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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتــصل بــالنظر يف التقريــر    

 اجلامع للتقريرين الثالث والرابع لألردن
  
التــأخري يف نــشر اتفاقيــه القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف اجلريــدة إن  - ١

الرمسية عائد إىل اجلدل حول نشرها مع التحفظات أم وجوب مراجعة هذه التحفظـات ورفـع                
ما ميكن منها ومن مث عرضها ملناقشتها يف جملس النواب ومـن مث إقرارهـا، كمـا كانـت أجنـدة                     

. من العديد من القوانني املؤقتة والـيت هـي حباجـه إىل مناقـشه وإقـرار               جملس النواب حافلة وتتض   
وحاليا انتهت الدورة العادية واالستثنائية جمللـس النـواب ولـذا يتوقـع عـرض ومناقـشة االتفاقيـة                   

ــة اجلديــدة  ــة إقــرار    بأعلمــا . خــالل الــدورة الربملاني ــه حــول أمهي ــه جيــري تنفيــذ محــالت توعي ن
جـل  أ ضغط من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان مـن           االتفاقية، وتشكيل مجاعات  

 .إقرارها
جتــد  مل يــتم اقتــراح أيــة إجــراءات خبــصوص تعــديل املــادة الــسادسة مــن الدســتور وال   - ٢

 ا واضــحاالكــثري مــن األوســاط ضــرورة لــذلك باعتبــار أن امليثــاق الــوطين األردين قــدم تفــسري   
 تعين الرجال والنساء وهنـاك توجـه لـدى اللجنـة            “ناألردنيو”للمادة السادسة يؤكد أن لفظة      

الوطنية األردنية لشؤون املرأة وعدد من املنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان للعمـل                
 .على وضع مقترح لقانون يضمن احلق يف تكافؤ الفرص وحيظر التمييز
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اص هبـا وإعـادة     إن اللجنة الوطنية تعمـل اآلن علـى إعـادة صـياغة لإلطـار القـانوين اخلـ                  - ٣
تها، واســتكمال دراســة ســبل تعزيــز ســلطات اللجنــة وخاصــة يف جمــال اختــاذ القــرارات   ـهيكلــ

 .وإنفاذها
إن فكره تدريب القضاة على مفهوم النوع االجتماعي هـي مـن ضـمن خطـط اللجنـة                   - ٤

جل دمج مفهوم النـوع االجتمـاعي يف املؤسـسات احلكوميـة وغريهـا مـن الـدوائر                  أالوطنية من   
 مـن  ا بأن عـدد  امسية وقد مت تنظيم العديد من الفعاليات والدورات التدريبية ذات الصلة علم           الر

اهليئــات الوطنيــة األخــرى كــاملركز الــوطين حلقــوق اإلنــسان واجمللــس الــوطين لــشؤون األســرة   
واملعهد القضائي ووزارة العدل اليت أنـشأت مـؤخراً إدارة تعـىن باألسـرة واملـرأة وبالتعـاون مـع                    

ة الوطنية لشؤون املرأة وغريها مـن املنظمـات واهليئـات األهليـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين                   اللجن
 .تنهض هبذا الدور

 مــن فقــرات االتفاقيــة الــيت تتعــارض مــع الــشريعة ةمل جيــر العمــل علــى تعــديل أيــة فقــر - ٥
ــسية فــ . اإلســالمية ــدفق الالجــئني وعــدم    إوخبــصوص اجلن ــسياسية يف املنطقــة وت ن األوضــاع ال

زالـت تقـف حـائال دون حماولـة النظـر يف هـذا               الستقرار يف عدد من الدول العربية الشقيقة ما       ا
ــتجابة إىل     ــتعدادها للنظـــر يف احلـــاالت اإلنـــسانية واالسـ ــة اسـ املوضـــوع وقـــد أبـــدت احلكومـ

 .متطلباهتا
األقـل، وهـذا    علـى   א ٢٠لقد مت إقرار كوتا يف اجملـالس البلديـة للنـساء وبنـسبة               - ٦
جنـاز كـبري وحاليــا جيـري العمـل علــى إعـداد وتنفيـذ دورات تــدريب للمرشـحات يف اجملــالس        إ

