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مقدمة 

املادة 18 من االتفاقية ليقدم  باأحكام  ا�ستجابة لاللتزامات الدولية، وعماًل  ال�ساد�س  اإعداد اململكة االأردنية الها�سمية للتقرير الدوري  ياأتي 
للجنة اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة ح�ل تنفيذ اتفاقية �سيداو، وقد ت�لت اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة كاآلية 
وطنية باإعداد التقرير باأ�سل�ب ت�ساركي مع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية، وحيث اأن اجله�د التي ُبذلت خالل االأع�ام ال�سابقة ال تقت�سر 
على جه�د اجلهات الر�سمية؛ على اأهميتها، واإمنا تتعّداها اإلى تلك التي متّيزت بها، ويف اأكرث من جمال، م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والهيئات 
امل�ستقلة، فقد حر�س هذا التقرير على تاأكيد اأهمية الدور الذي ت�سطلع به هذه اجلهات يف الدفع باجتاه اإزالة العقبات اأمام حتقيق امل�ساواة، 
اإلى دعم وم�ساندة الهيئات واملنظمات  اأبرز ن�ساطاتها واإجنازاتها بح�سب جماالت االتفاقية، باالإ�سافة  وذلك من خالل ت�سليط ال�س�ء على 

الدولية العاملة يف اململكة.

وقد ُعقدت العديد من ور�س العمل قبل اعتماد التقرير واإر�ساله اإلى وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني التي عر�سته للمراجعة من قبل جلنة 
من�سقي حق�ق االن�سان يف ال�زارة؛ التي بدورها �سلمته ب�سيغته النهائية للجنة االتفاقية.

وقد ا�ستعر�س التقرير التقدم املحرز على �سعيد االمتثال لاللتزامات الدولية منذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س واملتعلق بحق�ق الن�ساء 
على �سعيد امل�ساركة يف احلياة العامة مدعما بامل�ؤ�سرات حيثما اأمكن، وم�ستجيباً للت��سيات العامة للجنة الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة ومالحظاتها اخلتامية، حيث مت ت�سجيل تقدم ملح�ظ يف عدد من املحاور التي تناولتها االتفاقية.

وال�اجبات؛  اإطار احلق�ق  الفاعلة يف  الكاملة  امل�اطنة  الفر�س واالإميان مببداأ  وامل�ساواة وتكاف�ؤ  العدالة  باأن حتقيق  ال�طنية  اللجنة  وترى 
يتطلب ت�افر االإرادة ال�سيا�سية لدى احلك�مة لتحقيق ذلك على اأمت وجه مما يتطلب بذل مزيدا من اجله�د للتغلب على التحديات واملعيقات 
الذاتي، وكمدخل للمراجعة اجلادة ملدى كفاية وفاعلية  التقرير جاءت كفر�سة للتقييم  اإعداد هذا  على كافة ال�سعد. ومن هنا فاإن عملية 
اجله�د املبذولة من قبل جميع االأطراف ذات العالقة – خا�سة احلك�مية وم�ؤ�س�سات املجتمُع املدين - مل�اجهة التحديات، كما يتيح التقرير 
اًحا كما يراها وتراها الل�اتي يع�سنها ي�ًما بي�م، وي�ؤّدي  فر�سة للنقا�س املفت�ح والبّناء واجلاد، يتناول عدٌد من التحديات التنم�ية االأ�سد اإحلحْ

ا يف ت�سكيل االأول�يات ال�طنية التنم�ية وتاأطريها على مدى ال�سن�ات القادمة.  دوًرا مهمًّ

اآملني اأن تكلل جه�دنا جميعا، يف املرحلة املقبلة بالت�فيق لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار والرفعة وفق اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 
التي التزم بها االأردن، �سمن الروؤية ال�طنية يف ظل ح�سرة �ساحب جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم. 

االأمينة العامة للجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة 

د. �سلمى النم�س 
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مقدمة 

ياأتي اإعداد التقرير الدوري الر�سمي ال�ساد�س للمملكة االأردنية الها�سمية، والذي يقدم للجنة اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 
املراأة يف االأمم املتحدة ح�ل تنفيذ االتفاقية، ا�ستجابة لاللتزامات الدولية، وعماًل باأحكام املادة 18 من االتفاقية، وقد ت�لت اللجنة ال�طنية 
واملنظمات  والهيئات  املدين  املجتمع  وم�ؤ�س�سات  الر�سمية  وغري  الر�سمية  اجلهات  مع  ت�ساركي  باأ�سل�ب  اإعداده  عملية  املراأة  ل�س�ؤون  االأردنية 
الدولية العاملة يف اململكة ومختلف اجلهات املعنية، وقد ُعقدت العديد من ور�س العمل، مت فيها عر�س م�س�دة التقرير قبل اعتماده بال�سيغة 
النهائية، كما مت اإر�سال م�س�دة التقرير اإلى مختلف اجلهات وال�زارات املعنية لبحثه ومناق�سته مبا فيها جمل�س االأمة ودائرة قا�سي الق�ساة. 

وقد ا�ستعر�س التقرير التقدم املحرز على �سعيد االمتثال لاللتزامات الدولية مبراعاة حق�ق االإن�سان منذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س 
يف نهاية عام 2009 املتعلقة بحق�ق الن�ساء على �سعيد امل�ساركة يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ويف احلياة العامة، 
كما مت ا�ستعرا�س الت�سريعات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط ال�طنية  ذات ال�سلة، وجه�د الهيئات العاملة يف �سبيل حتقيق التنمية 

ال�ساملة امل�ستدامة ومدى مراعاتها للن�ع االجتماعي مدعما بامل�ؤ�سرات حيثما اأمكن، م�ستجيباً اإلى:

1- املبادئ الت�جيهية والت��سيات العامة امللحقة باالتفاقية ال�سادرة عن جلنة الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف االأمم املتحدة.
2- املالحظات اخلتامية املقدمة من جلنة الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف اجلل�سة اخلام�سة واخلم�س�ن عند مناق�ستها 

للتقرير ال�طني الدوري اخلام�س لالأردن بتاريخ 2012/2/23.
3- املبادئ الت�جيهية املن�سقة لتقدمي التقارير اإلى هيئات ر�سد املعاهدات الدولية حلق�ق االإن�سان تاريخ 29/اأيار 2008.

4- ن�س��س مقررات وبرنامج عمل بكني لرتجمة ن�س��س واأحكام االتفاقية.
5- االأهداف االإمنائية لالألفية خا�سة الهدف الثالث اخلا�س بامل�ساواة بني اجلن�سني.

تنفيذ  على  ال�طنية،  واخلطط  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  �سمن  االأردن  عمل  ال�طنية،  واأول�ياته  والتنم�ي  ال�سيا�سي  التزامه  �س�ء  ففي 
برنامج االإ�سالحات التي ُترجمـــت علــــى اأر�س ال�اقــع اإلـــى جمم�عـــة مــــن املبادرات، بهدف ت�سريع عجلة التغيري واالإ�سالح وتعزيز حقــ�ق 
االإن�ســـان، و�سجل تقدماً ملح�ظاً يف عدد من املحاور التي تناولتها االتفاقية �س�اء يف الت�سريعات اأو االإجراءات التي اتخذت لتحقيق امل�ساواة 
بني اجلن�سني واالرتقاء ب��سع الن�ساء يف كافة املناطق يف اململكة؛ يف املدينة والريف والبادية ويف مخيمات الالجئني، وفقاً الأحكام الد�ست�ر 

واالتفاقيات الدولية التي �سادقت عليها اململكة.

الفاعلة  الكاملة  امل�اطنة  ياأتي من منطلق االإميان مببداأ  العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�س  ال�سيا�سية لدى الدولة لتحقيق  االإرادة  اإن ت�فر 
اإدراك باأن حتقيق ذلك على اأمت وجه يتطلب بذل مزيد من اجله�د للتغلب على التحديات اخلارجية  يف اإطار احلق�ق وال�اجبات، وهنالك 
والداخلية، ومن هنا فاإن عملية اإعداد هذا التقرير جاءت كفر�سة للتقييم الذاتي، وكمدخل للمراجعة اجلادة ملدى كفاية وفاعلية اجله�د 
املبذولة من قبل جميع االأطراف ذات العالقة مل�اجهات التحديات، الإحراز مزيدا من التقدم يف هذا املجال، كما اأنه ي�ساهم يف اإيجاد نقا�س 
وح�ار وطني من خالل ا�ستعرا�س دوري لتنفيذ التزامات اململكة مب�جب املعاهدات امل�سادق عليها، بهدف تعزيز حماية حق�ق االإن�سان للجميع.
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الجزء األول

الوثيقة األساسية المشتركة

1. حقق االأردن تقدماً يف جمال تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة واإف�ساح املجال اأمام الن�ساء وال�سباب الأخذ دورهم يف حتقيق التنمية 
واالزدهار  النم�  لتحقيق  بجد  للعمل  و�سي�خا،  �سبابا  ون�ساء،  رجاال  املجتمع؛  مك�نات  جميع  طاقات  ا�ستثمار  باأهمية  منه  اإميانا  امل�ستدامة، 
اإلى تعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س ك�سريك  والت�سدي للتحديات التي تعرت�س م�سرية التنمية واالإ�سالح، باالإ�سافة 
للحك�مة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز االأمن االجتماعي. فقد جنح االأردًن يف قراءة التقلبات وا�ست�سراف امل�ستقبل واأخذ م�اقف جعلت 
البلد يف مناأى عن املخاطر، حيث �سكــــل الربيع العربي فر�ســـــة منا�سبـــة مل�ا�سلة النهج املتمثل بال�سري قـدماً باالإ�سالحات التدريجية القائمة 
التغيري  ال�سعبي يف  للمطلب  ا�ستجابت  �سيا�سات  اإلـــى  ال�اقــع  ار�س  علــــى  ُترجمـــت  والتي  االآخرين؛  والتعددية واحرتام  �سم�ل اجلميع  على 
ال�سحة  الفج�ة اجلندرية يف قطاعي  ردم  االأردن يف  كما جنح  الت�سريعية،  اأو  ال�سيا�سية  بالبنية  املتمثلة  �س�اء  ال�سعد؛  كافة  واالإ�سالح على 
ال�سن�ي لعام 2013 وبلغ  العاملي  املنتدى االقت�سادي  العلمي والتعليم 0.9915 وفقا لتقرير  التح�سيل  والتعليم؛ حيث بلغ م�ؤ�سر الفج�ة يف 

م�ؤ�سر ال�سحة وفر�س احلياة 0.9706 اإال اأن هناك حاجة لبذل مزيد من اجله�د يف اإطار التمكني االقت�سادي وامل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة.

ال�طني  التقرير  بتقدمي  االأردنية  قامت احلك�مة  الدولية؛ حيث  املعاهدات  وهيئات  البناء مع جلان  وح�اره  تعاونه  االأردن  ي�ا�سل  كما   .2
الدوري الثالث اإلى جلنة مناه�سة التمييز العن�سري يف اآذار 2012، والتقرير الدوري الرابع اإلى جلنة حق�ق االإن�سان للعهد الدويل اخلا�س 
باحلق�ق املدنية وال�سيا�سية يف ت�سرين اأول 2010، والتقرير الدوري الثاين اجلامع للتقارير الثاين والثالث والرابع اإلى جلنة مناه�سة التعذيب 
يف ني�سان 2010، والتقريرين االأولني اخلا�سني بالربوت�ك�لني االختياريني التفاقية حق�ق الطفل يف عام 2011، وكذلك التقريرين الرابع 
واخلام�س التفاقية حق�ق الطفل يف عام 2011. وناق�س تقريره ال�طني الثاين الآلية اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اأمام جمل�س حق�ق االإن�سان 
يف 2013/10/24 حيث قدمت الدول امل�ساركة 173 ت��سية حظيت 126 ت��سية منها مب�افقة االأردن، ووعد بدرا�سة 13 ت��سية، كما مل حتظ 34 
ت��سية بالدعم، وقد اأعلنت اململكة عن ت�جه احلك�مة للت�سديق على االتفاقية الدولية حلماية جميع االأ�سخا�س من االختفاء الق�سري لعام 

2006. كما قدم االأردن تقريره ال�طني الثالث ل�سكرتارية االتفاقية الدولية لتغري املناخ الذي خ�س�سه لق�سية الن�ع االجتماعي.

3. يف �س�ء التزامه ال�سيا�سي والتنم�ي واأول�ياته ال�طنية، عمل االأردن �سمن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط ال�طنية، بتنفيذ برنامج 
االإ�سالحات التي ُترجمـــت علــــى اأر�س ال�اقــع اإلـــى جمم�عـــة مــــن االإجنازات بهدف تعزيز حقــ�ق االإن�ســـان منها:

ومت  واملدنية،  ال�سيا�سية  احلريات  عززت  الد�ست�ر؛  من  مادة   42 تعديل  على  ا�ستملت  والتي   2011 لعام  الد�ست�رية  التعديالت  3.اأ.  
التاأكيد على اأن االأ�سرة هي اأ�سا�س املجتمع، واأن القان�ن يحفظ كيانها ال�سرعي ويق�ي اأوا�سرها وقيمها، واأن القان�ن يحمي االأم�مة 
والطف�لة وال�سيخ�خة، ويرعى الن�سء وذوي االإعاقات ويحميهم من االإ�ساءة واال�ستغالل. وكما ا�ستملت التعديالت على اإن�ساء املحكمة 
الد�ست�ر،  النافذة، وحق تف�سري ن�س��س  واالأنظمة  الق�انني  د�ست�رية  بالطعن يف  املتعلقة  الق�سايا  النظر يف  بها  ليناط  الد�ست�رية 
وا�ستحدث درجتني من درجات التقا�سي يف الق�ساء االإداري، وعلى اإن�ساء الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب لت�سرف على العملية االنتخابية 

النيابية واأي انتخابات اأخرى واإدارتها يف كل مراحلها.

3.ب. �سدرت جمم�عة مـــــن الق�انيـــــن واالأنظمة، وجرى تعديل على العديد منها باجتاه تعزيز وحتقيق املزيد من احلماية حلقــــ�ق 
االإن�سان وحق�ق املراأة منـــــذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س حيث مت التعر�س لها يف التقرير كل يف جمال احلق الذي حتميه، ومن 
اأبرزهـا: قان�ن اجلمعيات املعدل رقم )22( ل�سنة 2009، قان�ن اأ�س�ل املحاكمات اجلزائية املعدل رقم )19( ل�سنة 2009، قان�ن مراكز 
االإ�سالح والتاأهيل املعدل رقم )12( ل�سنة 2009، قان�ن العمل املعدل رقم )26( ل�سنة 2010، قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية امل�ؤقت رقم )36( 
ل�سنة 2010، قان�ن العق�بات املعدل رقم )8( ل�سنة 2011، قان�ن االجتماعات العامة املعدل رقم )5( ل�سنة 2011، قان�ن البلديات رقم 
)13( ل�سنة 2011، قان�ن نقابة املعلمني االأردنيني رقم )14( ل�سنة 2011، قان�ن االنتخاب ملجل�س الن�اب املعدل رقم )25( ل�سنة 2012، 
قان�ن الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب رقم )11( ل�سنة 2012، قان�ن املحكمة الد�ست�رية رقم )15( ل�سنة 2012، قان�ن االأحزاب ال�سيا�سية 
رقم )16( ل�سنة 2012، قان�ن التنفيذ ال�سرعي ل�سنة 2013، قان�ن ال�سمان االجتماعي رقم )1( لعام 2014، وقان�ن الق�ساء االإداري 
رقم )27( ل�سنة 2014. ونظام اخلدمة املدنية رقم )82( ل�سنة 2013، نظام املركز ال�طني للعناية ب�سحة املراأة رقم )4( ل�سنة 2011، 
نظام ترخي�س دور رعاية امل�سنني واالأندية اخلا�سة بهم رقم )81( ل�سنة 2012، نظام مكاتب االإ�سالح والت�فيق االأ�سري رقم )17( 
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لعام 2013، نظام اإعفاءات االأ�سخا�س املع�قني رقم )14( ل�سنة 2013. ويجرى العمل على اإعداد م�ساريع لق�انني: االأحداث، حق�ق 
البلديات،  العمل،  املنزيل،  العنف  احلماية من  ال�سرعية،  املحاكمات  اأ�س�ل  لديها،  العامة  والنيابة  ال�سرعية  املحاكم  ت�سكيل  الطفل، 
والالمركزية، االنتخابات النيابية، حق�ق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، وقان�ن حلماية كبار ال�سن، وتعمل جمم�عة من منظمات املجتمع 
اإطاري للم�ساواة وحظر التمييز. ويعر�س على جمل�س االأمة جمم�عة من الق�انني املعدلة منها  اإعداد م�س�دة لقان�ن  املدين على 

قان�ن معدل لقان�ن التقاعد املدين، وقان�ن معدل لقان�ن العمل، وقان�ن االأحزاب ال�سيا�سية وغريها من الق�انني.

