خـضر لـن تكتفـي بريـادة عمـل             
احلكومة فيما يتعلق بشؤون املرأة، بل ستشارك أيـضا يف مجـع            

بيانات، والعمل مـع وزارة املاليـة وغريهـا مـن الـوزارات مـن               ال
 . أجل التأكد من تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

وأضـــافت أهنـــا ترحـــب باإلصـــالحات القانونيـــة الـــيت   - ١١
. ذكرها الوفد، إال أهنـا تتـساءل إذا كـان ميكـن تعجيـل العمليـة               

ردن وحيتـاج األ  . ويتعني أيضا القيام بإصالحات قانونيـة أخـرى       
ــشريع شــامل يتــضمن ويــضمن     بــصفة خاصــة إىل اســتحداث ت

 مـــن ٢املـــادة (اإلعمــال العملـــي ملبـــدأ املـــساواة بــني اجلنـــسني   
، واستحداث قانون حمدد عن حقوق املـرأة، وقـانونني          )االتفاقية

وهنـاك حاجـة    . جديدين عـن العنـف املـرتيل والتحـرش اجلنـسي          
ود األردن النظـر    وعليـه رمبـا يـ     . أيضا إىل تنقيح قانون العقوبات    

يف إنـــشاء فرقـــة عمـــل معنيـــة بالقيـــام مبزيـــد مـــن اإلصـــالحات 
وأخريا، قالت إهنا مسعت أن األردن اعتمـد يف اآلونـة           . القانونية

األخرية أنظمة جديـدة للمنظمـات غـري احلكوميـة، وينظـر اآلن              
وإذا كانـت   . يف مشروع قانون بشأن املنظمـات غـري احلكوميـة         

اء شـراكات مـع اجملتمـع املـدين، فينبغـي          احلكومة ملتزمة حقا ببن   
أن تكون جادة يف إعادة النظر يف استحداث مثل هذا القـانون،            

 . الذي سيقيد إىل حد كبري عمل هذه املنظمات
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قالت إن التقرير يعكس الدور اهلـام       : السيدة نويباور  - ١٢
الذي تقوم به اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة وجهـود                

يز النهوض باملرأة يف مجيـع ميـادين احليـاة، مبـا يف             احلكومة لتعز 
ذلك عـن طريـق إنـشاء خمتلـف اجملـالس الوطنيـة وتطـوير عـدد                 
من االسـتراجتيات الـيت إذا مت تنفيـذها بـشكل صـحيح فـسوف           

وقالــت إن املــسائل الــيت أثارهتــا  . تــستفيد املــرأة األردنيــة منــها 
 باآلليـة الوطنيـة     اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة فيمـا يتعلـق        

 .زالت تثري القلق ما
وإذ أثنت املتكلمة على إنـشاء الدولـة الطـرف املركـز             - ١٣

الوطين حلقوق اإلنسان، إال أهنا أعربـت عـن قلقهـا بـسبب مـا               
أن البيانــات الــواردة يف التقريــر ) ٤٣ الفقــرة(جــاء يف التقريــر 

السنوي للمركز ال تشري إىل أية شكاوى خاصة بـالتمييز ضـد            
ملرأة، وأنه مل يتم تصنيف مقدمي الشكاوى األخـرى حـسب           ا

اجلنس، ومن مث ال ميكن حتديد الطبيعة الدقيقة للـشكاوى الـيت     
وقالت إهنا تريد أن تعرف ما الـذي مت عملـه           . تتقدم هبا النساء  

لتوعيــة النــساء حبقــوقهن والتأكــد مــن أهنــن يلجــأن إىل املركــز  
 . هبنعندما يتم انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة

ويتعني على اللجنة الوطنية لشؤون املرأة لكـي تكـون           - ١٤
فعالــة بــشكل كامــل أن تكــون هلــا مهــام ومــسؤوليات حمــددة   
ــسيق ورصــد       ــى تن ــدرة عل ــة، وق ــوارد كافي ــدا، وم ــدا جي حتدي

ويف هـذا الـصدد، فإهنـا تريـد         . تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين     
ــائج الدراســة      ــى معلومــات ملموســة عــن نت ــيت احلــصول عل ال

أجرهتــا مــؤخرا اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة بــشأن   
هيكلها التنظيمـي وتطـوير هيكـل بـديل يـتالءم بـشكل أفـضل               
ــدور       ــام والـ ــة واملهـ ــتغرية، والواليـ ــة املـ ــروف الوطنيـ ــع الظـ مـ

وأخـريا، قالـت إن وضـع       . والسلطات اليت ُيعتـزم منحهـا إياهـا       
ل هـي جمـرد وثيقـة       فه. االستراتيجية الوطنية للمرأة غري واضح    

إرشادية أو أن احلكومـة قـد اعتمـدهتا؟ وإذا كـان األمـر يتعلـق            
باحلالــة األخــرية فإهنــا تريــد أن تعــرف املزيــد عــن أهــدافها،        

 . واإلطار الزمين واآلليات املستخدمة لرصد التقدم احملرز

الحظت مـن الـردود علـى قائمـة         : السيدة شوتيكول  - ١٥
أن إعـادة هيكلـة اللجنـة الوطنيـة        ) ٤الفقـرة   (القضايا واملسائل   

األردنية لشؤون املرأة جـارٍ، ولكنـها تـود أن تعـرف مـا الـذي                
وهي تريد بصفة خاصـة     . تستتبعه بالضبط عملية إعادة اهليكلة    

أن تعــرف اإلطــار القــانوين للجنــة وتأثريهــا القــانوين واآلليــات 
وفيمـا يتعلـق    . الالزمة لضمان التنسيق مـع الـوزارات األخـرى        

املوضـوع األخـري، ال يكفــي أن تعمـل اللجنـة مـن خــالل      هبـذا  
ــا،    ــشرف عليهـ ــس املـ ــي    ال اجمللـ ــصعيد احمللـ ــى الـ ــيما علـ . سـ

تود الدولة الطرف أيضا أن توضـح كيـف تعمـل اللجنـة              ورمبا
. مـع وحـدات شـؤون املـرأة الـيت أنـشأهتا يف خمتلـف الـوزارات        

وأخــــريا، طلبــــت مــــن الدولــــة الطــــرف أن تقــــدم مزيــــدا       
ــن ــات مـ ــرة     املعلومـ ــرأة للفتـ ــة للمـ ــتراتيجية الوطنيـ ــن االسـ  عـ

