
1 

 

 

 

 

  األول الموازيتقرير ال

 إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اإلنسانالمركز الوطني لحقوق مقدم من قبل 

 ( 66الدورة ) 

 

 

 اعداد

 المحامية بثينة فريحات                                         محامي نضال مقابلة 

 حماية                       مدير ادارة االليات التعاهدية واعداد التقارير مديرة ادارة الفئات االكثر حاجة لل

 

 اشراف

 الدكتورة عبير دبابنة

 عضو مجلس االمناء في المركز الوطني لحقوق االنسان

 

 

 المملكة االردنية الهاشمية



2 

 

 

   

 معلومات عامة:  
التقرير األول الموازي للتقرير الوطني لجنتكم الموقرة  إلىيقدم المركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن 

أشكال التمييز ضد  جميعالقضاء على  اتفاقيةحول تنفيذ  2014-2009الذي يغطي الفترة الزمنية السادس 
 هوالذي خول 2006لسنة ( 51) نظرًا للصالحيات القانونية التي يتمتع بها المركز بموجب قانونه رقمالمرأة، 

، لمعالجة أي تجاوزات أو في المملكة أوضاعهاحماية حقوق اإلنسان والتحقق من مراعاة صالحية مراقبة و 
السلطة التنفيذية  إلىالالزمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها او إحالتها  اإلجراءات، ومتابعة اتخاذ لها انتهاكات

زال القضائيأو التشريعية أو المرجع  ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة ، ثارهاآة المختص إليقافها وا 
  .أو المساعدة القانونية لمحتاجيها

المعنية وتحديدًا نه تم إعداد هذا التقرير بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني األردنية أومن الجدير بالذكر ب 
والتوصيات الصادرة المالحظات ب األخذوتم ، 21/11/2016بتاريخ عقد مائدة مستديرة  من خاللبحقوق المرأة 
 وتضمينها في التقرير. عن الورشة 

 
 : ( من االتفاقية6-1واد )الم
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز من ( 16ز( من المادة ) د، ،جعلى الفقرات ) اً متحفظ األردن زاليال 

ا مع الرجل ساويً ( المتعلقة بمنح المرأة حقًا م9/2المادة ) ذلككالمتعلقة بالزواج والعالقات األسرية. و  ضد المرأة
من الدستور من المادة السادسة  األولىفيما يتعلق بمنحها الجنسية ألطفالها، وذلك خالفا لما ورد في الفقرة 

ن اختل فوا في األردني التي نصت على أن األردنيين أمام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وا 
 و اللغة أو الدين.أالعرق 

وصدر  1976لسنة  61الشخصية رقم  األحوالقانون لغاء إفقد تم  ،الشخصية األحوالما فيما يتعلق بقانون أ -
: بواب والفصول ومنهاألإضافة بعض ا الذي تضمن 2010( لسنة 36الشخصية المؤقت رقم ) األحوالقانون 

حكام التفصيلية المتعلقة ألارث والتخارج و إلوالمال والوصاية والوصية واهلية وعوارضها والوالية على النفس ألا
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، كما احتوى القانون على جملة من المسائل الموضوعية التي تعتبر تطورًا نوعيًا وبخاصة المسائل بذلك
ي كانت وغيرها من المسائل الت بالمحضوناالستزارة والسفر لمرأة والطفل كالحضانة والرؤية و المتعلقة بحقوق ا

أن القانون ال يزال  إال، . وعلى الرغم من ذلكبشكل خاص واألمهاتعام ولألطفال  تشكل معاناة لألسر بوجه
  :ومنهايتضمن بعض الثغرات، 

كملت سن الخامسة أالسماح بزواج من صالحية /ب( القاضي وبموافقة قاضي القضاة 14منحت المادة ) .1
يؤكد المركز على وفي هذا الصدد دائرة قاضي القضاة.  أصدرتهامن عمرها وفقًا لتعليمات خاصة  ةعشر 

الشخصية مع المعايير الدولية والتزامات المملكة بهذا الشأن  لألحوالمة التشريعات الوطنية ءضرورة موا
 وتضييق باب االستثناءات.  

 بسبب مشروع الإ عن موافقته على عمل زوجتهنه ال يجوز للزوج الرجوع أ/ ب( على 61بقت المادة )أ .2
لغاء هذه المادة حفاظًا على حقوق المرأة ورفع مساهمة إ، ويرى المركز ضرورة بها ن يلحق ضرراً أودون 

 المرأة في سوق العمل.
 آللية الثاني الوطني تقريره مناقشة عند األردن قبل( من قانون العقوبات، فقد 308فيما يتعلق بالمادة ) -

لغاء  المادة إلغاء ؛24/10/2013 في اإلنسان حقوق مجلس أمام الشامل الدوري االستعراض  تشريعات أية وا 
ولم تلغى هذه المادة حتى ( في تقاريره السنوية 308بإلغاء المادة ) وقد أوصى المركز المرأة، ضد تميز

 تاريخه. 
 

 : العنف ضد المرأة
فهناك جهود مبذولة ، القانونية والتوعويةالحماية بفهي تتمثل  لحماية المرأة من العنفالتدابير المتخذة ب وفيما يتعلق
انه ما زالت  إال ،حماية المرأة من العنفالبرامج التوعوية لالمركز ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم من قبل 

والمحرومة من الخدمات وفي في المناطق النائية لكال الجنسين ال سيما البرامج التوعوية  لمزيد منهناك حاجة 
  لضحايا العنف . ارس والجامعات ومراكز اإليواءالمد
 ن المركز يرى أن التغلب على العنف ضد المرأة ما يزال يواجه جمله من التحديات، ومن أبرزها: إلذا ف

 استمرار وجود بعض العادات والتقاليد التي ترى بأنه ظاهرة مقبولة؛ .1
 وجود بعض التشريعات التمييزية ضد المرأة؛ .2
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المؤسسات ذات العالقة بشكل ال يعطي تصورًا واضحًا لحجم المشكلة على المستوى تناثر عمل  .3
الوطني، وذلك لعدم وجود اتفاق بين هذه المؤسسات على مفهوم محدد للعنف، وعدم وجود نظام رصد 

 األردنتحديد نسبة العنف ضد المرأة في عليه الذي يكون من الصعب  األمر ،وطني لحاالت العنف
تعطي نسبة العنف ضد المرأة على ضوء ما رصدت واستقبلت من النساء ضحايا العنف، فكل مؤسسة 

 وربما تكون المرأة المتعرضة للعنف قد راجعت اكثر من مؤسسة. 
وقد جاء بهدف الحفاظ على  2008صدر قانون الحماية من العنف األسري عام فقد فيما يتعلق بالحماية القانونية و 
ركز الوطني البديلة للعقوبات السالبة للحرية إال أن الدراسة المتأنية للقانون أظهرت للم سرة وتطبيق العقوباتاأل