3.ج. لتعزيز التعاون ودعم تبادل املعارف واخلربات يف ر�سد مراعاة حق�ق االإن�سان وتنفيذ اإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة 
اال�ستثنائية الثالثة والع�سرين للجمعية العامة لالأمم املتحدة؛ يعمل املن�سق احلك�مي حلق�ق االإن�سان يف رئا�سة ال�زراء على تن�سيق 
اجله�د وزيادة التعاون واالت�سال احلك�مي مع املركز ال�طني حلق�ق االإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املعنية بحق�ق االإن�سان، وعلى ر�سد 
ومتابعة جميع التقارير واملالحظات ال�سادرة عن هذه امل�ؤ�س�سات. هذا ومت ت�سكيل جلنة ل�سياغة خطة وطنية �ساملة حلق�ق االإن�سان 
احلك�مي  واملن�سق  ال�سحفيني  ونقيب  االإن�سان  حلق�ق  العام  واملف��س  والراأي  الت�سريع  دي�ان  رئي�س  وع�س�ية  العدل  وزير  برئا�سة 
حلق�ق االإن�سان واالأمينة العامة للجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة والتي �ستعتمد نهجا ي�سمن م�ساركة فعالة ملنظمات املجتمع 
املدين وخا�سة املنظمات غري احلك�مية واملنظمات الن�سائية، ودورا رئي�سيا للم�ؤ�س�سات احلك�مية، مما ي�سكل فر�سة لت��سيع مفه�م 

امل�ساواة، ولتعزيز حق�ق الن�ساء وفر�سهن يف امل�ساركة يف التنمية امل�ستدامة. 

3.د. ي�سعى االأردن اإلى دمج الن�ع االجتماعي وتكاف�ؤ الفر�س يف خططه ال�طنية، حيث مت اإ�سراك اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون املراأة يف 
اإ�سراكها يف  اإلى  ال�قت احلايل، باالإ�سافة  التي تق�م احلك�مة ب��سعها يف  الع�سرية  الت�جيهية لكل من اخلطة االقت�سادية  اللجان 
جميع فرق العمل �سمن اخلطة االقت�سادية الع�سرية واخلطة ال�طنية مل�اجهة حتديات اللج�ء من دول اجل�ار. كما مت حتديد ما 

يخ�س ق�سايا الن�ع االجتماعي يف امل�ازنة العامة للدولة.

3.هـ. يق�م املركز ال�طني حلق�ق االإن�سان بدورة يف حماية حق�ق االإن�سان فه� يتمتع مب�جب القان�ن رقم )51( ل�سنة 2006 ب�سخ�سية 
اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل واإداري وا�ستقالل تام يف ممار�سة الفعاليات الفكرية وال�سيا�سية واالإن�سانية املتعلقة بحماية حق�ق االإن�سان 
ون�سر ثقافتها ومراقبة اأو�ساعها وتقدمي امل�س�رة وامل�ساعدة القان�نية ملحتاجيها، واتخاذ االإجراءات االإدارية والقان�نية الالزمة ملعاجلة 
ال�سكاوى املتعلقة باالنتهاكات والتجاوزات على حق�ق االإن�سان للحد منها ووقفها واإزالة اآثارها، واإعداد الدرا�سات واالأبحاث وت�فري 
املعل�مات وعقد الندوات والدورات التدريبية واإدارة احلمالت واإعالن امل�اقف واإ�سدار البيانات واملطب�عات واإعداد التقارير الالزمة. 

3.و. تعمل وحدة حق�ق املراأة يف املركز على ر�سد ومتابعة واقع حق�ق الن�ساء وتلقي طلبات امل�ساعدة وال�سكاوى من الن�ساء والهيئات 
الن�سائية من خالل؛ املقابلة ال�سخ�سية- التي احتلت املرتبة االأولى من بني و�سائل االت�سال- والفاك�س والربيد االإلكرتوين وال�سحف 
واخلط ال�ساخن، ويعمل على درا�سة ال�سكاوى وحتديد �سبل التعامل معها واإحالتها للجهات املخت�سة اأو املعاجلة املبا�سرة مع وحدة 
متابعة واإنهاء حاالت التجاوز مبختلف ال��سائل؛ مبا فيها العمل مع امل�ؤ�س�سات احلك�مية والهيئات ال�طنية ومنظمات املجتمع املدين، 
امل�ساعدة 80% و30% على  الن�ساء منها 29% و36%، ون�سبة طلبات  ا�ستقبل املركز عامي 2010 و2011 عدة �سكاوى كانت ن�سبة �سكاوى 

الت�ايل. ولتخفيف معاناة الن�ساء مت تدريب �سبكة محامني من �سباط االرتباط يف كافة املحافظات على ر�سد ال�سكاوى.

3.ز. كما يق�م املركز ال�طني حلق�ق االإن�سان بدوره بزيارات لدار ال�فاق االأ�سري ومراكز ذوي االإعاقة وكبار ال�سن والفتيات اجلانحات 
ومراكز االإي�اء والت�قيف ومراكز اإ�سالح وتاأهيل الن�ساء، ويقدم التقارير والت��سيات ل�زارتي التنمية االجتماعية والداخلية التي 
تبادر مبعاجلتها. اأ�سدر املركز تقريراً تناول »اأو�ساع الفتيات يف نزاع مع القان�ن وم�ائمتها مع املعايري الدولية واأ�سباب جن�حهن«، 
والتقرير الدوري االأول ح�ل »اأو�ساع امل�سنني يف اململكة يف اجل�انب القان�نية وال�سحية واالجتماعية« و«عمالة االأطفال من منظ�ر 
املراأة يف االتفاقيات  العنف م�س�ؤولية من؟«، و«العنف �سد  الن�ساء من  الت��سيات ح�ل »حماية  العديد من  االإن�سان«. واأ�سدر  حق�ق 
الدولية«، و«التحر�س اجلن�سي جرمية �سد االأخالق واالآداب العامة«، و«حق�ق الطفل والعنف �سد املراأة يف امل�اقع االإلكرتونية«. ونفذ 
برامج الت�عية يف مختلف احلق�ق املدنية وال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية جلميع فئات املجتمع ويف جميع املناطق؛ 
خا�سة الت�عية باتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف املدار�س واجلامعات والنقابات وال�زارات والدوائر احلك�مية 

وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
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“حق�ق  3.ح. وقد ا�ست�ساف املركز امل�ؤمتر الدويل احلادي ع�سر للجنة التن�سيق الدولية للم�ؤ�س�سات ال�طنية حلق�ق االإن�سان ح�ل 
االإن�سان للن�ساء والفتيات: تعزيز امل�ساواة على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي: دور امل�ؤ�س�سات ال�طنية حلق�ق االإن�سان” والذي عقد يف عمان 
من 5 الى7 ت�سرين ثاين 2012، وقد تبنى امل�ؤمتر بيان عمان وبرنامج عمل يت�سمن خطط العمل االإقليمية التي اأقرتها جمم�عات 
العمل االإقليمية للم�ؤ�س�سات ال�طنية حلق�ق االإن�سان؛ لتك�ن دلياًل اإجرائياً لعملها يف جمال حماية وتعزيز حق�ق الن�ساء والفتيات 
وامل�ساواة بني اجلن�سني. حتمل خطة العمل مهاماً محددة للم�ؤ�س�سات ال�طنية حلق�ق االإن�سان تتمثل يف: مراجعة الت�سريعات ال�طنية 
التي متيز �سد املراأة يف احلق�ق اأو يف املعاملة، ومراقبة ال�سيا�سات حتلياًل وتقييماً، ور�سد وت�ثيق انتهاكات حق�ق الن�ساء والعمل على 
اإزالتها، واإلزام احلك�مات بتطبيق التزاماتها املتعلقة بحق�ق املراأة على امل�ست�ى ال�طني والعاملي، وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات ال�طنية من 
خالل تعزيز التن�سيق بينها وبني كافة ال�سركاء الدوليني وال�طنيني، مبا يف ذلك ال�سراكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛ والتي بادرت 
لعقد اجتماعها التح�سريي للم�ؤمتر يف عمان على مدار ي�مي 4 و5 ت�سرين ثاين قبيل م�عد امل�ؤمتر الرئي�سي، وبعد االنتهاء من 
امل�ؤمتر قام املركز بن�سر “بيان عمان” على م�قعه االلكرتوين باللغتني العربية واالجنليزية ومن خالل مختلف و�سائل االإعالم. واأعد 
بر�س�ر تعريفي للبيان مت ت�زيعه على املجتمع املحلي من خالل تنفيذ 49 زيارة للمناطق النائية؛ حيث مت ر�سد وت�ثيق انتهاكات 

حق�ق الن�ساء، ورفع بذلك تقريرا ملجل�س ال�زراء والذي قام بتعميمه على ال�زارات واجلهات ذات العالقة.

3.ط. نفذ املركز ال�طني حلق�ق االإن�سان م�سروع تعزيز االإ�سالح االنتخابي لالنتخابات الربملانية والبلدية �سمن حملة “بامل�ساركة 
العامة يتحقق االإ�سالح” خالل عامي 2013 و2014، وقام بتنفيذ عدة زيارات للمخيمات لالطالع على اأو�ساع الالجئني ال�س�ريني، 
واأعد تقارير عن اأو�ساعهم االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، وقدم ت��سيات للجهات ذات العالقة لتح�سني ظروفهم املعي�سية. ونفذ 
م�سروع ح�ل تدريب املحامني على ا�ستخدام االتفاقيات الدولية يف جميع محافظات اململكة وذلك خالل عامي 2013 و2014، حيث مت 

التطرق اإلى اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة مع الرتكيز على حق�ق املراأة االقت�سادية واالجتماعية والثقافية. 

3.ي. وي�سارك املركز يف اأعمال املجل�س االقت�سادي واالجتماعي من خالل جلنة متكني املراأة االقت�سادي واالجتماعي، والتي تهدف 
الى ر�سم ال�سيا�سات العامة للجهات ذات العالقة لتمكني املراأة اقت�سادياً واجتماعياً من خالل التاأكيد على تنفيذ برامج ت�ع�ية تهدف 
الى رفع وعي املجتمع املحلي )الرجال والن�ساء( على اأهمية م�ساركة الن�ساء يف التنمية، مع الرتكيز على املناطق النائية. ومت اإ�سدار 
كتيب ح�ل حق�ق وواجبات املراأة النزيلة على ح�ساب م�سروع “املراأة النزيلة “ واملم�ل من هيئة االأمم املتحدة للمراأة والذي يهدف اإلى 

ت�عية النزيالت بحق�قهن وواجباتهن، ومت ت�زيع الكتيب على النزيالت يف مراكز االإ�سالح والتاأهيل.

3.ك. كما يق�م املركز باإعداد التقرير ال�سن�ي الأو�ساع حق�ق االإن�سان يف اململكة؛ والذي ير�سد انتهاكات حق�ق االإن�سان مبا فيها حق�ق 
الن�ساء واالأطفال وكبار ال�سن وذوي االإعاقة من جميع اجل�انب. 

4. �سكل جمل�س ال�زراء جلنة وزارية التخاذ االإجراءات الالزمة ملعاجلة املالحظات ال�اردة يف تقرير اأو�ساع حق�ق االإن�سان لعام 2012 ال�سادر 
عن املركز ال�طني جلق�ق االإن�سان برئا�سة وزير العدل، واأبدى اأع�ساء اللجنة الت��سيات واملالحظات املتعلقة باتخاذ اإجراءات قابلة للتحقيق 

ف�راً خا�سة واأن لدى االأردن ت�جها لدعم ق�سايا حق�ق االإن�سان.

5. اأن�ساأ املركز ال�طني حلق�ق االن�سان مر�سد وطني حلق�ق املراأة �سمن م�قعه االلكرتوين يف اأيار 2012 كاآلية م�ؤ�س�سية متخ�س�سة لر�سد 
ومتابعة اأو�ساع حق�ق الن�ساء؛ بالتعاون والتن�سيق مع كافة االأطراف ذات العالقة؛ �س�اء وا�سعي ال�سيا�سات اأو منفذيها، وذلك ا�ستجابة ملذكرة 
التفاهم اخلا�سة مبجابهة العنف �سد املراأة؛ امل�قعة بني املركز ووزارتي التنمية االجتماعية والداخلية، واإدارة حماية االأ�سرة واللجنة ال�طنية 

االأردنية ل�س�ؤون املراأة.

6. تقدم االأردن 23 مركز وفق تقرير التنمية الب�سرية لعام 2014؛ فقد احتل املرتبة 77 يف التقرير، بينما كان يحتل املرتبة 100 يف تقرير التنمية 
الب�سرية لعام 2013، اإال اأنه ي�اجه العديد من التحديات لالحتفاظ مب�ست�ى االإجنازات التي حتققت، والتي بداأت تتاأثر �سلباً بالهجرات الق�سرية 
املتتالية اإلى االأردن نتيجة لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني يف املنطقة املحيطة ودول اجل�ار، وكان اآخرها التهجري الق�سري لل�س�ريني الذين 
ي�ا�سل�ن اللج�ء منذ بداية االأزمة ال�س�رية عام 2011، فقد احت�سن االأردن اأكرث من 645 األف الأجيء من امل�سجلني ر�سميا لدى املف��سية العليا 
لالأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني، غالبيتهم من الن�ساء واالأطفال، ويزداد عددهم ي�ميا ب�سكل م�سطرد، مما كان له اأثر �سلبي على املجه�د 
التنم�ي للدولة، ونظرا لك�ن االأردن على اأعتاب حت�ل دمي�غرايف تاريخي يعرف بالفر�سة ال�سكانية - والتي تتميز باالنخفا�س اجل�هري 
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يف ن�سبة �سغار ال�سن من ال�سكان وتزايٍد كبرٍي يف ن�سبة ال�سكان يف االأعمار املنتجة، مما فر�س واقعا دمي�غرافيا ي�ؤثر بال�سرورة على امل�ساريع 
والربامج وخطط العمل املعدة، وانعكا�ساتها على تعديل االأول�يات ال�طنية، الى جانب الكلفة املالية الكبرية وحالة غري م�سب�قة من ال�سغ�ط 
على امل�ازنة العامة للدولة، وعلى البنية التحتية وامل�ارد االقت�سادية والقطاعات املرهقة وال�سحيحة اأ�ساًل، وزيادة االأعباء املالية وغري املالية 
للمحافظة على امل�ست�ى ال�سحي والتعليمي واالقت�سادي، حيث ي�اجه التعليم حتديات كبرية جراء ال�سغ�ط التي تتعر�س لها املدار�س خا�سة 
يف املناطق احلدودية جراء ازدحام ال�سف�ف اأو انخفا�س مدة احل�س�س يف املدار�س التي ا�سطرت اإلى اللج�ء اإلى نظام الفرتتني ال�ستيعاب اأكرب 
قدر ممكن من الالجئني ال�س�ريني يف �سن الدرا�سة، باالإ�سافة لتعر�س البنية التحتية القائمة ل�سغ�ط هائلة خا�سة يف �س�ء محدودية م�ارد 
الدولة عدا عن االآثار االجتماعية واالأ�سرية على املجتمعات امل�سيفة خا�سة يف املناطق ال�سمالية. وميكن اإجمال االآثار املرتتبة على ذلك بارتفاع 
يف اأج�ر امل�ساكن، مزاحمة ال�س�ريني لالأردنيني ومناف�ستهم يف فر�سة العمل املحدودة اأ�ساًل؛ وعلى وجه اخل�س��س فر�س العمل الفنية، زيادة 

ارتفاع معدالت اجلرمية، وزيادة ظاهرة الت�س�ل الذي ميار�سه 15% من غري االأردنيني اأغلبهم من ال�س�ريني، وغريها من االآثار.

7. ي�سكل التحدي االأكرب اأمام احلك�مة االأردنية والهيئات واملنظمات الدولية واالإن�سانية؛ اأن ربع عدد الالجئني يعي�س يف املخيمات، وي�ستقر 
نزوح لالجئني  اأكرب  ي�سهد  الذي  ال�سمال  اإقليم  الريفية خا�سة  واملناطق  املدن  - يف  لهم  اأولى  عب�ر  كنقطة   - املخيمات  منهم خارج  الباقي 
ال�س�ريني بن�سبة تبلغ 43% من جمم�ع الالجئني ال�س�ريني، مما ي�سكل عقبة اأمام حتديد وتقييم احتياجاتهم وت�فري اخلدمات الالزمة لهم.

8. تق�م احلك�مة االأردنية بتح�يل الالجئني ال�س�ريني الذين ي�ا�سل�ن دخ�ل االأردن عرب املعابر احلدودية غري الر�سمية من مراكز اال�ستقبال 
احلك�مية اإلى مخيم الزعرتي منذ اآب 2012، ويف كان�ن االأول من عام 2013 بداأت املف��سية العليا لالأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني عملية 

ت�سجيل منتظم م�سرتك مع احلك�مة يف مركز الت�سجيل والفح�س يف رباع ال�سرحان.

