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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة العشرون

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  لك احلق يف التنميةوالثقافية، مبا يف ذ واالجتماعية

السيدة  تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،            
  رشيدة ماجنو

  إضافة    

  *البعثة إىل األردن    

  موجز    
يتضمن هذا التقرير استنتاجات املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسـبابه              

 تـشرين  ٢٤ إىل ١١ألردن يف الفتـرة مـن   وعواقبه بعد الزيارة اليت قامـت هبـا إىل ا        
حـق املـرأة يف     ويف هذا التقرير، تبحث املقررة اخلاصة باستفاضة        . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

الذي تتعرض له من الزوج، وحاالت قتل النساء ألسباب         العنف  و املساواة وعدم التمييز،  
حث أيضاً يف رد    وتب.  والالجئات املهاجراتتتعلق بنوع اجلنس، والعنف الذي تتعرض له        

للوايت تعرضـن   ا  للنساء فعل الدولة ملنع هذا العنف ومحاية النساء وإتاحة سبل االنتصاف         
  .هلذا العنف، ومالحقة الفاعلني ومعاقبتهم

  
  

__________ 

جري تعميمه باللغة اليت قُدم      أما التقرير املرفق هبذا املوجز في      .جيري تعميم هذا املوجز جبميع اللغات الرمسية        *  
  .هبا وباللغة العربية فقط
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  مرفق
  ]باإلنكليزية والعربية فقط[

عـن   املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه        تقرير      
  )٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٤-١١ (بعثتها إىل األردن

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ١١-٥  ................احلالة االقتصادية والسياسية يف األردن وآثارها على حقوق املرأة  - ثانياً  
    ٦  ٥٢-١٢  ...........................................مظاهر العنف ضد النساء والفتيات  - ثالثاً  

  ٦  ٢٢-١٢  .......................................العنف املرتيل والعنف اجلنسي  - ألف     
  ٩  ٢٨-٢٣  .....................حاالت قتل النساء داخل األسرة لدوافع جنسانية  -  باء     
  ١١  ٣٧-٢٩  ...............................املهاجراتالعنف ضد عامالت املنازل   - جيم     
  ١٤  ٥٢-٣٨  ..............................................العنف ضد الالجئات  - دال     

  ١٧  ٧٤-٥٣  ............................................................اإلطار التشريعي  - رابعاً  
    ٢٣  ٧٩-٧٥  ............................................................اإلطار املؤسسي  - خامساً  
  ٢٥  ٨٤-٨٠  .......................................................بقيةأهم التحديات املت  - سادساً  

  ٢٦  ٩٠-٨٥  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - سابعاً  
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 مقدمة -أوالً

رشـيدة  الـسيدة   عواقبه،  أسبابه و  و ضد املرأة قامت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف        -١
تـشرين   ٢٤ إىل   ١١ يف الفترة من     ، بناء على دعوة احلكومة،    رمسية إىل األردن  ببعثة  ماجنو،  
وكان اهلدف مـن الزيـارة      . عمان والكرك والطفيلة  خالهلا  ت  زارو. ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

دراسة حالة العنف ضد املرأة يف البلد على حنو شامل، مبا يف ذلك العنف الذي يرتكب داخل         
 .عرب الوطينالصعيد يف األطر املؤسسية وعلى و،  احمللييف اجملتمعواألسرة، 

 مشاورات مـع    ت والعمل، وعقد   التنمية االجتماعية  ة وزير ة اخلاص ة املقرر تالتقو  -٢
 ، والشؤون الدينية، والتنمية السياسية، والداخلية، العدلتامسؤولني رفيعي املستوى من وزار

رئيس املركز الوطين حلقـوق  و مع قضاة يف حمكمة النقض،     التقت أيضاً و.  والتعليم ،والصحة
جنة الوطنية  وممثلني عن الل   ،ةممثلني عن اجمللس الوطين لشؤون األسر     واملظامل،  وأمني  اإلنسان،  
 .، األمرية بسمة بنت طاللبينهم رئيسة اللجنة لشؤون املرأة، األردنية

املنظمـات  بينهم ممثلون عن     اجملتمع املدين،     عن  ممثلني  أيضاً ة اخلاص ة املقرر تالتقو  -٣
ارة لزيوسنحت هلا الفرصة . ن عن وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها والنسائية، وممثل 

صـالح  اجلويـدة لإل  ومركز   ،حلكومةالنساء التابع لدار الوفاق األسري الذي تديره ا       ملجأ  
  أيـضاً  ة اخلاص ة املقرر تزارو. حيث مسعت شهادات من عدد من النساء      ) للنساء(تأهيل  الو

الوحدات والبقعـة   مقدمي اخلدمات من خميمات      من   اًعدد ت، والتق مرافق صحية وتعليمية  
 .لسطينينيلالجئني الفوجرش 

 الكامل،  اإلعراب عن تقديرها للحكومة على انفتاحها وتعاوهن      ا ة اخلاص ةود املقرر وت  -٤
 قدمه هلا مـن     ملاطري   لفريق األمم املتحدة القُ    أيضاًتعرب عن امتناهنا    و. اوخالهلالزيارة  قبل  

 حوار مثمر ومـستمر مـع احلكومـة     إجراء   إىل   ة اخلاص ةاملقرروتتطلع  . دعم خالل الزيارة  
 .توصياتما قدمته من  تنفيذ حولواجلهات املعنية األخرى 

 ألردن وآثارها على حقوق املرأةيف ا ة والسياسيةاالقتصاديالة احل  -ثانياً 

لح للزراعـة   تـص ؛ إذ ال    لتنمية االقتصادية يف األردن   تعيق حمدودية املوارد الطبيعية ا      -٥
 إنتاجهـا ، و باملياهبلدان العامل   أفقر   من بني وهي  ،  )١( يف املائة من أراضيها    ١١,٥نسبة  سوى  
، )٢(يف املناطق احلـضرية   يعيشون   يف املائة من سكان البلد       ٨٢ومبا أن   .  حمدود جداً  الزراعي

__________ 

 :متاحة على املوقع التايل. ٢٠٠٩البنك الدويل لعام أرقام  )١(
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS. 

التقيـيم  األمم املتحـدة،     .د البل املناطق احلضرية الثالث الكربى يف    سكان يف    يف املائة من ال    ٧٢يتركز حنو    )٢(
 .٥الصفحة ، )٢٠٠٦(األردن : القطري املشترك
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االقتصاد يعتمد بشكل كـبري     وال يزال   . وارد البشرية  على امل  التنمية تتركز أساساً  جهود  فإن  
معظمها مـن   وهي حتويالت يأيت    رج،  على املساعدات اخلارجية والتحويالت املالية من اخلا      

 . املاهرة يف دول اخلليج اجملاورةاألردنيةالعمالة 

مؤشـر   من حيـث      متوسطاً تصنيفاًاألردن   األخري   )٣(تقرير التنمية البشرية   وصنَّف  -٦
 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة يف جمـايل       حنو    كبرياً تقدماًأحرز األردن   التنمية البشرية، و  

وأدت . القضاء على الفقر واجلـوع حنو  خطوات إجيابية    واختذ األردن أيضاً  . لصحةالتعليم وا 
 يف ٦,٦يعيشون يف فقر مدقع، مـن   النسبة املئوية للسكان الذينهذه اخلطوات إىل ختفيض 

 .)٤(٢٠٠٨ و١٩٩٢ يف املائة، بني عامي ١ أقل من إىلاملائة 

ل عامل ما يقرب من أربعة أشخاص       إذ يعيل ك  ،  عالية جداً يف األردن   اإلعالة  ونسبة    -٧
ويرجع ذلك  . كبرياً البطالة يف صفوف الشباب والنساء حتدياً     ومتثل  . )٥(غري نشطني اقتصاديا  

حتـت سـن    ، بلغت نسبة السكان     )٦(٢٠٠٩يف عام   (السكان  ارتفاع نسبة الصغار بني     إىل  
فمعدل . لمرأةادية ل االقتصشاركة  معدل امل تدين  إىل  كما يرجع   ،  ) يف املائة  ٣٧ اخلامسة عشرة 

ـ    يف املائـة، و    ٤٠,١هي  يف األردن   لسكان  االقتصادية الكلية ل  ملشاركة  ا شاركة معـدل امل
يف صفوف  معدل البطالة    وتشري التقديرات إىل أن   . )٧( يف املائة  ١٤,٩ يهلمرأة  االقتصادية ل 

               .)٨(لـذكور بالنـسبة ل   يف املائـة     ١٠,٣مقابـل   ،  ٢٠٠٩عام   يف املائة    ٢٤,١إلناث بلغ   ا
                يف املائـة مـن النـساء       ٤٢,٨ إذ أن ،  أيـضاً مرتفعـة   الشباب  يف صفوف   نسبة البطالة   و

            تتـراوح أعمـارهم     يف املائة من الرجال العاطلني عن العمل         ٥٠,١ و عن العمل  العاطالت
 .)٩(اً عام٢٤ و١٥بني 

 متعلمات حيملن    هن لعاطالت عن العمل   يف املائة من ا    ٧٨وتشري التقديرات إىل أن       -٨
 مـن  العليـا ستويات امل بني اًتفاوتبني ذلك وي. )١٠(دبلوم دراسات متوسطة أو علياشهادات  

__________ 

مستقبل أفـضل   : اإلنصافاالستدامة و  -٢٠١١لعام  التنمية البشرية   ، تقرير   برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )٣(
 .١٢٨ الصفحة، )٢٠١١نيويورك،  (للجميع

 :الطموحـات الوفاء بالوعد وحتقيق    ة التخطيط والتعاون الدويل، واألمم املتحدة يف األردن،         األردن، وزار  )٤(
 .١٢ الصفحة ،٢٠١٠األردن  -ألهداف اإلمنائية لأللفية لالوطين الثاين التقرير 

 .٣ الصفحة، )٢٠٠٦ (األردن: الالئقالقطري للعمل ربنامج المنظمة العمل الدولية،  )٥(
ـ ومسح السكان   ،   العامة تاألردن، دائرة اإلحصاءا   )٦(           ،)٢٠١٠عمـان،    (٢٠٠٩لعـام   ة  يصحة األسـر  ال

 .١٣الصفحة 
 .٢٢الصفحة ، الوفاء بالوعد واألمم املتحدة يف األردن، ،األردن )٧(
 .املرجع نفسه )٨(
 سـنة  ١٥األردنيون العاطلون عن العمل ممن أعمـارهم  : ١-٩ األردن، دائرة اإلحصاءات العامة، اجلدول     ) ٩(

: على الرابط التايل   متاح   .٢٠١١ -اجلولة األوىل   ) توزيع نسيب (نس وفئات العمر الرئيسية     فأكثر حسب اجل  
lang=E&year1=2011&round=1&t_no=41 www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp.show_tables1?. 

 .٢٠الصفحة ، الوفاء بالوعد واألمم املتحدة يف األردن، ،األردن )١٠(
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وأُبلغت املقررة اخلاصـة،    .  يف سوق العمل   هن اندماج اليت حققتها النساء وإمكانيات   التعليم  
، إىل حد كـبري    ملهنتها يتوقف،    املرأةاختيار  أن  خالل مقابالهتا مع ممثلني من وزارة العمل،        

قطـاعي    يف، مثل وظائف القطاع احلكومي، وخباصـة      ة هلا مناسبة أو آمن  على ما ُيعترب مهنا     
علـى   نعـائالهت أي تشجيع من    يف عمان   وال تلقى النساء غري املقيمات      . التعليم والصحة 

 على  ق العمل، دخول سو  على   أصالًاملرأة  قد ال ُتشجَّع    و. نخارج حمافظاهت البحث عن عمل    
انعـدام التكـافؤ يف     عالوة علـى    ،  عبء الوظيفة املرتيل و اعتبار أهنا ستتحمل عبء العمل      

 كن هناكتالبحث عن وظيفة ما مل إىل  النساء املتزوجات أغلبيةسعى تال لذلك، . )١١(األجور

 .دخل األسرةلتعزيز حاجة 

األردن ونظام احلكم يف    . مشاركة املرأة يف احلياة السياسية    يف  التحسن  وُسجِّل بعض     -٩
            جملـس  -تـضم الغرفـة العليـا       . يتألف الربملان األردين من غـرفتني      و ،دستوريملكي  

جملـس   -وتضم الغرفة السفلى    .  نساء  تسع حالياًبينهم  عينهم امللك،   ي  عضواً ٦٠ -األعيان  
وبعـد  . امـرأة  ١٣ بينهم حالياً نتخبون باالقتراع الشعيب املباشر،      يُ  عضواً ١٢٠ - النواب

حيصلون الذين  مرشحاً،   ١٠٨ البالغ عددهم التصويت يف االنتخابات، يتم اختيار املرشحني       
، فيما ختصص املقاعـد املتبقيـة        أم نساءً  ، سواء أكانوا رجاالً   على أكرب عدد من األصوات    

    علـى الـصعيد        صلن على أعلى نسبة من األصـوات        حيللنساء اللوايت    مقعداً   ١٢وعددها  
األصوات للفوز من حيصلن على العدد الكايف من  لكنهن مل - امرأة من كل حمافظة  -الوطين  

 .)١٢(خالل التصويت املباشر

لبلديات ايف قانون   نظام احلصص النسائية    العمل ب   احلكومة أدخلت،  ٢٠٠٧يف عام   و  -١٠
وحتتل النساء . ساء يف املائة من مقاعد اجملالس البلدية للن٢٠الذي خيصص ، )١٤رقم (اجلديد 
 يف  ٧ و  يف املائة من خالل نظام احلصص،      ٢٠: اجملالس البلدية  يف املائة من مقاعد      ٢٧ حالياً
قد و. امرأة واحدة حتتل منصب رئيسة بلدية      إىل باإلضافةباشر،  من خالل االنتخاب امل   املائة  