 . وإحــدى املنظمــات الدوليــةةالبلديــة مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة وبالتعــاون مــع جتمــع جلــان املــرأ
ما بالنسبة للربملانيات فقد عقدت اللجنة الوطنيـة العديـد           أ .حبيث تغطي كافة حمافظات اململكة    

ــها   مــن اجللــس ــة لعــضوات جملــسي األعيــان والنــواب من ــة والتدريبي ــدور الرقــايب : ات احلواري ال
وجلسة حول أمهية دمج مفهوم النوع االجتماعي يف امليزانيـة العموميـة          والتشريعي للربملانيات، 

ــافة إىل    للمملكـــة، وســـيتم عقـــد دورات تدريبيـــة للمرشـــحات للمجلـــس النيـــايب القـــادم إضـ
. وتــه ملــنح املــرأة الثقــة والتــصويت هلــا وكــذلك مجهــور الناخبــات اســتهداف الــرأي العــام ودع

وتتجــه اللجنــة الوطنيــة واهليئــات النــسائية للمطالبــة بزيــادة عــدد املقاعــد املخصــصة للنــساء يف   
 .اأيضيف املائة  ٢٠الربملان لتصبح 

تقـوم بـه    إن اإلرادة السياسية العليا داعمة للمرأة، ويأيت التأكيد على أمهية الـدور الـيت                - ٧
النساء وأمهيـة مـشاركتهن الفاعلـة يف اجملتمـع يف كتـب التكليـف الـسامية إىل رؤسـاء الـوزراء،                      
كما أن قضية دمج مفهوم النـوع االجتمـاعي يف الـوزارات واملؤسـسات العامـة سـوف تـؤدي                    

ن كافـة املـؤمترات     بــأ  اعلمـ .  وتسهم يف زيـادة توظيـف النـساء        ةإىل تغيري الصورة النمطية للمرأ    
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لورشــات احملليــة تركــز يف توصــياهتا علــى أمهيــة املــشاركة االقتــصادية للمــرأة ومحايــة حقــوق  وا
 .املرأة العاملة وهناك توجه إلقرار تأمني األمومة

تتسلم اللجنة الوطنيـة إحـصائية شـهرية مـن وحـدة محايـة األسـرة فيمـا يتعلـق حبـاالت                       - ٨
 .االغتصاب أو هتك العرض أو التحرش اجلنسي

اهتمــام متزايــد مــن دائــرة اإلحــصاءات العامــة بالتوســع يف تــوفري البيانــات علــى  نــاك ه - ٩
أســاس النــوع االجتمــاعي وهنــاك دائــرة خمتــصة بإحــصاءات النــوع االجتمــاعي كمــا أن جلنــة    
األمان االجتماعي أوصت بضرورة إنشاء السجل الوطين للعنـف األسـري والعنـف ضـد املـرأة                 

ــسائية برصــد ومت   ــام    وتقــوم عــدة منظمــات ن ــديها أرق ــساء ضــحايا العنــف ول ابعــة وخدمــة الن
 .وإحصاءات حول هذه القضايا

بعد سنوات مـن املطالبـة بوضـع قـانون خـاص للحمايـة مـن العنـف األسـري مت وضـع                        - ١٠
مسودة قانون احلماية من العنـف األسـري مـن قبـل وزارة التنميـة االجتماعيـة، وهـي اآلن قيـد                     

ــوزراء   ــرار هــذا    يكــون قــد مت قطــع شــوط    وهبــذا-املناقــشة يف جملــس ال كــبري علــى طريــق إق
، كمـا تقـوم    اومن املتوقع إحالة مشروع القـانون علـى الربملـان يف وقـت قريـب جـد                 - القانون

 فريـق العمـل القـانوين بدراسـة الـصيغة املقترحـة لوضـع مالحظاتـه عليهـا ويف                    -اللجنة الوطنية   
 املــشروع هبــدف تطــويره   نفــس الوقــت يقــوم حتــالف عــريض مــن جهــات خمتلفــة بدراســة        

 .واالستعداد ملرحلة مناقشته يف الربملان
ــة حبــاالت       - ١١ ــاق األســري املعني ــشاء دار الوف ــاق األســري ومت إن ــرار نظــام دور الوف مت إق

العنف األسري وهـي تـوفري امللجـأ ملثـل هـذه احلـاالت إضـافة إىل امللجـأ الـذي أسـسته إحـدى                         
 .منظمات اجملتمع املدين