 لحقوق اإلنسان ما يلي:
ن بشكل موسع عاد واشترط أ (3)ة إفراد األسرة في المادتم تعريف ن ، فبعد أنطاق تطبيق القانون محدود .1

فراد األسرة إذا يعني عدم انطباقه على أ، مما األسرة يكون مرتكب الجريمة يعيش مع الضحية في بيت
  ؛في بيت آخر ونيقيم واكان

، إذ أن القانون منحهم صالحية وقف لممنوحة لمساعدي الضابطة العدليةالتوسع في الصالحيات ا .2
، وهذا أمر يثير الذي يتنافى مع مبدأ فصل السلطات، األمر ة دون رقابة عليهم من قبل القضاءالمالحق
كبيرًا حول التوسع في صالحيات مساعدي الضابطة العدلية والتقليص غير المبرر في صالحيات  تساؤالً 

 . ومحكمة البدايةالسلطات القضائية الممثلة بالمدعي العام 
دارة حماية األسرة صالحية على الرغم من أن .3 اإلحالة إلى لجان الوفاق األسري،  القانون منح المحكمة وا 

صدار أمر الحماية لحل الخالفات ونص على تشكيل لجان الوفاق األسوجلسات اإلرشاد األسري ري ، وا 
 . هذا القانون لم يفعل ولغاية تاريخه أنبقرار من وزير التنمية إال 

تدابير الحماية االحترازية وهي بالغة الخطورة وهناك صعوبة في فراد حماية األسرة جملة من منح القانون أ .4
 . ساعه 48عليه بدخول البيت األسري لمدة ال تزيد عن  ىللمشتكطبيقها وأهمها عدم السماح ت

نما ورد ذكر مدير إدارة حماية األسرة ذكر نهائياً له ي سلطة ولم يرد أ لم يمنح القانون المدعي العام .5 ، وا 
 فرادها؛أير إدارة حماية األسرة و فرادها والمحكمة فقط وصالحيات المدعي العام منحت لمدأو 

 العنف.شكال أفقط وليس جميع  األسرةالعنف ضد المرأة داخل  القانون يغطي .6
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بالتعاون مع وزارة التنمية  األسرةدارة حماية إ مع حاالت العنف من قبليتم التعامل نه إما فيما يتعلق بتوفير مأوى فأ
ى توفير مأو م محافظات المملكة، مع الحماية في معظ أقساماالجتماعية من قبل مختصين مؤهلين موزعين على 

الرصيفة ودار اليافعات  في من يقدم جميع الخدمات المتكاملة لضحايا العنف من خالل دار رعاية الفتياتآومكان 
ت المتكاملة كمركز للخدما األسري، كما تقوم دار الوفاق عاماً  18كملن أعمل على تأهيل من في عمان التي ت
ة المتحدة في مجال الخدم األممعلى الجائزة التي تمنحها  2013، وقد حصلت الدار عام األسريلضحايا العنف 

النفسي،  اإلرشادالعامة على مستوى حماية المرأة، وتشمل خدمات الدار)خدمة االستضافة، الخدمات االجتماعية، 
، كما ينفذ انقر الرئيسي في عموجود الم إلىوقد تم استحداث دار في اربد باإلضافة  الخدمات الطبية والعالجية(. 

وتأهيل  إصالحلى مركز إسر من الوقوع ضحايا العنف بوقف تحويلهن ألبرنامج حماية الفتيات المتغيبات عن ا
.  الجنوب إقليمسري في ألالوفاق انه ولغاية تاريخه ال يوجد فرع لدار أال إ سري،ألاستقبالهن في دار الوفاق االنساء و 

 الجنوب إقليمبإنشاء فرع لدار الوفاق في في هذا الصدد يوصي المركز و 
ستنادًا الى البيانات ا 2013مقارنة مع عام  2014دناه يبين عدد جرائم العنف الواقعة على المرأة عام أالجدول 

 إدارة حماية األسرة/مديرية األمن العام  الصادرة عن
 عدد المجني عليهن  اعتداء جسدي اعتداء جنسي  السنة
2013 785 1319 2128 
2014 717 1496 2270 

 
من االستفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين  هاتم استبعاد فقد "الشرف" ما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدواعيفيو 
عشرة من عمره ذكرًا كان أو على من لم يكمل الخامسة  وقع الفعلإذا من قانون العقوبات األردني  (98( و)97)

( من قانون العقوبات على ما يسمى بجرائم 98المادة )تطبيق  نأمحكمة التمييز التي اعتبرت  أيدتهوهو ما . أنثى
النص الخاص على النص  تُقدم( التي 340ذا تم دون التحقق من توافر شروط المادة )إالشرف مخالف للقانون 

الصادرة عن  األحكامحكم من  أيوال في  2011و 2010بالعذر المخفف خالل عامي  األخذكما لم يتم . العام
وقعت بداعي الشرف  أنهاقرارات المحاكم الصادرة في قضايا القتل التي تم االدعاء فيها  إحصائياتالمحاكم وتشير 

نظرت المحاكم في  2013 وفي عامسنوات.  10عقوبة فيها لم تقل عن ن الأ فيها باألسباب المخففة األخذتم  والتي
سنة مع  20عقوبة السجن  أخرى، وفي حداها باإلعدامإرف صدر الحكم في عشر قضايا مرتكبة بداعي الش
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على جرائم العنف الجسدي والجنسي كجرائم  2011الشاقة. وشدد القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة  اإلشغال
من قانون  308اء المادة ، ويطالب المركز الوطني بإلغللحياءوالفعل المنافي ف تك العرض والخطاالغتصاب وه

بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/ها من ذات  األخذعدم العقوبات و 
 . رابعة او كان المجني عليه قاصراً العائلة حتى الدرجة ال

 
 بالنساء:  اإلتجار
، لجرائمومعاقبة مرتكبي هذه ا ين والجهات المعنية بمالحقةقيام المدعيين العام اإلنسانقوق المركز الوطني لحرصد 

، 2000ة الجريمة عبر الوطنية لعام االتفاقية الدولية لمكافح إلى االنضمامبقرار الحكومة ويشيد المركز ب
بتاريخ  واألطفاللنساء بالبشر خاصة ا اإلتجار، وخصوصًا البرتوكول المتعلق بمنع وحظر والبرتوكوالت الملحقة بها

ة ي، والذي اشتمل على الوقا2009لسنة  9بالبشر رقم  اإلتجار قانون منع صدور إلى وباإلضافة، 30/4/2009
اللجنة القانون من خالل عضويته في  بإعداد 2009و 2008وقد شارك المركز خالل عامي والحماية والمحاكمة. 