 النـساء   تويليد  تزاوعالوة على ذلك،    . ٢٠١١يوليه  /متوز يف املائة يف     ٢٥احلصة إىل   ُرفعت  
يف كل جملـس وزراء     وزيرات   ثالث    بلغ توسطمبناصب رفيعة املستوى يف جملس الوزراء،       مل

__________ 

الرواتب بني اجلنـسني     يف   فارقاً ٢٠١٠يف عام    الوطنية األردنية لشؤون املرأة      هتا اللجنة الحظت دراسة أجر   )١١(
التقريـر  ،  الوطين حلقوق اإلنساناملركز.  يف املائة يف القطاع اخلاص     ٤٤ و يف القطاع العام   يف املائة    ٢٤يبلغ  

          ،)٢٠١٠عمـان،    (٢٠١٠حالة حقوق اإلنسان يف اململكة األردنية اهلامشيـة لعـام           عن  السنوي السابع   
 .١٦٧ الفقرة

 مقاعـد             ٦مـن   للمرأة  املخصصة  املقاعد   عدد   ٢٠١٠مايو  /الصادر يف أيار  قانون االنتخابات املؤقت    رفع   )١٢(
  :، املتاح على الرابط التايلThe Quota Project : انظر. مقعدا١٢ًإىل 

?country=113www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm.  
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 التنمية  ةوزير:  مها  عضواً ٢٩ من أصل    نيوتضم احلكومة احلالية وزيرت   . )١٣(٢٠٠٤منذ عام   
 .)١٤( التعليم العايلةوزيرواالجتماعية، 

مل يؤد   احلياة العامة آخذ يف االزدياد،       على الرغم من أن عدد النساء املشاركات يف       و  -١١
خالل املقابالت اليت   و. ذلك بالضرورة إىل النهوض بقضايا املرأة أو إىل مناقشتها بفعالية أكرب          

 يف  خـصوصاً بتعرض بعض النـساء،      ة اخلاص ة املقرر تبلغأجريت مع مقدمي اخلدمات، أُ    
        املدعومني مـن عـائالهتم      لتصويت للمرشحني للضغط من جانب الرجال، ل    الريفية،   املناطق

مثة ، لذلك   ةالعامالرجال يهيمنون على مناحي احلياة      وعالوة على ذلك، ال يزال      . أو قبائلهم 
القناعـات  تعكس يف عملية صنع القرار اليت ما زالت مصاحل املواطنني الذكور     حماباةميل إىل   

خـالل  وشهدت املقررة اخلاصة،     .)١٥(على متييز ضد املرأة   املنطوية  االجتماعية، ونظم القيم    
 ألن هؤالء   نالقادة التقليديون الشابات أو رفضوا آراءه       أسكت كيفجمتمعي حضرته،   لقاء  

التـصورات   يف   والواضح أن هناك تبايناً   . اجملتمعباسم  التحدث  القادة ال يعترفون حبقهن يف      
 زعماء القبائـل   يبدو أن لكناملرأة يف هذه املنطقة؛  النساء وانتشار العنف ضداملتعلقة بوضع 

آراء املشاركني اآلخرين، ال سيما األصـغر       متكنهم من جتاهل    صالحيات  ما زالوا يتمتعون ب   
وبالتايل فرض آرائهم يف هناية املطاف يف املسائل اليت جـرت مناقـشتها             ،   من املتحدثني  اًسن

 .خالل االجتماع

 مظاهر العنف ضد النساء والفتيات  -ثالثاً  

 املرتيل والعنف اجلنسيالعنف   -لفأ  

حتديد ها من أجل    وكاالت جلمع البيانات وجتهيز   متعدد ال  أي تنسيق    ال يوجد حالياً    -١٢
حتقق يف الشكاوى وتقـدم     اليت  املؤسسات احلكومية   ف. مدى انتشار العنف املرتيل يف األردن     

مية االجتماعية،  اخلدمات للضحايا، مثل إدارة محاية األسرة يف مديرية األمن العام ووزارة التن           
املنظمات غري احلكومية وشبه احلكومية العاملة مـع         شأهنا شأن سجالت خاصة هبا،    حتتفظ ب 

تـسجل  احملاكم و  أمام   املرفوعةالعنف األسري   قضايا  وزارة العدل   تسجل  وباملثل،  . ضحاياال

__________ 

)١٣( Rana Husseini, “Jordan”, in Women’s Rights in the Middle East and North Africa: 2010 Edition, 

Sanja Kelly and Julia Breslin, eds. (New York, Freedom House, 2010), p. 194 .   ،رنـا احلـسيين
 ."حقوق املرأة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"دراسة ، يف "األردن"

 .يف وزارة التنمية السياسيةأجريت املعلومات خالل مقابالت قُدمت هذه  )١٤(
)١٥( Reem M. Abu Hassan and Widad Adas, “Jordan”, in Women’s Rights in the Middle East and North 

Africa 2005, Sameena Nazir and Leigh Tomppert, eds. (Freedom House, 2005), p. 107) . أبو .مرمي 
 ".حقوق املرأة يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا"، يف دراسة "األردن"حسن ووداد عدس، 
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ـ وقتلهن اليت يفحصها النساء على زارة الصحة مجيع حاالت االعتداء اجلنسي       و ب خرباء الط
 .الشرعي

أن إذ  التعاريف املستخدمة يف تصنيف املعلومـات،       تتعلق ب أخرى  وهناك صعوبات     -١٣
  على العنف املرتكب ضـد املـرأة       ال تركز و" العنف األسري "معظم املؤسسات تركز على     

مـن  الـسلطات   التبليغ  بالتقصري يف   التحديات املتعلقة    متنع هذه وعالوة على ذلك،    . حتديداً
، من بني   التقصري يف التبليغ  أسباب  وتشمل  . الظاهرة يف البلد  حة حول هذه    تكوين فكرة واض  

اخلوف من التفكك األسري، واخلوف من فقدان حضانة األطفـال يف      : ، ما يلي  أمور أخرى 
 .)١٦(على مسعة العائلةالتأثري حالة الطالق، واخلوف من 

             حالـة  ٦ ٢٣٦ُبحثـت    الصادرة عن إدارة محايـة األسـرة،         لإلحصاءات وفقاًو  -١٤
 يف املائـة    ٢٧,٥أحيل  هذه احلاالت،   بني  من  و. )١٧(٢٠١١عنف ضد النساء واألطفال عام      

مكتـب اخلـدمات    علـى   ) حالـة  ٣ ٧٨٢( يف املائة    ٦١واحملاكم،  على  ) حالة ١ ٦٦٤(
زاد العدد وقد . احملافظنيعلى )  حالة٧٩٠( يف املائة ١٢,٥، وبإدارة محاية األسرة االجتماعية

 ٢٠٠٨حالة عام   ٤ ٣١٢من  فارتفعت  ،  درستها اإلدارة زيادة مطردة   اإلمجايل للحاالت اليت    
حاالت العنف ضد   وزادت  ،  ٢٠١٠عام   حاالت   ٨ ٦٠٥، و ٢٠٠٩عام  حالة   ٦ ٤١٦إىل  

       ومع ذلـك،  . ٢٠١٠عام  حاالت ١ ٣٠٦إىل  ٢٠٠٧عام حالة  ٦٧٥النساء البالغات من 
مكتـب  احملـاكم، و  (املؤسسات املذكورة أعـاله     أُحيلت على   اليت  نسبة احلاالت   مل تتغري   

 .)١٨(اً كبريتغرياً) واحملافظوناخلدمات االجتماعية 

اجلنسي والبدين  العنف  حالة من حاالت     ٨ ٠٢٨وزارة  حبثت ال ،  ٢٠٠٧منذ عام   و  -١٥
 النساء البالغـات  املتعلقة ب احلاالت  بني  من  و. وغريها من أشكال العنف ضد النساء والفتيات      

حالة اعتـداء    ٣ ٩١٤حالة اعتداء جنسي، و    ١ ٠٦١هناك  ، كانت    حالة ٤ ٩٧٥وعددها  
اإلمجـايل  عـدد   الظهر زيادة مطـردة يف      من الواضح أن هذه اإلحصاءات تُ     و. )١٩(جسدي

ناجتة عـن    الزيادة   ه هذ ت من غري الواضح ما إذا كان      هاإلدارة، لكن أُبلغت هبا   لحاالت اليت   ل
زيادة يف معدل انتـشار العنـف       عن  ، أو   زيادة حاالت اإلبالغ   و زيادة الوعي بني الضحايا   

 .األسري

العنف النفسي ميثل ، ٢٠٠٨عام اها اجمللس الوطين لشؤون األسرة  لدراسة أجروفقاًو  -١٦
زوجتـه،  الـزوج   أن يراقب   ومن الشائع   . اليت تتعرض هلا املرأة   أنواع العنف   أكثر  واللفظي  

__________ 

 .٢٠الصفحة ، )٢٠٠٨عمان، (العنف ضد املرأة يف األردن واقع ، املركز الوطين لشؤون األسرة )١٦(
 .٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠يناير إىل /ون الثاينكان ١من يف الفترة   إدارة محاية األسرة بيانات )١٧(
 .املرجع نفسه )١٨(
 .٢٠١١سبتمرب /أيلول ٣٠جممعة لغاية بيانات  )١٩(
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 وكثرياً. )٢٠(رأيهاالتعبري عن   من   امينعهيف بعض األحيان أو     يلجأ إىل حتديد حريتها يف التنقل       و
اجمللس الوطين لشؤون األسرة تقرير ويشري . عنف جسدي أو جنسيما يتطور هذا العنف إىل   

بدونية  ونيعتقد ال يزالون    ٢٠٠٤كانوا عام   اجملتمع  أفراد  نسبة عالية من    إىل أن    ٢٠٠٨عام  ل
كزوجـة  تأديب الرجل لزوجته عندما ال تقوم بواجباهتا        ون على   وافقويالرجل  مقارنة ب املرأة  

الـنقص يف    إىل تدهور األوضاع االقتـصادية، و       أيضاً اجلهات املعنية  بعضوتشري  . )٢١(أمكو
داخـل  تراجع التواصـل    وسائل اإلعالم و  اليت تبثها   عنيفة  الرسائل  الالتعليم والتوعية، وتأثري    

 .ف املرتلالعنحدوث األسر، بوصفها عوامل تزيد من خطر 

العنف اجلنسي  أن  من أُجريت معهم املقابالت     فيما يتعلق بالعنف اجلنسي، ذكر معظم        -١٧
أُبلغ ،  املركز الوطين حلقوق اإلنسان    للمعلومات اليت قدمها     وفقاًو. ليس مشكلة رئيسية يف البلد    

إىل احلصول علـى    احلركة النسائية   وأدت جهود   . ٢٠١٠ حالة اغتصاب خالل عام      ٦٧عن  
عنـف  جرائم  على كل من يرتكب     عقوبات  فُشددت ال ،  ٢٠١٠قانون العقوبات عام    ديل ل تع

أو ضد شخص ذي إعاقة أو شخص يكون مرتكب         ،  جنسي ضد قاصر دون سن الثامنة عشرة      
، ٢٠١١ لعام   ٨ ومت من خالل القانون رقم       .)٢٢(اجلرمية وصياً عليه أو ميارس عليه سلطة قانونية       

يف مجيع حاالت   صرامة  تسليط عقوبات أشد    ليشمل   العقوبات من قانون    ٢٩٢تعديل املادة   
وال ُيعتـرب   . )٢٣(االغتصاب، وال سيما يف احلاالت اليت يكون فيها الضحايا من األحـداث           

 .االغتصاب الزوجي جرمية مبوجب قانون العقوبات

ر يـربِّ ُو. إذا تزوج الضحية  ب من العقوبة    املغتِص احلايل إعفاء    يف ظل القانون  وميكن    -١٨
التعويض عن وصـمة العـار       من   ها نوعاً نحالضحية أو مل  هذا احلكم باعتباره وسيلة حلماية      

     أن هذا احلكم ال يطبق، علـى      على الرغم من    و. االغتصاباليت تلحق هبا بسبب     االجتماعية  
قبـول  إىل  ةدفع الضحيقد تالضغوط االجتماعية فإن  لضحية،  ل ما ُيزعم، إال باملوافقة الكاملة    

 .يف جمتمعها احملليمن جديد الندماج لاحلل باعتباره السبيل الوحيد هذا 

، اخلطر األكرب الذي يواجهنه    و ذوات اإلعاقة أثار عدد من الناشطني مسألة النساء       و  -١٩
 مـن   أيـضاً هن يعـانني العتداء اجلنسي واالغتصاب، لكن   النساء يتعرضن ل   هؤالءقائلني إن   

أن ب ة اخلاص ةملقرروأُبلغت ا .  مبا يف ذلك التعقيم القسري      اإلجنابية، نانتهاكات خطرية حلقوقه  
مل حباملمارسة غري القانونية لتجنب وصمة العار االجتماعية املرتبطة          العائالت تلجأ إىل هذه   

 .الغتصاباملعوقات اللوايت يقعن ضحية ا

__________ 

 .١٩الصفحة ،  ضد املرأة يف األردن العنفواقعاملركز الوطين لشؤون األسرة،  )٢٠(
 .املرجع نفسه )٢١(
 .معلومات قدمها ممثلو املركز الوطين حلقوق اإلنسان خالل املقابالت )٢٢(
 ).A/HRC/20/16/Add.5(تعليقات الدولة على تقرير املقرر اخلاص : ألردنالبعثة إىل ا )٢٣(
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ـ ها فيما يتعلق حباالت سفاح احملارم، تشري التقارير إىل أن معدل انتشار      و -٢٠ دى على م
 .)٢٤( نسمة١٠ ٠٠٠ لكل املاضية كان ثالث حاالت سنوياًعشر السنوات ال

قـانوين يف   بشكل  اإلجهاض  إمكانية   أن القانون ال ينص على       اجلدير بالذكر أيضاً  و  -٢١
 . أو االغتصاباحملارمحاالت احلمل اليت تنجم عن سفاح 