حــظ أن نــسبة هــذا النــوع مــن اجلــرائم قــد اخنفــضت وتتواصــل جهــود مجيــع   مــن املال - ١٢
زال مـشروع    املعنيني مبحاربة العنف ضد املرأة لزيادة الـوعي وتعزيـز حـق املـرأة يف احليـاة ومـا                  

جديــد معــدل لقــانون العقوبــات يرفــع احلــد األدىن للعقوبــة يف حالــة ارتكــاب اجلرميــة بــسورة    
 . أي ظرف عن مخس سنوات قيد النظر يف الربملانتقل العقوبة حتت الغضب حبيث ال

 ولكــن مثــل هــذا األمــر جمــرم اإن ظــاهرة االجتــار بالبــشر غــري مــسجلة يف األردن رمسيــ - ١٣
 األردن، وألن تقـــارير نـــادرة بالقـــانون ومبوجـــب االتفاقيـــة ذات العالقـــة الـــيت صـــادق عليهـــا 

علومـات حـول هـذه املـشكلة        موثقـة وحـاالت معلنـة قليلـة وغـري مؤكـدة ظهـرت فـإن امل                 وغري
زالت حمدودة، وستوليها اللجنة الوطنيـة األردنيـة واملنظمـات النـسائية االهتمـام للتأكـد مـن                   ما

توجــد إحــصائيات رمسيــة  لكــن المالئمــة القــوانني واإلجــراءات للحــد منــها ومنــع انتــشارها و
 .اخلصوص هبذا
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اعة رضـاعة، ويف حـال تقـدمي         احلامل من الفـصل ومينحهـا سـ        ةقانون العمل حيمي املرأ    - ١٤
ن الــوزرة تتــوىل التحقيــق باملوضــوع واختــاذ اإلجــراء ـإشــكوى للــوزارة خبــصوص أي انتــهاك فــ

حتـاد العـام لنقابـات    الاملالئم خاصة وأن وزارة العمل لديها دائرة خاصة معنية بـاملرأة كمـا أن ا     
ابع كـل  لـشهر وهـي تتـ    جلنـة للمـرأة العاملـة عقـدت مؤمترهـا األول هـذا ا         ا مـؤخر  ـأالعمال أنـش  

 .يتعلق بشكاوى العامالت ما
ليس يف نص القوانني املتعلقة بالتجارة احلرة أية إشـارة إىل فئـة اجتماعيـة معينـة أو إىل                    - ١٥

بـالرغم أهنـا ختلـق فـرص      . والرجـل ةنوع اجتمـاعي ومت افتـراض أهنـا موجهـه إىل كـل مـن املـرأ            
 نوعية اخلـدمات إال أن هـذا قـد يـشكل     عمل جديدة أو نوعية عمل أفضل أو تسهم يف حتسني  

حتديات أمام النساء أو ينعكس سلبا عليهن من حيث أن املنافسة قـد تـؤدي هبـن إىل قبـول أي                     
نوع من العمل أو إىل قبول أعمال مومسية أو يومية أو القبـول بـأجور أقـل، كمـا أن متطلبـات       

صول علـى فـرص عمـل، إضـافة         التدريب والتأهيل الكثرية قد تشكل عائقا أمـام النـساء يف احلـ            
إىل تأثري ساعات العمـل علـى دورهـن اإلجنـايب ممـا قـد يـضطرهن إىل البحـث عـن عمـل يتـسم                        

ننـسى أن    وال. باملرونة،كما أن قرب موقع العمل أو بعده عن املـرتل لـه اعتباراتـه عنـد النـساء                 
ــسحاب مــن األســواق يف ظــل       ــضطررن إىل االن ــد ي ــصغرية ق ــسيدات صــاحبات األعمــال ال  ال

املنافــسة الــشديدة املتوقعــة، إضــافة إىل أن خصخــصة التعلــيم والــصحة قــد يــؤدي إىل نقــص يف 
 .اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية اليت كانت حتصل عليها

إن مشروع دعم العدالة النوعية يهدف إىل حتديد االحتياجات العمليـة واالسـتراتيجية              - ١٦
ىل مواقع العمـل قـد يـشكل عائقـا أمـام بعـض       إن من وللنوع االجتماعي، ومبا أن الوصول اآلم 