بالتعاون  إيواءنظام خاص بمركز جنة الفنية الخاصة بإعداد اركة اللمش إلى باإلضافة، التي قامت بصياغة القانون
 .العام ووزارة العدل واألمنالعمل بالبشر المشكلة من قبل وزارة  اإلتجارمع وحدة 

بالبشر في دار الوفاق  اإلتجاركان يتم استقبال حاالت ضحايا  2015قبل افتتاح دار كرامة عام وحري بالذكر أنه 
الكادر الوظيفي  ، إال أناألسريل عن ضحايا العنف التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في قسم منفص األسري

، وكانت الطاقة االستيعابية الستقبال األسريالذي يعمل على ضحايا العنف  هفسنهو بالبشر  اإلتجارلضحايا 
دار  إنشاءبالبشر استوجب  التجارايا فقط ومع تزايد عدد ضح أسرةبالبشر في دار الوفاق اربع  اإلتجارضحايا 

بالبشر، وتم افتتاح  اإلتجاركادر متخصص للتعامل مع ضحايا  إلىحاجة البالبشر و  اإلتجاركرامة خاصة بضحايا 
استقبال المنتفعات ويتم فقط.   عمانالعاصمة في  12/9/2015دار كرامة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 

 بهدف توفير كافة الخدمات 2009نة لس 9بالبشر رقم  اإلتجارنص المادة السابعة من قانون منع  إلى داً استنا
 اإلتجارمنتفعة من ضحايا  35( وتبلغ الطاقة االستيعابية للدار ااالجتماعية والنفسية والصحية واالقتصادية وغيره)

 .رجل أولطفل  إيواءتسجل حالة بالبشر ولكن لم  اإلتجارورجال ضحايا  أطفال، ويمكن استقبال بالبشر
 2014لألعوام  األسرىبالبشر والتي تم استقبالها في دار الوفاق  اإلتجارعدد ضحايا الجدول أدناه يبين   -

 : دار كرامة/ وزارة التنمية االجتماعية إحصاءاتبناًء على  2015و
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 2015عدد المنتفعات لعام  2014عدد المنتفعات لعام  الجنسية

 19 بنغالية
15 

 تم استقبالهم في دار كرامة ( 9تم استقبالهم في دار الوفاق و 6)

 1 فلبينية
5 

 تم استقبالهم في دار الوفاق وواحد تم استقبالها في دار كرامة ( 4)

 3 كينية
3 

 تم استقبالهم في دار الكرامة( 3) 
 تم استقبالها في دار الكرامة 1 4 اثيوبية

 األسريتم استقبالها في دار الوفاق  1 2 سيرالنكية
 - 1 اردنية
 - 2 سورية

 25 32 المجموع الكلي
 

  : من االتفاقية( 9-7المواد )
الههذي احههرز بعههض التقهههدم  2010لسههنة  9ر قههانون االنتخههاب المؤقههت لمجلههس النههواب رقههم و صههد 2010عههام شهههد 

، فيمها يتعلهق بزيهادة عهدد المقاعهد المخصصهة وتعديالتهه 2001لسهنة  34مؤقهت رقهم بالمقارنة مع قهانون االنتخهاب ال
يؤخهههذ علهههى ههههذا القهههانون عهههدم تحقيقهههه للمسهههاواة بهههين  أنهههه المركهههز اثنهههي عشهههر مقعهههدًا . وقهههد بهههين إلهههىلمهههرأة لتمثيهههل ا
سهههاس عهههدد أن المفاضهههلة بيهههنهن لتحديهههد الفهههائزات احتسهههب علهههى أذ إ، حات فهههي مختلهههف المنهههاطق االنتخابيهههةالمرشههه

الفرعيهههة ولهههيس علهههى مسههههتوى حصهههلت عليهههها المرشهههحة مقسهههومًا علهههى عهههدد المقتهههرعين فهههي الهههدائرة صهههوات التهههي ألا
التهههي تحصهههل عليهههها  األصهههواتن تحقيهههق العدالهههة والمسهههاواة بيهههنهن كهههان يقتضهههي تقسهههيم عهههدد أ، فهههي حهههين المحافظهههة

وقهد ارتفهع عهدد النائبهات بنهاء علهى عهدد الهدوائر الفرعيهة.  صوات المقترعين في المحافظة ولهيسأالمرشحة على عدد 
 أعضهاءمجمهوع  120صهل أمهن  ردنيهة واحهدة مهنهن فهازت بطريقهة تنافسهية أسهيدة  13 إلىفي مجلس النواب آنذاك 

ارتفع عدد المقاعد المخصصة لتمثيل المرأة الى خمسهة  2012، وفي عام %(11)بنسبة تقارب  ي أ مجلس النواب



8 

 

ارتفهع وبهذلك  2013االنتخابهات عهام  ، وجهرت2012جلهس النهواب لعهام النتخهاب لمقهانون احكام ألوفقًا عشر مقعدًا 
مجمههوع  150زن بطريقههة تنافسههية مههن اصههل ثههالث مههنهن فهه أردنيههةسههيدة  18عههدد النسههاء فههي مجلههس النههواب ليصههبح 

مقعد عام  75صل أمقاعد من  9فقد حصدت المرأة  األعيانما مجلس أ، %(12)ي بنسبة أعضاء مجلس النواب أ
 2016وفي عهام  . 2011% عام 10ي ما نسبته أمقعد  60صل أمن  6% مقارنه مع  12ي ما نسبته أ 2013

 15 لتكههونعههدد المقاعههد المخصصههة لتمثيههل المههرأة علههى  2016لعههام  6رقههم قههانون االنتخههاب لمجلههس النههواب بقههى أ
  .مقعداً  130صل أمقعدًا من 

جانب العديد من منظمات المجتمع المدني لم تلق ُاذنهًا صهاغية عنهد مناقشهة  إلىوحري بالذكر بأن مطالبات المركز 
مههام السههلطة التشههريعية  والمتضههمن المطالبههة بتخصههيص مقعههد نسههائي لكههل أ 2016مشههروع قههانون االنتخههاب الحههالي 

 ( مقعدًا. 23ي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء لهه )أدائرة انتخابية 
نسهبة الكوتها المخصصهة  بموجبه تم زيهادة والذي  2011لسنة  13ر قانون البلديات رقم و صد 2011عام كما شهد 
مهههن اصهههل مقعهههدًا  (345) 2013عهههام وبهههذلك حصهههدت النسهههاء %. 25 إلهههى% 20المجهههالس البلديهههة مهههن للمهههرأة فهههي 

 ( مقعهههداً 282علهههى )%( ، وقهههد توزعهههت حصهههة النسهههاء 35.9ي مههها نسهههبته )أمهههن مقاعهههد المجهههالس البلديهههة  (961)
وصدر قانون البلديات ( مقعدًا بالتعيين لعدم وجود مرشحات. 12، و)( مقعدًا من خالل التنافس الحر51، و)بالكوتا
 %.25بقى نسبة الكوتا المخصصة للمرأة في المجالس البلدية أو  2015لسنة  41رقم 
  األعضههههاءن ال يقههههل عهههدد أنهههه " يجهههب أمنهههه علههههى  (6)حيهههث نصههههت المهههادة  2012لعهههام  األحههههزابصهههدر قهههانون و 