9. يعد مخيم الزعرتي، الذي ي�ست�عب حاليا ما يقرب من 115 األف الجئ ثاين اأكرب مخيم يف العامل، كما افتتح يف نهاية ني�سان 2014 مخيم 
مخيزن الغربية يف االأزرق ك�ساد�س مخيم جل�ء �س�ري يف اململكة بال�سراكة مع اإدارة �س�ؤون الالجئني ال�س�ريني التابعة ملديرية االأمن العام، 
وياأتي اإن�ساء هذا املخيم بهدف اال�ستعداد لتدفق الالجئني اجلدد، ياأخذ بعني االعتبار الدرو�س امل�ستفادة من مخيم الزعرتي يف ج�انب البنية 
التحتية والتنظيم والناحية االأمنية، مبا يف ذلك احلاجة اإلى الالمركزية واخلدمات لتح�سني �سالمة الن�ساء والفتيات، ولي�ست�عب 50 األف 
�سخ�س مع اإمكانية ت��سعته ال�ست�سافة ما ي�سل اإلى 130 الف �سخ�س، حيث �سيتم ا�ستقبال الالجئني ال�س�ريني مبا�سرة يف املخيم بعد عملية 
م�سانداً  مخيماً  ال�س�ريني  لالجئني  الفه�د  مريجب  مخيم  ويعترب  معاناتهم.  من  التخفيف  اأجل  من  ال�سرحان  رباع  منطقة  يف  ت�سجيلهم 
للمخيمات االأخرى حيث يقيم فيه 3851 الجئ معظمهم من الن�ساء واالأطفال وذوي االإعاقة واملر�سى، وه� ي�ستمل على مراكز حرفية، ومراكز 

تدريب مهنية، وعيادات طبية، ومدر�سة اأ�سا�سية، ومالعب.

10. تق�م ال�زارات وامل�ؤ�س�سات ال�طنية واملنظمات الدولية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ووكاالت االأمم املتحدة العاملة يف االأردن بدوٍر يف تقدمي 
اإدارة احلالة، وتقدمي اخلدمات الطبية  خدمات �ساملة ملنع العنف اجلن�سي املبني على الن�ع االجتماعي يف مخيمات الالجئني مبا يف ذلك 

والنف�سية والقان�نية للناجني من العنف. 

الن�ع  على  واملبني  اجلن�سي  بالعنف  املتعلقة  احلاالت  واإدارة  للتحديات  اأف�سل  لفهم  للبيانات؛  وحتليل  التقييمات  من  العديد  اأجريت   .11
االجتماعي الذي ي�اجه الن�ساء والفتيات والفتيان، حيث ي�سكل االعتداء اجل�سدي الق�سية االأبرز داخل جمتمع الالجئني ال�س�ريني، وه� ناجت 
يف الغالب عن زيادة الت�تر الناجم عما تعر�س�ا له من عنف جًراء ظروف اللج�ء. اإن العنف اجل�سدي من قبل االأزواج واالأقارب ه� من اأكرث 
اأن�اع العنف الذي يتم االإف�ساح عنه من قبل الالجئات ال�س�ريات، وتعترب حاالت العنف املنزيل هي االأكرث انت�ساراً واأقل اإف�ساحا عنه خا�سة 
للفتيات الل�اتي ترتاوح اأعمارهن بني 12- 18 �سنة نتيجة العادات والتقاليد وخ�س��سية العالقات االأ�سرية لالأ�سر ال�س�رية، وذلك وفق درا�سة 

اأجريت عام 2013 يف مخيم الزعرتي.

لديهم،  ال�سائدين  والعرف  للثقافة  يع�د  والذي  االأردن،  يف  ال�س�ريني  الالجئني  من  للعديد  ثقافياً  مقب�لة  ممار�سة  ه�  املبكر  الزواج   .12
ولظروف اللج�ء، واخللل يف البنية االجتماعية، وتدين م�ست�ى املعي�سة، وعدم قدرة ال�الدين على تاأمني احلماية واالأمن للفتيات، خا�سة واأن 
هناك اعتقاداً لدى ال�الدين اأن يف الزواج املبكر حماية للفتيات؛ اإ�سافة اإلى اأنه يقلل من العبء املايل على العائلة. ت�سري االإح�سائيات اإلى اأن 
2470 حالة زواج منها 502 حالة زواج اأطفال دون 18 �سنة متت بني ال�س�ريني بن�سبة تعادل 20% حتى نهاية 2013. اإن معظم عق�د الزواج املبكر 
للالجئني ال�س�ريني اأجريت و�سجلت يف �س�ريا، علما باأنه ال يتم ت�سجيل كافة عق�د زواج ال�س�ريني يف ال�سجالت الر�سمية كما ه� مطل�ب وفقا 
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ملا ين�س عليه القان�ن االأردين، يعزى ذلك اإما للتهرب من املتطلبات القان�نية الإمتام عق�د الزواج، اأو ل�سع�بة احل�س�ل على ال�ثائق املطل�بة 
الإمتام املعامالت، اأو ملا ي�ساع عن الكلف املالية لت�ثيق العق�د اأو اإجراءات اأمنية، مما يرتتب على عدم ت�ثيق عق�د الزواج م�سكالت وحتديات 
تتمثل يف عدم ت�ثيق احلق�ق الزوجية وت�ثيق ال�الدات والن�سب، مما ي�ستدعي بذل املزيد من اجلهد يف جمال الت�عية ومراجعة الت�سريعات 

واالإجراءات.

13. تتخذ تدابري محددة ملنع الزواج الق�سري واملبكر من خالل عقد جل�سات ت�عية مع قادة املجتمع املحلي واأولياء االأم�ر، واإ�سراك الفتيات 
اإن�ساء محكمة �سرعية يف مخيم الزعرتي، وافتتاح مكتب تابع ملحكمة املفرق ال�سرعية يف املخيم؛ وذلك  اإدارة ال�قاية. وقد مت  الالجئات يف 
لت�ثيق عق�د الزواج الإثبات الزواج، والن�سب، ولعدم ا�ستغالل الن�ساء. كما ا�ستحدثت دائرة االأح�ال املدنية مكتبا لها يف املخيم لت�ثيق ال�الدات، 
حيث منحت 3 اآالف �سهادة والدة الأبناء الالجئني ال�س�ريني. وتاأكيدا من احلك�مة االأردنية على ت�فري احلماية والرعاية للمراأة واالأطفال؛ 
فقد مت افتتاح فرع تابع الإدارة حماية االأ�سرة يف مخيم الزعرتي. واأن�ساأت فرقة العمل امل�سرتكة بني ال�كاالت املعنية، تهدف ب�سكل رئي�سي اإلى 
تنفيذ اإ�سرتاتيجية احلد من املخاطر والتخفيف من ع�اقب الزواج املبكر والق�سري. وقد افتتح يف ال�سليل �سمال �سرق االأردن »مركز االإر�ساد 
والدعم« خلدمة الن�ساء االأردنيات والالجئات ال�س�ريات للم�ساعدة يف جمال العنف القائم على الن�ع االجتماعي؛ وللك�سف عن االنتهاكات التي 

يتعر�سن لها، وتقدمي اخلدمات املنا�سبة.

للط�ارئ«،  امل�حدة  ال�طنية  العمل  »اإجراءات   2013 عام  يف  املعنية  وال�زارات  احلك�مية  غري  واملنظمات  املتحدة  االأمم  وكاالت  و�سعت   .14
ل�سمان اأن يتم منع العنف اجلن�سي املبني على الن�ع االجتماعي بفعالية والت�سدي له، ومبا يتما�سى مع املعايري الدولية. وتق�م املف��سية 
العليا ل�س�ؤون الالجئني باإعداد التقارير ل�سمان جمع البيانات وحتليلها وت�سجيلها. يتم االإف�ساح عن االغت�ساب واالعتداء اجلن�سي من قبل 
الن�ساء والفتيات كذلك من الرجال والفتيان الذين يطالب�ن بدورهم بخدمات احلماية، ووفق درا�سة تقييمية ملنظمة كري تفيد باأن 28% من 
ال�س�ريني كان اخل�ف من العنف مبا فيه العنف املبني على الن�ع االجتماعي من اأهم دواعي واأ�سباب اللج�ء، واأبدت الالجئات تخ�فهن من 
التعر�س للتحر�س اجلن�سي، كما اأن ال��سم االجتماعي واخل�ف من االأهل واملجتمع يك�ن عائقا اأمام االإف�ساح عن العنف اجلن�سي. من هنا 
برزت احلاجة اإلى املزيد من امل�ارد ل�سمان اإمكانية ت�فري اخلدمات املتخ�س�سة يف جميع امل�اقع يف االأردن، ذلك اأن ال�قاية واال�ستجابة للعنف 
اجلن�سي وغريه من اأ�سكال العنف القائم على الن�ع االجتماعي حتتاج اإلى االرتقاء بها، وو�سعها على االأول�ية من قبل املجتمع الدويل، مبا يف 
ذلك زيادة التم�يل والدعم جلعل اخلدمات يف متناول جميع الناجني من الن�ساء والفتيات الالجئات؛ مبن فيهم الفتيان والرجال وفقا ملبادئ 

عدم التمييز.

ال�سامل يف  التن�سيق  ال�طنية  وامل�ؤ�س�سات  الهيئات  بالتعاون مع  الن�ع االجتماعي  املبني على  العنف اجلن�سي  ب�ساأن  العامل  الفريق  15. ي�فر 
عدة جماالت )احلماية، واأن�سطة اال�ستجابة اأو الت�سدي( ويعمل على حت�سني ن�عية اخلدمات املقدمة للت�سدي للعنف بكافة اأ�سكاله وتعزيز 
ال�سيا�سات والت�سريعات املراعية حلق�ق االإن�سان، وعلى بناء قدرات اجلهات املعنية، اإال اأنه وعلى الرغم من ا�ستجابة القطاعات املتخ�س�سة فال 
تزال هناك �سع�بة ت�اجه م�سادر جمع املعل�مات عن الالجئني الذين يعي�س�ن مع املجتمعات امل�سيفة يف املناطق خارج املخيمات؛ احل�سرية 

والريفية.

16. يف وزارة التنمية االجتماعية؛ ا�ستقبلت دار ال�فاق االأ�سري 116 امراأة �س�رية عام 2013، وتعاملت دار رعاية الفتيات الر�سيفة مع 4 حاالت 
من الفتيات الالجئات ممن هن بحاجة للرعاية واحلماية. ويقدم »معهد العناية ب�سحة االأ�سرة« اخلدمات الطبية لالجئني ال�س�ريني؛ التي 
ت�سمل؛ الرعاية ال�سحية االأولية والثان�ية داخل العيادات وي�سمل؛ )الطب العام، الن�سائية، والتغذية، عيادة االأطفال، املخترب(، ورعاية ال�سحة 
االأ�سرة وغريها(، والت�سخي�س والتاأهيل لالأطفال ذوي  النفا�س، تقدمي و�سائل تنظيم  االإجنابية )متابعة ما قبل احلمل، متابعة احل�امل، 
االحتياجات اخلا�سة. باالإ�سافة اإلى عقد جل�سات م�س�رة فردية ح�ل ال�سحة االإجنابية، وتنظيم االأ�سرة، والعنف القائم على الن�ع االجتماعي. 

وتقدم ل�سحايا العنف االأ�سري والعنف املبني على الن�ع االجتماعي خدمات االإر�ساد القان�ين واالجتماعي والنف�سي والت�عية والتثقيف.

يقلل  ب�سكل  ال�سحية  املرافق  وت�سميم  العامة،  االأماكن  يف  االإ�ساءة  وحت�سني  املخيمات،  يف  االأمن  لتح�سني  النطاق  وا�سعة  جه�د  هناك   .17
املخاطر على امل�ست�ى االأمني واالجتماعي. ويعمل مقدمي اخلدمات على �سمان تاأمني امل�ساعدات الطبية والدعم النف�سي واحلماية وبناء 
قدرات مقدمي اخلدمات لالجئني الناجني من العنف اجلن�سي التي ت�سمل؛ التدريب على الرعاية ال�سحية ال�سريرية حلاالت االغت�ساب، 
مع تقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي، واحلماية ملن ال ماأوى لهم، واخلدمات القان�نية وال�قاية من العنف اجلن�سي. كما تقدم العديد من 
منظمات االأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات ال�طنية الدعم الإدارة حماية االأ�سرة ولل�سرطة والإدارة املخيمات ل�سمان حت�سني و�س�ل الالجئني للحماية.
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18. يف جمال اخلدمات املجتمعية يق�م فريق مك�ن من اأخ�سائيني بزيارات منزلية اأولية ملتابعة االأطفال ممن هم بدون معيل ومانح رعاية، مع 
تقدمي الدعم للعائالت الداعمة اأو الراعية لالأطفال، حيث قامت اجلهات احلك�مية ومنظمة الي�ني�سيف باإجراءات اإدماج 500 طفل �س�ري يف 
اأ�سر بديلة، اإ�سافة اإلى زيارات منزلية متخ�س�سة لتقدمي خدمات طبية وتثقيفية ح�ل العنف املبني على الن�ع االجتماعي وال�سحة االإجنابية. 
وينفذ م�سح ميداين للناجني من العنف املبني على الن�ع االجتماعي وال�سحة االإجنابية، باالإ�سافة اإلى بناء قدرات منظمات املجتمع املدين 
العاملة مع الالجئني ال�س�ريني ح�ل )ميثاق العمل املهني، ال�سحة االإجنابية، العنف اجلن�سي والعنف القائم على الن�ع االجتماعي، الالجئني 

وحاالت الط�ارئ، اخلدمات النف�سية االأولية والعناية بالناجني(.

19. تعاملت االأجهزة املخت�سة وخا�سة الع�سكرية واالأمنية بكفاءة عالية مع تط�رات تدفق الالجئني عرب احلدود الر�سمية وغري الر�سمية. 
ويف �سبيل متكني املف��سية العليا لالأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني من القيام ب�اجباتها؛ وقعت احلك�مة االأردنية عام 1998 مذكرة تفاهم 
مع املف��سية تت�سمن؛ تعريفا مل�سطلح الالجئ يتطابق مع تعريف الالجئ كما ورد باالتفاقية اخلا�سة بالالجئني لعام 1951، واإقراراً مببداأ 
عدم ج�از رد اأو طرد اأي الجئ باأي �س�رة عندما تك�ن حياته اأو حريته مهددتان، والذي يعترب الركيزة االأ�سا�سية لنظام احلماية لالجئ. هذا 
وتعمل املف��سية العليا لالأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئني ب�سراكة كاملة مع االأجهزة احلك�مية يف القيام ب�اجباتها. تت�سمن مذكرة التفاهم 
باالإ�سافة ملبداأ عدم الرد اأو الطرد؛ اال�ستجابة والتعاون حلاالت الط�ارئ عند حدوث حاالت تدفقات لالجئني على نطاق كبري، وال�سماح ملكتب 
املف��سية من مقابلة ملتم�سي اللج�ء، واإيجاد حل دائم لالجئ؛ اإما بالع�دة الط�عية لبلده االأم اأو باإعادة ت�طيده يف بلد ثالث، و�سمان حق�قه 
يف ممار�سة ال�سعائر الدينية، وعدم التمييز على اأي اأ�سا�س، وحقه يف التقا�سي واملع�نة الق�سائية وفق نف�س املعاملة التي يتمتع بها امل�اطن 
االأردين، والعمل وممار�سة املهن �سمن حدود القان�ن، واالإعفاء من غرامات االإقامة و�سريبة املغادرة، وهي بذلك تك�ن قد غطت جميع ما ورد 
يف االتفاقية. كما وقعت اململكة على االتفاقية العربية لتنظيم اأو�ساع الالجئني والتي ركزت على احرتام القان�ن الدويل اخلا�س بالالجئني. 

20. يق�م االأردن با�ستقبال الالجئني انطالقاً من التزامه الدويل واالإن�ساين، نيابًة عن املجتمع الدويل االأمر الذي ي�ستدعي �سرورة قيام 
االأخري بتحمل م�س�ؤولياته القان�نية واالأخالقية يف اإطار مبداأ تقا�سم االأعباء لتمكني اململكة من م�ا�سلة دورها االإن�ساين يف تقدمي اخلدمات 

لالجئني ال�س�ريني اإ�سافة لدعم املجتمعات املحلية امل�ست�سيفة لهم.
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الجزء الثاني

الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 
و�سع اململكة جتاه تنفيذ اأحكام اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة

الجزء األول 

املادتان الأولى والثانية: التمييز �سد املراأة وال�سيا�سات املتبعة للق�ساء على التمييز �سد املراأة

1. ح�ل ت��سية جلنة االتفاقية رقم )14(؛ باإدراج كلمة اجلن�س يف املادة ال�ساد�سة من الد�ست�ر، نكرر يف هذا املجال مبا ورد يف التقارير ال�سابقة، 
ون�سيف؛ اأن عدم ذكر اجلن�س يف هذه املادة ال يعد باأي �سكل من االأ�سكال اأ�سا�ساً للتمييز بني امل�اطنني، فكافة احلق�ق املن�س��س عليها بالد�ست�ر 
املمن�حة للذكر هي ذات احلق�ق املمن�حة لالأنثى، باالإ�سافة اإلى اأنه �سدر عن اللجنة امللكية لتعديل الد�ست�ر عام 2011 التاأكيد على اأن لفظ 
االأردنيني اأينما ورد ي�سمل املراأة والرجل دون متييز، وذلك يف اإطار مناق�سة املادة ال�ساد�سة من الد�ست�ر والتي تن�س على امل�ساواة وعدم التمييز 

بني االأردنيني. 