٢٠١٠-٢٠٠٦ . 
سألت الدولـة الطـرف إذا كـان لـديها          : السيدة باتني  - ١٦

أية خطـط لـسحب حتفظاهتـا علـى االتفاقيـة أو التـصديق علـى                
وإذا مل يكـن األمـر كـذلك،        . الربوتوكول االختياري لالتفاقية  

ت وقــد تلقــ. الــذي حيــول دون ذلــك فإهنــا تــود أن تعــرف مــا
اللجنــة بعــض املعلومــات املــثرية للقلــق فيمــا يتــصل باملمارســة   
اليت تتبعها احلكومة واملتمثلة يف وضع النساء املعرضـات خلطـر           

، ونتيجـة   “وقـائي ”وقوعهن ضحايا جرائم الشرف يف حجـز        
ــضحايا       ــع ال ــهم وتقب ــنعم مرتبكــو هــذه اجلــرائم حبريت ــذلك ي ل

مــأوى تــديره وإهنــا ترحــب بإنــشاء أول . احملــتمالت يف احلجــز
إال أن القلـق يـساورها بـسبب        ) دار الوفاق األسري  (احلكومة  

التقارير اليت تفيد بأنه ليس لدى احلكومة أيـة خطـط ملموسـة             
ــائي إىل هــذه      ــا يف احلجــز الوق ــساء املوضــوعات حالي لنقــل الن
ــذا       ــا يف ه ــتم اختاذه ــيت ي ــود أن تعــرف اخلطــوات ال ــدار، وت ال

ــصدد ــرر اخلــاص ا . ال ــذيب  وأضــافت أن املق ــسألة التع ملعــين مب
وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               

) A/HRC/4/33/Add.3(أو املهينة يف بعثتـه األخـرية إىل األردن          
ــساء       ــان النـ ــر أن حرمـ ــة، وذكـ ــسياسة احلاليـ ــشدة الـ ــد بـ انتقـ
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ــدة تــصل إىل     ــهن مل ــات مــن حريت ــات الربيئ  ســنة ال ١٤والفتي
عاملة غـري إنـسانية وبأنـه متييـزي للغايـة،           ميكن وصفه إال بأنه م    

وأوصى بدال من ذلـك بـأن يـتم وضـع النـساء املعرضـات ألن                
ــة    ــواء خاصـ ــاكن إيـ ــرائم الـــشرف يف أمـ يـــصبحن ضـــحايا جـ
للــضحايا حيــث يــستطعن التمتــع يف نفــس الوقــت حبريتــهن       

 .وبظروف آمنة
وأضـافت أن وجـود عـدد مــن القـوانني التمييزيـة الــيت       - ١٧
ة املفعـول يف األردن يعـين أن جـرائم الـشرف مـا              تزال ساري  ال

 مــــن قــــانون ٩٨فمــــثال، مبوجــــب املــــادة . زالــــت ُترتكــــب
ــيت      ــصادرة يف احلــاالت ال ــتم ختفيــف األحكــام ال ــات، ي العقوب

وبالنـسبة  . يكون فيها مرتكب اجلرميـة يف حالـة غـضب شـديد          
للجرائم اليت يعاقب عليها عادة باإلعدام مثـل القتـل مـع سـبق               

الترصـد، احلـد األدىن للحكـم يف هـذه احلـاالت هـو           اإلصرار و 
وقالـت  . سنة سـجن واحـدة، إذا كانـت هنـاك ظـروف خمففـة             

ــة األخــرية     ــة حكمــت يف اآلون إهنــا علمــت أن احملــاكم األردني
على رجل بالسجن ملـدة سـتة أشـهر فقـط لقتلـه أختـه املطلقـة                 

 مــن قــانون العقوبــات، تــستطيع  ٩٩ومبوجــب املــادة . احلامــل
ن حتــذف نــصف العقوبــة إذا تنازلــت أســرة الــضحية  احملــاكم أ
وأفراد العائلة يتواطأون يف معظـم جـرائم الـشرف،          . عن التهم 

ويتنــازلون يف معظــم األحيــان تقريبــا عــن حقهــم يف التقــدم       
وسألت إذا كانت لدى احلكومة أية خطـط إلعـادة          . بشكوى

النظــر يف هــذه األحكــام وإلغائهــا، وإذا كانــت تالحــق جــرائم 
 . كما تالحق جرائم العنف األخرىالشرف 

وأخريا، أعربت عن قلقها البـالغ بـسبب التقـارير الـيت             - ١٨
تفيـد بــأن الفتيــات الــاليت يـشتبه بــأهنن مارســن اجلــنس خــارج   
نطــاق الــزواج يــرغمن علــى اخلــضوع لفحــص طــيب بــشأن        

ومما يسبب حىت مزيد من القلق تلـك التقـارير الـيت            . عذريتهن
 جترى علـى جثـث النـساء والفتيـات          تفيد أن هذه الفحوصات   

الاليت يعتقد أهنن وقعن ضحايا جرائم الـشرف ملعرفـة إذا كـن             
عذارى عندما توفني، وعليه إذا كان مرتكب اجلرميـة يـستطيع           

وتـشري هـذه املمارسـات      . حينئذ االستفادة مـن ظـروف خمففـة       
إىل حــاالت متييزيــة بالغــة وبيئــة قانونيــة مــسيئة وينبغــي معاجلــة 

 . ألة على سبيل االستعجالهذه املس
قالت إهنا تود أن تعرف املزيد عـن        : السيدة بيمينتيل  - ١٩

مـشروع القـانون املتعلــق باحلمايـة مـن العنــف اجلنـسي، مبــا يف      
وقالـت إن  . ذلك اإلطار الزمين للنظر فيه وموافقة الربملان عليه  

رئيس الوفد يف بيانه االستهاليل ذكر سجل األردن العظـيم يف       
 مـن الـردود   ٢٢وعالوة على ذلك، تشري الفقرة     . لتعليمجمال ا 

إىل اســتحداث مــشروعني يتــضمنان عنــصرا يتــصل بــشؤون      
املرأة وبتنقيح املناهج الدراسية جلعلها تراعي الفـوارق اجلنـسية          