% ونسبة 10ن ال يقل عدد النساء بينهم عن أحزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على  أليالمؤسسين 
السياسهية  األحهزابالسهابق وصهدر قهانون  األحهزابقهانون ألغهي  2015، وفهي عهام %"5المؤسسين من كهل محافظهة 

 .األحزابالرجل والمرأة في عضوية  وى بينلغى الكوتا من القانون وساأوالذي  2015لسنة  39رقم 
% ومهن ثهم السهعي الجهاد لتحقيهق 30ويرى المركز ضرورة زيهادة نسهبة الكوتها النسهائية فهي البلهديات لتصهل مرحليهًا لههه 

 . واألحزابتمثيل متساوي للرجال والنساء في كافة المجالس التنفيذية 
ع عدد القضاة من النساء عام إذ ارتفالمرأة، مشاركة فقد زادت نسبة مشاركة المرأة في سلك القضاء؛ بخصوص  أما

( قاضية لتبلغ نسبة الزيادة إلى مجموع عدد 142) 2013( قاضية في حين كان في عام 175إلى ) 2014
وكما عينت سيدة أردنية قاضي تسوية منازعات في المحكمة  %.15.5% بعد أن كانت في السابق 18القضاة 

  ية النزاعات.الدولية لتسو 
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لم يتم تعيين أي قاضية رغم وجود نساء مؤهالت يحملن درجات علمية ف والكنسي القضاء الشرعيمجال في  أما
 .من وجود موظفات يعملن في المحاكم الدينيةرفيعة في مجال الشريعة والقانون، كما تخلو المحاكم 

لعام  أذار% بموجب التعديل الوزاري الذي جرى في شهر 18 إلىحصة النساء في مجلس الوزراء  قد زادتو 
كانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء  أن، بعد األردني اعلى نسبة في تاريخ مجلس الوزراءوهي   2015

؛ 23/4/2014قلة لالنتخابات بتاريخ في مجلس مفوضي الهيئة المست عينت سيدتان%. كما 11.1 الذي سبقه
 األولتهن صفر% في المجلس % بعد أن كانت نسبة مشارك40المجلس في حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 

سبة مجلس الهيئة الثالث وبذلك تبلغ نعيين سيدة واحدة فقط عند تشكيل عادت لت 2016انه في عام  إال، للهيئة
لس الثاني للهيئة، كما زادت نسبة % في المج40ن ن كانت نسبة مشاركتهأبعد  %20مشاركة النساء في المجلس 

 %. 14كانت نسبة تمثيلهن  أن% بعد 38 إلى اإلنسانالمركز الوطني لحقوق  أمناءالنساء في مجلس تمثيل 
تنص على  1954( لسنة 6( من قانون الجنسية وتعديالته رقم )9ما فيما يتعلق بقانون الجنسية، نجد أن المادة )أ

ين ووفقًا لقواعد التفسير المعروفة التفسير السليم لهذين النص أنيث أينما ولدوا "، حأن " أوالد األردني أردنيون 
ن إردنيون"، فأردني ألوالد اأوالد األم األردنية يتمتعون بالجنسية األردنية، فوفقًا لداللة منطوق النص "أيشير إلى أن 

. وسبق للمركز أن أوصى على حد سواء واألنثىلفظ المذكر حيثما يرد عامًا ومطلقًا فانه يدل على كل من الذكر 
عن مجلس الوزراء  (، ونتج عن تلك التوصيات صدور قرار9/2في تقاريره السنوية برفع التحفظ عن المادة )

المتضمن الموافقة على حزمة التسهيالت الخاصة بأبناء األردنيات  9/11/2014بتاريخ  6415رقم  األردني
ي المجاالت اآلتية:)التعليم األساسي والثانوي، التأمين الصحي، العمل، التملك ف المتزوجات من غير أردنيين

صدار بطاقة تعريفية(.   واالستثمار، وا 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء أعاله، متضمنة شروط استفادة أبناء األردنيات ب الخاصة تعليماتالوقد صدرت 

كما اكد مجلس الوزراء على الدوائر والمؤسسات كافة  المتزوجات من غير األردنيين من التسهيالت المذكورة.
( من اتفاقية 9/2على ضرورة رفع التحفظ عن المادة )مجددًا ويؤكد المركز . ضرورة العمل على تنفيذ التعليماتب

  ( من الدستور األردني.6سيداو انسجامًا مع المادة )
 

 التعليم :( الحق في 10المادة )
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، 2016-2013لألعوام  اإلنسانقوق بتطوير خطة وطنية لنشر ثقافة ح اإلنسانقام المركز الوطني لحقوق 
والعمل  اإلنسانحقوق الخاصة بدمج مفاهيم  األنشطة، وتضمنت الخطة العديد من وتم تسليمها لجاللة الملك

طات ، وتستهدف القطاع التعليمي المدرسي والجامعي والعاملين في المؤسسات الرسمية لدى السلعلى تقويمها
، وما زال المركز يأمل توفير التمويل المجتمع المدني إلى باإلضافة) التشريعية والتنفيذية والقضائية (  ةالثالث

 العالي . يذها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي التربية والتعليمالالزم لتنف
قد بلغت في  واإلناثر بين الذكو  األميةنسبة أن  إلىوتعليم الكبار  األميةتعلقة بمحو الم اإلحصاءاتتشير و 

 إلى ماألرقا، كما تشير % 3.5لدى الذكور % ، و 10ناث إللدى ا األمية% فيما بلغت نسبة 6.7 ،2013عام 
غت في العام ، في حين بل( مركز509) األميةبلغ عدد مراكز محو  ااذ، 2013عام مية ألتراجع برامج محو ا

( 5.763وللمستويات كافة ) كما بلغ المجموع الكلي للملتحقين فيها من كال الجنسين، ( مركزاً 543الماضي )
مراكز هي من بال اً التحاق األكثربان الفئة العمرية ، علما في العام الماضي اً ( دارس6.150)مع ، مقارنة دارساً 
ة تبلغ مكافأ إذ، المالياية الدعم ن هذا البرنامج يعاني من مشكلة عدم كفألى إويشار كثر. أ( سنة ف45سن )

 .1الضمان االجتماعي والتامين الصحي، ناهيك عن عدم شمولهم ب( دينار/ ساعة1.6هذا البرنامج ) المعلم في
 

 ( الحق في العمل:  11المادة )   
 أشهكاللى جميع من اتفاقية القضاء ع األولىعلى التدابير المؤقتة الخاصة وفقًا للفقرة الخدمة المدنية  نظاملم ينص 