الت�سريع  يتجزاأ من  وتك�ن جزء ال  باالأول�ية  مبا�سر وحتظى  ب�سكل  االتفاقيات  رقم )12(؛ تطبق  االتفاقية  بت��سية جلنة  يتعلق  وفيما   .2
القان�ين، وتطبق  النا�سئة عن هذه االتفاقيات يف نظامه  االأردن الإنفاذ االلتزامات  الر�سمية، وي�سعى  بالت�سديق عليها ون�سرها يف اجلريدة 
كافة ال�سلطات اأحكامها مبا فيها الق�ساء فيما يعر�س عليه من منازعات، ووفقا لقرارات محكمة التمييز فاإن املعاهدات واالتفاقيات الدولية 
لها االأول�ية يف التطبيق، وقد اوعز رئي�س ال�زراء ب�سرورة اجراء عملية مراجعة �ساملة للت�سريعات والتي حتتاج الى م�اءمة مع االتفاقيات 

والعه�د وامل�اثيق الدولية حلق�ق االن�سان التي �سادقت عليها اململكة. 

3. مت ت�سكيل ملتقى الربملانيات االأردنيات عام 2013 والذي حدد اأول�ياته ب��سع اأجندة ت�سريعية لكل دورة برملانية حتدد فيها الق�انني ذات 
باملراأة  منها  يتعلق  ما  خا�سة  كافة  الت�سريعات  على  الالزمة  التعديالت  واإجراء  ومراجعة  وامل�اطنات،  امل�اطنني  احتياجات  لتلبي  االأول�ية 
وحق�ق االإن�سان مبا يحفظ حريات االأفراد وحق�قهم ويحقق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�س، واقرتاح قان�ن اإزالة جميع اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة، وتعديل قان�ن العق�بات باالأخ�س امل�اد املتعلقة بق�سايا الن�ساء.

4. وفيما يتعلق بالت��سيتني رقم )28( و)26( للجنة االتفاقية؛ وعن الق�ساة واملدعني العامني واملحامني ممن تلق�ا تدريبا على االتفاقية؛ 
عقدت وزارة العدل  ور�س عمل تدريبية ح�ل تطبيق االتفاقية يف النظام القان�ين ا�سرتك فيها 30 من الق�ساة واملدعني العامني واحلكام 
االإداريني و�سباط االأمن العام. و5 دورات لـ 70 من الق�ساة واملدعني العامني ح�ل التعديالت على قان�ن العق�بات.  وعام 2011 عقدت 76 دورة 
تدريبية يف م�ا�سيع بدائل عق�بة ال�سجن والتدريب بالتعاون مع فريق الدمج االأ�سري واملجتمعات املحلية. وعام 2012 عقدت 86 دورة ح�ل 
تعزيز النهج الت�ساركي يف احلد من العنف االأ�سري، والتدريب على الدليل االإر�سادي للمدعني العامني لتق�سي اجلرائم، وتطبيقات االتفاقيات 
الدولية حلق�ق االإن�سان يف املحاكم. وعقدت دائرة قا�سي الق�ساة ور�س عمل للق�ساة ال�سرعيني واأع�ان الق�ساء ال�سرعي يف جمال التعريف 
باالتفاقية حيث �سارك بها 90 قا�سيا ومائة من اأع�ان الق�ساء ال�سرعي يف مختلف اأقاليم اململكة يف العام 2013، ونفذ املجل�س ال�طني ل�س�ؤون 
االأ�سرة م�سروعا لتدريب محامني �سرعيني وكن�سيني على ت�ظيف االتفاقيات الدولية يف االإجراءات واملرافعات الق�سائية. كما اأقر يف اأيار 2013 
منهاج »االجتهاد الق�سائي يف تطبيق معايري حق�ق االإن�سان يف املحاكم العربية« يف االجتماع االإقليمي ملدراء املعاهد يف ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا. واعتمد املعهد الق�سائي كمرجعية للتدريب يف جمال حماية االأ�سرة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية، واأدخلت مادة العنف االأ�سري يف 
منهاج املعهد، وجرى التن�سيق مع املعهد لغايات التدريب على مفاهيم اجلن�س مل�ظفي الفئة العليا من الكادر االإداري يف وزارة العدل. واأعد 
منهاج متخ�س�س بعدالة االأحداث لتدري�سه لطلبة دبل�م الدرا�سات الق�سائية، واأعد دليل تدريبي ح�ل ق�سايا االأحداث لتك�ين قاعدة مدربني 

وطنية ون�اة للتدريب امل�ستمر.  

5. اأعدت اللجنة ال�طنية ل�س�ؤون املراأة بالتعاون مع اإحدى منظمات املجتمع املدين دليل ا�ستخدام �سيداو اأمام الق�ساء، وقد تبنت عدة منظمات 
جمتمع مدين هذا الدليل لرفع ق�سايا من�ذجية متعلقة بحق�ق االإن�سان وتطبيق االتفاقيات الدولية اأمام املحاكم من خالل املحامني الذين 

تلق�ا التدريب على ا�ستخدام الدليل؛ وال زالت تلك الق�سايا قيد النظر يف املحاكم.  



13

العر�س  وهتك  االغت�ساب  كجرائم  واجلن�سي؛  البدين  العنف  جرائم  على  العق�بات  �سدد   2011 ل�سنة  العق�بات  لقان�ن  املعدل  القان�ن   .6
واخلطــــف والتحر�س اجلن�ســـي. كما اأن الق�اعد القان�نية جترم كافة االأفعال التي ت�سكل عنفاً يرتكب �سد املراأة، وا�ستحدث القان�ن املادة 153 
مكررة �سددت العق�بة على مرتكبي جرائم تهريب االأ�سخا�س عرب احلدود، وجرائم الق�ادة واخلطف. واذا كان املحك�م عليهما بعق�بة احلب�س 
مدة ال تزيد على �سنتني؛ زوجني قبل وق�ع اجلرم فيج�ز للمحكمة بناًء على طلبهما ول�سبب مربر اأن تق�سي بتنفيذ العق�بة بحقهما على 
الت�ايل، وتدع� الئحة املطالب لعام 2013 تعديل القان�ن جلهة و�سع تعريف للتحر�س اجلن�سي، واإلغاء املادة 62 التي جتيز اأن�اع التاأديب التي 
ي�قعها ال�الدان باأوالدهم على نح� ال ي�سبب اإيذاًء اأو �سرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، ومراجعة امل�اد يف القان�ن التي تنط�ي على 

متييز �سد املراأة.

7. فيما يتعلق بجرمية االغت�ساب الزوجي؛ فقان�ن العق�بات يجرم كل اإيذاء ويعاقب عليه؛ مبا فيه اإيذاء الزوج البدين واجلن�سي والنف�سي 
املحاكم  وتعترب  االإيذاء،  جرائم  �سمن  مة  جمرَّ فهي  اأفعال  من  وغريها  اجلرح  اأو  كال�سرب  االإكراه  اأفعال  نتاج  اأن  القان�ن  ويعترب  لزوجته 
ال�سرعية امل�اقعة باالإكراه وباالإيذاء �سرراً ميكن الزوجة من املطالبة باإنهاء العالقة الزوجية، كما ميكنها من املطالبة باالأثر املايل املرتتب 

على االأذى اأو ال�سرر املادي.

8. وح�ل الت��سية رقم )28( للجنة االتفاقية؛ فيما ي�سمى اجلرائم املرتكبة بداعي االنتقام لل�سرف باإ�سافة املادة 345 مكررة لقان�ن العق�بات 
مت ا�ستبعاد ما ي�سمى اجلرائم املرتكبة بداعي االنتقام لل�سرف من اال�ستفادة من العذر املخفف ال�ارد يف املادتني )97( و)98( اإذا وقع الفعل 
على من مل يكمل اخلام�سة ع�سرة من عمره ذكراً كان اأو اأنثى، كما مل يتم االأخذ بالعذر املخفف خالل عامي 2010 و2011 وال يف اأي حكم من 
اأحكام املحاكم. وت�سري اح�سائيات قرارات املحاكم ال�سادرة يف ق�سايا القتل التي مت االدعاء فيها اأنها وقعت بدافع ال�سرف والتي مت االأخذ فيها 
باالأ�سباب املخففة؛ اأن العق�بة فيها مل تقل عن 10 �سن�ات. ويف عام 2013 نظرت املحاكم يف ع�سر ق�سايا مرتكبة بداعي ال�سرف �سدر احلكم يف 

اإحداها باالإعدام، ويف اأخرى 20 �سنة �سجن مع االأ�سغال ال�ساقة، وبقية الق�سايا ال زالت قيد النظر.

9. وح�ل الت��سية رقم )27( للجنة االتفاقية؛ قبل االأردن عند مناق�سة تقريره ال�طني الثاين الآلية اال�ستعرا�س الدوري ال�سامل اأمام جمل�س 
حق�ق االإن�سان يف 2013/10/24؛ اإلغاء املادة 308 من قان�ن العق�بات واإلغاء اأية ت�سريعات متيز �سد املراأة، كما ت�سمنت الئحة املطالب لعام 
2013 الت��سية باإلغاء املادة 308، وبادر 20 نائبا بتقدمي اقرتاح نهاية عام 2013 الإلغاء هذه املادة، وقد �سدرت الفت�ى رقم 2758 عن »جمل�س 
االإفتاء« بدائرة االفتاء العام جاء فيها؛ اأن تزويج املغت�سب ممن اغت�سبها مكافاأة له عن جرميته، وال يقر ذلك عرف وال �سرع وال قان�ن. ونفذ 
املجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة جل�سة نقا�سية �سمت عدد من املخت�سني من امل�ؤ�س�سات احلك�مية وغري احلك�مية ذات العالقة بحثت يف  اأثر 

زواج مرتكبي جرائم االعتداء على العر�س من ال�سحايا من جميع ج�انبها النف�سية واالجتماعية والقان�نية وال�سرعية. 

10. وب�ساأن اإن�ساء محكمة خا�سة بالعنف االأ�سري؛ مت الت��سع يف ا�ستحداث اأجنحة االأ�سرة يف جميع محاكم البداية يف اململكة والتي ت�سم قاعة 
اأ�س�ل  قان�ن  وال�سادر مب�جب  ل�سنة 2013  االأ�سري  والت�فيق  االإ�سالح  االأحداث. كما �سدر نظام مكاتب  بق�سايا  للنظر  محاكمة مخت�سة 
املحاكمات ال�سرعية؛ وبا�سرت بع�س املكاتب اأعمالها؛ االأمر الذي من �ساأنه اإيجاد معايري اإ�سافية حلماية الن�ساء من العنف و�سمان ح�س�لهن 
ال�دية  بالطرق  االأ�سرية  النزاعات  اإنهاء  بهدف  �سرعية  محكمة  كل  يف  االأ�سري  والت�فيق  االإ�سالح  مكتب  اإن�ساء  على  ون�س  حق�قهن،  على 
وبالت�عية والتثقيـف باحلق�ق وال�اجبات الزوجية وتقدمي االإر�ساد االأ�سري، ومب�جب النظام مت افتتاح مكتب اإ�سالح اأ�سري مركزي للنزاعات 
االأ�سرية العابرة للحدود )للزيجات املختلطة( ملحاولة اإنهاء النزاعات اإن وجدت بي�سر وطرق بديلة عن التقا�سي ما اأمكن، وقد جرى التعميم 

بذلك على �سفارات الدول من خالل وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني. 

11. وح�ل ت��سية اللجنة رقم )25( ما اإذا كانت امل�ساحلة االأ�سرية يف حاالت العنف املنزيل ت�ؤدي اإلى معاودة اإيذاء الن�ساء املعنفات؛ فاإن اإ�سقاط 
اأن يك�ن االإ�سقاط ممن ميلك هذا احلق واأن يك�ن يف حالة قان�نية تخ�له  احلق ال�سخ�سي يف بع�س اجلرائم يخف�س من العق�بة ب�سرط 
ممار�سته، كما اأن املحكمة هي من تقدر قيمة هذا االإ�سقاط واأثره على الفعل اجلرمي هذا من جانب، ومن جانب اآخر فقد مت اإعداد م�سروع 
قان�ن جديد للحماية من العنف االأ�سري من �ساأنه اأن يعالج هذا االأمر يف االأفعال التي حتدث �سمن نطاق االأ�سرة وميكن من حماية حقيقة 
لالأ�سرة ب�سكل عام واملراأة ب�سكل خا�س ويراعي كافة اجل�انب بهذا اخل�س��س كما اأن االإحالة اإلى اللجان املن�س��س عليها يف م�سروع القان�ن 
يتم مب�افقة الطرفني وب�سروط ت�سمن حماية حق املراأة.  كما اأن القان�ن ا�سرتط الرقابة الق�سائية على نتيجة اأعمال اللجنة امل�سكلة لل�اقعة 
برتا�سي الطرفني . وبخ�س��س التبليغ عن العنف فاإن عدة جهات تق�م على ا�ستقبال �سكاوى املعنفات كمكتب ال�سكاوى يف اللجنة ال�طنية 
االأردنية ل�س�ؤون املراأة، واملركز ال�طني حلق�ق االإن�سان، وتقدم منظمات املجتمع املدين امل�ساعدة القان�نية للمعنفات والرتافع يف ق�ساياهن 
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اأمام املحاكم. كما اأن احلق�ق املالية للمراأة واحلق يف البيت االأ�سري �س�اء وجد العنف اأم ال مكف�لة بحكم  قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية وكذلك 
اأ�س�ل املحاكمات  اأقر نظام مكاتب االإ�سالح والت�فيق  االأ�سري ل�سنة 2013 وال�سادر مب�جب قان�ن  . كما  املتعلقة باالأبناء  املعن�ية  حق�قها 

ال�سرعية وبا�سرت بع�س املكاتب اأعمالها االأمر الذي من �ساأنه اإيجاد معايري اإ�سافية حلماية املراأة من العنف و�سمان ح�س�لها على حق�قها.

12. وح�ل ت��سية جلنة االتفاقية رقم )10( ب�ساأن اإنفاذ قان�ن ج�ازات ال�سفر؛ فاإن القان�ن املعدل لقان�ن ج�ازات ال�سفر ل�سنة 2013، األغى 
املادة )12( والتي كانت ت�سرتط م�افقة الزوج اأو ال�يل على منح ج�از �سفر للزوجة، ون�س على منح ج�از �سفر دبل�ما�سي م�ستقل لزوج حامل 

ج�از ال�سفر الدبل�ما�سي. 

13. وفيما يتعلق بالت��سية رقم )26(؛ عن اإجراءات جمع بيانات عن العنف �سد الن�ساء والفتيات ب�سكل منهجي: تعاملت اإدارة حماية االأ�سرة  
مع حاالت العنف االأ�سري واالعتداء اجلن�سي من خالل البدء بنظام التتبع االآيل للحاالت �سمن م�سروع االأمتتة املنفذ من املجل�س ال�طني 
ل�س�ؤون االأ�سرة، ي�سمن ج�دة وا�ستجابة امل�ؤ�س�سات مقدمة اخلدمة لل�سحايا وللحاالت بال�سرعة املمكنة بنهج ت�ساركي يق�م على التن�سيق فيما 
بينها لتقرير ن�ع اخلدمات ال�اجب تقدميها وحتديد اأدوار وم�س�ؤوليات االأطراف امل�ساركة يف تقدمي خدمات �سم�لية وي�ؤ�س�س لقاعدة بيانات 
ال�سحة،  االجتماعية،  التنمية  ووزارات:  االأ�سرة،  حماية  اإدارة  بالنظام:  املرب�طة  اجلهات  اال�ستجابات.  وتقييم  ومتابعتها  احلاالت  لت�سجيل 
الرتبية والتعليم، وم�ؤ�س�سة نهر االأردن. تعاملت مكاتب اخلدمة االجتماعية يف االإدارة واأق�سامها باملحافظات عام 2013 مع 4746 حالة عنف 
اأ�سري، منها 2298 الأطفال دون 18 �سنة )1311 اإناث و987 ذك�ر(، و2448 الإناث بالغات، تبني اأن 79% و48.4% من احلاالت هم من فئات االإناث 
واالأطفال، مما ي�سري اإلى ارتباط العنف بجن�س الفرد و�سنه، وتعقد االإدارة دورات تدريبية ح�ل حق�ق االإن�سان وال�قاية من العنف املبني على 

الن�ع االجتماعي يف االأزمات واال�ستجابة له.

14. اأن�ساأ مكتب ال�سكاوى يف اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة عام 2009 قاعدة بيانات مح��سبة للتقارير الكمية والن�عية ح�ل �سكاوى 
من  ال�سريكة  اجلهات  مع  وربطها  القاعدة  حتديث  ومت  وطني،  اإح�ساء  �سجل  تاأ�سي�س  بهدف  املراأة  �سد  والتمييز  العنف  حاالت  عن  الن�ساء 
م�ؤ�س�سات ر�سمية واأهلية. وتق�د اللجنة �سن�يا فعاليات حملة 16 ي�ما ملناه�سة العنف �سد املراأة، وقد اأو�ست احلملة  لعام 2013 على م�ا�سلة 
العمل على تنقية الت�سريعات مما تبقى فيها من ن�س��س متييزية واالعرتاف القان�ين التام مب�اطنة الن�ساء، واأن يجري العمل بنهج متعدد 

االأبعاد ل�سمان حماية وتاأهيل الن�ساء �سحايا العنف، و�سمان حقهن يف ال��س�ل للعدالة.