كذلك العنف االقتصادي   ما زال   ،  الذين حاورهتم املقررة اخلاصة    لبعض   ، وفقاً أخرياً  -٢٢
العمـل مث يـستولون علـى       على  جيربون املرأة   املرأة أو   يعيقون عمل   الرجال  ف. للغاية اًشائع
لتخلـي عـن    هبدف إجبارها على ا   لضغط  ليف بعض األحيان    تتعرض املرأة   كما  . )٢٥(راتبها
وتتمتـع  . اكي تستمر العائلة يف االستفادة من راتبه      الزواج  ُتمنع من    يف املرياث، أو     احقوقه

 والتمتـع  ،احلق يف التملك، واالخنراط يف األعمال التجارية، والعمل ب مبوجب القانون،    ،ملرأةا
أن تتخلى  ومع ذلك، من املتوقع عادة      . ا أو ويل أمره   ادون احلاجة إىل موافقة زوجه    بدخلها  

مـن  املتوقعة  وهذه املمارسات املقبولة    وحتد  . )٢٦(لزوجها أو   اأمرهلويل  ، إما   املرأة عن راتبه  ا
يف هروب املـرأة مـن        حامساً االستقالل املايل واالقتصادي، الذي يشكل عنصراً     باملرأة  متتع  

ـ املرأة سوق العمل ال     بني أن دخول    وعالوة على ذلك، فإن هذه املمارسة ت      . التعسف سهم ي
ة دخـل األسـر  يف ها املاليـة  مسامهُتال تعزز  ، و النهوض باملرأة أو يف متكينها    بشكل عام يف    

 . يف عملية صنع القرار داخل األسرةها أو نفوذتهاسلط

 حاالت قتل النساء داخل األسرة لدوافع جنسانية  -باء  

الصحافة والعائلة  التسعينيات بدعم من     يف أواخر    ُنظِّمتتيجة حلمالت التوعية اليت     ن  -٢٣
حاالت عدد جع  تراحقوق اإلنسان واملنظمات النسائية يف البلد،       منظمات  و األردنيف  املالكة  

  هذه الظاهرة  لكن. بشكل مطرد يف السنوات األخرية    لدوافع جنسانية   يف األردن   قتل النساء   
يف جرمية   ٢٥ و ١٠بني  " جرائم الشرف "    بقدر عدد ما يسمى     يزال تثري القلق يف البلد، و     تال  

 .ر للمصدالسنة، تبعاً

 هم من األقارب الذكور   وغريالزوج وويل األمر     يف كثري من هذه احلاالت، ميارسُ     و  -٢٤
، سـواء   وتتعرض النـساء  ". عار"تتصرف بطريقة يرى اجملتمع أهنا       عندما   العنف ضد املرأة  

لقتل اطر  إطاره خل ميارسن اجلنس قبل الزواج أو خارج       اللوايت  ،  اتتزوجامل أو غري    اتتزوجامل
، يت تعاين منها املرأة   الرقابة اللصيقة ال  عالوة على ذلك، وبالنظر إىل      ".  لشرف العائلة  انتقاماً"

__________ 

 .املرجع نفسه )٢٤(
 يف املائة من    ٧٦شري إىل أن    تربد  إحمافظة  أجرهتا  دراسة  يذكر املركز الوطين حلقوق اإلنسان ذلك بناء على          )٢٥(

 نعـن حقـوقه   نازلن  ت يف املائة    ١٥وبينهن  ،  يف اإلرث كاملة  ال ن على حقوقه  نصلحيالنساء يف احملافظة مل     
 .١٦٧، الفقرة ) أعاله١١احلاشية  (التقرير السنوي السابع،  الوطين حلقوق اإلنساناملركز. طواعية

 .٢٠٧، الصفحة "األردن"حسيين،  )٢٦(
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قتل املـرأة   إىل   أيضاًمن غري األقارب يؤدي     رجل  إىل  ترك املرتل دون إذن أو التحدث       فإن  
  .)٢٧("الشرف"باسم 
 مـن  ٣٤٠حركة حقوق املرأة تعديل املـادة    حققتها  اليت  من بني املكاسب اهلامة     و  -٢٥

مـن  ُيعفى   "الشرف" من يرتكب جرمية باسم   مل يعد   حبيث  ،  ٢٠٠١عام  يف  قانون العقوبات   
  هذه اجلـرائم أكثـر تـساهالً       مرتكيبما زالت األحكام الصادرة حبق      ومع ذلك،   . العقاب

ختفف العقوبة املسلّطة يف حالة     اليت   ٩٨العقوبات، مثل املادة     قانونأخرى من   مواد  مبوجب  
إذا  اليت ختفّض بالنصف عقوبة اجلـاين        ٩٩اجلرائم املرتكبة يف سورة غضب شديد، واملادة        

وكشفت املقابالت اليت أجريت مع النساء املعرضات للخطر يف         . صفحت عنه عائلة الضحية   
النساء التابع لدار الوفاق األسري أن      ملجأ   و )للنساء(اجلويدة  وتأهيل  إصالح  من مركز   كل  

العنف وأعمال  يف حاالت   ، هم اجلناة الرئيسيون     األخوة األصغر سناً   خصوصاً،  أفراد األسرة 
تقـرر  ن كيـف    ون احلكومي ون واملسؤول ووأوضح الناشط . يت ترتكب باسم الشرف   القتل ال 

، رغبة منها يف جتنب املزيد من األمل، التخلي عن حقها يف            اليت فقدت إحدى بناهتا   العائالت  
 لدراسـة   وفقـاً و. مرتكب اجلرمية تسريع اإلفراج عن    السماح ب وبالتايل   ،العدالةالتوجه إىل   

 جرائم قتل النساء يف املائة من ٧٨ مرتكبو نسبة استفاد شؤون األسرة، اجمللس الوطين لهااأجر
أسرة الضحية  لتنازل من أحكام خمففة نظراً جرمية،  ٥٠وعددها  ،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٠بني عامي   

  .)٢٨( الشخصياحقهعن 
ختفيف األحكام الصادرة ضـدهم      من   ونستفيدي جرائم الشرف    ومرتكبوبينما ال يزال      -٢٦

تصدر  ،على حنو متزايد  و ،بعض احملاكم اجلنائية  باتت  املوجودة يف القانون،    بعض الثغرات   بسبب  
وباإلضافة إىل ذلك، انبثقت عـن      . السجن ملدة عشر سنوات   أكثر صرامة قد تصل إىل      أحكاماً  

 مكرراً، اليت ترّسخ عدم     ٣٠٨ املادة   ٢٠١١التعديالت اليت أُدخلت على قانون العقوبات يف عام         
 A/HRC/20/16/Add.5)(خففة إذا كانت الضحية دون سـن الثامنـة عـشرة            مقبولية العوامل امل  

مخـس  داخل   وحدات متخصصة٢٠٠٩يوليه /متوزيف أنشأت وزارة العدل وعالوة على ذلك، 
تركيزاً أكثر  وهو أمر من املؤمل أن يؤدي إىل فقه قانوين           جرائم الشرف،    ما يسمى حماكم للنظر في  
 .ود تقدمي اجلناة إىل العدالة جهوحيّسن ويسّرعيف هذا الشأن، 

قـانون منـع    ف.  تفسري قوانني االحتجاز الوقائي    يالقلق ه ما زالت تثري    قضية  ومثة    -٢٧
للمحافظني وضع األشخاص الـذين قـد       تتيح  بعض التدابري الوقائية اليت     ينص على   اجلرائم  

الحتجـاز   ضاًستخدم أي ُيهذا احلكم   لكن  .  على اجملتمع يف االعتقال اإلداري     يشكلون خطراً 
__________ 

 املعنـون   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ٢٣ بتاريخ   جوردان تاميز  يف جريدة    رنا احلسيين  مقال   انظر على سبيل املثال    )٢٧(
"Killer receives a reduced sentence following cassation order, "جوردان  يف جريدة رنا احلسيينمقال و

  One year in, amendments to Article 340" املعنـون  ٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول ٢٢ بتاريخ تاميز
appear to have made little difference." 

 .ة األردنية لشؤون املرأاملعلومات اللجنة الوطنيةقدمت هذه  )٢٨(
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 تالزيارة اليت قام  وخالل  ". تهنحلماي"اللوايت ُيحتجزن   واللوايت هتدد عائالهتن حياهتن     النساء  
 ٢٥ ن امرأة يف االعتقال اإلداري يف مركز اجلويـدة، بينـه          ١٢٠، كانت   ة اخلاص ةهبا املقرر 

 .)٢٩(جرمية شرفما يسمى خلطر امرأة معرضات 

النظام الرئيسي املستخدم هو املالجئ أو السجن،  ويبدو أن االحتجاز االحتياطي، يف     -٢٨
ملجـأ دار   إىل  النـساء   لتحويـل   ذلت  وعلى الرغم من اجلهود اليت بُ     . ملنع العنف ضد املرأة   

النساء املعرضات  إلرسال  توقيع أوامر إدارية    لدى احملافظني هي    شائعة  المارسة  املالوفاق، فإن   
بلغ املقرر اخلاص بأن اإلفـراج     وأُ. سرةمع األ ة  املصاحلمىت تعذّرت   مركز اجلويدة   إىل  للخطر  

 .كفيلأو /أقارهبا ورجل من وافقة مبمشروط " وقائيالحتجاز اال"عن النساء من 

 املهاجراتاملنازل عامالت العنف ضد   -جيم  

يعملن خادمـات يف املنـازل يف       امرأة أجنبية    ٧٠ ٠٠٠وجود  شري التقديرات إىل    ت -٢٩
 من  األجنبياتعامالت املنازل   وتأيت معظم   . )٣٠(فقطرأة مسجلة   ام ٤٠ ٠٠٠بينهن  األردن،  

يف كثري من األحيان نساء فقريات وغري متعلمات        وهن   ؛إندونيسيا أو الفلبني  أو  سري النكا   
اللوايت العديد من األمهات العازبات     وبينهن   .سبل عيش كافية يف بلداهنن األصلية      مل تتح هلن  

 ن يف بلـداهن   هن، ويعملن يف اخلارج لدعم أسـر      ج السابق ال حيصلن على دعم مايل من الزو      
 .)٣١(األصلية

من خالل وكاالت توظيـف أردنيـة توقـع    األردن   إىلمعظم هؤالء النساء    ويأيت    -٣٠
اختيار مرشحة حمتملة للعمل تـصدر      عندما يتم   و. األصليةبلدان  الاتفاقات مع وكاالت يف     

.  يف عمان  ة بلد العاملة املرشحة   سفاروافق عليه   ال بد أن ت    اًرديفوكالة يف األردن عقد عمل      ال
  .)٣٢(املرتل ة عمل لعاملةوتأشريتأشرية سفر السلطات األردنية وبعد ذلك، تصدر 

__________ 

 . إدارة محاية األسرةاملعلوماتقدمت هذه  )٢٩(
 .٢٠٣، الصفحة "األردن"حسيين،  )٣٠(
)٣١( Tamkeen and Human Rights Watch, Domestic Plight: How Jordanian Laws, Officials, Employers, 

and Recruiters Fail Abused Migrant Domestic Workers (2011), p. 20. 
، )٢٠٠٦( وسـفارات سـري النكـا        األردنيع على مذكرات تفاهم بني      أنه على الرغم من التوق    ذُكر   )٣٢(

إرسـال    رمسيـاً  ٢٠١٠أغسطس  /آبيف  علقت البلدان الثالثة    ،  )٢٠١٠(والفلبني  ) ٢٠٠٩(ندونيسيا  وإ
الذي ألغـى    الوحيد   ت سري النكا البلد   ، كان ٢٠١١مايو  /ويف أيار . يف األردن للعمل يف املنازل    رعاياها  

 األجنبيات؛املنازل  عامالت  ارتفاع عدد االنتهاكات ضد     ) أ: (تعليق ما يلي  الأسباب   وتشمل. التعليققرار  
عدم إحراز  ) ج (؛ األصلية نبلداهنإىل  سفارات  عامالت املنازل األجنبيات العالقات يف ال     صعوبة إعادة   ) ب(

  ,Tamkeen and Human Rights Watch(ب الرواتاملعقودة مع وكاالت التوظيف لرفع تقدم يف املفاوضات 
Domestic Plight, p. 22-23.( الجتماع مع ممثلـي الـسفارات   من ا ة اخلاصةملقررتتمكن ا لسوء احلظ، مل

 .يف عمان عندما كانت الثالث
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يكون يف العادة أول سفر هلن خـارج         األجنبيات يف األردن  عامالت املنازل   وسفر    -٣١
 أو نحبقـوقه  حمـدودة  عادة معرفـة  ال تكون هلن    ، و تهثقاف أو   البلد ال يعرفن لغة  و. نبالده
 حيـث   ن تبدأ يف أوطـاهن    اتاملنازل املهاجر لعامالت  ذكر أن اإلساءة    ُو.  التعاقدية ناتفاقاهت

. نيف عقـوده  احملـددة   وكاالت التوظيف فيما يتعلق بظروف العمل واملسؤوليات        ختدعهن  
ة قصريتوجيهية  دورات  تنظم   معلومات تشري إىل أن بعض السفارات        ة اخلاص ة املقرر تتلقو

واعيـات  غـري   ت  معظم العـامال  تبقى  ،  عندما يتم ذلك  ، ولكن حىت    للعامالت اجلديدات 
، تؤخـذ   يف معظـم احلـاالت    و. التعسف ت يف حاال  لالنتصافالسبل املمكنة   ب و نقوقهحب

وكالة  بضع ليال يف     ني، أو يقض  نوصوهلفور  إىل منازل أصحاب العمل     العامالت األجنبيات   
منـذ حلظـة    تبقى حمدودة   العامل اخلارجي   تايل فإن عالقتهن ب   وبال،  اليت استقدمتهن التوظيف  
 .)٣٣( البلدإىل نوصوهل