جـل  أن دمج مفهوم النوع االجتماعي سوف يساعد على حتديد العوائق والعمل مـن              ـإالنساء ف 
أما خبصوص التحرش اجلنسي تسعى املنظمات النـسائية إلعـداد مقتـرح تعـديل للقـانون              . حلها

ديـة واخلـوف مـن الوصـمة االجتماعيـة هـي            هبذا اخلصوص، إال أن العقبة املتعلقة بالثقافـة التقلي        
ولة عن حساسية طرح مثل هذه املواضيع ومناقشتها أو االعتراف بوجودها خـصوصا يف              ؤاملس

 . مما تشكل عائقا أمام السري يف العمل عليهـةالبيئات احملافظ
فئـة تعمـل يف املنـاطق الـصناعية وهـذه            هناك فئتان،  بالنسبة للعمالة الوافدة من النساء،     - ١٧

قـانون العمـل األردين مل يـشمل هـذه          . وفئة تعمـل يف املنـازل      يطبق علها قانون العمل األردين،    
إال أن وزارة العمل وبالتعـاون مـع    ،)املهاجرات( الفئة من النساء سواء األردنيات أو الوافدات    

 على إجياد عقد عمل موحد وتنظـيم        إحدى املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية عملت      
إضـافة إىل إصـدار      جـل تلقـي الـشكاوى،     أعمل مكاتـب االسـتخدام وتـوفري خـط سـاخن مـن              

دليل بلغـاهتن األم،كمـا مت عمـل محـالت توعيـة يف الـصحف اليوميـة حـول التعريـف حبقـوقهن                       
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 توضـح  وذلك بدعم من الصحيفة األكثر مبيعا يف األردن، إضافة إىل نشر رسوم كاريكاتوريـة  
. حقـوق اإلنـسان   ئ  حقوقهن اإلنسانية وأسلوب التعامل معهن املرفوض واملقبول حسب مبـاد         
جل طـرح قـضاياهن     أوشاركت وزارة العمل يف العديد من املؤمترات اليت أعدت خصيصا من            

ــة مــن وزارات عمــل ومكاتــب       ــع األطــراف ذات العالق ــؤمترات مجي حيــث شــارك يف هــذه امل
 .مية تعىن بشؤوهنناستخدام ومنظمات غري حكو

 يـشمل مجيـع العمـال والعـامالت          جيري العمل اآلن علـى تعـديل قـانون العمـل حبيـث             - ١٨
يستثين خدم املنازل ومن يف حكمهم وهم الفئة األكـرب مـن العمـال املهـاجرين مـن النـساء                     وال

 .وميكن أن يطرح التعديل على الربملان يف دورته القادمة
النــساء يف الوظــائف العليــا يف املؤســسات احلكوميــة إال أن علــى الــرغم مــن قلــة عــدد  - ١٩

هناك تزايـداً ملحوظـاً يف عـددهن واسـتعداد أكـرب منـهن ومـن اجلهـات املعنيـة بترقيتـهن ولكـن             
ــد املــ       ــانون التقاع ــى ق ــديالت عل ــدرس تع ــة ت ــة الوطني ــاعي   اللجن ــضمان االجتم ــانون ال دين وق

 .يسهم يف احلد من التقاعد املبكر مبا
املــساواة يف حــق احلــصول علــى الــدخل وعلــى االحتياجــات األساســية وإن تنفيــذ   إن  - ٢٠

مشاريع ملكافحة الفقر تراعي احتياجات وقدرات النساء من شـأنه املـسامهة يف تنفيـذ االتفاقيـة            
 يف دعـم املـشروعات الـصغرية وتـوفري القـروض الـصغرية              ا ملحوظـ  ا نشاط اويشهد األردن حالي  

 .ستفيد منها النساء بشكل خاصواملتناهية الصغر واليت ت
ــة عــدم      - ٢١ إن اســتمرار األوضــاع الــصعبة يف األراضــي الفلــسطينية احملتلــة واســتمرار حال

 والعـراقيني إىل األردن ودول  نيف الفلـسطيني آالاالستقرار والقتل اليومي يف العراق دفع مبئات      
تمـع حيـال قـضايا املـرأة،         علـى املـوارد وأثـر علـى أولويـات واجتاهـات اجمل             ااجلوار مما شكل عبئ   