ووفقـــا للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة األردنيـــة، . مراعـــاة أكـــرب
لقنـة إىل   تفعل احلكومة أي شيء لتغيري القـيم االجتماعيـة امل          ال

وباإلضــافة إىل . األطفــال أو أدوار النــساء والفتيــات النمطيــة   
ذلــك، مــا زالــت الكتــب املدرســية تــصف أوضــاع األســرة        

وقالــت إهنــا تريــد أن تعــرف إذا كانــت  . التقليديــة وممارســاهتا
الدولة الطرف توافق على هذا التقييم وإذا كان األمـر كـذلك            

ــات القائمــة واالســتراتيجية    املوضــوعة للتغلــب  فمــا هــي العقب
 . عليها
قالت إن وضع املـرأة يف املنطقـة العربيـة      : السيدة جرب  - ٢٠

ويف أمــاكن أخــرى مــن العــامل لــن يتحــسن مــا مل تــتغري صــورة 
ويف هذا الصدد، فإهنا تريـد أن تعـرف املزيـد عـن رؤيـة               . املرأة

ــية      ــب املدرسـ ــسبة للكتـ ــة بالنـ ــتراتيجية املتبعـ ــة واالسـ احلكومـ
ية، وإذا كانــت لــدى احلكومــة أيــة خطــط     واملنــاهج الدراســ 

ــتخدام وســائط اإلعــالم لتغــيري الــرأي العــام أو لتــدريب        الس
 . العاملني يف جمال القضاء

التقريـر،  (وقالت إهنا متفقة مـع تقيـيم الدولـة الطـرف             - ٢١
أن املواقف النمطية بشأن األدوار االجتماعية هـي   ) ٥٦الفقرة  

ض ممارسـة املـرأة حلقوقهـا       من بني العقبات الرئيـسية الـيت تعتـر        
وإن تغــيري هــذه املواقــف مــن  . علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل 
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شأنه أن يّسهل اعتماد تشريع معروض يف الوقت الراهن علـى            
ونظــرا الزديــاد التطــرف الــديين عــرب املنطقــة، مــن       . الربملــان

األمهيــة مبكــان معاجلــة اخلطــاب الــديين بطريقــة تعــاجل القــضايا   
 - املعتــدل - عــن حقيقــة روح اإلســالم  االجتماعيــة وتعــرب

وطلبت من الدولـة الطـرف أن تـشرح الطريقـة الـيت تعتـزم هبـا              
معاجلــة هــذه املــسألة وإذا كــان لــديها خطــة لتــوفري التــدريب    

 . لألئمة
قالت إن القوالب النمطية تؤدي إىل      : السيدة غاسبار  - ٢٢

يف قبول عام للعنف املوجه ضد املرأة، وحـىت قبـول قتـل املـرأة               
وأشارت إىل أن احلكومة تعتمد على ما يبـدو         . بعض احلاالت 

بصورة رئيسية على منظمات اجملتمع املـدين ملكافحـة التحامـل           
ــة خطــط لتطــوير       ــاك أي ــساءلت إذا كانــت هن ــرأة، وت ــى امل عل

وطلبــت أيــضا . سياســات وطنيــة متــسقة ضــد القولبــة النمطيــة
مـة إىل   مزيدا من املعلومـات عـن توصـيات الـيت تقـدمها احلكو            

 . وسائط اإلعالم
قالـت إهنـا تـود احلـصول علـى حتـيني            : السيدة مايولو  - ٢٣

خبصوص العنـف املـرتيل يف األردن وبـصفة خاصـة فيمـا يتعلـق               
وإذ . باعتمــاد مــشروع قــانون عــن احلمايــة مــن العنــف املــرتيل 

الحظــت أن األحكــام الــصادرة يف حــق مــرتكيب العنــف ضــد   
 .ان هناك قضاة من النساءاملرأة أحكام خفيفة، سألت إذا ك

كرر التأكيد على أن الـسلطة    ): األردن (السيد طوق  - ٢٤
التـــشريعية والـــسلطة التنفيذيـــة مـــستقلتان اســـتقالال تامـــا وأن 
احلكومة ال تـستطيع أن تـصدر تعليمـات إىل الربملـان للتعجيـل              

وقــال إنــه متفــق علــى أنــه مــن املفيــد  . يف اعتمــاد قــانون معــني
وق املـرأة ومناقـشة الفكـرة مـع اللجنـة           وضع قانون خاص حبقـ    

. الوطنيـة األردنيــة لـشؤون املــرأة وغريهــا مـن األطــراف املعنيــة   
وأضـــاف أنـــه مـــن الـــصعب تقيـــيم مـــشروع القـــانون املتعلـــق 
ــتم بعــد وضــع اللمــسات     ــه مل ي ــة ألن باملنظمــات غــري احلكومي

ومت توجيــه االهتــام إىل بعــض املنظمــات غــري     . األخــرية عليــه 

 تتلقـــى أمـــواال مـــن اخلـــارج باســـتخدام هـــذه  احلكوميـــة الـــيت
وعليـه فـإن كـثريا      . األموال من أجل تشجيع األفكـار األجنبيـة       

من منظمات اجملتمع املدين تدعو إىل إنشاء آلية تنـسيقية معنيـة            
وهو على ثقـة أن احلكومـة واجملتمـع الـدويل سـوف             . بالتمويل

يطوران شراكة ناجحة وأنه سوف يتم على األرجـح التوصـل           
 . اتفاق بشأن تنظيم املنظمات غري احلكوميةإىل
وأضاف أنه ليس لألردن أية خطط لـسحب حتفظاهتـا          - ٢٥

علــى االتفاقيــة، ذلــك أن الــشريعة اإلســالمية متنعهــا مــن فعــل   
وفيما يتصل بـإجراء تعـديل ممكـن علـى املـواد الـيت متيـز                . ذلك

ــان    ــا يف ذلـــك املادتـ ــرأة، مبـ ــانون ٣٤٠ و ٩٨ضـــد املـ  مـــن قـ
، واضح أن اجملتمـع املـدين جيـب أن يـشارك أكثـر يف              العقوبات

التثقيــف ويف الــضغط ال علــى الــرأي العــام فحــسب بــل أيــضا  
وفيما يتعلق بنمو األصولية، أشار إىل أنـه      . على أعضاء الربملان  