15. اأطلق عام 2013 منتدى اآمنة الدميقراطي للن�ساء يف املجتمعات االنتقالية وحتت االحتالل بهدف حماية وم�ساندة الن�ساء والفتيات ل�سمان 
احلرية والعدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف ظل ق�انني حتمي احلق�ق واحلريات، ينبثق عن املنتدى منتديات محلية على م�ست�ى الدول ت�سم 
منظمات ن�س�ية وحق�قية ونا�سطني يف جمال حق�ق االإن�سان، �سرتكز ا�سرتاتيجية عمل املنتدى على الر�سد والت�ثيق للعنف واالنتهاكات �سد 
الن�ساء من خالل بناء وحدات متخ�س�سة يف كل بلد �سريكة فيه مبا فيها االأردن؛ وبناء قدرات الفعاليات الن�سائية والنا�سطة واإطالق حمالت 

اإعالمية م��سعة وم�ؤثرة، حيث �ستطلق حملة ح�ل م��س�ع تزويج القا�سرات واحلملة الثانية ا�ستهداف الن�ساء كاأدوات حرب.

16. تقدم االأونروا  من خالل م�سروع نظام التعامل مع العنف املبني على الن�ع االجتماعي؛ اخلدمة املجانية لالجئات الفل�سطينيات وت�ستقبل 
االأطفال والرجال املعنفني؛ فقد خ�س�ست ودربت فرق عمل للتعامل مع احلاالت من ك�ادر ق�سم االإغاثة واخلدمات االجتماعية املت�اجدة يف 
املخيمات؛ وتتك�ن من م�ظفي دوائر ال�سحة والتعليم واالإغاثة واخلدمات االجتماعية ومتط�عني من مركزي الربامج الن�سائية والتاأهيل، 
وتقدم اأق�سام االأونروا امل�ساعدة للحاالت وخدمات اال�ست�سارات القان�نية واالجتماعية والنف�سية والتمثيل القان�ين اأو ت�فري املاأوى واملتابعة 
من خالل الزيارات املنزلية واخلدمات الطبية االأولية واال�ست�سارة فيما يتعلق بال�سحة االإجنابية وغريها. مت التعامل مع ما يزيد عن 220 
حالة عنف منذ بداية عام 2013، ح�سلت ما يزيد عن 150 حالة على خدمات متن�عة اأو التح�يل اإلى اجلهات املتعاونة معها. وتتن�ع احلاالت 
املكت�سفة كالتايل: االإ�ساءة اجل�سدية 68% الزواج املبكر/الق�سري 7% التهديد بالقتل 8% احلرمان من ت�فري امل�ارد اأو الفر�س واخلدمات %11 

االإ�ساءة اجلن�سية 13% والنف�سية 44% واالإهمال 15% )مع مالحظة اإمكانية تعر�س الفرد لعدة اأن�اع من العنف(.
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املادة الثالثة: التدابري املتخذة لكفالة تطور وتقدم املراأة الكاملني 

17. اأعدت اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة  االإ�سرتاتيجية ال�طنية للمراأة )2013-2017( باأ�سل�ب ت�ساركي مع مختلف اجلهات املعنية 
االأهداف  من  جمم�عة  ت�سمنت   ،2013 الثاين   كان�ن  يف  ال�زراء  جمل�س  عليها  و�سادق  املدين،  املجتمع  م�ؤ�س�سات  ومع  وجغرافيا  قطاعيا 
لتحقيقها واالإجراءات ال�اجب اتخاذها لكل مح�ر فيها، وعممت على كافة اجلهات ملبا�سرة العمل مب�جبها. كما تعد اللجنة اخلطة ال�طنية 
لتفعيل القرار 1325 املراأة واالأمن وال�سالم والقرارات الالحقة، لرت�سل ملجل�س ال�زراء الإقرارها ولتعميمها على اجلهات املعنية ملبا�سرة العمل 

مب�جبها وحتقيق ما يرد فيها من اأهداف.

18. لتفعيل مبادئ احل�كمة امل�ؤ�س�سية والتي هي من �سمات احلكم الر�سيد؛ قامت احلك�مة االأردنية بت�سكيل اللجنة العليا للنزاهة ال�طنية عام 
2012 من نخبة من املخت�سني برئا�سة رئي�س ال�زراء، بهدف و�سع منظ�مة للنزاهة، يتم خاللها التفاهم على مفه�م تعزيز النزاهة وال�سفافية 
اأي هدر فيه، وتعزيز  اإدارة املال العام وو�سع ال�س�ابط التي متنع  اأم القطاع اخلا�س، مبا ي�سمن  اأكان ذلك يف القطاع العام  وامل�ساءلة �س�اء 
اإجراءات ال�سفافية وامل�ساءلة يف القطاع العام يف كل املجاالت املختلفة، ومتكني اأجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها امل�ؤ�س�سية لردع ومكافحة الف�ساد 
وتعزيز مبادئ احل�كمة الر�سيدة داخل القطاع العام، باالإ�سافة اإلى تط�ير االأطر التي تنظم العالقة الت�ساركية بني القطاعني العام واخلا�س.

الت�سبيك مع  لتعزيز   2013 عام  املراأة  ت�ا�سل ومتكني  للتنمية وحدة  الثاين  امللك عبدا هلل  االأردن/�سندوق  كلنا  �سباب  هيئة  ا�ستحدثت   .19
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛ للعمل على دعم امل�ساركة االقت�سادية وال�سيا�سية الن�س�ية، وت�فري فر�س اقت�سادية داعمة للمراأة، وتعزيز دور الفتاة 
ذات االإعاقة. وتعقد �سابطات ارتباط املراأة يف الهيئة - بعد تاأهليهن بربنامج تدريب مدربني يف جمال االإر�ساد االأ�سري - دورات ت�عية يف 

جمتمعاتهن املحلية عن اأهمية دور الفتاة وتر�سيخ مكانتها يف عملية �سنع القرار وكذلك الق�سايا التي مت�س املجتمع. 

اإتاحة �سبل العالج واحلماية الفعالة للن�ساء والفتيات �سحايا العنف ينفذ برنامج الرعاية امل�ساحبة والرعاية الالحقة �سمن  20. ل�سمان 
م�سروع “دعم امل�ؤ�س�سات العقابية يف االأردن”، الذي مت جتربته وتط�يره وحتديثه يف بع�س مراكز االإ�سالح والتاأهيل اخلا�سة بالن�ساء بالتعاون 
مع اإدارة مراكز االإ�سالح والتاأهيل ومنظمات املجتمع املدين، بهدف اإعداد النزيالت الالتي اأ�سرفن على اإنهاء مدة محك�ميتهن لالإفراج عنهن 

ومتابعة اإعادة اإدماجهن يف املجتمع، وتنظيم الرعاية الالحقة.

املناخي”  والتغري  االجتماعي  للن�ع  التدريبي  االأردن” و”الدليل  يف  املناخي  والتغري  االجتماعي  الن�ع  عمل  “خطة   2011 عام  اأطلقت   .21
بالتعاون ما بني اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة ووزارة البيئة واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة، كما خ�س�س االأردن التقرير ال�طني 

الثالث املقدم ل�سكرتارية االتفاقية الدولية للتغري املناخي “لق�سية الن�ع االجتماعي”.

املادة الرابعة: التدابري الإيجابية املوؤقتة لتعجيل امل�ساواة 
22. لتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء خ�س�س قان�ن االنتخاب ملجل�س الن�اب ل�سنة 2012 للن�ساء 15 مقعدا باالإ�سافة للمقاعد التي يح�سلن 
اإلى  اأو املحلية. ورفع قان�ن البلديات لعام 2011 الن�سبة املخ�س�سة للن�ساء يف املجال�س البلدية من %20  عليها يف الدوائر االنتخابية العامة 
25% مما اأ�سفر عن ف�زهن بن�سبة 35.9% يف انتخابات عام 2013، ون�س قان�ن االأحزاب ال�سيا�سية لعام 2012 اأن ال تقل ن�سبة الن�ساء الع�س�ات 
امل�ؤ�س�سات يف احلزب عن 10%، ومتت مراعاة م�ساركة الن�ساء عند ت�سكيل اللجان والهيئات؛ فقد �ساركت خم�س �سيدات يف جلنة احل�ار ال�طني 

القرتاح قان�ن انتخاب ملجل�س الن�اب وقان�ن لالأحزاب، و�سيدة يف اللجنة امللكية لتعزيز منظ�مة النزاهة ال�طنية. 

لت�سهيل  املجاالت  كافة  يف  امل�ؤهلة  الن�سائية  باخلربات  للتعريف  هي«  »من  بيانات  قاعدة  املراأة  ل�س�ؤون  االأردنية  ال�طنية  اللجنة  اأن�ساأت   .23
تر�سيحهن ولتعيينهن يف الهيئات وال�ظائف العامة. ولتعزيز العدالة وتكاف�ؤ الفر�س عقدت اللجنة عام 2013 ور�س عمل الأع�ساء جمل�س االأمة 
يف عدة جماالت منها: عر�س لالئحة املطالب للعام 2013، امل�ازنة امل�ستجيبة للن�ع االجتماعي؛ الت�عية ح�ل االتفاقية واالتفاقيات الدولية 
حلق�ق االإن�سان واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 امل�ساواة باالأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل ورقم 111 امل�ساواة يف اال�ستخدام واملهنة 

والتعديالت املطل�بة على قان�ن العمل. 

املراأة والدفاع عن حق�ق  الن�اب مديرية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين عام 2012 يتبع لها ق�سم »منظمات  العامة ملجل�س  ا�ستحدثت االأمانة   .24
االإن�سان« وفق خطة حددت مهام الق�سم يف اأر�سفة وتدوين البيانات واملعل�مات املعنية باملراأة وحق�ق االإن�سان لت�سكل قاعدة معل�ماتية وللت�ا�سل 

وتبادل اخلربات مع الربملانات واجلمعيات واملنظمات الدولية واإن�ساء �سفحة الت�ا�سل االجتماعي. 
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اأعداد املتقدمني ح�ايل 2.79  25. با�ستعرا�س خ�سائ�س طلبات الت�ظيف واملعينني يف القطاع العام للفرتة )2000-2012( يالحظ ت�ساعف 
مرة لالإناث و 3.18مرة للذك�ر، بلغ جمم�ع املعينني 118827 معيناً مبت��سط �سن�ي ح�ايل 9 االف معني تت�زع بالت�ساوي تقريبا بني الذك�ر 
املعينني لعام 2012 من اجلامعيات 48% وحملة  املعينات من جمم�ع  االإناث  االإناث. بلغت ن�سبة  اأف�سلية ب�سيطة ل�سالح  واالإناث؛ مع وج�د 
الدبل�م61%، وهذا يتفق مع التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني اجلن�سني. وعني يف ال�ظيفة العامة من ذوي االإعاقة 54 من الذك�ر و79 من االإناث، 
ويراعي دي�ان اخلدمة املدنية عند التعيني يف ال�ظيفة العامة احلاالت االإن�سانية، وقد حظيت االإناث بالن�سبة االأعلى بن�سبة بلغت 79.8% من 
جمم�ع املعينني. وعلى هام�س ت�قيع الدي�ان التفاقية مع جمعية االأ�سر التنم�ية عام 2012 فقد مت فتح نافذة مل�سروع ازدهار اأحد م�ساريع 
اجلمعية املعنية بتمكني املراأة االأقل حظاً اقت�سادياً واجتماعياً وتعليمياً، بت�فري فر�س عمل تدريبية ت�ائم حاجات �س�ق العمل حيث مت ت�فري 

فر�س عمل وتعيني 350 متدربة. 

املادة اخلام�سة: تعديل الأمناط الجتماعية والثقافية القائمة على فكرة تفوق اأو دونية اأحد اجلن�سني

26. اأن�سئ يف جامعة الريم�ك مركز درا�سات املراأة عام 2011، اإ�سافة ملركز درا�سات املراأة يف اجلامعة االأردنية، يهدف الإجراء درا�سات متخ�س�سة 
ح�ل ق�سايا املراأة وما ينبثق عن هذه الدرا�سات من برامج ت�عية وتدريب. ومبنا�سبة اإجراء االنتخابات البلدية اأعد املركز برنامج تدريبي 
للن�ساء ع�س�ات املجال�س البلدية املنتخبات يف جمال التمكني الذاتي واالإداري والقيادة وامل�ساركة ال�سيا�سية لت�سارك به 160 �سيدة؛ بداأ العمل 
برنامج  ونظم  التط�عي،  العمل  ثقافة  تر�سيخ  امل�ؤ�س�سية يف  والتعليمية  االأ�سرية  التن�سئة  دور  بحثية ح�ل  درا�سة  واأجرى   .2013/12 فيه يف 

تدريبي للفتيات على اللياقة البدنية.

27. ت�سجع احلك�مة االأردنية و�سائل االإعالم لتلعب دورا يف ر�سم �س�رة اإيجابية للن�ساء والق�ساء على الق�الب النمطية التقليدية من خالل 
برامج متخ�س�سة، بحيث ت�سارك فيها الن�ساء يف مقابالت وندوات اإعالمية تناق�س الق�سايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية والثقافية، 
االإعالم  و�سائل  يف  املطروحة  املراأة  ق�سايا  ح�ل  م�ا�سيع   )www.women.jo( املراأة  ل�س�ؤون  االأردنية  ال�طنية  اللجنة  م�قع  وين�سر 
مبادرات  واأطلقت  لل�سباب،  امل�جهة  الربامج  على  والرتكيز  والتنمية  املراأة  ق�سايا  وطرح  ملعاجلة  النا�س  فرح  اإذاعة  اأن�ساأت  كما  املختلفة. 
املعهد  ومناهج  برامج  يف  االجتماعي  الن�ع  بعد  اإدماج  يتم  االأردين  االإعالم  معهد  مع  وبالتعاون  للمراأة،  امل�ساند  االإعالم  كجائزة  ت�سجيعية 
العربية.  باللغة  الن�ع االجتماعي يف ممار�ستهم للمهنة. وعينت امراأة رئي�سة حترير �سحيفة ي�مية  وتدريب االإعالميني على مراعاة بعد 
وتنتهج وزارات التنمية االجتماعية وال�سحة والعمل والرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سة نهر االأردن �سيا�سة اإعالمية �ساملة تركز على و�سائل االإعالم 
اجتاهات  اإلى  الن�ساء  نح�  ال�سلبية  االجتاهات  لتغيري  املحلية  واملجتمعات  واجلامعات  املدار�س  لطالب  م�جهة  محا�سرات  وتعقد  املختلفة، 
باحل�س�ر  االإ�ساءة  ب�ق�ع  التبليغ  وطرق  امل�اقف  واحت�اء  اأنف�سهن  عن  الدفاع  من  متكنهن  التي  املهارات  والفتيات  الن�ساء  وتعليم  اإيجابية، 
�سخ�سيا لالإدارة واملراكز االأمنية وغريها من ال��سائل. كما يق�م املجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة بتفعيل دور �سبكة االإعالميني حلماية االأ�سرة 

من العنف من اأجل ك�سب الدعم والتاأييد لق�سايا حماية االأ�سرة. 

28. تنفذ وزارة الرتبية والتعليم جمم�عة من االأن�سطة الالمنهجية جلميع الطلبة والك�ادر التعليمية للت�عية بقيم ومبادئ حق�ق االإن�سان، 
على  اجلن�سني  من  الطلبة  لتدريب  مب�ساريع  املدين  املجتمع  م�ؤ�س�سات  �ساهمت  كما  املدار�س.  مختلف  يف  االجتماعي  الن�ع  مفه�م  واإدماج 
املمار�سات وال�سل�ك االإيجابي وكانت هناك ق�س�س جناح كثرية. كما تت�سمن املناهج املدر�سية مفاهيم خا�سة بالتكافل االأ�سري وتنظيم االأ�سرة 
واالآثار املرتتبة على ذلك، ويتم الق�ساء على اأي مفه�م منطي عن دور الرجل واملراأة يف جميع م�ست�يات التعليم واأ�سكاله عن طريق ت�سجيع 
التعليم املختلط وغريه من اأن�اع التعليم، وقد ت�سمنت خطة عمل احلك�مة لالأع�ام )2013-2016(؛ تط�ير املناهج والكتب املدر�سية لتتالءم 
مع احلاجات املتغرية للفـرد واملجتمع، ومتابعة اإدخال املفاهيم الرتب�ية املعا�سرة �سمن املناهج، كالرتبية ال�سحية وال�سكانية والبيئية واملهنية، 
اإبراز �ســ�رة مت�ازنة لالأ�سرة ب�سكـل عام، وللمراأة ب�سكل خا�س. كما تلتزم وزارة الرتبية والتعليم بت�خي العدالة والتكاف�ؤ بني  والعمل على 
اجلن�سني مبنح الفر�س لكال اجلن�سني يف التعليم وت�سمني منظ�ر الن�ع االجتماعي يف خططها وا�سرتاتيجياتها واإدخال املفاهيم املعا�سرة 
مثل الرتبية ال�سكانية، الن�ع اأالجتماعي، حماية الطفل من االإ�ساءة وحق�ق االإن�سان يف مناهجها؛ لتمكني الطلبة من التعامل ب�سكل بناء مع 
امل�ؤ�س�سات واملنظمات ذات العالقة - يف  الن�احي االجتماعية والثقافية واالقت�سادية وال�سيا�سية، ولالإ�سـهام - بالتعاون والعمل امل�سرتك مع 
بناء جمتمع معا�سر منفتح على الثقافات العاملية واإك�سابهم �سل�كيات واجتاهات اإيجابية يف حياتهم الي�مية تاأكيدا ملا جاء يف قان�ن الرتبية 

والتعليم وم�ؤمترات التط�ير الرتب�ي.
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29. يتم التعامل يف اإدارة حماية االأ�سرة بال�سراكة مع وزارة التنمية االجتماعية مع حاالت العنف؛ بال�سرية واخل�س��سية من قبل م�ظفني 
مخت�سني م�ؤهلني من الناحية االجتماعية والنف�سية والطبية واالإدارية. فقد اأن�ساأت ال�زارة مكاتب للخدمة االجتماعية تقدم خدمة العيادات 
الطبية، للطب ال�سرعي والنف�سي بالتعاون مع وزارة ال�سحة. تتلقى حاالت العنف االأ�سري هذه اخلدمات يف اأق�سام احلماية يف معظم محافظات 
النف�سي  الدعم  تقدم  والعمر. كما  وامل�سنفة ح�سب اجلن�س  املتخ�س�سة  يقدم جميع اخلدمات  اآمن متكامل  ماأوى ومكان  اململكة، مع ت�فري 
واالجتماعي، التاأهيل االأ�سري، الدعم والتمكني االقت�سادي، التعليم والتدريب، اجل�انب الرتفيهية والريا�سية والثقافية، والدعم القان�ين 
وال�سحي من خالل دار رعاية الفتيات الر�سيفة ودار اليافعات يف عمان التي تعمل على تاأهيل من اأكملن 18 عاما اجتماعيا واأكادمييا وترب�يا 

ليتحملن امل�س�ؤولية.