كما أنه خلق مشكالت جديـدة للنـساء بـسبب تزايـد عـدد الزجيـات املختلطـة والتنـافس علـى                      
 .فرص العمل، كما أنه ومن بني هؤالء نساء حيتجن إىل رعاية وخدمات

ــة،      - ٢٢ ــيم األردني ــادرة التعل ــة مبــشروع مب ــيم األردني ــة والتعل ــدأت وزارة الترب ومــشروع  ب
ريف ويف كال املشروعني هناك جزء مـن املـشروع معـين بقـضايا النـوع االجتمـاعي         االقتصاد املع 

وتعــديل املنــاهج املدرســية لتــصبح مراعيــة للنــوع االجتمــاعي، إضــافة إىل تــدريب املعلمــني         
ــدء بإعــداد قواعــد           ــاعي مــع الب ــاهيم النــوع االجتم ــات الطالبــات والطــالب علــى مف واملعلم

كل هـذه األمـور سـوف تـسهم     . الجتماعي يف عني االعتبارمعلومات يف الوزارة تأخذ النوع ا    
 .يف تغيري الصورة النمطية يف املناهج املدرسية

تقـدمي بـرامج متخصـصة تطـرح وتعـاجل قـضايا            يف  بدأت احملطات اإلذاعية والتلفزيونيـة       - ٢٣
لـضوء،  نتخابات البلدية وبرنامج حتت ا    ال برنامج خاص باملرأة وا    الاملرأة برؤية معاصرة منها مث    
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كمــا أن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة شــكلت شــبكة إعالميــة موســعة تــضم خمتلــف  
وسائل اإلعالم انبثق عنـها فريـق عمـل إعالمـي يـسهر علـى تنفيـذ حمـور اإلعـالم واالتـصال يف                     

 .٢٠١٠-٢٠٠٦ستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية الا
لتحديـد متطلبـات سـوق العمـل         ق العمل، مت إعداد دراسة تربط خمرجات التعليم بسو       - ٢٤

ومساعدة كل من الذكور واإلنـاث علـى معرفـة األولويـات يف أسـواق العمل،كمـا أن الدولـة                    
تويل أمهية للتدريب املهين وتقـدم التـدريب يف خمتلـف اجملـاالت لكـل مـن الـذكور واإلنـاث يف                      

 سـيتم التركيـز علـى التعلـيم         نهبــأ علمـا    .مراكزها املوزعة يف أكثر من أربعني منطقة يف األردن        
املهين وأمهيته يف املناهج التعليمية إضافة إىل محالت التوعية اليت يقوم هبا مركز التـدريب املهـين        
ــة والتــشجيع علــى االلتحــاق بــالربامج املختلفــة والــيت تقــدم أجــورا رمزيــة      يف الــصحف اليومي

 .ن الوظائف/للطالب أثناء فترة التدريب وتؤمن هلم
عملية التوعية على مرض اإليدز من خـالل محـالت التوعيـة حـول قـضايا الـصحة                  تتم   - ٢٥

اإلجنابيــة والــيت تقــوم هبــا جهــات خمتلفــة مــن وزارة الــصحة واجمللــس األعلــى للــسكان واجمللــس 
 .الوطين لشؤون األسرة واملنظمات غري احلكومية

 كـسب التأييـد      ضـمن حمـور    ٢٠٠٥اجمللس األعلى للسكان ويف تقريره السنوي للعـام          - ٢٦
جل زيادة الوعي واالسـتجابة لقـضايا الـصحة         أوتعديل االجتاهات نفذ العديد من األنشطة من        

تــضمني : اإلجنابيــة بــني صــانعي القــرار ومقــدمي اخلــدمات واجملتمــع احمللــي علــى ســبيل املثــال    
سحية وعقد ورشة عمل لعرض نتائج الدراسة املـ        .مفاهيم الصحة اإلجنابية يف املناهج الدراسية     

ن هنـاك مـشروع توعيـة الوعـاظ         أكما  . لتحديد مدى اكتساب الطلبة ملفاهيم التربية السكانية      
أما عن اخلطوات املتخذة لزيادة املعلومات وكيفيـة        . وخطباء املساجد يف جمال الصحة اإلجنابية     