يتم يف الوقت الراهن استخدام رسالة عمان، الـيت تؤكـد علـى             
املـساواة بـني    القيم األساسـية املتعلقـة باالعتـدال، والتـسامح، و         

الرجـــل واملـــرأة، وحريـــة الـــدين، لتـــدريب األئمـــة يف األردن   
 . وخمتلف البلدان األوروبية

وأخريا، أكد على أنه يصعب تغيري أنظمة القـيم، وأن           - ٢٦
وتبـذل احلكومـة قـصارى      . قوى املقاومة يف املنطقة تـزداد قـوة       

جهدها لتعديل األعراف والقيم يف اجملتمـع عـن طريـق الـربامج           
لتدريبية واملناهج الدراسية اجلديدة، وقد تلقت الثناء من كـل          ا

مــن البنــك الــدويل ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــوم        
 . والثقافة ألهنا كانت رائدة يف إصالح التعليم يف املنطقة

قالـــت إنـــه جيـــري تنقـــيح ): األردن (الـــسيدة خـــضر - ٢٧
ن املرأة، كما يـتم     اإلطار القانوين للجنة الوطنية األردنية لشؤو     

وقـــد زادت . تنقـــيح نظـــام تلقـــي الـــشكاوى والتحقيـــق فيهـــا
 يف املائــــة، ٢٠احلكومـــة امليزانيـــة املخصــــصة للجنـــة بنـــسبة     

. ٢٠٠٨ووعــدت أن تزيــد هــذه امليزانيــة مــرة أخــرى يف عــام  
ــرأة      ــة للمـ ــتراتيجية الوطنيـ ــل لالسـ ــة عمـ ــداد خطـ ــري إعـ وجيـ
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ــة  ) ٢٠١٠-٢٠٠٦( ــات احلكومي ــع اهليئ ــاون م  األخــرى بالتع
واملنظمات غري احلكوميـة وسـوف يـتم اسـتكمال هـذه اخلطـة              

ــا ــرأة يف احليــاة       . قريب ــل مــشاركة امل ومــن عناصــر خطــة العم
العامــة، واملــشاركة الــسياسية، ووســائط اإلعــالم، والتأمينــات  
االجتماعية، ومنع العنف، والتعليم، والرعاية الـصحية، واملـرأة         

 .الريفية
ــت إن       - ٢٨ ــرأة، قال ــه ضــد امل ــالعنف املوج ــق ب ــا يتعل وفيم

احلكومة قدمت مشروع لتعـديل قـانون العقوبـات ومـن شـأن             
هــذا التعــديل أن يزيــد العقوبــة املفروضــة علــى ارتكــاب هــذه   

وتبــذل احلكومــة . اجلــرائم مــن ســنة ســجن إىل ســبع ســنوات  
جهودا للتشجيع على عـدم ارتكـاب جـرائم الـشرف فقـدمت             

ل يـنص علـى أنـه يف احلـاالت الـيت تكـون              أيضا مـشروع تعـدي    
فيهــا الــضحية ومرتكــب اجلرميــة مــن نفــس األســرة، وتتنــازل    
األسرة عن توجيه االهتام، لن ُيسمح للمحاكم خبفـض احلكـم           

ومت بناء أماكن إيـواء للنـساء املعرضـات خلطـر      . مبقدار النصف 
وقوعهن ضحايا جرائم العنف، وجيري إعداد مبـادرة لـتمكني          

وتتعـاون  . ري احلكومية من بناء أماكن إيواء إضافية  املنظمات غ 
املنظمــات غــري احلكوميــة مــع احلكومــة بــشأن مبــادرة أخــرى   

 ووضـــعهن يف أمـــاكن “احلجـــز الوقـــائي”لنقـــل النـــساء مـــن 
ويسرها أن تفيد بـأن عـدد جـرائم الـشرف يف األردن             . اإليواء

 .اخنفض اخنفاضا ملحوظا
ائــة مــن القــضاة  يف امل٤وأضــافت أن النــساء يــشكلن  - ٢٩

يف احملـــاكم املدنيـــة، وأن حـــصة الطالبـــات يف معهـــد القـــضاء  
ــسبة  وأنـــشأت وزارة العـــدل إدارة .  يف املائـــة١٥حتـــددت بنـ

لشؤون املرأة واألسرة وحقوق اإلنسان، مسؤولة عن تـدريب         
القضاة واملـسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني يف جمـال حقـوق املـرأة                

ت غـري احلكوميـة واحلكومـة       وأخريا، تقـوم املنظمـا    . واألطفال
بــصياغة قــانون احلمايــة مــن العنــف املــرتيل، يــستند إىل قــانون   

 . منوذجي أعده املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة

ــه      - ٣٠ ــتعراض حتفظات ــا باس ــوم دوري ــت إن األردن يق وقال
ويف اآلونـة األخـرية،     . على االتفاقية وإمكانية سحب أي منها     

 من قانون جـوازات الـسفر، الـذي         ١٢حذفت احلكومة املادة    
يــــنص علــــى أن إذن الــــزوج ضــــروري إذا أرادت املــــرأة أن  

ــسافر ــاك ضــرورة     . ت ونتيجــة حــذف هــذا احلكــم، مل تعــد هن
لإلبقـاء علــى الــتحفظ ذي الـصلة، ويؤمــل ســحبه يف املــستقبل   

وفيما يتعلق بالتنـسيق مـع وسـائط اإلعـالم، شـهدت            . القريب
ــن      ــسنة ختــصيص جــزء كــبري م ــرأة   هــذه ال ــة حلقــوق امل التغطي

ومت عـرض دعايـات علـى الـرأي         . ومشاركتها يف احلياة العامـة    
ــاملركز       ــة ب ــز الرســالة املتعلق ــربامج بتعزي ــا قامــت ال ــام، كم الع
املتساوي بني الرجل واملـرأة ومـشاركتهما يف مـسؤولية حتقيـق         

واستفادت االنتخابات األخرية بصفة خاصة من هـذه        . التنمية
 . الربامج
ــانون    وأ - ٣١ ــاملرأة حمظــور مبوجــب ق ــاجرة ب ضــافت أن املت

ــة علـــى    العقوبـــات األردين، الـــذي يفـــرض العقوبـــات املالئمـ
واألردن علــى اتــصال وثيــق باآلليــات  . مــرتكيب هــذه اجلــرائم 