الخدمهة المدنيهة نظام معدل لنظهام غلب الحاالت وصدر أظفة في و ظف والمو ساوى بين الم، ولكنه التميز ضد المرأة
مهنح  /ج( منهه106.  وقهد تضهمنت المهادة )16/10/2014جريدة الرسهمية بتهاريخ في ال ونشر 2014لسنة  96رقم 

لتصهبح علهى النحهو اآلتهي:  (25(( مهن المهادة ب)الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمهدة شههر. كمها عهدلت الفقهرة 
ألوالدهها أو مطلقهة ال تتقاضهى نفقهة شهرعية عهن  ةتدفع العالوة العائلية للموظفة إذا كان زوجهها مقعهدًا أو كانهت معيله

 ( سنة.18أوالدها وكانت أعمارهم ال تزيد على )
ضههرورة تضههمين نظههام الخدمههة المدنيههة أحكاًمهها تلههزم المؤسسههات الرسههمية بتههوفير دور حضههانة  علههىالمركههز يؤكههد و  

ضهرورة كمها يؤكهد المركهز علهى ألطفال الموظفات، األمر الذي يزيد من نسبة مشاركة المرأة فهي الحيهاة االقتصهادية، 
  االتفاقية.من  12أحكام المادة مع  انسجاما للرجل صرف العالوة العائلية للموظفة بنفس شروط العالوة التي تدفع

                                                 
1
 . 103صفحة    2013الهاشمية لعام  األردنيةللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة   - 
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فيههها.  عضههوًا  اإلنسههانالههوطني لحقههوق والمركههز  2011فههي عههام  األجههورفههي  لإلنصههافم تشههكيل اللجنههة التوجيهيههة تهه
بهين الرجهل والمهرأة وتنسهيق  األجهورجل تنفيذ خطة العمل الوطنية حول المساواة فهي ألى تعزيز التعاون من إتهدف و 

مجلهس النهواب  إلهىمهن خهالل تقهديم توصهيات  عهن العمهل ذي القيمهة المتسهاوية األجهرلتحقيق المسهاواة فهي  األنشطة
والعمههل علهى تنفيههذ بهرامج توعيههة للمجتمههع  األجههورفهي  اإلنصههافؤكههد علهى لتعهديل التشههريعات مهن خههالل إفهراد مههادة ت

 متكررة في بعض قطاعات العمل وجود مخالفات  ، وقد رصدت اللجنةاألجورفي  اإلنصافضرورة  إلىالمحلي 
الت تفيهههد ، بهههالتوقيع علهههى إيصهههابهههإلزام العهههاملين فيهههها، وخاصهههة اإلنهههاث مهههنهم خاصهههة فهههي التعلهههيم الخهههاص( متمثلهههة) 

أحيانههها ة، ويكههون ذلههك أحيانهها بههاإلكراه، و جزئههم فههي الواقههع يتقاضههونها منقوصههة وم، بينمهها هههباسههتالم أجههورهم بالكامههل
ر العمهل اإلضهافي والعمهل فهي ، وأحيانها بارتفهاع نسهبة المخالفهات المتعلقهة بهأجو وأحيانا بالتهديهد بالفصهلباالستغالل، 

ن فتهرة إجهازة األمومهة فهي قهانون أ، فقهد تبهين والعمهال ذوي المسهؤوليات العائليهةما في مجال حماية األمومهة أ، العطل
، وعدم مة العمل الدولية لحماية األمومة، واتفاقية منظيةحكام نظام الخدمة المدنأة وفق قل من إجازة  األمومأالعمل 

 . رضه عليهم القانون بتوفير حضاناتفالتزام أصحاب العمل بما ي
  

 :الصحة( الحق في 12المادة ) 
سهواء كهان  اإلجههاضباحهة بإبحيهث يسهمح  مساعي مهن قبهل السهلطة التشهريعية  لتعهديل قهانون العقوبهات أيةوجد ال ي

ومؤسسهههات  اإلنسهههانالمركهههز الهههوطني لحقهههوق بهههذل م داخهههل الحيهههاة الزوجيهههة. و أوجيهههة اطهههار الحيهههاة الز الحمهههل خهههارج 
وجهود حمهل مهن  هالعنهف الجنسهي والهذي قهد يترتهب عليهحمايهة المهرأة مهن  العديد مهن الجههود بههدف المجتمع المدني 
ورية مهههع المرجعيهههات الدينيهههة  العديهههد مهههن اللقهههاءات التشهههاعقهههد ، وفهههي ههههذا اإلطهههار تهههم و االغتصهههابأسهههفاح المحهههارم 

 المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.  
من خالل زيارة  ي المناطق النائية والمحرومة من الخدمات وضاع النساء فأ اإلنسانصد المركز الوطني لحقوق ر و 

الواحدة  األسرةكون في وقد ي اإلنجابجميع محافظات المملكة وتبين له بأن هناك كثرة في موزعة في قرية  67
نجاب الذكر وربما يعود إل أونجاب إلفي ا األسرةوذلك لوجود الثقافة المجتمعية في رغبة  أطفالاكثر من خمسة 

 نجابية واستخدام موانع الحمل .إللى قلة البرامج التوعوية بالصحة اإالسبب 
، جملة من المالحظات على بعض المناطق النائية إلىالعديدة  تهاخالل زيار  اإلنساني لحقوق سجل المركز الوطنو 

وخلو بعض المراكز من  األدويةبرزها:)أ( نقص في كان من أالحكومية ي تقدمها المراكز الصحية الخدمات الت
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)ج( نقص في الكوادر الطبية وعدم الحامل.خدمات رعاية المرأة المراكز .)ب( افتقار بعض  األطفالبعض مطاعيم 
سكن المواطنين.  أماكنالصحية عن  عد بعض المراكزبُ .)د(  األيامعدم تواجدهم في بعض م الكامل و التزامهم بالدوا

 عدم كفايتها في بعض المراكز. أو توفر بعض التجهيزات الطبية م)هه( عد
 

  ا:تمكين المرأة اقتصادي  ( 13المادة )
ن مكالرجل والمرأة في التملك ولكن ت بينالقانون ساوى  فقدتشريع يمنع المرأة من حقها في التملك  أيال يوجد 

الرغم من المشكلة في العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية الخاطئة التي تحرم المرأة من حقها في التملك ، فعلى 
اال ان  ،ونشر العديد من البرامج التوعوية إقرار الشرائع السماوية وتأكيد قانون األحوال الشخصية بحق المرأة باإلرث

استمرار العادات والتقاليد والمواريث االجتماعية الخاطئة في بعض األحيان تحول دون تمتع المرأة بحقها في 
استمرار توعية النساء والرجال بحق المرأة باإلرث، والحصول عليه كما هو مقرر في الشريعة من الميراث. لذا ال بّد 