 عامالت املنـازل    واملرتكبة حبق انتهاكات حقوق اإلنسان املبلغ عنها      أهم  وتشمل    -٣٢
، األخرى ووثائق اهلوية    هنواز سفر واالحتفاظ جب املرتل،  األجنبيات عدم السماح هلن مبغادرة      

 اًدينـار  ١٥٠لألجور املعمول به يف األردن أي ن احلد األدىن    عقل  تعلى مرتبات   وحصوهلن  
ـ احلصول على  يف الشهر، وعدم )اًأمريكي اًدوالر ٢١٢ (اًأردني             يف الوقـت احملـدد   هنراتب

العمل لساعات طويلـة دون      على   إجبارهن، و )على اإلطالق  نعدم احلصول على راتبه   أو  (
 ة جـسدي  اتعتداءتعرض عامالت املنازل ال    تقارير عن    أيضاً ة اخلاص ةاملقرروتلقت  . راحة
 .أصحاب العمل أو العاملني يف وكاالت التوظيفمن جانب  ة وجنسيةونفسي

عامالت املنازل أُجربت فيها حاالت عن مقابالت سرية، وأُبلغت املقررة اخلاصة، يف   -٣٣
مقابل احلـصول علـى      عالقات جنسية مع أرباب العمل من الذكور         األجنبيات على إقامة  

هنـاك  كـن   تمل  و. على إذن مبغادرة املرتل   حصوهلن  ، أو   عملهنحتسني ظروف    وأ،  "هدايا"
ملا لدى صاحب العمل من سـلطة      نظراًالعاملة   من جانب    ةإلهناء هذه العالق   إمكانية حقيقية 

ـ  ةاملقرروأُبلغت  . اليت تعاين منها   احلرمان   وحلالةعلى العاملة األجنبية      عـن   اً أيـض  ة اخلاص
تعرضن للضرب وسوء املعاملة على يد ربات        أو    أو قصه  على حلق شعرهن  جربن  عامالت أُ 
 .عملهن

املتبقي للعامالت هو اخليار الوحيد " اهلروب"يكون يف معظم حاالت سوء املعاملة، و  -٣٤
  العودةما يطلنبعادة و. اليت استقدمتهن وكاالت التوظيف   إىل   أو   نسفاراهتاللوايت يلجأن إىل    

إىل  التوظيـف متيل وكاالت   ومع ذلك،   . عملية العدالة اجلنائية  اهنن دون الدخول يف     وطأإىل  
يف قد ُيعدن العاملـة،     املصاحلة بني أرباب العمل والعمال، لتجنب اخلسائر املالية، و        تفضيل  

 معلومات تشري    أيضاً ة اخلاص ة املقرر تتلقو. رب العمل مرتكب اإلساءة   إىل  ،  بعض احلاالت 

__________ 

 . التشغيلإحدى وكاالتاملعلومات خالل لقاء مع قُدمت هذه  )٣٣(
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مسؤولني حكوميني  تتعرض، يف بعض األحيان، للضغط من جانب         وكاالت التوظيف    إىل أن 
 .رباب العملتنطوي على حماباة ألفاسدين لتسوية املسائل بطريقة 

ومثة عقبات حتول دون عودة العامالت إىل أوطاهنن منها اضطرارهن إىل دفع غرامة               -٣٥
احلصول حقهن يف   رغم  و .حلة العودة عن كل يوم إقامة غري شرعية يف البلد وتأمني تكلفة ر          

استكمال سنتني من اخلدمة، وحـىت      فإن ذلك مشروط ب   العمل،  احب  على تذكرة يدفعها ص   
 ة املقـرر  تعندما زار و. )٣٤(ا االلتزام ذ هب عند استيفاء ذلك الشرط، ال يفي رب العمل دائماً        

املنـازل  مالت  عا من   ن، معظمه حمتجزة امرأة أجنبية    ٧٧وجدت فيه    مركز اجلويدة،    ةاخلاص
وتتـردد  ،  ن إىل بالده  نعودهتتكاليف  دفع  اللوايت فررن من عملهن ويرفض أرباب عملهن        

 .)٣٥( هلنساعدةسفارات بالدهن يف تقدمي امل

التمييز الرمسي األجنبيات إىل األسباب اهليكلية إلساءة معاملة عامالت املنازل  وترجع  -٣٦
 ة املـرتل  لعاملعدم السماح   تنص على   ألهنا   ةمتييزي ايف حد ذاهت  فالتشريعات  . الثقايفالتمييز  و
          . )٣٦(كـان وجودهـا   بذلك وما مل تبلغه مب    صاحب العمل اإلذن    يعطها  غادرة املرتل ما مل     مب

يف أوساط أربـاب العمـل    هذه القيود مقبولة وطبيعية، حىت      وما زال أرباب العمل يعتربون      
نفس اإلفـراط  ، وذلك بسبب لعامالهتندة توفري ظروف عمل جي إىل  الذين يسعون جاهدين    
عـامالت املنـازل    جيوز إبقـاء    و.  نفسها  املرأة األردنية  يةمن استقالل يف احلماية الذي حيد     

 الرجـال، ملنـع   لتـأثريات    لتأثريات سلبية و   نحتت رقابة مشددة لتجنب تعرضه    األجنبيات  
 .لعملعائلة صاحب ا ما لنوعاًجلب العار وبالتايل ، " يف مشاكلهنوقوع"

املرأة مع  يف التعامل" نبذ اآلخر "مصدر مهم للتمييز وسوء املعاملة هو امليل إىلومثة   -٣٧
وقـيمهن   اجلنـسية  نغرضة حول حيـاهت املالعنصرية اخلاطئة أو   النظرة   ةتغذيإىل  األجنبية، و 
عـادة  الذي يكنونه   " االحترام"نفس  للنساء اآلسيويات   أصحاب العمل   وال يكّن   . األخالقية

 .)٣٧(اتاألردنيلنساء ل

__________ 

)٣٤( Tamkeen and Human Rights Watch, Domestic Plight, pp. 61 and 67. 
 .ه املعلومات إدارة محاية األسرةقُدمت هذ )٣٥(
 من هم يف حكمهـم    ، و والطهاة والبستانيني يف املنازل   النظام اخلاص بالعاملني    ، من   )٥()أ(، الفقرة   ٥املادة   )٣٦(

 .)٢٠٠٣(العمل املوحد  من عقد ٦واملادة ) ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول(
 .قُدمت املعلومات خالل لقاء مع القائمني على إحدى وكاالت التشغيل )٣٧(
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  العنف ضد الالجئات  -دال  

 الالجئون الفلسطينيون  -١  

األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق        تشري سجالت وكالة      -٣٨
وصل قد  و. )٣٨(يعيشون يف األردن  إىل وجود حوايل مليوين الجئ فلسطيين       ) األونروا(األدىن  
 وانح وُم١٩٤٨اإلسرائيلية عام    - يف أعقاب احلرب العربية      ألردن هؤالء الالجئني إىل ا    معظم

جبميع احلقوق وهم يتمتعون . )٣٩(١٩٥٤اجلنسية األردنية مبوجب قانون اجلنسية األردنية لعام 
اخلـدمات  يف احلصول على مجيع     ق  احل  أيضاً مالسياسية، مبا يف ذلك احلق يف التصويت، وهل       

 .احلكومية

جـربوا  ك، هناك جمموعة صغرية من الالجئني الفلسطينيني الذين أُ        وباإلضافة إىل ذل    -٣٩
عنـدما  وقت الحق   يف   األردن إىل واهربمث  ،  ١٩٤٨على االنتقال إىل غزة نتيجة حلرب عام        

عدد الالجئني القادمني مـن غـزة        األونرواوتقدر  . ١٩٦٧احتلت إسرائيل قطاع غزة عام      
باستثناء عدد قليل من العائالت، فإن معظـم  و.  يعيشون يف األردناًالجئ ١٣٦ ٦١٧حبوايل  

 .)٤٠(هؤالء الالجئني غري مؤهلني للحصول على اجلنسية وحيملون تصاريح إقامة مؤقتة

عـدد كـبري مـن      يعيش   خميم جرش، قرب عمان، حيث       ة اخلاص ة املقرر تزارو  -٤٠
 طـالب  و ، ومعلمني ،الجئات، ومقدمي خدمات  بالتقت  وحيث  غزة  القادمني من   الالجئني  

اجليل الثالث مـن الالجـئني      ينتمون إىل   جريت معهم املقابالت    معظم من أُ  و. من الالجئني 
  .الذين ولدوا ونشأوا يف األردنوغزة القادمني من 

 ٧٥٠ ٠٠٠ شخص يعيشون يف مـساحة       ٢٠ ٠٠٠ سكان خميم جرش  ويبلغ عدد     -٤١
ـ  أجرته األونـروا مـرتالً     ملسح   وفقاًو).  كيلومتر مربع  ٠,٧٥(متر مربع                  /أيـار يف   رتالً م

ويعاين جرش من بني أفقر خميمات الالجئني الفلسطينيني يف األردن،          فإن خميم   ،  ٢٠٠٧مايو  
 يف املائة ٩,٨حنو بأن  ةاخلاص ة املقررتبلغوأُ. )٤١(ارتفاع معدالت البطالة واألميةسكانه من 

الـشديد اخلـاص    حاالت العـسر    يف إطار برنامج     مسجلون حالياً من سكان خميم جرش     
__________ 

 .األونروابني املناطق اخلمس اليت تعمل فيها  لألونروا، يستضيف األردن أكرب عدد من الالجئني من وفقاً )٣٨(
 .املعلومات خالل املقابالتقدمت األونروا هذه  )٣٩(
            ١٠٠ ٠٠٠ بـني عـددهم    اإلعـالم وسـائل   تقدر  (فئة ثالثة من الالجئني غري املسجلني       ذلك  ال يشمل    )٤٠(

            وبالتـايل ال ينطبق عليهم تعريف الالجـئ الفلـسطيين         و،  ١٩٦٧روا من غزة عام     الذين ف ) ١٥٠ ٠٠٠و
 .األونرواوكل من احلكومة  من اخلدمات اليت يقدمها ال يستفيدون إال قليالً

ردنيني والالجئني الفلـسطينيني     يف املائة لأل   ١٤وايل   يف املائة، مقارنة حب    ٣٩حبوايل    بينهم يقدر معدل البطالة   )٤١(
 يف  ٢٧حنـو   ويعيش  .  يف املائة لبقية األردن    ٧,٥مقابل   يف املائة،    ١٣,٨  بينهم ويبلغ معدل األمية  . آلخرينا

 يف املائة عنـد     ٦٤نسبة على   وتزيد ال يف اليوم،   احملدد بدوالر واحد    املائة من سكان املخيم حتت خط الفقر        
 .يف اليومبدوالرين خط الفقر حتديد 
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  مكتظةأن املساكنبوتفيد األونروا . )٤٢( مساعدات مالية وعينية من الوكالةونتلقيألونروا وبا
وُتضاف إىل ذلـك    .  خالل فصل الشتاء    باردة جداً  ال ختضع لعمليات صيانة منتظمة وهي     و

 .املخاطر الصحية النامجة عن عدم وجود نظام صرف صحي مناسب

ترجـع إىل عـدم     قانونيـة   دمون من غزة من عدة صعوبات       ويعاين الالجئون القا    -٤٢
من عدم حصوهلم على مجيـع حقـوقهم        يعانون  ن  وهؤالء الالجئ ف. حصوهلم على اجلنسية  

تسجيل حزب  يف  الربملان أو   واحلق يف أن يكونوا ممثلني يف       السياسية، مثل احلق يف التصويت،      
التعلـيم  وعمـل  قهـم يف ال ع حبالتمتصعوبات يف   أيضاًيواجهون، فضالً عن كوهنم  سياسي

 .ا ذلك من حقوق ومزايوالصحة وغري

 اًغزة طالب ُيعترب الطالب من أبناء الالجئني القادمني من        فيما يتعلق بالتعليم العايل،     و  -٤٣
وُيستثىن . والدراسات العلياالدراسات اجلامعية  دفع رسوم أعلى يف      عليهم   ا يعين أن  ممدوليني،  

ـ من خالل   تسجيل يف اجلامعة    يتمكنون من احلصول على     ن الذين   ولالجئمن ذلك ا   صة احل
 لالجـئني يف    ات يف املائة من مقاعد اجلامعات احلكومية لسكان خميم        ٥ختصص  امللكية اليت   

يف إجيـاد مقاعـد هلـن       غزة  لالجئات القادمات من    على ا   من الصعب جداً   ،ولذلك. البلد
ومن  .صلن على ما خيترن من اختصاصات     ن ال حي   فإهن حصلن عليها اجلامعات احلكومية، وإذا    

لعدم قدرهتن   نظراًغري الوارد ملعظم هؤالء الفتيات أن يفكرن بالدراسة يف اجلامعات اخلاصة            
 .املرتفعة هادفع رسومعلى 

يف لعمـل   باغزة  القادمني من   عمل، ال يسمح لالجئني     وفيما يتعلق باحلصول على       -٤٤
  وعالوة على ذلـك،   .  األردن، خاصة بالنسبة للنساء    يف أكرب مشغل     اليت متثل حالياً   احلكومة

         إال لألردنـيني   الزراعة واهلندسة والصحافة واحملاسـبة    وجماالت القانون   ال ُيسمح بالعمل يف     
وهو أمر ال ينطبق على الالجئني القـادمني مـن          " املعاملة باملثل "أو األجانب املستفيدين من     

  وجاذبـاً   معهـوداً  ميثل قطاعاً طاع الرعاية الصحية، الذي      يف ق  لفيما يتعلق بالعم  و .)٤٣(غزة
إذا كـانوا حيملـون     يف هذا القطاع    لعمل  من الالجئني با  ألطباء واملمرضني   لسمح  للنساء، يُ 
 وهي رخصة للعمـل يف      جتديد كل عام  هذه الرخصة حباجة إىل     ، لكن   ملزاولة املهنة رخصة  