الدولية يف هـذا اجملـال، ويقـوم يف الوقـت الـراهن ببـذل جهـود            
ــادة األخــرية يف      ــرامج خاصــة ال ســيما يف ضــوء الزي ووضــع ب

لتنقـــل الـــيت ميكـــن أن تـــؤدي إىل زيـــادة اجلـــرائم عـــرب  حريـــة ا
ــاجرة      . احلــدود ــة باملت ــشكاوى املتعلق ــدمي ال ــات لتق ــاك آلي وهن

بالنساء، ومت اختاذ تدابري للتأكـد مـن أن املـرأة الـيت تـذهب إىل               
ــتعراض . تتعـــرض للمتـــاجرة العمـــل يف األردن ال وجيـــري اسـ

أي أحكـام  القوانني بصورة منتظمة للتأكد من أهنـا خاليـة مـن          
ولدى اللجنـة الوطنيـة لـشؤون املـرأة شـبكة اتـصاالت             . متييزية

ــة تــشمل مجيــع مــوظفي االتــصاالت املعنــيني بــشؤون     حكومي
ومت إنشاء وحدة معنية بشؤون املـرأة       . املرأة يف مجيع الوزارات   

وســــوف يــــتم . يف وزارة التخطــــيط، علــــى ســــبيل التجربــــة
ا كان أفضل هنـج     استعراض عملها بعد سنة أو سنتني ملعرفة إذ       

لتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يتمثـل يف تعـيني وحـدات مـن              
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هـــذا النـــوع يف كـــل وزارة أو مواصـــلة التعامـــل مباشـــرة مـــع 
 .موظفي االتصاالت املعنيني بشؤون املرأة

وقالــــت إنــــه مت إجــــراء دراســــات استقــــصائية عــــن   - ٣٢
ق املمارسات املتبعة يف عدة وزارات ملعرفـة إىل أي مـدى تتـس             
. هذه املمارسات مع شـروط تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين             

وســـوف تـــستمر هـــذه الدراســـات االستقـــصائية، ويـــتم اآلن  
توســـيع نطاقهـــا لتـــشمل القطـــاع اخلـــاص والنظـــر يف التزامـــه  

ــساء   ــتم يف  . باملــساواة يف احلقــوق بــني الرجــال والن وســوف ي
أغــسطس إعــالن نتــائج أول دراســة استقــصائية  /منتــصف آب

وإن الدراسـة   .  بالقطاع اخلـاص وتـشمل صـناعة األدويـة         معنية
األوليــة للنتــائج تــشري إىل عــدة مــشاكل، ال ســيما مــن حيــث   
ضمان حق األمهات، وإمكانية ترقية املـرأة إىل رتـب أعلـى يف     

 . الشركات
قالــت يف معــرض إشــارهتا ): األردن (الــسيدة خيــامي - ٣٣

تعلقـة بـاملرأة،   إىل جهود البلـد يف مكافحـة القوالـب النمطيـة امل     
إن وزارة التعلــيم قامــت باســتحداث مفــاهيم تتعلــق حبقــوق      
املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف املنـاهج الدراسـية يف فتـرة مـا         
قبل االلتحـاق باملـدارس ويف املرحلـة االبتدائيـة، وذلـك جزئيـا              

ــة     ــتخدام األلعـــاب اإللكترونيـ ــن خـــالل اسـ ويف املراحـــل . مـ
ــا، مت إدر ــة العليـ ــام   التعليميـ ــذ عـ ــة منـ ــية إلزاميـ ــادة دراسـ اج مـ

 جلميع الطالب لدراسة حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك             ٢٠٠٥
ويتم يف نفس الوقـت تـوفري التـدريب للمعلمـني           . حقوق املرأة 

ويف كليـة   . الذين سيستخدمون هذه املناهج الدراسـية املنقحـة       
ــاك مــادة دراســية عــن حقــوق     احلقــوق يف جامعــة األردن، هن

ــوق املــ   ــسان، وحق ــل اإلن ــوق الطف ــة  . رأة، وحق ــدى اجلامع ول
حاليا مركز خاص عن شؤون املرأة يقدم شهادة دراسـية عليـا            

 .على مستوى املاجستري
ــة جتــاه      - ٣٤ ــامج تغــيري القوالــب النمطي وإن جــزءا مــن برن

ــواعظني واألئمــة   ــرأة موجــه إىل ال ــشؤون  . امل وحتــاول وزارة ال

ــساج     ــة يف املــ ــواعظني واألئمــ ــل للــ ــع دليــ ــالمية وضــ د اإلســ
ــني       ــساواة بـ ــرأة واملـ ــوق املـ ــق حبقـ ــاهيم تتعلـ ــتحداث مفـ واسـ

وهنــاك يف الواقــع عــدد كــبري مــن الواعظــات وعــدد . اجلنــسني
كبري أيضا من النساء يف هيئة التدريس يف كليـات الـشريعة يف             
اجلامعات األردنية، مما يشجع على التأكيد على حقـوق املـرأة           

نـــسائية ويـــشجع أيـــضا ائـــتالف مـــن اللجـــان ال . يف اإلســـالم
وغريها من املنظمات على تغيري القوالب النمطية، ال سـيما يف           

ويزور أعضاء االئـتالف املنـازل أو اجلماعـات         . املناطق الريفية 
ــشات       ــن أجــل إجــراء مناق ــال، م ــشباب واألطف ــسائية أو ال الن

 . ترمي إىل تغيري األفكار املتعلقة باملرأة ودورها
م لتوعيــة النــاس ويــتم أيــضا اســتخدام وســائط اإلعــال  - ٣٥

بــأن املـــرأة تـــستطيع أن تعمـــل جنبــا إىل جنـــب مـــع الرجـــل،   
وتؤكــد الــربامج يف  . كــشريكة لــه إمــا يف املــرتل أو خارجــه    

وســائط اإلعــالم املرئيــة علــى أن املــرأة، يف بعــض امليــادين الــيت 
تطرقهـــا عـــادة، تعمـــل اآلن بنجـــاح، ويف نفـــس الوقـــت       ال

ويـتم نقـل    . وزوجـة تستطيع التوفيق بني عملـها ودورهـا كـأم          
ــساء عــن طريــق مراكــز      ــشباب والن ــضا إىل ال هــذه األفكــار أي
الــشباب، الــيت تؤكــد علــى الــدور الــذي تــستطيع الفتيــات أن  