 . مرأة من قبل كافة الجهات المعنيةامج التوعوية بحقوق المن البر  اً مر الذي يتطلب مزيدألا .اإلسالمية
نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعالوات العائلية بحيث  أحكاميؤكد المركز على ضرورة تعديل  وفي هذا الصدد

 صرفها للموظفة بنفس شروط العالوة التي تصرف للرجل الموظف.  إلىيصار 
  : المرأة الريفية( 14المادة )

بهدف الوقوف على الواقع الحقيقي ألوضاع المرأة في المناطق النائية فقد زارت وحدة حقوق المرأة في المركز 
نساء المجتمع المحلي في وقد تم االلتقاء ب. 2قرية موزعة في جميع محافظات المملكة 67الوطني لحقوق اإلنسان 

 اني من التحديات واالنتهاكات التالية:وبعد االستماع لهؤالء السيدات تبين أن المرأة تعكل قرية، 
)أ( لم يكن للمرأة في معظم المناطق المشار إليها أعاله أي دور فعلي في االنتخابات البلدية والبرلمانية سوى 

باإلضافة لتعذر ، ذويها النتخاب شخص معين يختاره ممارسة حق االقتراع في ظل توجيهات وضغوطات من قبل
وصول المرأة إلى المقرات االنتخابية والتي عادة ما تكون خارج القرية. وكذلك إحباط النساء من الترشيح لالنتخابات 
بشكل عام كونهن يفتقدن لموقف مستقل وحر من حيث المبدأ وهكذا تحول هيمنة الرجل وقوة العادات والتقاليد 

عمال حق المرأة في الترشيح لالنتخابات إالخدمات ووسائل االتصال دون والمواريث االجتماعية السائدة وتردي 

                                                 
 138صفحة   2013الهاشمية لعام  األردنيةللمزيد من المعلومات حول هذه الزيارات يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة   -

2
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 ،ارسة حقها في الترشيحأمام مم اً ن انعدام القدرة المالية لدى المرأة يعتبر عائقًا آخر أالبلدية والبرلمانية .كما 
 المؤسسات الرسمية. وأبرامج التوعوية بحقوق المرأة سواء من قبل مؤسسات المجتمع المدني الغياب باإلضافة الى 

)ب( تدني وعي النساء بحقوقهن بشكل عام وعدم معرفتهن بكيفيهة المطالبهة بحقهوقهن ممها ينهتج عنهه تواضهع دورههن 
في الحياة العامة إن لم يكن انعدامه ويعود ذلهك إلهى: التقصهير مهن قبهل المؤسسهات الرسهمية خاصهة تلهك التهي تعنهى 

ناطق، والقيام بالهدور المهأمول منهها، ضهعف دور مؤسسهات المجتمهع المهدني بشؤون المرأة، من الوصول إلى هذه الم
 بالوصول إلى مناطق األرياف والبادية. 

ي معظم المناطق التي تهم )ج( عدم وجود أماكن للترفيه أو للتسلية كالمتنزهات والمكتبات العامة ومالعب األطفال ف
 ارع.األمر الذي يدفع األطفال إلى اللعب في الش، زيارتها

)د( ارتفاع نسبة البطالة العائد لعدم وجود مشاريع اسهتثمارية مهن قبهل القطهاع الخهاص فهي ههذه المنهاطق إضهافة إلهى 
لى المدن والمناطق القريبة، التي تتوفر فيها فرص العمل.   قلة أو عدم وجود مواصالت من هذه المنطقة من وا 

ي تتمثههل بههنقص الكههادر الطبههي واألدويههة فههي المراكههز الصههحية )و( عههدم كفايههة الرعايههة الصههحية المقدمههة للسههيدات والتهه
 وانعدام وجود أخصائي للنسائية والتوليد. 

تحسهههين مسهههتوى  علهههى كومهههة والجههههات المعنيهههة علهههى العمهههلوصهههى المركهههز بجملهههة مهههن التوصهههيات منهههها حهههث الحأو 
المستوى االقتصادي لسكانها بما ينعكس القرى وغيرها، بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع و الخدمات في البلديات 

 .يجابيًا على تمتع المرأة بحقوقهاا
. وهههدفت "واقههع المههرأة الريفيههة وحقههها فههي الغههذاء الكههافي"حههول  بإعههداد دراسههة 2012قههام المركههز عههام ن جانههب آخههر مه

. وخلصت الدراسهة الهى أن المهرأة الريفيهة مسهؤولة عهن الدراسة الى توضيح واقع حقوق المرأة الريفية وحقها في الغذاء
الغذاء إلعالة أطفالها من خهالل العمهل فهي الحديقهة المنزليهة وتربيهة الحيوانهات، دون الحصهول علهى المههارات  انتاج 

الكافيههة للقيههام بهههذه االعمههال بصههورة منتجههه، حيههث تعتمههد علههى خبههرات متوارثههه، وأجتهههادات شخصههية، ال ترقههى الههى 
  3. ى التقنية الالزمةمستو 

 
  : البرتوكول االختياري

                                                 
182صفحة  2012الهاشمية لعام  األردنيةللمزيد من المعلومات حول هذه الدراسة يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة  -

3
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ردن بالمصادقة على البرتوكول ألفي ا اإلنسانوضاع حقوق أطالب المركز من خالل تقاريره السنوية حول 
التمييز ضد المرأة ، كما خاطب المركز رئاسة الوزراء للمصادقة على  أشكالاالختياري التفاقية القضاء على جميع 

المؤسسات الحكومية على عدم المصادقة على البرتوكول بأن هذه التوصية لم البرتوكول االختياري ، وكان رد 
يزال ما  ن المركزأال إيقبلها األردن ضمن االستعراض الدوري الشامل الثاني للمملكة أمام مجلس حقوق اإلنسان، 

 .االختياريالبرتوكول  على مصادقةللحكومة األردنية بال يوصي 
 

 الفئات المحرومة من النساء:
المتعرضة للعنف وبين المرأة  األردنيةفيما يتعلق بوضع المرأة الالجئة وتعرضها للعنف، ال يوجد تمييز بين المرأة 

ورعاية الصحة اإلنجابية )متابعة ما قبل الحمل، متابعة صحية الالجئة بحيث تقدم لها كافة الخدمات من الناحية ال
المأكل والمشرب والملبس خدمة االستضافة ) األمرواذا تطلب  ،الحوامل، النفاس، تقديم وسائل تنظيم األسرة وغيرها(

، لواقع في عمانالتابعة لوزارة التنمية االجتماعية وا األسريالقانونية والنفسية واالجتماعية( في دار الوفاق  والخدمات
حاالت  4، وتعاملت دار رعاية الفتيات الرصيفة مع 2013 امرأة سورية عام 116استقبلت دار الوفاق األسري و 