  .مستشفى حمدد أو عيادة حمددة دون غريها
غـزة،  القادمات من   الالجئات  والنساء  الل املقابالت اليت أجريت مع الفتيات       خو  -٤٥

فيما يتعلق مبا يواجهنه من     ، ال سيما    الالجئات آثار هذه القيود على      ة اخلاص ةاملقررأدركت  
الزواج املبكر باعتباره وسيلة للتخفيف من العبء االقتصادي على         للجوء إىل    إضافيةضغوط  

__________ 

، فإن هـذه     يف املائة من عائالت الالجئني     ٢,٦تربها األونروا حاالت عسر شديد      بينما تبلغ احلاالت اليت تع     )٤٢(
 . الالجئني من غزةصفوفيف   يف املائة ٤,٢النسبة تصل إىل 

اجلنـسية  حىت ال حيملون يتمتع الالجئون القادمون من غزة باحلقوق اليت يتمتع هبا العمال األجانب ألهنم      ال   )٤٣(
 .الفلسطينية
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يف ات من الفتيـات     لالجئبني ا آخر  ومثة شاغل مشترك    .  شديداً  حرماناً  اليت تكابد  نعائالهت
ألنه ) أ(: للسببني التاليني تعليم أبنائهم الذكور،    ل األولوية أحياناً يولون   هنآباءأن  هو  وجرش  

يف ألن اآلباء يرون أن بناهتم سيتزوجن       ) ب( و  بعد الدراسة  أن جيد الشبان عمالً    األسهلمن  
 .نعمل، إذا من مرتباهتن لعائلة الزوج وليس لعائالهتنيقدهناية املطاف و

دوامة االعتماد االقتـصادي    إىل الوقوع يف    الفتيات والنساء   الالجئات  بويدفع ذلك     -٤٦
، الضروري لتوفري سبل عيـشهن  الستقالل املايل   ل هنعلى أقارهبن من الرجال وحيد من حتقيق      

 .ةاملعامليتعرضن لسوء إذا كن للغاية وهو أمر مهم 

 أمر نادر احلدوث، ونادراً  احمللي  داخل اجملتمع   ت النساء يف املقابالت أن العنف       وأكد  -٤٧
وتعلـم  . الرجال يف املخيمات  جانب  من  لالعتداء أو ألي تصرف مسيء      النساء  تتعرض  ما  

شيء من  إذا حدث   يحميهن  س و نجانبهسيقف إىل   ككل  احمللي   واجملتمع   نأسرهأن  الفتيات  
داخـل  بعنف حيدث   األمر  يتعلق  عندما  الالجئات ال يتمتعن بنفس الدعم      أن  بيد  . هذا القبيل 
 اًعارميثل الكشف عنها    عترب هذه املسألة من األمور اخلاصة اليت        ياجملتمع ما زال    ألن  األسرة،  

 مقبول بل ويربره اجملتمع   العنف املرتيل   أن  املقابالت  النساء يف   بعض  ت  وأوضح. لعائلةعلى ا 
حتـدث  إىل حـد كـبري      ويعيق ذلك   . التأديب من أشكال    شكالًيعتربه  ويف بعض األحيان    

ضعفهن إضايف بسبب   خبوف  الالجئات  وتشعر  . ملساعدةوالتماس ا  عنه بشكل علين     الضحايا
الدعم الـذي   إىل نظم الدعم املتاحة، مثل      فهن ال يصلن    . السلطاتفيما يتعلق بالتعامل مع     

أي إبالغ هلذه املديرية     من مديرية األمن العام و     اًءجزألهنا تشكل   تقدمه إدارة محاية األسرة،     
التدقيق والرقابة من جانب الشرطة     ملزيد من    أمام ا  واسعاًفتح الباب   أن ي ،  رأيهن، يف   من شأنه 

  .ن احملليةتمعاهتجمل

 الفلسطينينيغري  وغريهم من الالجئني ونالعراقيالالجئون   -٢  

       الالجـئني بوضـع   تفاقية املتعلقـة    اال يف   اًعلى الرغم من أن األردن ليس دولة طرف         -٤٨
السلطات األردنية تستضيف طـاليب اللجـوء       فإن  ،  ١٩٦٧ لعام   اوبروتوكوهل ١٩٥١لعام  

بـل  الجـئني،   إليهم بوصـفهم    احلكومة  ال تشري   ومع ذلك،   . والالجئني خاصة من العراق   
طاليب إعفاء   مشل   اً عام اًعفوامللك  صدر  أ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٨يف  و". اضيوف"بوصفهم  

 يف  على جتاوز مدة اإلقامة املسموح هبا     من كافة الرسوم والغرامات املترتبة      اللجوء والالجئني   
 .ناألرد

حلكومة فيما يتعلق بالالجئني هو مذكرة تفاهم موقعة        الذي تتبعه ا  اإلطار القضائي   و  -٤٩
ريـف لالجـئ،    تعتنص على   ،  ١٩٩٨يف عام     األمم املتحدة لشؤون الالجئني    يةفوضممع  
وفر األساس القانوين إلقامة طاليب اللجـوء يف األردن،         تؤكد مبدأ عدم اإلعادة القسرية، و     تو
 بعـد االعتـراف  كحد أقصى ستة أشهر ملدة قامة املفوضية اإلوالية  املشمول ب لالجئ  تتيح  و

ى عليف األردن، وبالتايل، جيب     حملي لالجئني   دماج  ألي إ إمكانية  وال توجد   . بوضعه كالجئ 
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وهـو   أو مساعدهتم على العودة الطوعية،       أخرىتوطني الالجئني يف بلدان     أن تعيد   املفوضية  
 .ملعظم العراقيني مقبولخيار غري 

وصل عدد الالجئني وطاليب اللجوء املسجلني لدى ، ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٣٠وحىت   -٥٠
مـرأة  ا ١٦ ٥٠١غري عراقـي، بينـهم       ٢ ٦٦٦ و اًعراقي ٣٣ ٧٤٧املفوضية يف األردن إىل     

كـان  العدد اإلمجايل للعراقيني    إىل أن   ة  ياحلكومالرمسية  سجالت  تشري ال ومع ذلك،   . عراقية
وجود أعداد كـبرية    أضاف  وقد  . )٤٤(٥٠٠ ٠٠٠ و ٤٥٠ ٠٠٠ بني   ٢٠٠٧يف عام   يتراوح  

 . التحتيةتهوبني ه على اقتصاد البلد ومواردمن العراقيني عبئاً

املواقف احملافظة اليت متنع املرأة األردنيـة مـن         نفس  من  العراقيات  الالجئات  عاين  وت  -٥١
وتعاين . املرأة اليت تقع ضحية سوء معاملة     وتؤّدي إىل وصم     القانونية،   اقوقهحب  الكامل التمتع

.  فيما يتعلق بالزواج والطالق وحضانة األطفال      القانونيةمساواة  الالأوجه   من   الالجئات أيضاً 
الالجئات من وصمة العـار االجتماعيـة   ال ختاف ، سايناجلناجلنسي و وفيما يتعلق بالعنف

بل إن حالة عدم اليقني اليت حتـيط        ،   فحسب من اجلرائم النوع   االعار املرتبط هبذ   ومن   نفسها
  .اإلبالغ طلباً للعدل يف نعدم رغبتهبوضعهن يف البلد تتفاقم بسبب 

 حالة مـن    ١٢٨األمم املتحدة لشؤون الالجئني     مفوضية  تناولت  ،  ٢٠١١يف عام   و  -٥٢
وتـشمل  . معظمها يف املرتلحدث  ،  اتضد الالجئ اجلنساين  حاالت العنف اجلنسي والعنف     

فقـدان  اخلطر املتعلقة هبذا العنـف      وعوامل  جمتمعات الالجئني   لعنف ضد املرأة يف     اأسباب  
األدوار داخل  تبدل  مع التغريات االجتماعية واالقتصادية، و    للتأقلم  األمن، وعدم وجود بدائل     

قوق الفرديـة   انعدام املعرفة بـاحل   االجتماعية، باإلضافة إىل    اهلياكل  ألسرة واجملتمع، واهنيار    ا
 .)٤٥(يف القوانني الوطنية والدوليةاملنصوص عليها 

 اإلطار التشريعي  -رابعاً  

 املساواة وعدم التمييز  -١  

 ال متييز بينهم    األردنيني أمام القانون سواء   فإن مجيع   من الدستور،   ) ١(٦ للمادة   وفقاً  -٥٣
 ١٩٩١ وباإلضافة إىل ذلك، فإن امليثاق الوطين لعام         .وان اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين       

 . ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات     أمام القانون سواءً    ونساءً األردنيني رجاالً ينص على أن    
 على متييز ضد املرأة،      بعض القوانني اليت تنطوي    حالياًتوجد  على الرغم من هذه األحكام،      و

 .املتعلقة باجلنسية والزواجالقوانني مثل 

__________ 

ميكن االطـالع   . ٨الصفحة  ،  م وخصائصه همعدد: يف األردن العراقيون  ،  حصاءات العامة إدارة اإل األردن،   )٤٤(
 .www.dos.gov.jo/dos_home_e/main/Iraqis%20in%20Jordan.pdf: على هذه الوثيقة على الرابط التايل

 .خالل املقابالتلشؤون الالجئني السامية األمم املتحدة املعلومات مفوضية قدمت هذه  )٤٥(
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احلركات املؤيدة للدميقراطية يف املنطقة العربية،      وبعد تنامي   ،  ٢٠١١يف أوائل عام    و -٥٤
املظاهرات واالحتجاجات اليت شهدها البلـد، بـدأ        استجابة للمطالب اليت أُعرب عنها يف       و

. لجنة امللكية ملراجعة الدستور   الح سياسي واقتصادي، وأنشأ     امللك عبد اهللا الثاين عملية إصال     
 إضـافة   فرصة مثالية إلثارة مسألة عدم التمييز والـدعوة إىل        ذلك   احلركة النسائية    تواعترب
نـشطاء  من  حقوق املرأة   وقام املدافعون عن    .  من الدستور  ٦ املادة   إىل" اجلنسنوع  "عبارة  

 األردنية  اللجنة الوطنية بتأييد من   بارزين و وبرملانيني  بدعم من نشطاء    ملة وطنية   ومنظمات حب 
جيابيـة والـدعم الـشعيب للتغـيريات        اإلعلى الرغم من التوقعـات      بيد أنه   . لشؤون املرأة 

يف اليت قدمتها اللجنة امللكية ملراجعـة الدسـتور    ،توصيات النهائيةمل تتضمن ال  ،  )٤٦(املقترحة
أن احلركة النـسائية    رغم  و. ٦ إىل املادة    "اجلنسنوع   "عبارة، إضافة   ٢٠١١أغسطس  /آب

         /أُقرت التعـديالت الدسـتورية يف أيلـول       على املستوى الربملاين،     إضافية   مارست ضغوطاً 
 . املذكورةالعبارة دون إدخال الربملانجملسي جملس الوزراء و يف ٢٠١١سبتمرب 

نشطاء بأنه كان مـن     دفع عدة   ،  ة اخلاص ةخالل املقابالت اليت أجريت مع املقرر     و  -٥٥
              للطعـن يف القـوانني      أن حتتج به النـساء     ميكنتوفري نص   " اجلنسنوع  " عبارةشأن إضافة   

مواءمة التشريعات احلالية مـع االلتزامـات الدوليـة         أن يساعد يف    التمييزية و أو السياسات   
ل أن الدستور يـنص  أعضاء الربملان الذين رفضوا التعديقدمها احلجج اليت  من بنيو. لألردن

شمل ت" األردنيون"، وأن كلمة    )"ون سواء األردني"(للجميع  بالفعل على املساواة يف احلقوق      
 كان العبارةرفض إضافة املعنية أن  بعض املنظمات غري احلكومية تومع ذلك، أكد. اجلنسني

 . البلدتغيريات سياسية يف النشطة يف املطالبة ب الدينيةات القيادإغضاببسبب اخلوف من 

: ٦لتعديالت الدستورية إضافة النص التـايل يف املـادة          وعالوة على ذلك، مشلت ا      -٥٦
األسرة أساس اجملتمع قوامها الدين واألخالق وحب الوطن حيفظ القانون كياهنا الـشرعي             "

حيمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي        . ويقوي أواصرها وقيمها  
 للمـرأة   ةتقليديال ةنظرالهذا النص   سخ  وير .)٤٧("واالستغالل اإلعاقات وحيميهم من اإلساءة   

 .محايةحيتاج إىل كأم وكفرد 

 ١صادق األردن على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف                و  -٥٧
 ١ يف اجلريدة الرمسية بتاريخ      انافذة إال بعد نشره   مل تصبح   االتفاقية  لكن  ،  ١٩٩٢يوليه  /متوز

__________ 

املشاركني فيـه يؤيـدون      يف املائة من     ٨٩أن  على األقل    أظهر استطالع للرأي     ،مة املرأة العربية   ملنظ وفقاً )٤٦(
الذي قدمته منظمة املرأة العربيـة،      املوازي  تقرير  ال من   ١٦ الصفحة   ٦يف املادة   " اجلنسنوع  " عبارةإضافة  

يف دورهتـا  تمييز ضد املـرأة   إىل جلنة القضاء على ال"أمي أردنية وجنسيتها حق يل"ومحلة ،   مساواة شبكةو
 ."األردناملساواة املوضوعية وعدم التمييز يف "واملعنون  ،احلادية واخلمسني

  :وميكن االطالع عليها على الرابط التايل. الدستورلتعديل التوصيات اليت قدمتها اللجنة امللكية  )٤٧(
 www.jordanembassyus.org/new/pr/prdocs/EnglishAmendments.Final.pdf. 
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  تحفظـات علـى   ب مشفوعةكانت  لى االتفاقية    ع املصادقةلكن  . )٤٨(٢٠٠٧أغسطس  /آب
ريـة  فيما يتعلـق حب    (١٥املادة   من   ٤الفقرة  ، و )اجلنسيةفيما يتعلق ب   (٩املادة   من   ٢الفقرة  