 .يلعبنه من أجل التخلص من هذه القوالب النمطية
استفــسرت عــن تلــك التحفظــات الــيت : الــسيدة جــرب - ٣٦

 .ميكن سحبها يف املستقبل
فــسرت عــن الوكالــة املعينــة  است: الــسيدة شــوتيكول - ٣٧

ــاجرة باألشــخاص وإذا كانــت      املــسؤولة عــن العمــل ضــد املت
ــاجرة باألشــخاص       ــشكلة املت ــل بوجــود م ــر بالفع ــة تق احلكوم

وينبغي لـألردن أن يـذكر إذا كـان قـد صـدق علـى        . والدعارة
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص وخباصــة   

املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة النــساء، الــذي يكّمــل اتفاقيــة األمــم  
املنظمــــة وإذا كــــان يــــتم حماكمــــة مــــرتكيب جرميــــة االجتــــار  

 . باألشخاص
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ــوق  - ٣٨ ــسيد طـ ــل إن  ): األردن (الـ ــه مل يقـ ــار إىل أنـ أشـ
األردن سيسحب أي حتفظ من حتفظاتـه، ولكنـه أشـار إىل أن             
ــل أحــد التحفظــات غــري       ــة جتع ــة جاري ــاك تطــورات قانوني هن

حلكومــة رمسيــا ســحب أي وإذا حــدث أن قــررت ا. ضــروري
حتفــظ مــن التحفظــات، فــإن االتفاقيــة جيــب أن حتــال مبوجــب  

سـيفتح البـاب أمـام     الدستور إىل الربملـان لكـي ينظـر فيهـا، ممـا           
وعليه ينبغي عدم اختاذ أية خطـوات ميكـن أن     . مشاكل أخرى 

 . تعّرض العملية برمتها للخطر
دن مل وفيمــا يتعلــق باملتــاجرة بالنــساء، أوضــح أن األر - ٣٩

يصدق على بروتوكول األمـم املتحـدة املـشار إليـه، وإن كـان              
. قد وقّع عليه، وقال إنه جيري النظر يف املسألة على حنو نشط           

ولكي يتم سـحب التحفظـات، يـتعني تعـديل بعـض القـوانني،              
وجيــب أن يــصدق الربملــان علــى هــذه التعــديالت، علمــا بــأن    

 مبناهـضة املتـاجرة     أما فيما يتعلق  . جدول أعمال الربملان طويل   
ــشرطة    ــدل والـ ــن اختـــصاص وزارة العـ ــو مـ ــخاص فهـ . باألشـ

 .وأوضح أيضا أن الدعارة تعترب جرمية يف األردن
 ٩ إىل ٧املواد 
قالـت إهنـا ترحـب بقـانون ختـصيص          : السيدة مـايولو   - ٤٠

حصص النتخاب النساء يف اجملالس البلدية ومبـشروع القـانون          
أهنـا تـرى أن القـوانني، علـى     املتعلـق باحلـصص يف الربملـان، إال    

وكمــا ســبق أن قــال . الــرغم مــن أمهيتــها الكــبرية، غــري كافيــة 
الوفد واخلرباء اآلخـرون، تتركـز املـشكلة يف القوالـب النمطيـة             
ــل أن يــضرهبا       ــرأة تتقب ــل أن ام ــة أن تتخي ــستطيع املتكلم وال ت
زوجهــا هــي وأســرهتا ميكــن أن تعتــرب نفــسها مؤهلــة لترشــيح    

ــات  ــرامج    . نفــسها لالنتخاب ــه عــن ب ــا مسعت ــة مب وترحــب اللجن
التوعيــة يف األردن املوجهــة إىل النــساء والفتيــات، مــن خــالل   

وتـرى أن هـذه     . استخدام الربامج التلفزيونيـة ومـا شـابه ذلـك         
هــي الطريقــة الرئيــسية الــيت ميكــن هبــا للمــرأة أن تعتــرب نفــسها   

 . قادرة على أن تقدم نفسها كمرشحة

ت علــى خمتلــف التــدابري الــيت مت أثنــ: الــسيدة نويبــاور - ٤١
استحداثها لزيادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة والـسياسية،          

وتثبـت هـذه التـدابري    . ال سيما مـشاركتها يف اجلمعيـة املنتخبـة      
 ١أن احلكومــة األردنيــة والــسلطة التــشريعية تــستخدم الفقــرة  

 ٢٥ من االتفاقية باإلضافة إىل التوصية العامة رقـم        ٤من املادة   
للجنة املتعلقة بالتدابري االستثنائية املؤقتة كوسيلة للتغلـب علـى          

غري أن حجز سـتة مقاعـد كحـد أدىن          . متثيل املرأة متثيال ناقصا   
وســـألت إذا كانـــت . للنـــساء يف الربملـــان األردين غـــري كـــاٍف

السلطات السياسية العليا يف البلد تعتزم اسـتحداث نـسبة دنيـا            
املرأة يف اجلمعية الوطنيـة ممـا يتمـشى     يف املائة ملشاركة ٢٠من  

وينبغـي لـألردن أن يـذكر       . مع حصة النساء يف اجملـالس احملليـة       
أيضا إذا كان هناك إطار زمين لزيادة حصة النساء، وإذا كـان            
نظام احلصص يـستند إىل مبـدأ التمثيـل النـسيب للنـساء يف كـل                

 .أحناء البلد
ــرأة املناصــب املخ    - ٤٢ ــشغل امل ــق ب ــا يتعل ــا،  وفيم صــصة هل

هنــاك دالئــل تــشري إىل أن هنــاك إرادة سياســية لفــتح األبــواب  
ــستوى     ــة املـ ــغل مناصـــب رفيعـ ــول إىل شـ ــساء للوصـ ــام النـ أمـ
ــسلك     ــضاء، وال ــة، والق ــرارات يف احلكوم ومناصــب صــنع الق
الدبلوماسي، وغري ذلك من املؤسسات العامـة، غـري أن تقريـر            

ياسية وصـنع   البلد نفسه يعترف بأن مشاركتها يف العمليـة الـس         
ــة       ــرأة األردنيـ ــدرات املـ ــع قـ ــب مـ ــة ال يتناسـ ــرارات العامـ القـ