30. تعمل دار ال�فاق االأ�سري كمركز للخدمات املتكاملة ملجابهة لعنف االأ�سري مبنهجية عمل مبتكرة تتيح لل�سحايا واأ�سرهم االلتقاء بفريق 
اآن واحد على ك�سر حلقة العنف  م�ؤهل متعدد التخ�س�سات من اجلهات مقدمة اخلدمة ذات العالقة مل�ساعدة ال�سحايا ومرتكبي العنف يف 
االأ�سري وحماية االأبناء من االآثار ال�سلبية الناجتة، وبناء عالقات اأ�سرية �سليمة حتقق االأمن االجتماعي، وقد ح�سلت الدار عام 2013 على 
اجلائزة التي متنحها االأمم املتحدة يف جمال اخلدمة العامة على م�ست�ى حماية املراأة، وت�سمل خدمات الدار املتكاملة على خدمة اال�ست�سافة، 
876 حالة  لت�ستقبل  الدار  ت��سعة  الت�عية، ومت  ال�سرطية،  والقان�نية،  العالجية  الطبية  النف�سي، اخلدمات  االر�ساد  االجتماعية،  اخلدمات 
ن�سبة االف�ساح عن  �س�رية - مما يعك�س رفع  التنمية االجتماعية منهن 95 الجئة  ُمّحَ�لة من وزارة  يرافقهن 165 طفال حتى بداية 2014 
العنف– وت�ستقبل الدار جميع احلاالت املح�لة من اإدارة حماية االأ�سرة اأو مديريات التنمية العاملة بامليدان بغ�س النظر عن جن�سية املنتفعة. 
ويعد ا�ستحداث دار لل�فاق االأ�سري �سمن اإقليم ال�سمال الذي ي�سهد اأكرب نزوح لالجئني ال�س�ريني بن�سبة 43%؛ ت�سكل ن�سبة الن�ساء منها %48 
بدعم من الي�ني�سيف اإجنازاً ل�زارة التنمية االجتماعية لعام 2014. اإ�سافة لربنامج حماية الفتيات املتغيبات عن االأ�سر من ال�ق�ع �سحايا 
للعنف واالإ�ساءة ب�قف حت�يلهن اإلى مراكز اال�سالح والتاأهيل وا�ستقبالهن يف دار ال�فاق االأ�سري والعمل مع االأ�سرة بتقدمي االإر�ساد والت�عية 

واإعادة العالقات مع االأ�سرة، وامل�ساهمة يف حل امل�ساكل االجتماعية التي تنتج عن التغيب واأخذ ال�سمانات القان�نية الالزمة.

31. ترعى وزارة التنمية االجتماعية 330 م�سناً يف دور رعاية امل�سنني و2000 من االأ�سخا�س املع�قني باملراكز االإي�ائية والنهارية، واأعدت درا�سات 
اإعفاء جمركي ل 10933 �سخ�ساً من ذوي االإعاقة. وقد �سجلت 367 جمعية يف عام 2013 يف �سجل اجلمعيات بينها 208 جمعية خريية لريتفع 

العدد اإلى 2481 جمعية، وتقدم ال�زارة الدعم املادي لبع�س اجلمعيات.

32. افتتح املجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة بالتعاون مع جمعية محلية عام 2012 مركز لالإر�ساد االأ�سري يف منطقة معان جن�ب االأردن بهدف 
تقدمي اال�ست�سارات االأ�سرية والنف�سية والزواجية التي ت�سهم يف احلد من امل�ساكل التي ت�اجه اأفراد االأ�سرة، ا�ستقبل املركز 100 حالة منذ بداية 
العام 2013 معظمها من ال�سيدات حيث تقدم اخلدمات االإر�سادية ح�ل العالقة بني اأفراد االأ�سرة. كما يق�م املجل�س بتن�سيق وت�جيه جه�د 

امل�ؤ�س�سات ال�طنية العامة واالأهلية املعنية بحماية االأ�سرة من العنف بكافة �س�ره واأ�سكاله، ومتكينها من القيام بدورها يف متا�سك املجتمع.

املراأة يف احلياة  دور  اأهمية  ركز على  �سابة،  التن�يري يف عامي 2010 و2012 مب�ساركة 2500  للفكر  لل�سباب م�ؤمتراً  االأعلى  املجل�س  اأقام   .33
اإ�سافة  ال�سابات،  مراكز  مب�ساركة  احل�ار  واأدب  املراأة  �سد  العنف  ح�ل  ور�س  وعقدت  واالعتدال،  ال��سطية  �سمن  االأ�سرة  بناء  ويف  واملجتمع 
اإلى عقد مديرية الت�جيه ال�طني ور�س عمل ح�ل دور املراأة يف االإعالم والبيئة واملهارات الالزمة يف اتخاذ القرار مب�ساركة 2000 فتاة من 

اجلامعات، واأقام مركز اإعداد القادة خالل عام 2013 دورة متخ�س�سة ح�ل التمكني القيادي للمراأة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

34. ان�سمت اململكة االأردنية الها�سمية يف �سباط 2014 ر�سميا الأكرث من 61 دولة اإ�سافة اإلى االحتاد االأوروبي ملبادرة االأمم املتحدة لاللتزام 
بالق�ساء على العنف �سد املراأة تاأكيدا منه على االلتزام بذلك وو�سعه على راأ�س اأول�ياته، و�ستتخذ خط�ات حقيقية ت�سمل اإ�سالحات لتح�سني 
البيئة الت�سريعية وتط�ير اآليات ت�فر املعل�مات ح�ل مدى انت�سار هذه الظاهرة، واإعداد ا�سرتاتيجية للق�ساء على العنف �سد املراأة، وا�ستجابة 
لذلك اأعدت وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع اللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة االإ�سرتاتيجية ال�طنية ملناه�سة العنف املبني على 

الن�ع االجتماعي )2014-2017(، �سيتم و�سع خطة عمل تنفيذية لها ت�ستمل على اأن�سطة ت�ستهدف الن�ساء والرجال.
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الجزء الثاني

املادة ال�ساد�سة: الجتار بالب�سر 

35. باالإ�سارة ملالحظة جلنة االتفاقية رقم )29(؛ من اأن القان�ن ال يعرف ب�سكل كاف االجتار بالب�سر، لقد عرفت املادة 3 من قان�ن منع االجتار 
بالب�سر؛ جرائم االجتار بالب�سر مبا يتفق مع املعايري الدولية. كما اأطلقت اال�سرتاتيجية ال�طنية ملنع االجتار بالب�سر )2010-2013( وو�سعت 
اآليات منا�سبة جلمع املعل�مات ح�لها. ت�سمنت اال�سرتاتيجية عدة محاور، ي�سمل  لها خطة عمل مرنة للتكيف مع هذه اجلرمية، واأوجدت 
مح�ر ال�قاية؛ ر�سم �سيا�سات �ساملة للجرمية ون�سر ال�عي والتدريب التخ�س�سي. وي�سمل مح�ر احلماية؛ تعزيز و�سائل التعرف على ال�سحايا 
واملت�سررين من اجلرمية وحمايتهم ودعمهم، وي�سمل مح�ر املالحقة الق�سائية؛ تعزيز �سيادة القان�ن واإيجاد ق�ساء متخ�س�س وا�ستحداث 
جهاز تنفيذي م�ؤّهل ملكافحة اجلرمية. ومح�ر بناء ال�سراكات والتعاون املحلي واالإقليمي والدويل؛ ي�سمل تعزيز ال�سفافية والنهج الت�ساركي. 
اإي�اء ل�سحايا  دار  اإن�ساء  ال�زراء على  بالب�سر عام 2012، ووافق جمل�س  اإي�اء املجني عليهم واملت�سررين من جرائم االجتار  دُور  �سدر نظام 
واأن�ساأت وحدة مكافحة  ال�سحايا.  الن�ساء  الإي�اء  م�ؤقتا  االأ�سري  ال�فاق  دار  واعتماد   2014 عام  نهاية  �سيفتتح  بالب�سر يف 2013/2/5  االجتار 

االجتار بالب�سر يف مديرية االأمن العام بالتعاون مع وزارة العمل.  

36. ف�سلت املحاكم يف 66 ق�سية منذ �سدور القان�ن عام 2009 كما يبني الر�سم البياين رقم )1( . وقد اأعدت اللجنة ال�طنية ملنع االجتار 
 %54 تبلغ  الذك�ر  من  ال�سحايا  ن�سبة  اأن  بالب�سر تقريرها ال�طني االأول “خالل العامني 2012 و2013 مقارنة بالعامني 2010 و2011” بني 
اأعلى منها لدى االإناث البالغة 27% لعام 2013، كما اأن ن�سبة اجلناة من الذك�ر 38% ومن االإناث 7%، وبلغ عدد الق�سايا املر�س�دة 17 ق�سية 
مقارنة مع 12 ق�سية لعام 2012 و29 لعام 2011 و26 لعام 2010، احتلت فئة عامالت املنازل الن�سبة االأعلى من عدد الق�سايا حيث بلغت %38، 
املكاملات  ال�ساعة  مدار  على  ال�ساخن  اخلط  ي�ستقبل  حيث  ال�سفارات  يف  االإي�اء  دور  يف  املنازل  عامالت  اأو�ساع  لدرا�سة  فريق  اللجنة  و�سكلت 
بلغات العامالت، واأ�سار التقرير اإلى ت�سجيل 16 حالة اإي�اء عام 2012 و36 حالة عام 2013 لالإناث اإ�سافة اإلى 6 حاالت اإي�اء ذك�ر يف فنادق. 
واأُعد منهاج تدريبي ح�ل جرمية االجتار بالب�سر لطلبة دبل�م املعهد الق�سائي ومادة تدريبية ح�ل هذه اجلرمية. فَعلت وزارة العمل نظام 
العاملني يف املنازل، و�سكلت جلنة ت�سم ممثلني عنها وعن وزارة الداخلية ونقابة اأ�سحاب مكاتب العاملني يف املنازل واملركز ال�طني حلق�ق 
االإن�سان و�سفارات الدول املر�سلة للعمالة؛ ملتابعة م�ساكل العاملني يف املنازل وحلها اأو حت�يلها للق�ساء. واأعدت ن�سرات بلغات العمال لتعريفهم 
بحق�قهم واأرقام ه�اتف لالت�سال بها عند م�اجهة اأي م�سكلة. و�سعت وزارة العدل م�س�دة نظام وطني لالإحالة بهدف التعرف على اخلدمات 

التي تقدمها امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية املعنية املمثلة يف اللجنة ال�طنية ملنع االجتار بالب�سر للتعرف على ال�سحايا.
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�سكل رقم )1(
يبني عدد ق�سايا االإجتار بالب�سر امل�سجلة واملف�س�لة لدى املحاكم االأردنية

لالأع�ام 2010 - 2013

املف�س�لة
امل�سجلة
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37. مت تدريب 80 من الق�ساة واملدعني العامني ورجال االأمن ومفت�سي العمل ح�ل جرمية االجتار بالب�سر؛ �سبل مكافحتها وت�فري احلماية 
القان�نية وكيفية التعرف على ال�سحايا، واالأمناط ال�سائعة، وعقدت ور�سة تدريبية متخ�س�سة ح�ل تقنيات التحقيق مع ال�سحايا وال�سه�د 
يف ق�سايا االجتار �سارك فيها 22 من الق�ساة واملدعني العامني. و9 دورات عام 2010 ح�ل م�ا�سيع االجتار بالب�سر ل 139 قا�س، وندوات ح�ل 
بدائل عق�بة ال�سجن والقان�ن الدويل لالجئني، وور�س ت�عية لـ 70 من القا�سيات واملدعني العامني، ودورة بناء قدرات للعاملني يف ال�سرطة 
من االأردن ودول املنطقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، �سممت ونفذت برامج تدريبية 
للق�ساة واملدعني العامني و�سباط االأمن العام واملحامني واالإعالميني والعاملني لدى البعثات الدبل�ما�سية واأ�سحاب مكاتب اال�ستقدام ح�ل 
م�ا�سيع االجتار بالب�سر واأدرجت مديرية االأمن العام هذه امل�ا�سيع يف دورات القيادات ال��سطى واملتقدمة. ومت تدريب 549 من اأفراد االأمن 
العام العاملني كخرباء يف املعابر احلدودية لك�سف ال�سحايا وال�ثائق املزورة، كما عقدت 18 دورة تدريبية ا�ستهدفت الق�ساة واملدعني العامني 
وطالب املعهد الق�سائي والنيابة العامة والعاملني يف وزارة العدل ووحدة مكافحة االجتار بالب�سر وبرنامج ق�ساة امل�ستقبل. واأعد دليل اإر�سادي 
نهارية  زيارات  املفت�س�ن 51661 م�ؤ�س�سة  زار  بالب�سر  اإن�ساء وحدة منع االجتار  التدريب عليه، وبعد  لتق�سي اجلرائم ومت  العامني  للمدعني 

وليلية عام 2011 للتاأكد من ت�فري ظروف عمل مالئمة و�سحية واتخذوا االجراءات القان�نية بحق ال�سركات املخالفة.

ي��سح اجلدول رقم )1( اإجمايل عدد الدورات التدريبية يف جمال االجتار بالب�سر
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 38. نفذت وزارة العمل برامج تدريب ورفع قدرات للمفت�سني يف ق�سايا العمل اجلربي واالجتار بالب�سر �سارك بها 83 مفت�سا ونفذت 5 اأن�سطة 
يف جمال: اإعداد مدربني ومفت�سني بق�سايا االجتار بالب�سر، العمل معا ملحاربة االجتار بالب�سر. حماية العمال املهاجرين من االجتار بالب�سر، 

العمالة املهاجرة واإدارة التفتي�س وتط�ير القدرات للمفت�سني والعاملني يف جمال اإدارة العمالة املهاجرة. 
    