       ١٦املـادة   مـن   ) ز( و )د( و )ج(١الفقرة  و،  )تهمإقامحمل سكناهم و  اختيار  األشخاص يف   
، واحلقـوق الشخـصية     والدينالومسؤوليات  ، وحقوق   فسخ الزواج الزواج و فيما يتعلق ب  (

 .)، على التوايلللزوج والزوجة

يتيح للمرأة أن حتـصل     ، صدر قانون جوازات السفر املؤقت الذي        ٢٠٠٣يف عام   و  -٥٨
سـحب األردن،   لذلك،  وفقاًو .هلا وألطفاهلا  سفر   اتجوازدون إذن خطي من الزوج على       

 زيـارة البعـد   و. التفاقيةا من   ١٥ من املادة    ٤، حتفظه على الفقرة     ٢٠٠٩أغسطس  /آبيف  
كي تصبح   ١٩٦٩عام  لقانون جوازات السفر    ببدء استعراض   بلغت املقررة اخلاصة    ، أُ القطرية

 لكن. )٤٩(املناسبةالقنوات الدستورية   من خالل    القوانني  من أحكام هذا القانون املؤقت جزءاً    
للنـساء  اليت تتيح   ؤقت، مبا يف ذلك األحكام      املقانون  ال ياستكمال هذا االستعراض ألغ   قبل  

دون أمـاكن سـكناهن     السفر واختيار   تتيح هلن   ، و ناحلصول على جوازات سفر خاصة هب     
 .)٥٠(ناحلصول على موافقة أولياء أموره

اختاذ مجيع إىل  من االتفاقية، اليت تدعو ١٦األردن حتفظات على املادة وال تزال لدى   -٥٩
 يف كافة األمور املتعلقة بـالزواج والعالقـات         التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة      

القانون األردين، باملساواة يف احلقوق واملسؤوليات فيما       وال تتمتع النساء، مبوجب     . األسرية
علـى  األردن  كما ال يـزال     . الزواج والطالق واحلضانة واألحوال الشخصية    بقضايا  يتعلق  

         جنـسيتها   نقـل حمرومة من حقهـا يف      ة  ملرأازال  تال   و ،٩املادة   من   ٢الفقرة  حتفظاته على   
 .أبنائهاإىل 

  نسيةاجل  -٢  
نقـل  لرجل األردين   ل ال حيق إالَّ  ،  )١٩٥٤ لعام   ٦رقم  ( لقانون اجلنسية احلايل     وفقاً  -٦٠

املرأة األردنية هبذا احلق عند الـزواج مـن         وال تتمتع   . زوجته األجنبية أطفاله أو   إىل  جنسيته  
 بشأن  ١٩٧٣ لسنة   ٢٤ للقانون رقم    وفقاًو.  االحتفاظ جبنسيتها  وإن كانت تستطيع  أجنيب،  
غري األردنيني على إذن إقامـة  األطفال واألزواج ، ُيشترط حصول وشؤون األجانب اإلقامة

__________ 

تسمو املعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة علـى القـوانني   "،  ٨١٨/٢٠٠٣وفقاً لقرار حمكمة النقض رقم       )٤٨(
" احمللية وهلا أولوية التطبيق عند تعارضها معها وال جيوز االحتجاج بـأي قـانون حملـي أمـام االتفاقيـة           

)CEDAW/C/JOR/5 ٨، الفقرة.( 
)٤٩( Musa Keilani, “Jordan to scrap regulation on passport for women”, Gulf Today (United Arab 

Emirates), 12 January 2012 . انظر الرابط التـايل :http://gulftoday.ae/portal/c0602421-8238-49e2-

af64-e0408b0014c9.aspx. 
 .٢١٢، الفقرة )٤٦احلاشية " (املساواة املوضوعية"وغريها، العربية منظمة املرأة  )٥٠(
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 اإلقامةاخلدمات الصحية احلكومية، وجيب دفع رسوم       ملدة سنة كي يتسىن هلم احلصول على        
للنـساء  الـسماح   هذه األحكام أن    بقاء  دعم  احلجج اليت ت  ومن بني   .  عن كل فرد   السنوية

وهو من شأنه أن يشجع اهلجرة واستيعاب األجانب،        أطفاهلن  إىل   جنسيتهن   بنقلاألردنيات  
اجلهود املبذولة  على  ؤثر  ي، يف حالة النساء املتزوجات من رجال فلسطينيني، أن          أمر من شأنه  

 .لضمان حق العودة

 األحوال الشخصية  -٣  

الـزواج  قضايا  األحوال الشخصية للمسلمني يف األردن، مبا يف ذلك         مسائل  تندرج    -٦١
قـانون األحـوال     يف إطار الشريعة اإلسالمية اليت يستند إليهـا          والطالق وحضانة األطفال  

  ).١٩٧٦ لعام ٦١رقم (الشخصية 
ـ           سارياً الواليةنظام  وال يزال     -٦٢ رأة وهو نظام ينوب فيه أحد الذكور يف األسرة عن امل
هـو  ، و )عازبة أرملة أو     أو كانت مطلقة سواء أ (  عاماً ٤٠اليت يقل عمرها عن     تزوجة  املغري  

إال يف  بني رجل وويل أمر املـرأة،       ُتوقَّع  عقود الزواج   فإن  ،  وعلى هذا األساس  . ُيعترب معيلها 
القاضي قرر  ذا  إأو  ) هتنموافقة عائال حيتجن إىل   ال  (للمرة الثانية   اللوايت يتزوجن   لنساء  حالة ا 

 .)٥١(ة قانوناًلزواج غري مربرلمعارضة ويل األمر أن  يشرعال

 مـن    عـدداً  ٢٠١٠ و ٢٠٠١عامي  لأدخلت تعديالت قانون األحوال الشخصية      و -٦٣
ألهنا تتنـاول   إجيابية للغاية،   مناصرين  هي تغيريات اعتربها عدة     ملرأة، و فيما يتعلق با  التغيريات  

السن الدنيا  رفع   على سبيل املثال، مت   ف. قبلقضايا مثرية للجدل مل تكن مفتوحة للمناقشة من         
القاضـي   أن   ة اخلاص ة املقرر تبلغأُ ومع ذلك، . مثاين عشرة سنة  لفتيان والفتيات إىل    الزواج  
هذا الزواج رأى أن   إذاجتاوزت سن اخلامسة عشرةفتاة  بزواج  أن يوافق على    مع ذلك   ميكن  

 ألنه  متييزي للغاية حكم  بالتايل  هو  وفقط  لفتيات  خيص ا هذا احلكم   و. الفضلىخيدم مصلحتها   
، بني اإلناث والـذكور   النمو البدين والذهين    الرأي القائل بأن مثة اختالف يف درجات        عزز  ي

 .الزواجويزيد العوائق اليت حتول دون إكمال الفتيات لتعليمهن قبل 

 من قانون األحوال الشخصية، حيق للمرأة وضع بعض الشروط          ١٩مبوجب املادة   و  -٦٤
، مع  نادرهناك من يدفع بأنه من ال     و. تعليمهااشتراط استكمال    املوافقة على الزواج، مثل      قبل

         قـانون الهـذه األحكـام يف      إما ألهنن ال يعلمن بوجود      هذا احلق،   النساء  ارس  أن مت  ذلك،
وتتنـاول  . )٥٢(ألهنن خيشني تعريض مشروع الزواج للخطر لو حاولن املطالبة هبذا احلـق           أو  
أربـع  الزواج من    لسمح للرج وُي.  الرجل باإلنفاق على زوجته    قانون التزام ال من   ٦٦ املادة

احملـاكم  كمـا أن    . اإلنفاق عليهن مجيعاً   على   مالياًه قادر   القاضي من أن  حتقق  إذا  زوجات  

__________ 

 .٢٠١-٢٠٠ تان الفقراملرجع نفسه، )٥١(
 .١٩٩املرجع نفسه، الفقرة  )٥٢(
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حيصل ومع ذلك، قد   . نة من وجود زوجات أخريات    على بيّ أن تكون الزوجة    ضمان  تشترط  
إبالغها التشاور مع املرأة أو      لعدم اشتراط    ، وذلك الزواجإمتام   إال بعد     ُتخرب الزوجة بذلك   أالَّ

 بسبب شرط القدرة على ، لكنه ليس ممارسة شائعةوجييز القانون تعدد الزوجات   . الزواجقبل  
 .النفقة أساساً

وجيـب  . لرجال تطليق زوجاهتم دون تقدمي أية أسباب      حيق ل فيما يتعلق بالطالق،    و  -٦٥
ـ   حتصل على النفقة    احملكمة وحيق للمرأة أن       يفالطالق  تسجيل   ع ولسنة على األقل بعـد وق
مـن  طلب  أن ت جيوز للمرأة   و. يف هذه احلاالت  االحتفاظ مبهورهن   كما حيق للنساء    . الطالق

 اًشـهود حتـضر   وتربر طلبها   قدم أدلة   عليها أن ت  من زوجها لكن    احملكمة الشرعية تطليقها    
علـى  الـزوج    عدم قدرة    وأالعنف املرتيل،   التطليق  طلب  أسباب  تشمل  ميكن أن   و. هلدعم

التطليق هـذه   تشري التقارير إىل أن عمليات      و. للزوجغري املربر   الطويل و غياب  ال، أو   اإلنفاق
  من ذلك، ميكن للمرأة أن تلجأ أيضاًبدالًو. تنتهي عادة برفض الطلب و  ما تكون طويلة   غالباً

والتنازل عن املرأة إرجاع املهر  وعندئذ جيب على ها،جانبأي إىل فسخ الزواج من     إىل اخللع،   
 اً وجيهـا أو مـربر     املرأة سبباً أن تقدم   يف هذه احلاالت،    وال ُيشترط،   . يف املستقبل أي نفقة   

)٥٣(ما مل تكن املرأة مستقلة مالياً ممكنغري يار اخلهذا و. لطب الطالق
. 

  قانون األحوال الشخـصية   ال يسمح   فيما يتعلق حبضانة األطفال يف إطار الزواج،        و  -٦٦
حضانة أطفاهلا حىت حق لمرأة فلبعد الطالق، أما . األطفالإال للرجل بأن يقوم بدور ويل أمر 

املرأة تزوجت   ومىت. األبناء بعد ذلك العيش مع أحد الوالدين      قرر  ي مث   الرشد سن   إىليصلوا  
. عائلتـه مع  دمها أو   والاألوالد إىل العيش مع     يعود   عندئذ و حضانة أوالدها حقها يف   فقدت  

القرار النـهائي    وله   الوصي القانوين يظل األب هو    األم،  ُتسند حضانة الولد إىل     حىت عندما   و
منع أطفاهلم من السفر    حق  آلباء  االقانون  كما خيول   . )٥٤(تعليم الطفل منها  فيما يتعلق بقضايا    

)٥٥(اخلارج مع أمهاهتم إىل
. 

 العمل  -٤  

         فوتعـرّ . ٢٣ مادتـه ل وتكافؤ الفرص من خـالل       احلق يف العم  كرس الدستور   ي -٦٧
كان  كل شخص، ذكراً  "بأنه  امل  الع) ١٩٩٦ لعام   ٨القانون رقم   (قانون العمل    من   ٢املادة  

 )٢٠٠٧ لسنة ٣٠رقم (يساوي نظام اخلدمة املدنية وباملثل، ". أجر لقاء عمالًأو أنثى، يؤدي 

__________ 

 .٢٠٢، الصفحة "األردن"حسيين،  )٥٣(
 .٢٠٣املرجع نفسه، الصفحة  )٥٤(
 .٤٧الصفحة ، )٤٦احلاشية " (املساواة املوضوعية"وغريها، العربية منظمة املرأة  )٥٥(
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         ومع ذلـك،  . )٥٦(ينظم العمل يف القطاع العام    و  وه،   ونساءً بني موظفي اخلدمة املدنية رجاالً    
 .أو اجلنساين/اجلنسي وأحكام حمددة حتظر التمييز على  األردنيةقوانني العمل تنص ال 

 ٦٩ من الدستور واملـادة      ٢٣مبوجب املادة   ( قانونية معينة    اً قيود تواجه النساء أيضاً    -٦٨
وهتـدف هـذه    . هن يف الليـل   ة أو عمل  يف أنشطة حمدد  تعيق مشاركتهن   ) من قانون العمل  

، ٢٠٠٨دخلت عـام    التعديالت اليت أُ  وبعد  . ظروف عمل آمنة للمرأة   إىل ضمان   األحكام  
، ةاجلنـسي والتحرشات   اتالعتداءأشكال ا تناول اآلن   ت من قانون العمل     ٢٩/٦املادة  باتت  

حلق هبن مـن  عما واملطالبة بتعويض العمل فسخ عقد اللوايت يتعرضن لذلك ب ويسمح للنساء   
ال يعلمن بعد بوجـود     ومع ذلك، أفاد بعض الذين أجريت معهم مقابالت أن النساء           . ضرر

على احلق  ينص القانون    وعالوة على ذلك،  . الشكوىهذه األحكام وال يعرفن كيفية تقدمي       
احلاالت يتناول وال  ارتكب االعتداءكان صاحب العمل هو من    تعويض إذا   احلصول على    يف

  .)٥٧( أحد العاملنيفيها مرتكب اجلرميةاليت يكون 
 فيما يتعلق مبا حيصل عليـه       وترد أحكام متييزية أخرى يف قانون الضمان االجتماعي         -٦٩

 على راتب تقاعـد      اليت حتصل تلقائياً   العاملفعلى عكس زوجة    . ن عليها املتوفاة  زوج املؤمَّ 
مشروط باسـتيفاء   لتقاعدي   ا امعاشه املتوفاة على    العاملةزوجها املتوىف، فإن حصول زوج      