ــا ــى    . وإمكانياهتـ ــصديقها علـ ــالل تـ ــن خـ ــة مـ ــن احلكومـ ولكـ
االتفاقية التزمـت بقبـول حـق املـرأة األردنيـة يف حتقيـق قـدراهتا               

وعليــه، يــتعني علــى احلكومــة أن تتــدخل . وإمكانياهتــا الكاملــة
ل تعــيني عــدد بنــشاط حيثمــا يكــون ذلــك ضــروريا، مــن خــال

أكــرب مــن النــساء يف املناصــب احلكوميــة والتــأثري علــى تــصور   
 . اجلمهور لدور املرأة يف صنع القرارات

الحظــت أن املــرأة مــا زالــت ممثلــة  : الــسيدة غاســبار - ٤٣
ــنع       ــات صـ ــسياسية وهيئـ ــات الـ ــة يف اهليئـ ــصا للغايـ ــيال ناقـ متثـ

ــاد    ــزم األردن زي ــرارات يف األردن، وســألت إذا كــان يعت ة الق
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ــة يف  ٢٠حــصة النــساء املؤلفــة مــن   ــة يف اجملــالس البلدي  يف املائ
فمن األمهية مبكان االستمرار يف حتديد نـسب أعلـى          . املستقبل

 . هناك خطر يف أن تشكل أية نسبة احلد األدىن وإال
وأضــافت أن عــدد النــساء يف الربملــان جيــب أن يــزداد   - ٤٤
رويب أنــه يف فقــد أظهــرت دراســة قــام هبــا االحتــاد األو  . أيــضا

حالـــة اســـتحداث حـــصص لعـــدد النـــساء يف اجملـــالس البلديـــة 
تساعد النساء املنتخبات على حتـسني احليـاة احملليـة مـن خـالل               
وضــع قــضايا جديــدة علــى جــدول األعمــال الــسياسي، مثــل    
توفري الرعايـة النهاريـة لألطفـال، ووجـود دوام عمـل مناسـب              

تحـسينات علـى   وتستطيع املـرأة أيـضا أن حتقـق هـذه ال       . لألسر
ــوطين  ــصعيد ال ــهن     . ال ــادة ثقت ــن لزي ــدريب هل ــوفري الت وجيــب ت

بأنفـــسهن عنـــدما يرشـــحن أنفـــسهن، وتزويـــدهن باملهـــارات  
ــوطين     ــصعيدين الـ ــة لكـــي يـــصبحن زعيمـــات علـــى الـ الالزمـ

 .واحمللي
ســـألت إذا كـــان هنـــاك أي احتمـــال : الـــسيدة جـــرب - ٤٥

يــة،  مــن االتفاق٩ مــن املــادة ٢لــسحب الــتحفظ علــى الفقــرة  
حبيث تستطيع املرأة األردنية املتزوجة إىل غـري أردين أن تعطـي           

فقــد مت حــل هــذه املــسألة بنجــاح يف     . جنــسيتها إىل أطفاهلــا 
بعــض البلــدان العربيــة، علــى الــرغم مــن أهنــا تعتــرف بوجــود    

 . صعوبات متنع األردن من االهتمام اهتماما كامال باملشكلة
 سفر لفترة مخـس     وإذ الحظت أنه ميكن إصدار جواز      - ٤٦

ــسانية أو اســتثنائية    ــى  -ســنوات يف حــاالت إن ــسهل عل ــا ي  مم
املرأة األردنية املتزوجة من غري أردين احلـصول علـى جـوازات            

 استفــسرت عــن عــدد  -ســفر ألطفاهلــا يف ظــروف اســتثنائية   
األشخاص الـذين مت إصـدار جـوازات سـفر هلـم مبوجـب هـذا                

ري املتخـذة للـسماح     وتود اللجنة أيضا أن تعرف التـداب      . احلكم
هلؤالء األطفال بااللتحاق باملدارس واجلامعات، وتـأمني حريـة         

وأخــريا، قالــت إن لــديها معلومــات تفيــد أن األزواج . تنقلــهم
األجانب من النساء األردنيات يرغمـون علـى تـرك البلـد كـل              

ويـتعني  . ثالثة أشـهر مـن أجـل احلـصول علـى تأشـرية جديـدة              
إذا كان قـد مت اختـاذ أي تـدابري          على الدولة الطرف أن توضح      

 . تسمح هلؤالء الرجال حبرية التنقل
ردا علــى تعليقــات الــسيدة  ): األردن (الــسيد طــوب - ٤٧

مــايولو، قــال إنــه ال يــستطيع أن يقــدم إحــصاءات حمــددة عــن  
عدد النساء املعرضـات للـضرب يف األردن، ولكنـه متأكـد أن              

ويــود أن . األردن يف وضــع أفــضل إذا قــورن ببلــدان أخــرى    
يصحح سوء التصور بـأن العنـف ضـد املـرأة شـائع يف العـاملني                

. العريب واإلسالمي، وهو شكل من أشـكال القوالـب النمطيـة          
فالنساء، مبـن فـيهن النـساء يف املنـاطق الريفيـة، يـشاركن علـى                
حنــو نــشط يف االنتخابــات، بــصورة مــستقلة عــن أقــارهبن مــن   

 امـرأة   ٢٤٠حـوايل   وباإلضافة إىل ذلـك، مت انتخـاب        . الرجال
 . يف اآلونة األخرية يف اجملالس البلدية

يعتـرب مؤقتـا     وأضاف أن قانون االنتخابات املؤقـت ال       - ٤٨
إال من حيث أنـه يتطلـب موافقـة الربملـان لكـي يـصبح سـاري                 

فالقـانون يف الوقـت الـراهن خيـضع للمناقـشة الوطنيـة             . املفعول
نتخابـات البلديـة   النشطة، ويؤمل أن يكون لنجاح املـرأة يف اال        

وال تـستطيع احلكومـة     . األخرية تأثري إجيايب على هـذه املناقـشة       
أن تضمن أن عدد النساء يف الربملـان سـيزداد ازديـادا ملحوظـا          

ــاين  ــشرين الثـ ــهر تـ ــوفمرب /يف انتخابـــات شـ ــن ٢٠٠٧نـ ، ولكـ
 . اجلهود ستستمر يف املستقبل لزيادة عددهن

ــاك رأي يف بعــض األوســاط مفــاده أن   - ٤٩  اســتخدام وهن
. احلصص غري دستوري أو يتنـاىف مـع مبـادئ حقـوق اإلنـسان      