39. ي�اجه التحقيق يف ق�سايا االجتار بالب�سر عدد من املعيقات كامتناع ال�سحايا عن تقدمي ال�سك�ى اأو ت�رطهن يف بع�س اجلرائم كال�سرقة 
واالحتيال، اأو �سفر ال�سحايا اأو ال�سه�د للخارج، وعدم التعاون مع اجلهات الق�سائية، وتعمد ال�سحية على تغيري ال�قائع واإجراء الت�س�يات بعد 
تقدمي ال�سك�ى وقبيل �سماع �سهادتها. ي�جد خط�ط ط�ارئ لتلقي اأية بالغات ل�سبهات جنائية ومن �سمنها االجتار بالب�سر دون التطرق اإلى 
ا�سم املُبلغ للحفاظ على ال�سرية. واأطلق م�سروع لتدريب ك�ادر االأمن “تعزيز ال�عي مبخاطر اجلرمية” بالتعاون مع وحدة االجتار بالب�سر يف 
االأمن العام؛ الذي ُنظم يف محافظة املفرق كمنطقة متاأثرة بحكم قربها من نقطة عب�ر االأ�سر ال�س�رية الالجئة مبن فيهم من ن�ساء واأطفال، 

وعقدت جل�سات وور�س ت�عية وتقدمي م�ساعدات عينية للم�ساركني يف الدورة وللمتط�عني. 
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املادة ال�سابعة: امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على امل�ستوى الوطني

40. زاد قان�ن االنتخاب ملجل�س الن�اب لعام 2012 عدد املقاعد املخ�س�سة للن�ساء اإلى 15 مقعدا، ون�س على اإن�ساء دائرة انتخابية عامة ت�سمل 
جميع مناطق اململكة خ�س�س لها 27 مقعداً؛ مما �ساهم يف رفع ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف االنتخابات، ويجري العمل على تعديل القان�ن حيث 

ُي�ؤمل رفع املقاعد املخ�س�سة للن�ساء اإلى ن�سبة ال تقل عن 30% يف الدوائر املحلية، وتخ�سي�س ك�تا للن�ساء يف الدائرة االنتخابية العامة. 
41. ارتفعت ن�سبة الن�ساء يف جمل�س الن�اب من 10.8% عام 2009 اإلى 12% وذلك بف�ز 18 �سيدة يف انتخابات عام 2013، واأ�سيفت عام 2013 »جلنة 
املراأة و�س�ؤون االأ�سرة« للجان الدائمة الع�سرين يف جمل�س الن�اب، حدد مهامها النظام الداخلي؛ بدرا�سة الق�انني واالأم�ر املتعلقة ب�س�ؤون املراأة 
واالأ�سرة والطفل، ومتابعة ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة لتمكني املراأة من جميع اجل�انب. كما ت�سغل 3 نائبات م�قع رئي�س جلنة، 
ونائبتان مب�قع نائب رئي�س جلنة، و�سبع مقررات للجان. ومب�جب النظام الداخلي ملجل�س االأعيان ا�ستحدثت »جلنة املراأة« للجان املجل�س 
اأعياناً من اجلن�سني، بهدف درا�سة الت�سريعات والربامج وال�سيا�سات ذات امل�سا�س بحق�ق املراأة واأي  الدائمة يف ت�سرين ثاين عام 2013 ت�سم 
قان�ن يعر�س على املجل�س، ل�سمان عدم التمييز �سد املراأة فيه، والت�ا�سل مع منظمات املجتمع املدين والهيئات الن�سائية.  تبلغ ن�سبة الن�ساء 
يف جمل�س االأعيان 12% ي�سغلن م�قع م�ساعد رئي�س جمل�س، ورئي�سة جلنة، ومقررات للجنتني من جلان املجل�س الدائمة. و�سيتم اإن�ساء مكتب 
الت�سريعات  تعديل  جمال  يف  اجله�د  وتن�سيق  اخلربات  لتبادل  املراأة  ل�س�ؤون  االأردنية  ال�طنية  واللجنة  االأمة  جمل�س  ع�س�ات  بني  تن�سيقي 

ال�اردة يف الئحة املطالب.

42. وبهدف تعزيز م�ساركة الن�ساء يف الربملان مت ت�سكيل االئتالف ال�طني لدعم امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء بقيادة اللجنة ال�طنية االأردنية 
ل�س�ؤون املراأة وم�ساركة عدد من ال�زارات ك�زارة التنمية ال�سيا�سية والربملانية والداخلية، والهيئة امل�ستقلة لالنتخاب، واملركز ال�طني حلق�ق 
االإن�سان، ومنظمات املجتمع املدين. وقد �سع االئتالف ا�سرتاتيجيته لالأع�ام )2012-2017( لتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء يف كافة الهيئات 
باأهمية  ت�عية  اأن�سطة  تنفيذ  خالل  من  وغريها؛  وال�سناعة  التجارة  وغرف  والنقابية  والبلدية  النيابية  االنتخابات  م�ست�ى  على  املنتخبة 
م�ساركة الن�ساء يف م�اقع �سنع القرار، ويقدم االئتالف برامج تدريبية مكثفة للن�ساء الراغبات باالنخراط يف احلياة ال�سيا�سية ودعم قدراتهن 
على مهارات القيادة والتفاو�س، وتعزيز وتفعيل قدرات املراأة الربملانية، كما تق�م العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بتنمية قدرات الن�ساء 

ال�سيا�سية.

43. اأدارت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب؛ االنتخابات النيابية لعام 2013 مما �ساهم بتعزيز الثقة بنزاهة االنتخابات ورفع م�ساركة الن�ساء املر�سحات 
لت�سل اإلى ما يقارب 210 ن�ساء، كما �ساهمت باالإ�سراف على االنتخابات البلدية لعام 2013، وبرفع ال�عي بالت�سريعات االنتخابية، وباحلث على 
الهيئة  الت�عية. ومل يكن هناك متثيل للن�ساء يف جمل�س مف��سي  العملية االنتخابية للم�اطنني؛ م�ستعملة كافة و�سائل  امل�ساركة وتي�سري 
حتى تاريخ 2014/4/23 حيث عينت �سيدتان يف جمل�س مف��سي الهيئة ي�سكلن ن�سبة تعادل 40% من مف��سي املجل�س. اإال اأنه ال ي�جد متثيل 
ن�سائي يف ت�سكيل اأع�ساء املحكمة الد�ست�رية، وتت�سمن الئحة املطالب تعديل قان�ن املحكمة الد�ست�رية بحيث يتيح الأ�سحاب امل�سلحة الطعن 

يف د�ست�رية الق�انني واالأنظمة.

44. ن�س قان�ن االأحزاب ال�سيا�سية لعام 2012 اأن ال تقل ن�سبة الع�س�ات امل�ؤ�س�سات للحزب عن 10% مما ي�ساهم يف رفع ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف 
االأحزاب واإمكانية تر�سحهن يف االنتخابات املختلفة. ويجري العمل على اإعداد م�سروع قان�ن معدل للقان�ن تطالب احلركة الن�سائية االإبقاء 
على الن�سبة املحددة بالقان�ن لتمثيل الن�ساء بني االأع�ساء امل�ؤ�س�سني، وقد ارتفعت ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف االأحزاب ال�سيا�سية من 29% عام 
2009 اإلى 32% عام 2012، منهن من ت�سغل من�سب اأمني عام حزب. وت�سكل الثقافة املجتمعية وال�س�رة النمطية حتديا اأمام الن�ساء يف امل�ساركة 
يف املجال�س التنفيذية لالأحزاب، ومن اأن يك�ن متثيلهن يف هذه املجال�س م�ؤثر وفعال؛ ملا يثار من اأن طبيعة العمل ال�سيا�سي ال يقع �سمن 
جماالت عمل الن�ساء؛ ملا يتطلبه من ت�سحيات خا�سة بحياتها العملية. وقد اأدخل تعديل على قان�ن االجتماعات العامة لعام 2009 األغى �سرط 

احل�س�ل على م�افقة احلاكم االإداري اخلطية امل�سبقة على طلب تنظيم اجتماع عام، وا�ستبدلت بتقدمي اإ�سعار له بعقد االجتماع العام. 

45. تت�لى الن�ساء يف ال�سلطة التنفيذية ن�سبة تقارب 11% من احلقائب ال�زارية، ويف ال�سلطة الق�سائية ارتفع عدد القا�سيات من 48 قا�سية 
عام 2009 اإلى 142 قا�سية عام 2013 ي�سكلن ن�سبة 15.5%؛ يت�لَّني م�اقع متقدمة كرئي�س محكمة بداية ونائب عام ورئي�س هيئة يف محكمة 
اال�ستئناف ومدعي عام وم�ساعد رئي�س نيابات عامة اإدارية ومفت�س ق�سائي، اإال اأنه مل ت�سغل اأي من القا�سيات بعد م�قع قا�س يف محكمة 
التمييز لعدم ا�ستيفاء �سروط التعيني يف هذا امل�قع. كما اأن عدد املحاميات املزاوالت 2314 محامية ي�سكلن ن�سبة 22.5% من الهيئة العامة 
لنقابة املحامني، وت�سكل املتدربات 34% من جمم�ع املتدربني، مما ي�ساهم يف رفع ن�سبة املحاميات املزاوالت. وعدد املحاميات ال�سرعيات 1075 
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محامية من 5000 محام جماز باملرافعة امام املحاكم ال�سرعية. تبلغ ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف وظائف الدرجة العليا 10%، ويف النقابات العمالية 
22% ويف النقابات املهنية 32% وجمال�س النقابات املهنية 7.4% وغرف ال�سناعة 6.5% وغرف التجارة %1.1.

46. �سارك االأردن دول العامل اإطالق “مبادرة امل�ستقبل املت�ساوي” تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية واالقت�سادية للمراأة يف اأيل�ل 2012 يف ني�ي�رك 
ب�سفته ع�س�ا م�ؤ�س�ساً؛ وقدم التعهدات وااللتزامات الط�عية التي �ست�سهم يف النه��س باملراأة وتعزيز م�ساركتها يف التنمية امل�ستدامة وت�سريع 
اإلى دع�ة  املراأة  االأردنية ل�س�ؤون  ال�طنية  اللجنة  بادرت  ال�زراء؛  وترية حتقيق االأهداف االإمنائية لالألفية عام 2015، وبتكليف من جمل�س 
لتفعيل  الالزمة  االإجراءات  واتخاذ  املبادرة  لتفعيل  ت�ساركي ل��سع خطة وطنية  بنهج  للعمل  املعنية  الر�سمية واجلهات  وامل�ؤ�س�سات  ال�زارات 

بن�دها مب�سارين االأول؛ تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية، والثاين؛ تعزيز امل�ساركة االقت�سادية.

االإعاقة” اأبرز  ذوات  للن�ساء  ال�سيا�سي  التمكني  واآفاق  “معيقات  م�سروع  خالل  من  املع�قني  االأ�سخا�س  ل�س�ؤون  االأعلى  املجل�س  يتناول   .47
الت�سهيالت املقدمة والعقبات التي ت�اجههن وحت�ل دون م�ساركتهن ال�سيا�سية بفاعلية، مرتجما اأهداف اال�سرتاتيجية ال�طنية لذوي االإعاقة 
)2007-2015(، ودعم الت�ا�سل والتن�سيق مع �سَناع القرار ومنظمات املجتمع املدين، اإ�سافة للدور الذي يق�م به املجل�س يف تنظيم امل�ؤ�س�سات 
ا�ستنادا  ال�زارات والدوائر احلك�مية؛  املعنيني؛ بت�سمني برامج االإعاقة املختلفة يف جميع  ال�سركاء  بالتعاون مع  اململكة  املعنية باالإعاقة يف 
اإلى قان�ن حق�ق االأ�سخا�س املع�قني واالتفاقية الدولية حلق�ق ذوي االإعاقة. وبدورها �سهلت الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات عملية االنتخاب 

واالقرتاع لذوي االإعاقة بتهيئة اأكرث من 226 مركزاً لالقرتاع من بني اأكرث من 800 مركز يف االنتخابات لعام 2013.

املادة الثامنة: التمثيل على امل�ستوى الدويل

الدبل�ما�سية  املنا�سب  اإ�سغالها  خالل  من  والدولية  االقليمية  وامل�ؤمترات  واالجتماعات  املحافل  �ستى  يف  االأردن  االأردنية  املراأة  متثل   .48
كرئي�سة للبعثات الدبل�ما�سية اأو كدبل�ما�سية عاملة اأو كملحق يف ال�سفارات، وت�سارك بفعالية يف ال�ف�د الر�سمية. ووفقا الأحكام نظام ال�سلك 
الدبل�ما�سي يتم تعيني االأكفاأ من اجلن�سني، ومتنح فر�س عادلة للقب�ل دون متييز، فقد ارتفعت ن�سبة امل�ساركة الدبل�ما�سية للن�ساء من %17 
عام 2009 اإلى 18.4% عام 2014؛ ويف م�اقع: مندوب االأردن الدائم لدى االأمم املتحدة و�سفرية ووزير مف��س وم�ست�سار و�سكرتري وملحق. 

وتبلغ ن�سبة الن�ساء 31% يف العمل االإداري يف وزارة اخلارجية منهن 33 رئي�سة ق�سم.  

 اجلدول رقم )2( الن�سبة املئ�ية للدبل�ما�سيات يف وزارة اخلارجية حتى اآذار عام 2014.

ملحق�سكرتري ثالث�سكرتري ثاين�سكرتري اأولم�ست�ساروزير مف��س�سفريال�ظيفة
ن�سبة 

الدبل�ما�سيات

الن�سبة 

املئ�ية
6.35106.520.641.23018.818.6

49. �ساركت الربملانيات باأعمال املنظمات والهيئات على امل�ست�ى االإقليمي والدويل. كما حتظى املراأة الع�سكرية يف الق�ات امل�سلحة بدور كبري 
يف مختلف جماالت العمل، وقد �ُسكِلت جلنة من املديريات ذات العالقة للنه��س بدور اأكرث فاعلية للمراأة الع�سكرية، وتعزيز دورها يف ميادين 
جديدة كامل�ساركة يف ق�ات حفظ ال�سالم واملهام االإن�سانية اخلا�سة، وت�سارك العنا�سر الن�سائية من اخلدمات الطبية امللكية ومديرية �س�ؤون 
املراأة الع�سكرية يف املهام وال�اجبات اخلارجية؛ واأهمها م�ساركتها يف امل�ست�سفيات االأردنية؛ اخلط الثالث والرابع ليبرييا، امل�ست�سفى االأردين 
اخلط الثاين الك�نغ�، ق�ة ال�اجب اخلا�س اأفغان�ستان، عززت هذه امل�ساركة من قدرتها على التحمل والقيادة وزيادة �سعة اطالعها وتثقيفها 
الدوليني، ويعقد معهد  واالأمن  ال�سالم  باملهام يف ق�ات حفظ  العام  االأمن  املنت�سبات جلهاز  ت�سارك  تزال  االأخرى. وما  وتعريفها باجلي��س 
تدريب ق�ات حفظ ال�سالم التابع ملديرية االأمن العام دورات تدريبية لل�سرطة الن�سائية قبل �سفرهن للم�ساركة يف مهام ق�ات حفظ ال�سالم 
الدولية؛ مب�ا�سيع تتعلق بطبيعة املهمة امل�سندة لهن، وحق�ق االإن�سان، وقرارات االأمم املتحدة اخلا�سة بذلك كقرار جمل�س االأمن رقم 1325 
�سيدة  املتحدة  العام لالأمم  االأمني  القيادية. كما عني  املنا�سب  اإعداد  دورات  اإلى  باالإ�سافة  االإن�ساين،  الدويل  والقان�ن  الالحقة،  والقرارات 
اأردنية ع�س�ا يف جلنة التحقيق الدولية النتهاكات حق�ق االإن�سان يف ليبيا، وت�سغل العديد من الن�ساء االأردنيات منا�سب متقدمة يف املنظمات 

الدولية.
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املادة التا�سعة: اجلن�سية

50. وب�ساأن ت��سية اللجنة رقم )10( ح�ل تعديل قان�ن اجلن�سية: القان�ن ال يحرم اأبناء االأردنيات املتزوجات من اأجانب من التجن�س باجلن�سية 
اأو ال  اأن تتم ال�الدة يف اململكة ويك�ن االأب جمه�ل اجلن�سية  اأن يتجن�س باجلن�سية االأردنية على  اأردنية  االأردنية؛ فيمكن لالبن امل�ل�د الأم 
جن�سية له اأو مل تثبت ن�سبته اإلى اأبيه قان�ناً، ويف غري هذه احلاالت فاإن التطبيق العملي الر�سمي للقان�ن ال مينح احلق لالأبناء التجني�س 
اأجنبي  ال�سماح ملن تخلت عن اجلن�سية االأردنية بزواجها من  القان�ن جلهة  باجلن�سية االأردنية، وتت�سمن الئحة املطالب لعام 2013 تعديل 
بالع�دة للجن�سية االأردنية متى رغبت بذلك ودون اإثبات انق�ساء الزوجية؛ لتخفيف معاناة من تعر�سن لهجر الزوج اأو غيبته، وم�ساواة االأردين 

واالأردنية يف منح االأبناء اجلن�سية.

اأجانب؛ بت�سهيل االإقامة واالإعفاء من الغرامات، و�سمان حقهم يف  اأبناء االأردنيات املتزوجات من  51. كما تعمل احلك�مة على تي�سري حياة 
االأردنيات حق�قا  اأوالد  النيابية منح  املبادرة  العمل والتعليم، وا�ستجابة لالئحة املطالب وجه�د منظمات املجتمع املدين؛ طالبت جمم�عة 
مدنية، وقد �سدر قرار جمل�س ال�زراء مبنح امتيازات وت�سهيالت الأبناء االردنيات املتزوجات من غري اأردنيني؛ �سيتم من خالله التعامل مع 
اأبناء االأردنيات املتزوجات من غري اأردنيني معاملة االأردنيني يف جماالت التعليم وال�سحة والعمل والتملك واال�ستثمار واحل�س�ل على رخ�س 
القيادة فئة خ�س��سي. هذا و�سي�ستفيد من منح االمتيازات 338،444 ابن من زواج نح� 89 األف امراأة اأردنية من غري اأردين. ويعطي قان�ن 
االأردنية  اإ�سدار ج�از �سفر عادي الأبناء  اإن�سانية مربرة  الداخلية والأو�ساع  بناء على تن�سيب وزير  ال�زراء  ال�سفر لعام 2013 ملجل�س  ج�ازات 

املتزوجة من غري اأردين ملدة معينة قابلة للتجديد. 