تـضمني مفـردات فـصل      : اآلتــي احلصول عليها وعلى خـدمات الـصحة اإلجنابيـة فقـد مت عمـل               
عقـد   . والتنمية والصحة اإلجنابيـة يف مـساق التربيـة الوطنيـة اإللزامـي لطلبـة اجلامعـات                 السكان

إضــافة إىل عقــد . نــدوة لتحديــد املعيقــات اإلجرائيــة وتوســيع مظلــة خــدمات الــصحة اإلجنابيــة
كمـا يوجـد    . عداد مسودة اسـتراتيجية ضـمان اسـتدامة خـدمات تنظـيم األسـرة             إلورشة عمل   

 .للتوعية يف جمال الصحة اإلجنابية) رباتاملد( برنامج امليسرات

يواصل فريق العمل القانوين يف اللجنة الوطنيـة والعديـد مـن املنظمـات النـسائية املعنيـة                   - ٢٧
جهودهم يف مراجعة القوانني واقتراح التعديالت الرامية إىل حتقيق املـساواة والعدالـة يف قـوانني              

ال الشخــصية باملرجعيــة الدينيــة فــإن اللجنــة  الرتبــاط قــانون األحــوااألحــوال الشخــصية ونظــر
تستند إىل أكثر التفسريات الدينية عدالة ومراعاة حلقوق املرأة وتلبية احتياجاهتـا وهـذه العمليـة                
مـــستمرة ولـــدى اللجنـــة جمموعـــة مـــن املقترحـــات تـــسعى إىل دفعهـــا ليـــتم تبنيهـــا وإقرارهـــا    
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ات واملفاوضـات مـع األطـراف املعنيـة         إن أعضاء اللجنة يواصلون عقد اللقاء     . لإلجراءات اوفق
يف احلكومة والربملان وحىت مع الرأي العـام عـرب النـدوات واملـؤمترات هبـدف التوصـل إىل تقبـل         

 .املقترحات وحتقيق املساندة الالزمة هلا

لقد مت إقـرار أجنـدة وطنيـة هـي مبثابـة خطـة للـسنوات العـشر القادمـة كمـا مت إطـالق                          - ٢٨
دف تنفيذ األولويات الوطنية ووضع املشاريع الـضرورية ويتـضمن حمـور            مبادرة كلنا األردن هب   

 .األمان االجتماعي توجهات خاصة باملرأة
اإلحــصائيات واملعلومــات التفــصيلية حــول  “ألونـــرواا”متلــك وكالــة الغــوث الدوليــة  - ٢٩

ــروا ألووتــوفر ا  والالجئــات بــشكل خــاص وسنــسعى إىل احلــصول عليهــا،  االالجــئني عمومــ ن
 اوقـد مت مـؤخر     ات التعليم األساسي واإلعدادي للطالبات وتقدم الرعاية الصحية األولية،        خدم

نـروا ألبنـاء الرجـال الالجـئني وهـو          ألومنح أبناء النساء الالجئات احلق اخلدمات الـيت توفرهـا ا          
الفلــسطينيون الــذين ال حيملــون الــرقم الالجئــون ويــشكل . تطـور إجيــايب باجتــاه حتقيــق املــساواة 

من جمموع الالجئني وبالنسبة هلؤالء فإن فرص التوظيـف قليلـة وتنحـصر يف              يف املائة    ٧ ينالوط
األعمال البسيطة إذ عد وجود رقم وطين هلـذه الفئـة حيرمهـا مـن التمتـع بااللتحـاق بالوظـائف                     
الرمسية أو قبوهلـا علـى مقاعـد اجلامعـات احلكوميـة ممـا يـستدعي االلتحـاق باجلامعـات اخلاصـة                      

وقد عقد خالل هذا الشهر مؤمتر حول املـرأة الالجئـة يف جامعـة الريمـوك مببـادرة مـن           املكلفة،  
ت توصــياته جمموعــة مــن التوجهــات لــضمان ـَّـــزوح واهلجــرة القــصرية وتبنـمركــز اللجــوء والنــ

 .حقوق املرأة الالجئة اإلنسانية

ري غــري أن تطالــب العديــد مــن اهليئــات النــسائية بالتــصديق علــى الربوتوكــول االختيــا - ٣٠
 .األولوية ما زالت نشر االتفاقية يف اجلريدة الرمسية وتنقية التشريعات من أي حكم متييزي

 