 .)٥٨( بعجز كلي وأن ال يكون له أي مصدر دخل آخرمنها أن يكون مصاباً معايري معينة،

         /آب مـن قـانون العمـل يف         ٣، مت تعديل املادة     األجانب  وفيما يتعلق بالعمال      -٧٠
ريهم من  غووالطهاة   والبستانيني، املنازل،   وخدم ،العمال الزراعيني دراج   إل ٢٠٠٨أغسطس  

، ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول يف  التنفيذية  على الرغم من صدور اللوائح      و. العمال املهاجرين 
وااللتـزام بعـدد    ،  التوظيفمراقبة عقود العمل وأساليب     ال تزال هناك حتديات يف جماالت       

 .)٥٩(بتفتيش فعالوزارة العمل قيام ساعات العمل، ومعقول ل

 ريقانون احلماية من العنف األس  -٥  

، سن الربملان قانون احلماية من العنف األسري هبدف         ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين    -٧١
 العنف بـني    اجلزائية يف حاالت   آثار اإلجراءات احلفاظ على الروابط األسرية والتقليل من       "

سرية إرساء  كما يهدف هذا القانون إىل      ). ٢٩، الفقرة   CEDAW/C/JOR/5)(" أفراد األسرة 
__________ 

 .٢٠٨، الصفحة "األردن"حسيين،  )٥٦(
)٥٧( CEDAW Alliance Coordinator: Jordanian Women’s Union, shadow report submitted to the 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2012, p. 31)  التقرير املوازي الذي
 ).قدمته منظمة املرأة العربية

 .٢٠٣، الصفحة "األردن"حسيين،  )٥٨(
)٥٩( Tamkeen and Human Rights Watch, Domestic Plight (footnote 31 above), p. 75; AWO and others, 

“Substantive equality” (footnote 45 above), para. 238. 
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فرض عقوبات بديلة، ووضع تدابري وقائية لضمان سالمة الـضحايا وأفـراد            اإلجراءات، و 
  .األسرة اآلخرين

لتمكني األطراف من إجياد حلول وديـة     " األسريالوفاق  جلان  "قانون  واستحدث ال   -٧٢
إىل جلـان  ُتعطى أفضلية التحويل  " من القانون،    ٧ للمادة   وفقاًو. القضية إىل احملكمة  ع  فرقبل  

على املنصوص عليها يف هذا القانون،      احلماية  قبل اختاذ أي من تدابري      وذلك  األسري  الوفاق  
بأن اللوائح التنفيذية    ة اخلاص ة املقرر تبلغوأُ. )٦٠(" الفضلى مصلحة األسرة أن تراعى يف ذلك     

 .الوفاق األسري أُنشئت يف اآلونة األخريةجلان واعتمدت للقانون قد 

وامر احلماية عند الضرورة وحتديد العقوبات إذا       إصدار احملكمة أ  وينص القانون على      -٧٣
وللمحكمـة أن حتكـم     . ما مت خرق أوامر احلماية وتشديدها يف حال العودة إىل اإلجـرام           

بـدخول  قانون للـشرطة    ال ويسمح). ٢٩، الفقرة   CEDAW/C/JOR/5(ة  للضحيبالتعويض  
. مـن اجلنـاة    الضحايا   ةالتدابري الالزمة حلماي  واختاذ  املكان الذي توجد فيه ضحية يف خطر        

 أن  أيـضاً لشرطة  جيوز ل ، لكن   التعرض للمتضرر  بعدم   اًتعهدع مرتكب العنف    وجيوز أن يوقّ  
تـدابري  وتـشمل ال .  لتقديرها حلجم اخلطر   وفقاً،  املكان املعين إبعاد مرتكب العنف عن     تقرر  

كمة ألمـر   إصدار احمل  ساعة و  ٢٤ملدة ال تزيد على     باجلناة  الشرطة  احتفاظ  خرى  األوقائية  ال
  .)٦١(ايا الضحاتعيش فيهاليت  املالجئ بعدم االقتراب من اجلناةلزم ُي

ال تزال هناك عوائق تتعلـق      أحكام إجيابية يف هذا التشريع،      وجود  على الرغم من    و  -٧٤
 ياألسرالوفاق على التركيز الواضح تعريف العنف الذي يقتصر على العنف داخل األسرة، و    ب

اتباع املعيار هو   ف. ورهذا القانون منذ صد   قلة حاالت تنفيذ احملاكم هل    و ؛باعتباره احلل املفضل  
القضايا من خالل املصاحلة وليس عن طريق اختاذ تدابري مساءلة مثـل            تسعى إىل حل    ممارسة  
 .تهمومعاقباجلناة حماكمة 

 اإلطار املؤسسي  -خامساً  

اجمللس الوطين  تشارك عدة مؤسسات وطنية يف مكافحة العنف األسري إىل جانب             -٧٥
فاجمللس هو الذي توىل رعاية أعمال التنسيق       . لشؤون األسرة بوصفه هيئةً رائدة يف هذا اجملال       

تنـسيق   وهو إطار ُوضع من أجـل     . ، لتطبيق اإلطار الوطين حلماية األسرة     ٢٠٠٥يف عام   
 االسـتراتيجية  مجيع الوزارات ملساعدة ضحايا العنف، كما توىل وضـع  اجلهود املبذولة يف

لتعزيز الشراكات والتنـسيق بـني املؤسـسات        ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(الوطنية حلماية األسرة    
__________ 

 .الترمجة قدمتها وزارة الشؤون اخلارجية )٦٠(
)٦١( UNDP, “Violence against women: assessing the situation in Jordan”, p. 13)   برنامج األمم املتحـدة

 :، متاح على الرابط التايل)١٣، الصفحة "نتقييم الوضع يف األرد: العنف ضد املرأة"اإلمنائي، 
  www.undp-jordan.org/index.php?page_type=publications&press_id=176.  
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وجاء قانون احلماية من العنف األسري الذي      . احلكومية وغري احلكومية املعنية بشؤون األسرة     
، كنتيجة مباشرة هلاتني املبادرتني، وأنشئت إدارات خاصة للحماية مـن           ٢٠٠٨ُسنَّ يف عام    

اجمللـس  ويقـوم   . وزارات الصحة والتعليم، والعدل، والتنمية االجتماعية     العنف األسري يف    
فريق   بدور أمانة الفريق الوطين حلماية األسرة من العنف، وهو         الوطين لشؤون األسرة كذلك   

فين رفيع املستوى تابع لوكاالت متعددة، يضم املؤسسات احلكومية وغري احلكوميـة الـيت              
وتتمثل أهم مسامهات  . واالستراتيجية الوطنية حلماية األسرة   تشرف على تنفيذ اإلطار الوطين      

 يف تطوير اخلربات يف جمال    ، فيما يتعلق مبسألة العنف ضد املرأة      ،اجمللس الوطين لشؤون األسرة   
 .ني وغري احلكومينياإلرشاد األسري وتقامسها مع مقدمي اخلدمات احلكومي

عزيز حقوق املرأة والقضاء علـى      وهناك مؤسسة أخرى تقوم بدور حاسم يف جمال ت          -٧٦
العنف الذي تتعرض له هي اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة اليت متثل املؤسسة الوطنيـة               
املعنية باملرأة واملسؤولة عن النهوض هبا يف اجملـاالت االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة              

ومشلت هـذه   .  وضعتها احلكومة  والسياسية من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة اليت       
 القضاء على العنف ضد املرأة كأحد األهداف الرئيسية،         ٢٠١٠-٢٠٠٦االستراتيجية للفترة   

ويف إطار . وقد سعت إىل وضع هنُج قائمة على حقوق اإلنسان فيما يتعلق مبعاجلة هذه املسألة  
ملرأة يف االستراتيجية   لرصد احملور املتعلق بالعنف ضد ا     " مشعة" مت تأسيس شبكة     ،هذه اجلهود 

 وتثقيفية لفائدة موظفي إنفاذ القانون وغريهـم مـن          يةالوطنية للمرأة، وتنفيذ أنشطة تدريب    
 .األطراف الفاعلة يف اجلهاز القضائي

 باعتباره مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان،      ،وقد شارك املركز الوطين حلقوق اإلنسان       -٧٧
وهو . ضد املرأة باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان   يف اجلهود املؤسسية ملعاجلة قضية العنف       

 يف إطار واليته تلقي شكاوى األفراد وتقدمي         لكونه خموالً  مؤهل خلدمة اجلهود الوطنية، نظراً    
 .بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حاالت العنف ضد املرأة التوصيات

ري على املستوى الوزاري يف     ، مت إنشاء هياكل خاصة للتصدي للعنف األس       وأخرياً  -٧٨
 :ثالث وزارات هامة على األقل

 اختـصاص   وهلـا  من مديرية األمن العام،      تعترب إدارة محاية األسرة جزءاً      )أ(  
فهي تـضطلع   . مستقل خيوهلا التحقيق يف حاالت العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي ومعاجلتها         

خلدمات املتخصصة للضحايا، مبا يف ذلك      بوالية إجراء التحقيقات، ومتابعة احلاالت، وتوفري ا      
 وتقيم إدارة محاية األسرة شـراكات متينـة مـع         . اخلدمات القانونية واالجتماعية والنفسية   

 األخرى، وال سيما مع وزارة التنمية االجتماعية؛املعنية املؤسسات 

 تعد وزارة التنمية االجتماعية املؤسسة الرئيسية املسؤولة عن تقدمي اخلدمات           )ب(  
، ٢٠٠٧ويف عـام    . لضحايا العنف من النساء، وذلك بالتعاون مع منظمات غري حكوميـة          

أنشأت الوزارة دار الوفاق األسري إليواء لضحايا العنف األسري من النساء وأطفاهلن وتوفري          
خمتلفة حكومية اليت تبذهلا جهات  يف اجلهود     قيادياً  دوراً دار الوفاق حالياً  ؤدي  وت. احلماية هلم 
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اء مركز جديد ُيعىن على وجه اخلصوص، بالنساء اللوايت يواجهن خطر ما يسمى جبرائم              إلنش
وهتدف الوزارة يف املقام األول، كما هو احلال يف معظم اجلهود املؤسسية املبذولـة              . الشرف

 يف إطار معاجلة هذه املسألة، إىل إصالح ذات البني بني الناجيات وأسرهن؛

ة صحة املرأة والطفل التابعة لوزارة الصحة، ُيعىن   هناك قسم خاص يف مديري      )ج(  
حباالت العنف املرتيل، وقد قام بتصميم وتوزيع كتيبات متخصصة وتوفري التدريب ملقـدمي             

ونفذ برامج رائـدة  . اخلدمات الطبية لتشخيص حاالت العنف األسري ضد النساء واألطفال    
 وإربد، وأنشئت جلـان محايـة       يف ثالثة مستشفيات وستة مراكز صحية يف عمان والزرقاء        

األسرة يف كل مؤسسة من هذه املؤسسات اليت ُوفِّرت هلا كوادر طبية متخصصة تتعاون مع               
واضطلعت دائرة الطب الشرعي يف الوزارة بدور حمـوري يف          . أخصائيني يف الطب الشرعي   

 .ل معهاالتوعية وتقدمي اخلربة الفنية فيما يتعلق بتشخيص حاالت العنف املرتيل والتعام

             واضـحة لإلحالـة    وتعمل هذه املؤسسات على حنو منسق، وقد أرسـت نظمـاً            -٧٩
فيما يتعلق حباالت العنف ضد املرأة، غري أهنا ال تزال تفتقر إىل النظم املناسبة جلمع البيانـات       

وعالوة على ذلك، تقتصر معظم اخلدمات اليت تقدمها تلك املؤسـسات علـى             . ورصدها
 طويلة األمد للناجيـات مـن       متلك يف الوقت احلايل حلوالً     قصرية األمد، وهي ال   اخلدمات  

  .أو املعرضات للخطر/ وهن ال سيما النساء اللوايت ال يتمتعن بأي دعم من أسر،العنف

 أهم التحديات املتبقية  -سادساً  

ث املبـدأ،   ، وهي اليوم تتمتع، من حي      فشيئاً تغري وضع املرأة يف اجملتمع األردين شيئاً        -٨٠
. حبقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بقضايا من قبيل املشاركة السياسية والتعليم والعمـل             

وقد قامت احلكومة خبطوات إجيابية يف سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف البالد عن طريق               
ت  وإدخال تعديالت على التـشريعا     ،التصديق على الصكوك الدولية املتصلة حبقوق اإلنسان      

ومع ذلك، ال تزال املرأة تعـاين       .  وتصميم السياسات والربامج ذات الصلة وتنفيذها      ،الوطنية
فكما تقدم ذكره يف الفرع الرابع أعاله، ال تزال التشريعات     . من التمييز يف القانون واملمارسة    

واطنة،  تنطوي على متييز ضد املرأة بشأن قضايا من قبيل حقوق اجلنسية وامل            املعمول هبا حالياً  
وعلى الرغم من التعديالت التشريعية اإلجيابية      . وكذلك حقوق التقاعد والضمان االجتماعي    

تشكل عائقـاً    فإن العادات وأعراف الثقافة األبوية السائدة حىت اآلن ال تزال            ،اليت أُجريت 
  .ض املرأة إىل التمييز حبكم الواقعالذي يعّر  األمر،تنفيذ القانونل

من العقبات اليت تعترض احلكومة يف سعيها من أجل متكـني املـرأة          كمن العديد   وي  -٨١
وتيسري مشاركتها يف احلياة العامة واحلياة السياسية والقضاء على العنف ضد املرأة، يف اجملتمع              