النساء الالجئات وخاصة من الجنسية  أغلبيةونظرًا لتواجد من الفتيات الالجئات ممن هن بحاجة للرعاية والحماية. 
، ومن المتوقع 2015الوفاق في محافظة اربد عام  لدار أخرفتتاح فرع الشمال تم ا إقليمفي  األردنالسورية في 

  الجنوب . إقليمفي  أخرفرع  إنشاء
، وأعد تقارير عن أوضاعهم االقتصادية السوريين لرصد أوضاعهم لمخيمات الالجئينبتنفيذ زيارات ويقوم المركز 

 . لتحسين ظروفهم المعيشيةالعالقة  واالجتماعية والثقافية، وقدم توصيات للجهات ذات
 
 

 دور المركز الوطني لحقوق اإلنسان في حماية وتعزيز حقوق المرأة: 
  ى توسيع اهتمامه قضايا المرأة اهتمامًا خاصًا منذ نشأته وعمل عل اإلنسانيولي المركز الوطني لحقوق

، والتي تتولى مهمة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق 1/5/2010وحدة حقوق المرأة في  أبالمرأة حيث أنش
طلبات الشكاوى و وتلقي  مرأةومتابعة واقع حقوق ال المرأة بالتعاون مع وحدة الرصد والشكاوى في المركز،

لتي احتلت ا - ؛ المقابلة الشخصيةمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة من خاللالالمساعدة من 
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 والخط الساخن، ويعمل والفاكس والبريد اإللكتروني والصحف - المرتبة األولى من بين وسائل االتصال
حالتها للجهات المختصة أو المعالجة المباشرةالمركز  من  على دراسة الشكاوى وتحديد سبل التعامل معها وا 

كما . الوطنية ومنظمات المجتمع المدني فيها العمل مع المؤسسات الحكومية والهيئات ؛ بماخالل المركز
زيارات لدار الوفاق األسري ومراكز ذوي اإلعاقة وكبار السن  بتنفيذيقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان 

ومراكز إصالح وتأهيل النساء، ويقدم التقارير  المؤقت والفتيات الجانحات ومراكز اإليواء والتوقيف
 عالجة االنتهاكات إن وجدت. الجهات المعنية لم إلى والتوصيات

مثل الحق في حرية التنقل، الحق في المعاملة  مختلفةعن موضوعات الشكاوى فهي تتعلق بانتهاكات  أما 
، الحق في اللجوء، الحق في العمل، والحق في مستوى معيشي مالئم، والحق في السالمة اإلنسانية

 عاية الصحية. السياسية، والحق في الر و الجسدية، والحق في المشاركة في الحياة العامة 
وتحديث نظام خاص بمعالجة  اإللكترونيعلى تطوير موقعة  حالياً  وحري بالذكر بأن المركز يعمل

الشكاوى والخط الساخن لضمان تقديم الحماية القانونية الالزمة وبنفس الوقت تعزيز دور المركز في 
 التعامل مع هذه القضايا ورصدها.  

  استضاف المركز الوطني لحقوق اإلنسان المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات
النوع االجتماعي: دور  أساسحقوق اإلنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة على حول " اإلنسانالوطنية لحقوق 

، وصدر عن 2012تشرين ثاني  7- 5"، والذي عقد في عمان للفترة من  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق 
 اإلقليميةمجموعات العمل  أقرتهاالتي  اإلقليميةالذي تضمن خطط العمل   إعالن بيان عمان المؤتمر

جرائيًا لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق إتكون دلياًل  أن، والمؤمل اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق 
ويعد بيان  حول العالم في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين. اإلنسان

ن خطة العمل المرتبطة به تحمل مهامًا محددة إعمان إطارًا متكاماًل لرزمة حقوق النساء والفتيات، لذلك ف
 للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تتمثل في: 

مراقبة السياسات تحلياًل تميز ضد المرأة في الحقوق او في المعاملة، و  مراجعة التشريعات الوطنية التي .1
 .وتقيماً 

  إزالتها.حقوق المرأة والعمل على  رصد وتوثيق انتهاكات .2
 . أة على المستوى الوطني والعالميالزام الحكومات بتطبيق التزاماتها بحقوق المر  .3
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ين، ين والوطنيين كافة الشركاء الدولينها وبتفعيل دور المؤسسات الوطنية من خالل تعزيز التنسيق بي .4
 . 4بما في ذلك الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

  2009) األعوامنفذ المركز العديد من البرامج التوعوية للقضاة والمحامين والمدعيين العامين خالل-
التمييز ضد المرأة على شكل كتيب  أشكال( وما بعدها، وقام بنشر اتفاقية القضاء على جميع 2010

وتوزيعه من خالل برامجه التدريبية للعاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمحامين والمدعيين 
العامين والقضاة وطلبة الجامعات والمدارس وفي جميع محافظات المملكة، وتم نشر االتفاقية على الموقع 

الوطني لحقوق المرأة ، وقام المركز ومن خالل توقيع مذكرة تفاهم ع  للمركز من خالل المرصد اإللكتروني
التمييز ضد المرأة في المناهج المدرسية، كما  أشكالوزارة التربية والتعليم بإدخال اتفاقية القضاء على جميع 

تنظيم جلسات وبدوره يقوم المركز ب اإلنسانتقوم مدارس وزارة التربية والتعليم بزيارة المركز الوطني لحقوق 
انه ما زال هناك  إالر ز ضد المرأة، وعلى الرغم مما ذكالتميي أشكالالقضاء على جميع  باتفاقيةتوعوية 

وتعميمها على المحافظات والمناطق النائية وهناك أيضا حاجة  أخرىحاجة ملحة لتنفيذ برامج توعوية 
 للتوسع بمفهوم االتفاقية في المناهج  المدرسية والجامعات.