ــي      ــام احلـــصص ينبغـ ــدون أن نظـ ــاس يعتقـ ــم النـ ــري أن معظـ غـ
استخدامه كتدبري مؤقـت مـن أجـل تـسهيل إمكانيـة مـشاركة              

ويؤمـل أن يـتم إزالـة نظـام احلـصص      . املرأة يف احلياة الـسياسية    
ىل مـساعدات  عندما تتمتع املـرأة حقـا باملـساواة دون احلاجـة إ           

ــهن يف مناصــب     . إضــافية ــة لتعيين ــرص متكافئ ــساء ف ــدى الن فل
صنع القرارات، غري أنه صحيح أيـضا أنـه مـن الناحيـة العمليـة               
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غـري أن البلـد يف طـور        . ما زالـت النـساء ممـثالت متثـيال ناقـصا          
التغيري ولدى املرأة األردنية اآلن فرص يف جمال التعليم والـسفر    

 . ها يف األجيال السابقةكان لدي والعمل أفضل مما
ــسياسية يف      - ٥٠ ــة ال ــال إن احلال ــسيدة جــرب ق ــى ال وردا عل

 ٢املنطقة ما زالت جتعل عملية استعراض التحفظ على الفقرة           
 من االتفاقية أمرا صعبا، وعليه فإنه ال يـستطيع أن           ٩من املادة   

وأضـاف  . حيدد الزمن الـذي سـوف يـتم فيـه سـحب الـتحفظ             
خاص الذين يتم إصدار جوازات سـفر       أنه ال يعرف عدد األش    

ــذه     ــدم هـ ــستطيع أن يقـ ــه يـ ــنوات، ولكنـ ــدة مخـــس سـ ــم ملـ هلـ
ــاريخ الحــق  ــسمح للرجــال غــري   . املعلومــات يف ت ــه ُي ــال إن وق

ــصورة       ــد ب ــاء يف البل ــات البق ــن األردني ــزوجني م ــيني املت األردن
دائمة، وإن كان عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول علـى إذن       

ــوين االلتحــاق باملــدارس يف  وحيــق ألطفــال هــؤالء . عمــل  األب
 .األردن
قالـت إن عـدد النـساء بـني         ): األردن (السيدة خـضر   - ٥١

ــسبة       ــا أن ن ــد، كم ــسياسية يتزاي ــاء األحــزاب ال ــضاء وزعم أع
وقـــد مت انتخــاب امــرأة يف اآلونـــة   . النــساء يف الــوزارة عاليــة   

ــدي   ــتم  . األخــرية زعيمــة يف جملــس بل ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل
بعـــدد متزايـــد يف مناصـــب قياديـــة يف اجملـــال     تعـــيني النـــساء  

األكادميي ويف مجيع أنواع منظمات اجملتمع املدين، ال يف جمـرد           
ــرأة    ــشؤون امل ــيت تعــىن ب ــتغري يف الوقــت  . تلــك املنظمــات ال وت

 يف املائـة  ٢٠الراهن املواقف التقليدية، وهناك دعم عام حلـصة       
ضـافة إىل   وباإل. خمصصة ملـشاركة املـرأة يف اهليئـات االنتخابيـة         

ذلك، هناك آليـة تـضمن عـدم حرمـان املـرأة مـن الترقيـة علـى                  
 .أساس اجلنس

وأضـــافت أن أداء املـــرأة يف املناصـــب العامـــة يـــتم يف   - ٥٢
كثري من األحيان احلكم عليـه حكمـا أقـسى مـن احلكـم علـى                

وهناك محـالت يف وسـائط اإلعـالم      . أداء زمالئهن من الرجال   
وقف ومكافحة القوالب النمطيـة     التجارية للتصدي ملثل هذا امل    

ــة   ــصفة عام ــسانية ب ــد    . اجلن ــشاء معه ــضا خطــط إلن ــاك أي وهن
للشابات الزعيمات من أجل إتاحة الفرصة للنـساء الكتـساب          

ــة   ــتم اختــاذ . املهــارات الالزمــة لكــي يــشغلن مناصــب قيادي وي
إجراءات لتعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع الـسياسات العامـة            

 علـى مجيـع مـستويات اجملتمـع، وجلعلـها       من أجل متكـني املـرأة     
ــة     ــة االجتماعي ــب التنمي ــع جوان ــشارك يف مجي ــصادية –ت  االقت

 . الوطنية
قــال، يف معــرض إشــارته إىل ): األردن (الــسيد طــوق - ٥٣

مــسألة اجلنــسية، إن احلكومــة قــررت يف اآلونــة األخــرية مــنح   
الالجـــئني مـــن قطـــاع غـــزة الـــذين يعيـــشون يف األردن نفـــس 

منوحــة لألردنــيني فيمــا يتعلــق باخلــدمات التعليميــة  احلقــوق امل
وحيق ألطفال الالجـئني العـراقيني مـن البـنني والبنـات            . والطبية

ــة       ــديهم إقامــ ــان لــ ــواء أكــ ــدارس، ســ ــا باملــ ــاق جمانــ االلتحــ
 .ال أم قانونية
قالــت إهنــا مل تقــصد أن تفتــرض أن : الــسيدة مــايولو - ٥٤

ــر   ــامل العـ ــساء يف األردن أو يف العـ ــع النـ ــحايا  مجيـ ــن ضـ يب يقعـ
وإهنا تود فقـط اإلشـارة إىل أن اجلهـود املبذولـة            . العنف املرتيل 

لدعم النساء املعرضات هلذا اخلطـر مـن شـأنه أن يـساعد علـى               
زيادة عدد النساء الاليت يتمـتعن بثقـة كافيـة لترشـيح أنفـسهن              

 .لشغل املناصب
طلبت ردا على سؤال سبق أن طرحته       : السيدة باتني  - ٥٥

ــا يتعلـــ ــة   فيمـ ــة قـــد ناقـــشت إمكانيـ ــا إذا كانـــت احلكومـ ق مبـ
 .التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية

قــال إن احلكومــة مل تنــاقش  ): األردن(الــسيد طــوق  - ٥٦
غــري أن . بعــد مــسألة التــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري  

اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة تــشجع احلكومــة علــى 
 . النظر يف املسألة

 .٥٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  