وتـصف  . احمللي، وتتجلى من خالل الصور النمطية اجلنسانية اليت سلَّم هبا اجملتمع كعـرف            
أنه جمتمـع   بسواء يف احلكومة أو يف اجملتمع املدين، اجملتمع األردين          ،  املعنيةالعديد من اجلهات    
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حمافظ قائم على السلطتني األبوية والعشائرية، وترى أن العوامل اليت حتد من فـرص متكـني    
وأمجع العديد ممن أجريت معهم مقابالت على أن الـسبب           .املرأة تنبع من األسرة والعشرية    
فما .  إىل الدين وإمنا إىل التقاليد     د املرأة يف البلد ال ُيعزى دائماً      وراء ممارسة التمييز والعنف ض    

يكرس الصور النمطية اجلنسانية اليت يصنعها اجملتمع وتزيد من عزوف اجملتمع عن التغيري، هو              
فالعقبات النابعة من مواقف شيوخ الدين والعشائر وبعض نواب         . ر هبا الدين  فسَّالطريقة اليت يُ  
طات احمللية أحياناً تؤدي إىل تقويض اجلهود اليت تبذهلا السلطة التنفيذية لتشجيع            الربملان والسل 

  .بشأن دور املرأة يف اجملتمعبقدر أكرب خطاب تقدمي 
ورغم أن املرأة حتظى باحترام كبري يف الثقافة احمللية، إال أن هذا االحترام رهني لدى                 -٨٢

 التقليدية كأم وابنة    بأدوارهالوك املرأة والتزامها    القطاعات احملافظة يف البلد، على ما يبدو، بس       
  وحـراً   مستقالً وال تزال بعض القطاعات يف اجملتمع تناضل لكي تصبح املرأة فرداً          . وزوجة

 من اجلهود اليت ُتبذل حلماية املرأة مـن العنـف     لذلك، فإن كثرياً  . ويتمتع مبقومات التمكني  
  .التذرع باحلماية كمربرتشوهبا عادة نزعة التسلط والتقييد، ويتم 

 حيتاج إىل محاية بـشكل       ضعيفاً ويتجلى املوقف املتسلط إزاء املرأة باعتبارها كائناً        -٨٣
كما أن احللول القانونية املتاحـة ملعاجلـة   . خاص يف شيوع نظام الوالية الذي ال يزال قائماً        

رأة إىل حضن األسرة،    مسألة العنف ضد املرأة، واليت تركز على إصالح ذات البني وإعادة امل           
تعكس بدورها عدم توفر فرص حقيقية أمام الناجيات من العنف إلعادة بناء حياهتن بشكل              

 .مستقل، ألن اجملتمع ال يتقبل ذلك

اخلوف من  : وأشار العديد ممن جرت حماورهتم إىل تنامي ثقافة انعدام الثقة واخلوف            -٨٤
      العمل، واخلوف من املشي دون رفقة أحـد        اجملهول، واخلوف من الزمالء يف املدرسة أو يف         

فاخلوف مـن الوصـم     . بشكل خاص، من نظرة اجملتمع    ،  اخلوفو أجرةأو ركوب سيارة    
   االجتماعي هو أكثر ما يثري القلق ألنه ميثل عقبة كبرية متنع النساء اللوايت يتعرضن للعنـف،               

وثقافة اخلوف تـؤثر  . انوينالقاالنتصاف وال سيما العنف اجلنسي، من اإلفصاح عنه وطلب      
 على شعور املرأة بالقوة والتمكني، كما تؤثر على خياراهتـا الدراسـية             بشكل مباشر أيضاً  

. واملهنية اليت ال تستند بالضرورة إىل االهتمامات احلقيقية للمرأة أو احتياجات التنمية يف البلد         
 وعما هو مناسـب أو غـري      وبالتايل، فإن تلك اخليارات حتكمها تصورات املرأة عن األمن          

 من مشاركتها الفعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية والسياسية         مناسب، األمر الذي حيد بالتايل    
  .واالجتماعية يف البلد

 االستنتاجات والتوصيات  -سابعاً  

وعدم التمييـز   للمرأة يف البلد    ضرورة ضمان املساواة    بأقرت احلكومة األردنية      -٨٥
.  يف العمل والتعليم والـسياسة     اخلطوات اهلامة لتحقيق اندماجه   ، واختذت بعض ا   ضدها
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اتبـاع  لن يكون   غالبية النساء،   اليت تضطلع هبا    ومع ذلك، وبالنظر إىل األدوار التقليدية       
وليس الفعلية  املساواة  يف   لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل      أو برناجمي حمض كافياً    هنج قانوين 

  .فقطاملساواة الشكلية 
، وكـذلك   املرأة على الصعيد الفـردي    متكني  تناول  حلول شاملة ت   بد من    وال  -٨٦

وجيب أن يقتـرن    . ا يف حياهت  واقعاًتشكل  احلواجز االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت      
والتمييـز الـيت   لالمساواة  واهليكلية املؤسسيةتحول اجتماعي ملعاجلة األسباب  بتمكني  ال

 .رأة إىل العنف ضد املغالباًتؤدي 

التوصيات التاليـة إىل حكومـة      تقدم   أن   ة اخلاص ةاملقررتود  يف ضوء ما سبق،     و  -٨٧
 .األردن

 إصالحات القوانني والسياسات العامة    

 : مبا يلي احلكومةة اخلاصةوصي املقررت  -٨٨

حظر صريح للتمييز علـى أسـاس       إلدراج  تعديالت  إقرار ما يلزم من       )أ(  
قانونيـة  وفر أداة   ي  ذلك أن  ومن شأن .  من الدستور  ‘١‘٦ يف املادة    اجلنس ونوع اجلنس  

تساعد يف تثقيف وتوعية    القوانني والسياسات التمييزية، و   تسهم يف الطعن يف     أكثر فعالية   
 ملرأة؛اخلاصة باحبقوق اإلنسان الناس 

، إىل أطفاهلـا   جنسيتها   نقلملنح املرأة األردنية حق      تعديل قانون اجلنسية    )ب(  
   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة       ٩املادة  التحفظ على   سحب  و

 اجلنسية؛باملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يف موضوع فيما يتعلق 

سفر يعترف حبق املرأة يف احلصول      الواز  جديد ودائم يتعلق جب   سن قانون     )ج(  
ـ  من دون احلصول على إذن خطي مـن          اطفاهلهلا وأل على جوازات سفر     ويل  أو   ازوجه

 قامة؛اإليف السفر واختيار مكان حبقها ، وكذلك اأمره

تعديالت إضافية على قانون األحـوال الشخـصية     إدخال  املوافقة على     )د(  
لضمان متتع املرأة حبقوق متساوية مع الرجل يف قضايا الزواج والطالق وحضانة األطفال؛       

) ز(و) د(و) ج(١ة  تحفظات على الفقر  السحب  ، و وإلغاء نظام الوالية على املرأة البالغة     
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛

زيد من تدابري العمل اإلجيايب لزيادة مشاركة املـرأة يف احليـاة            املاختاذ    )ه(  
، مبا يف ذلك من خالل تعيني عدد ملعاجلة أوجه انعدام التوازن بني الرجل واملرأة   السياسية،  
يف السلطتني التنفيذية والقضائية    سؤولية  امليف مناصب   القضاء و يف جهاز   ساء  أكرب من الن  

 على الصعيدين الوطين واحمللي؛



A/HRC/20/16/Add.1 

GE.12-13475 28 

اعتمـاد نظـام    ؤقتة، مبا يف ذلك     املضافية  اإلتدابري  اعتماد املزيد من ال     )و(  
احلصص واملعاملة التفضيلية، لتعزيز إدماج املرأة يف التعليم واالقتصاد، ومواصلة تقـدمي            

  توظيف النساء يف القطاع اخلاص؛تعزيزوافز لح

أي قيود قانونية على مشاركة املـرأة يف أي         إللغاء  تعديل قانون العمل      )ز(  
قـانون  وضمان إقـرار    . لتمييز ضد املرأة يف مكان العمل     ل يححظر صر إدراج  نشاط، و 

 ؛اً وإناثاًالضمان االجتماعي حبقوق متساوية للعاملني ذكور

مكاتب وتنظيم ممارسات   التشغيل واالستخدام ملراقبة    مديرية  تعزيز دور     )ح(  
، وضمان تنفيذ األحكام ذات الصلة الواردة يف قانون العمل ملنـع            استقدام عمال املنازل  

ضمان التحقيق الدقيق   ، و املنازل األجنبيات ضد عامالت   االعتداء املوجهة   العنف و أعمال  
 ؛ة مرتكبيهاحاالت سوء املعاملة ومعاقبيف 

عـدم تطبيـق     من قانون العقوبات لـضمان       ٩٩ و ٩٨ ادتنيتعديل امل   )ط(  
عقوبـات  تطبيـق    يف حاالت العنف ضد املرأة، وذلك لـضمان          األحكام الواردة فيهما  

أن من  لقضاة  أن يتأكد ا  ينبغي  كما  ". الشرف"مناسبة وعادلة يف حاالت قتل النساء باسم        
خمففـة  أسـباب    قبل النظر يف أي      بانحاالت العنف املرتكبة يف املاضي أُخذت يف احلس       

 ؛لصاحل اجملرم

 مـن   قانون احلماية من العنف األسري    إدخال املزيد من التعديالت على        )ي(  
  : ما يلي أجل

ميع أشكال العنف ضد املرأة، مبا      وضع تعريف وجترمي مالئمني جل    ضمان   '١'
 ؛ييف ذلك االغتصاب الزوج

يا العنف، مبـا يف     وافية للنساء ضحا  وكافية  ومالجئ  توفري خدمات    '٢'
لـيس يف العاصـمة     ،  األجنبيات خادمات املنازل  و اتذلك الالجئ 

 ؛األخرىاحملافظات  يف فحسب بل وأيضاً

حقوق اإلنـسان الفرديـة   على  ياألسرعدم تغليب الوفاق   ضمان   '٣'
فيمـا  واملـساءلة   االنتصاف  وضمان  للنساء ضحايا العنف املرتيل،     

 ميع أعمال العنف ضد املرأة؛يتعلق جب

 والتأهيـل،   اإلصـالح ممارسة االحتجاز الوقائي للنساء يف مراكز       إلغاء    )ك(  
لضمان التأهيل على املدى الطويـل       بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية،    ووضع برامج،   

اللـوايت  أو / ون عائالهتاللوايت ال تدعمهن وإجياد حلول سكنية لضحايا العنف من النساء        
  لتهديد؛يتعرضن ل
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وحـدات  ال إىل جنب مـع       يف احملاكم، جنباً   منوذجية برامج   الشروع يف   )ل(  
مالحقة ومعاقبة مرتكيب العنف ضد املرأة، على حنـو         هبدف  العنف األسري،   املتخصصة ب 

  للقانون؛وفقاًو مالئم

عمل التعلم وال على حقهم يف    الالجئني  حتول دون حصول    أية قيود   إلغاء    )م(  
ـ الوصول تعزيز  و ،جتماعيةاالاملزايا  واخلدمات الصحية و  والتملك   إىل الفعلـي   اتالجئ

 ؛دماتاخلغريها من اخلدمات القضائية و

وثيق مع املنظمات غري احلكومية لضمان مـشاركتها        المواصلة التعاون     )ن(  
 مجيع اجلهود الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة؛وبناء القدرات يف الكاملة 

اري التفاقية القضاء على مجيع أشكال      التصديق على الربوتوكول االختي     ) س(  
 األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية مبركز املتعلقة  ١٩٥٤التمييز ضد املرأة، واتفاقية عام      

           قيـة منظمـة العمـل الدوليـة     واتفا،حاالت انعدام اجلنسيةختفيض  بشأن ١٩٦١عام  
  . خلدم املنازل العمل الالئقاملتعلقة بتوفري ) ٢٠١١(١٨٩رقم 

 التغيري اجملتمعي والتوعية    

 : مبا يلي احلكومةة اخلاصةوصي املقررت -٨٩

، وال سـيما    هوتغيري مواقف  اجملتمع   تصميم وإطالق محالت توعية لتثقيف      )أ(  
لمراقبة مما يعرضها ل  لشرف العائلة،   وديعاً   جسد املرأة   يف مواقف األشخاص الذين يرون   

 األسرة واجملتمع؛جانب من اللصيقة 

القضايا املتعلقة حبقوق املرأة بشكل     حول  تدريب وتوعية وسائل اإلعالم       )ب(  
القناعـات واملواقـف    يف تغيري   كي تسهم   العنف ضد املرأة على وجه اخلصوص،       بعام و 

 حول املرأة؛وخرافات مؤذية  منطية اًاالجتماعية والثقافية السائدة اليت تكرس صور

املعنـيني  قدرات والتدريب جلميع    بناء ال أنشطة  تعزيز  تصميم و مواصلة    )ج(  
املوظفون  و،السياسات صانعوللعنف، مبا يف ذلك    تعرضن  ياللوايت  تقدمي اخلدمات للنساء    ب

 الطـابع   ، وإضـفاء   اخلدمات األخرى  و ومقدم ،الرعاية الصحية وأخصائيو  ن،  والقضائي
 .املنهجي علي هذه األنشطة

 البياناتمجع اإلحصاءات و    

 : مبا يلي احلكومةةص اخلاةوصي املقررت  -٩٠
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اجلـنس  نـوع  وضع نظام موحد جلمع وحتليل البيانات، مصنفة حسب     )أ(  
واخلصائص األخرى ذات الصلة، من أجل فهم حجـم         واألصل اإلثين    ،والعرق، والعمر 

 واجتاهات وأمناط العنف ضد املرأة يف البلد؛

من تقييم  تطوير أدوات الرصد وال   العمل مع منظمات اجملتمع املدين على         )ب(  
التقدم احملرز يف جمال القضاء على العنف ضد املرأة بطريقة منهجية واضـحة،             أجل تقييم   

 اليت جترى بـشكل      والصحية ةالدميغرافي الدراسات االستقصائية ودمج هذه األدوات يف     
  .دوري

       
  