  دراسة "نزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل في األردّن بين المعايير الدولّية والواقع   2015أطلق المركز عام
م؛ حيث هدفت الدراسة إلى الوقوف على أوضاع نزيالت مراكز اإلصالح 2014العملي"، التي ُأعّدت عام 

ة لحقوق اإلنسان بشكل عام والتأهيل، ومدى انسجام هذه األوضاع مع ما نّصت عليه المعايير الدوليّ 
والمعايير الدولّية الناظمة لحقوق ُنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل بشكل خاّص. وقد كشفت الدراسة عن 
اآلثار السلبية لسياسة التوقيف اإلداري وما يخّلف من آثار سلبّية على النزيلة وعائلتها وأطفالها وعلى 

حيث إرهاق ميزانّية الدولة، ناهيك عن أّن التوقيف اإلداري  مراكز اإلصالح والتأهيل نفسها، خاّصة من
يفتقد إلى الضمانات القانونية، ويعّد انتهاًكا واضًحا لضمانات المحاكمة العادلة التي يجب توّفرها. فضاًل 

كما هي حال النساء -عن أّن النظر إلى مراكز اإلصالح والتأهيل في بعض الحاالت على أنها دور إيواء 
يخالف المعايير الدولّية لحقوق اإلنسان. وقد بّينت الدراسة ضعف دور  -وفات إداريًّا لحماية حياتهنالموق

                                                 
        www.nchr.org.jo  اإللكتروني  على موقع المركز االطالعللمزيد من المعلومات يرجى   -5
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قطاع األعمال في دعم خدمات الرعاية المقّدمة للنزيالت، خاّصة خدمات الرعاية الالحقة، وقّلة عدد 
 .5يين والكادر الطبي والنفسيالعاملين مقارنة بعدد النزيالت، خاّصة في ما يتعّلق باألخصائيين االجتماع

  حماية النساء والفتيات الصغيرات من العنف المبني على النوع االجتماعي"( حول 1مشروع حماية )تنفيذ "
، كما ينفذ المركز حاليًا مشروع حماية الفتيات والنساء 2012بالتعاون مع منظمة كير العالمية عام 

 (2اعي حماية )الصغيرات من العنف المبني على النوع االجتم
 في جميع محافظات  2013" تعزيز دور الشباب والمرأة بالمشاركة السياسية " عام  حول تنفيذ مشروع

المملكة وقد شملت نشاطات وفعاليات المشروع المجتمع المحلي رجااًل ونساًء، والى توعيتهم بحق المرأة في 
المستقل. وقد تم إعداد بروشور عن الحق في  بالرجل دون تأثير على قرار المرأة أسوةاالنتخاب والترشيح 

االنتخاب للرجل والمرأة وتوزيعه على المجتمع المحلي .واصدر كتاب بعنوان " دليل المعايير الدولية 
االنتخابي لالنتخابات  اإلصالحوالوطنية المتعلقة بالحق في االنتخاب ". كما تم تنفيذ مشروع تعزيز 

 2014و 2013" خالل عامي اإلصالحبعنوان:" بالمشاركة العامة يتحقق البرلمانية والبلدية ضمن حملة 
 .ة الرجال بأهمية احترام ذلك الحقتوعية المجتمع المحلي بحقوق النساء االنتخابية وتوعي إلىالذي هدف 

  ويشارك المركز في أعمال المجلس االقتصادي واالجتماعي من خالل لجنة تمكين المرأة االقتصادي
واالجتماعي، والتي تهدف إلى رسم السياسات العامة للجهات ذات العالقة لتمكين المرأة اقتصاديًا 

لي )الرجال واجتماعيًا من خالل التأكيد على تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى رفع وعي المجتمع المح
والنساء( على أهمية مشاركة النساء في التنمية، مع التركيز على المناطق النائية. وتم إصدار كتيب حول 

والممول من هيئة األمم المتحدة للمرأة  “المرأة النزيلة”حقوق وواجبات المرأة النزيلة على حساب مشروع 
توزيع الكتيب على النزيالت في مراكز اإلصالح  والذي يهدف إلى توعية النزيالت بحقوقهن وواجباتهن، وتم

 .والتأهيل
 كآلية مؤسسية  2012 /مايولكتروني في أيارالمركز مرصد وطني لحقوق المرأة ضمن موقعه اإل أنشئ

متخصصة لرصد ومتابعة أوضاع حقوق النساء؛ بالتعاون والتنسيق مع كافة األطراف ذات العالقة؛ سواء 
واضعي السياسات أو منفذيها، وذلك استجابة لمذكرة التفاهم الخاصة بمجابهة العنف ضد المرأة؛ الموقعة 

                                                 
 . 221صفحة   2015للمزيد من المعلومات حول هذه الدراسة  يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة االردنية الهاشمية لعام  -

5
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دارة حماية األسرة واللجنة الوطنية األردنية بين المركز ووزارتي التنمية االجتماعية والداخلية، وا  
 المرأة. لشؤون

  يقوم المركز بإعداد التقرير السنوي ألوضاع حقوق اإلنسان في المملكة؛ والذي يرصد انتهاكات حقوق
 .اإلنسان بما فيها حقوق النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة من جميع الجوانب

 ات: ـالتوصي
. وهذا يتطلب نشر الوعي بين القضاة والمحاميين والمواطنين األردنيةتفعيل تطبيق االتفاقية في المحاكم  .1

مكانية إنفاذها ضمن اإلطار  لضمان أسبقية االتفاقية على القوانين الوطنية وقابليتها للتطبيق المباشر وا 
 .القانوني الوطني

 التمييز ضد المرأة.  أشكالفة القضاء على كا باتفاقيةي الملحق االختيار  البروتوكولالمصادقة على  .2
دعم وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير فرص عمل لها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات  .3

 . العاملة وتحديدا في المناطق النائية األيديالسوق من 
بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيلية لتعزيز  المؤقتة اإلضافيةاعتماد مزيد من التدابير  .4

 إدماج المرأة في التعليم واالقتصاد ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهن في القطاع الخاص.  
في جميع محافظات المملكة مع التركيز على بصحة المرأة والطفل  المتعلقة تكثيف البرامج التوعوية .5

 ية المناطق النائ
 الالجئة.  والمرأة ذات اإلعاقة المرأةمع التركيز على توفير الرعاية الصحية الالئقة للمرأة  .6
رأة في إدارة الشأن العام من خالل رفع نسبة الكوتا نية لضمان زيادة نسبة مشاركة الموضع خطة وط .7

الدولة والنظر في إمكانية تعديل للنساء في مجلس النواب وزيارة نسبة تمثيلها في المواقع القيادية العليا في 
 سات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالقوانين النقاب

 . النقابية
والمحكمة الدستورية، وتعيين موظفات في  شرعي والكنسيتعيين قضاة من النساء في السلك القضائي ال .8

 . اإلفتاءودائرة  دينيةالمحاكم ال
الحكومة والجهات المعنية على العمل لتحسين مستوى الخدمات في البلديات والقرى بما يكفل تعزيز حث  .9

 التنمية المحلية ورفع المستوى االقتصادي لسكانها وينعكس ايجابيًا على تمتع المرأة بحقوقها. 
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المجتمعات من اجل تمكين المرأة في  اإلعالموتفعيل دور بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني  .10
 .المحلية

وضمن نهج  اإلنسانتعديل التشريعات الوطنية بما يتالءم مع االلتزامات الدولية في مجال حقوق  .11
يراعي المساواة بين الجنسين بما في ذلك قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية وقانون العمل وقانون 

 .الجنسية
دماج النوع  مرأةالبناء قدرات ودعم المؤسسات العاملة على تمكين  .12  . االجتماعيوا 
 رفع التحفظات الواردة على اتفاقية سيداو.  .13