الجزء الثالث

املادة العا�سرة: التعليم 

الهدف  وحقق   ،)2013-2009( للتعليم  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اآخرها  كان  وتعليمية  ترب�ية  و�سيا�سات  ا�سرتاتيجيات  عدة  االأردن  نفذ   .52
االإمنائي الثاين »تعميم التعليم االأ�سا�سي«، مما فتح اآفاقا لال�ستفادة من الفر�س املتاحة لال�ستثمار براأ�س املال الب�سري، واأكدت التعديالت 
النقابية �سدر قان�ن  املعلمني  اإلزامي وجماين لالأردنيني يف مدار�س احلك�مة، ولتنظيم �س�ؤون  االأ�سا�سي  التعليم  اأن  الد�ست�رية لعام 2011 
نقابة املعلمني االأردنيني لعام 2011. هذا و�سكلت م�ازنة وزارة الرتبية والتعليم 12% من امل�ازنة العامة للدولة لعام 2013 مرتفعة بن�سبة %3 
عن عام 2009، و�سهدت معدالت التحاق الطلبة بربامج التعليم ارتفاعا بكافة املراحل حيث تبلغ ن�سبة الطلبة 30% من جممل ال�سكان، كما 
اأن معدل االلتحاق ال�سايف يف ريا�س االأطفال )47.7% لالإناث و52.3% للذك�ر(، وت�سعى خطة التعليم للجميع على زيادة ن�سب امللتحقني يف 
برنامج ريا�س االأطفال اإلى 56% يف عام 2015، عدد ريا�س االأطفال التابعة ل�زارة الرتبية والتعليم 1060 �سعبه بطاقة ا�ستيعابية مقدارها 25 
طالب لل�سعبة. ن�سبة االلتحاق ال�سايف يف التعليم للعام 2013/2012؛ االأ�سا�سي االإلزامي 99.1% لالإناث و96.9% ذك�ر، والثان�ي %76.9 )%71.3 
ذك�ر و83% اإناث(. ويجري العمل على اإعداد م�سروع قان�ن معدل لقان�ن الرتبية والتعليم ليعاقب ويل اأمر الطفل املت�سبب يف عدم اإحلاق 
طفله بالتعليم االإلزامي، ولتفعيل اإلزامية التعليم؛ هناك �سالحيات مخ�لة للحاكم االإداري ملتابعة اأولياء االأم�ر ح�ل م��س�ع ت�سرب الطلبة 

واحلاق االأبناء باملدار�س.

53. تبلغ ن�سبة القيادات الن�سائية يف وزارة الرتبية والتعليم مبركز رئي�س ق�سم فاأكرث 13% لعام 2013، ومديرات املدار�س 61%؛ يعزى ذلك اإلى 
اأن معظم املدار�س االأ�سا�سية هي مدار�س مختلطة، وبالتايل فاإن الكادر التعليمي فيها من االإناث، وتبلغ ن�سبة املديرات للمرحلة االأ�سا�سية 
74.2% واملدراء 25.8% واملعلمات 67.5% و32.5% للمعلمني، ال ي�جد تفاوت كبري يف املرحلة الثان�ية فالن�سبة تبلغ 58.4% للمديرات و%41.6 
للمديرين، وللمعلمني 53.7% وللمعلمات 46.3%. تبلغ ن�سبة ذوات االإعاقة من املعلمات 0.23% واالإداريات 0.85%، ومن اأدجمن من الطالبات يف 
برامج التعليم 26% عام 2011 وذلك بعد ت�فري الت�سهيالت البيئية، ت�سعى اال�سرتاتيجية ال�طنية للمراأة )2013-2017( لرفع هذه الن�سبة اإلى 
35% عام 2015، ومت العمل على برنامج دعم حق التعليم والتاأهيل لذوي االإعاقة الذهنية يف املراكز التابعة ل�زارة التنمية االجتماعية واملراكز 
اخلا�سة واجلمعيات، حيث ت�سل خدمات الدعم �سن�ياً اإلى الفني وحتى الفني وخم�سمائة حالة، كما يتم تقدمي خدمات الدعم داخل املنازل 

لت�سمح لذوي االإعاقة بالعي�س يف جمتمعهم.
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يف  حل�س�لهن  وذلك   2013/2012 للعام   )%53.6 النظرية  ويف   ،%48.5 العلمية  الكليات  )يف   %51.3 اجلامعات  يف  امللتحقات  االإناث  ن�سبة   .54
امتحان الثان�ية العامة على اأعلى املعدالت يف جميع الفروع، مما ي�ؤهلهن لاللتحاق بالتعليم اجلامعي ب�سه�لة.

جدول رقم )3( الن�سبة املئ�ية للطالبات امللتحقات يف اجلامعات االأردنية ح�سب الدرجة العلمية للعام الدرا�سي 2012/2011

دكـتــ�راه ماج�ستري دبل�م عايل ومهني بـكالـ�ريـ��س الدرجة العلمية

36.3 45.3 71.6 51.3 ن�سبة االإناث

امل�سدر دائرة االح�ساءات العامة – الكتاب ال�سن�ي 2012

اجلامعة  �سيدات يف  وت�سغل خم�س   ،%45.7 العلمية  الكليات  ويف   %24 النظرية  الكليات  يف  اجلامعات  التدري�س يف  هيئة  ن�سبة ع�س�ات  وتبلغ 
االأردنية للعام الدرا�سي 2014/2013 م�قع عميد كلية لكليات؛ الطب، الدرا�سات العليا، لغات اأجنبية، عل�م تاأهيل، وكلية التمري�س، كما مُيثلن 
يف جمال�س اأمناء اجلامعات الر�سمية بع�س� على االأقل، ويف املنح التعليمية �سكلت ن�سبة امل�ستفيدات من برنامج التاأهيل الرتب�ي الذي تقدمه 

وزارة الرتبية والتعليم 43.5% من جمم�ع املبع�ثني للح�س�ل على الدبل�م العايل، و32% على املاج�ستري، و12.5% للدورات اخلارجية.

اإدارة  يف  اال�سرتاتيجي  والتخطيط  ال�سيا�سات  مديرية  يف   2010 عام  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  االجتماعي  للن�ع  ق�سم  ا�ستحدث  كما   .55
والدرا�سات،  الرتب�ية  واملطب�عات  التدريبية  واالأدلة  ال�ثائق  اإعداد  والعدالة بني اجلن�سني من خالل  الفر�س  تكاف�ؤ  لتحقيق؛  التخطيط؛ 
ولبناء م�ؤ�سرات خا�سة بالن�ع االجتماعي، وعقد ور�س ت�عية وحتليل ومراجعة املناهج كخطة م�ستقبلية. ومت ت�قيع مذكرة تفاهم بني وزارة 
الرتبية والتعليم واملركز ال�طني حلق�ق االإن�سان تهدف اإلى تدري�س حق�ق املراأة يف م�ست�يات التعليم املختلفة من خالل اإدماج مفاهيم حق�ق 
االإن�سان يف املناهج املدر�سية، وا�ستحدثت ال�زارة عام 2012 ق�سم احلماية والبيئة االآمنة؛ ق�سم حماية الطف�لة من االإ�ساءة، ومت الت��سع يف 
املدر�سة  املتاحة يف  امل�ارد واالإمكانات  املدر�سة، وا�ستثمار  اآمنة تعمل على تنظيم احلياة االجتماعية يف  االأهداف لت�سمل ت�فري بيئة تعليمية 
واملجتمع لتح�سني وتط�ير ن�عية اخلدمات املقدمة للطلبة وحمايتهم من التعر�س للعنف واالإ�ساءة، واإك�سابهم مهارات �سخ�سية واجتماعية 

ت�ساعدهم على ممار�سة دورهم االجتماعي يف املدر�سة واملجتمع. 

56. تبلغ ن�سبة املدار�س املختلطة 66% من جممل املدار�س؛ ن�سبة احلك�مية منها 48%. عملت وزارة الرتبية والتعليم انطالقا من اعتماد الفرتة 
)2003-2012( ب�سفتها عقد االأمم املتحدة ملح� االأمية؛ على اإن�ساء مراكز لتعليم الكبار الأغرا�س التعليم امل�ستمر خلف�س ن�سبة االأمية والق�ساء 
عليها بحل�ل عام 2020 باأ�سل�بني وقائي وعالجي، وبرامج ما بعد مح� االأمية؛ م�سار اأكادميي، ودرا�سات م�سائية ومنزلية، وم�سار مهني، يتم 
الت��سع يف فتح مراكز مح� االأمية واإعطاء االأول�ية للقطاع الن�سائي يف رفع ن�سب االلتحاق، واأنهت ال�زارة تنفيذ برنامج ق�ساء بال اأمية الذي 
حقق اإجنازاً وا�سحاً يف مكافحة االأمية من خالل �سيا�سات وبرامج عمل ا�ستهدفت ت�فري برامج التعليم غري النظامي ملح� اأمية الكبار، وانتفت 
تقريباً االأمية عند االأفراد من عمر )15-24 �سنة(، وانخف�ست الن�سبة عام 2012 اإلى 3.5% للذك�ر و9.9% لالإناث؛ تنح�سر معظمها يف الفئة 
اإلزامية  امل�جهة نح�  ال�سيا�سات  اإلى  اإ�سافة  والقرائية بني اجلن�سني،  التعليم  واال�ستمرار يف  االلتحاق  وت�ساوت معدالت  العمرية )64-55(، 
املت�سربني  اإعداد وتاأهيل  الظاهرة- من خالل  الت�سرب واحلد منها- وهي ال ت�سل حلد  الثقافة للمت�سربني ملعاجلة م�سكلة  التعليم وتعزيز 
للفئة العمرية )13-18( ذك�راً و)13-20( اإناثاً واإك�سابهم املعارف واملهارات واالجتاهات االإيجابية وتاأهيلهم لاللتحاق مب�ؤ�س�سة التدريب املهني 
اأو اإكمال درا�ستهم كدار�سني غري نظاميني “درا�سة منزلية”، وقد جنحت ال�زارة يف احلد من هذه امل�سكلة حتى و�سلت ن�سبة الت�سرب للعام 
2013/2012 اإلى 0،30%- ُتعُد من اأقل الن�سب عاملياً- ومت العمل بخطة التط�ير الرتب�ي “برنامج اقت�ساد املعرفة 2008-2015” على ت�فري 
التعليم للجميع، والدعم املادي للطلبة غري القادرين على ال�فاء بالكلفة غري املبا�سرة للتعليم. وللتغلب على م�سكلة �سع�بات املنهاج عملت 
ال�زارة منذ عام 2009 على تاأليف مناهج جديدة ومط�رة وقد �سنف االأردن يف املرتبة االأولى يف التعليم يف تقرير البنك الدويل “الطريق غري 

امل�سل�ك اإ�سالح التعليم )2008(”على م�ست�ى ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.
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الثان�ي  التعليم  على  اإقبالهم  وزيادة  املهني  الثان�ي  بالتعليم  اجلن�سني  من  الطالب  التحاق  يف  فج�ة  اإلى   )4،5( رقم  اجلداول  ت�سري   .57
االأكادميي لالعتقاد ال�سائد باأن الدرا�سة االأكادميية ت�ساعد الطالب يف احل�س�ل على و�سع اجتماعي جيد ي�فر لهم فر�س عمل اأف�سل، فال 
تزال ن�سبة االلتحاق بالتعليم الثان�ي املهني متاأثرة بالتنميط االجتماعي ال�سائد واالأدوار االجتماعية امل�سندة اإلى كل من الذكر واالأنثى، كما 
اأن الفج�ة ال زالت قائمة على اأ�سا�س الن�ع االجتماعي تلقي بظاللها على ن�سب اإقبال الطالبات على التخ�س�سات املهنية ال �سيما ال�سناعية، 

الزراعية والفندقية، ومتركز الطالبات يف التخ�س�سات املهنية االأكرث قب�اًل من ناحية جمتمعية.

 جدول رقم )4( الن�سبة املئ�ية لت�زيع الطلبة يف م�سارات التعليم العام 2013-2012

ن�سبة الطلبة يف التعليم الثان�ي االأكادميي
بالن�سبة ملجم�ع طلبة الثان�ي

الن�سبة  الطلبة يف التعليم الثان�ي املهني
بالن�سبة ملجم�ع طلبة الثان�ي

اإناث ذك�ر املجم�ع اإناث ذك�ر املجم�ع

%91.4 %81.9 %86.8 %8.6 %18.1 %13.2

جدول رقم )5( الن�سبة املئ�ية لت�زيع طلبة التعليم الثان�ي املهني االإناث ح�سب التخ�س�س

ن�ع 
التعليم

زراعيفندقي�سناعي
اإنتاج 

مالب�س
تربية طفلجتميل

ت�سنيع 
منزيل

حرف 
تقليدية

تطبيقي

1.001.6617.1894.85100.00100.0100.000.005.22اإناث

امل�سدر للجدولني رقم 4، 5 وزارة الرتبية والتعليم/ ق�سم اإدارة نظام املعل�مات

58. تنظر وزارة الرتبية والتعليم اإلى اأن ت�سبح ممار�سة الريا�سة جزء من احلياة الي�مية للطلبة، ومت تعزيز هذه املمار�سات من خالل تطبيق 
جائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية، وقد بلغت ن�سبة م�ساركة الفتيات فيها للعام 2013/2012 )54%( من جمم�ع الطلبة امل�ساركني، 
وتتابع ال�زارة الطلبة من خالل عقد مع�سكرات للفائزين واملتميزين وربطهم باملنتخبات ال�طنية، يعنى منهج الرتبية الريا�سية بالطالبة 
والعقلية  اجل�سمية  �سخ�سيتها  بج�انب  واالهتمام  من�ها  خ�سائ�س  بذلك  مراعياً  والرتب�ية،  التعليمية  العملية  يف  هاماً  مح�راً  ويعتربها 
واالجتماعية واالنفعالية وحاجاتها ومي�لها وا�ستعداداتها وقدراتها، ويتاح املجال للطالبات ملمار�سة جميع االأن�سطة الريا�سية والبدنية من 
خالل االألعاب اجلماعية والفردية؛ فهَن ميار�سن كرة القدم وال�سلة واليد والطائرة والري�سة واألعاب الق�ى، وعلى م�ست�ى البط�الت املحلية؛ 
املحلية  املدر�سية  البط�الت  واإدارة  الريا�سية وحتكيم  الفرق  تدريب  املعلمات يف  ت�سارك  كما  املدر�سية  الريا�سية  الفرق  الطالبات يف  ت�سارك 

وتنظيمها.

جدول رقم )6( ت�زيع مدار�س ومعلمني االأونروا 2012/0132

املجم�عمختلطةاإناثذك�رالبيان

867215173عدد املدار�س

2121229904420عدد املعلمني

امل�سدر: ل�كالة االأمم املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )االأونروا(

59. ت�سهم االأونروا يف ت�فري التعليم لالجئني من ال�سف االأول وحتى العا�سر، بلغ عدد الطلبة 117 األف طالب للعام 2013 بن�سبة تبلغ للذك�ر 
51.5% ولالإناث %48.5.
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ال�سيا�سية  االإن�سان وامل�ساركة  التابعة لالأونروا. ويتم تدريب الطالبات على مبادئ حق�ق  املدار�س واملعلمني  ي��سح اجلدول رقم )6( ت�زيع 
�سمن م�سروع برملانات مدر�سية؛  ليكن ناخبات ومر�سحات، ي�سرف على الربنامج اإدارة التعليم، وت�فر االأونروا الدرا�سة املجانية من خالل 
كليتني جامعيتني مت��سطتني؛ االأولى؛ وادي ال�سري املت��سطة وتقدم درا�سة الهند�سة املعمارية، بلغ عدد االإناث فيها 25 طالبة، وتكن�ل�جيا 
احلا�س�ب؛ عدد االإناث فيها 30 طالبة ي�سكلن 30% من الطلبة، والثانية؛ كلية تدريب عمان؛ تقدم درا�سة دبل�م املهن الطبية واإدارة وجتميل، 
الثان�ية  اإلى 90% لتف�قهن يف امتحانات  اأما كلية العل�م الرتب�ية واالآداب اجلامعية فرتتفع فيها ن�سبة االإناث  ن�سبة الطالبات فيها %85. 
العامة. كما تق�م وحدة التدريب بعقد دورات جمانية ح�ل مهارات واأ�س�ل التقدم لطلب وظيفة لتمكني اخلريجات من التقدم لل�ظائف 
املنا�سبة مبا�سرة بعد التخرج. بلغت ن�سبة الت�سرب يف مدار�س االأونروا 1.9% ويعمل فريق متخ�س�س على و�سع خطة للحد من الت�سرب من 
خالل برنامج تعزيز التح�سيل الدرا�سي والت�عية مبخاطر الزواج املبكر وبرنامج البيئة اجلاذبة للطلبة. ويتم حتليل املناهج من منظ�ر الن�ع 

االجتماعي باإدخال م�اد اإثرائية ملعاجلة املناهج ومت تدريب املعلمني على ت�ظيف هذه امل�اد االإثرائية لتفادي اخللل يف املناهج. 

املادة احلادية ع�سر: العمل

60.  تاأثر االأردن اقت�ساديا باالأزمات العاملية، وبال��سع يف ال�سرق االأو�سط؛ خا�سة االأزمة ال�س�رية، وي�سهد ارتفاعا يف معدالت البطالة التي تبلغ 
12.6% عام 2013 )للذك�ر 10.6% مقابل 22.2 % لالإناث(. وقد اأظهر التقرير ال�طني الثاين للمملكة ح�ل تقييم التقدم يف تنفيذ برنامج عمل 
امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية القاهرة 1994 – وما بعد 2014 واملت�سمن محاور تتعلق بق�سايا املراأة؛ حت�سناً يف امل�ؤ�سرات ال�سحية والتعليمية 
وامل�ساركة ال�سيا�سية، وتراجعا يف م�ؤ�سرات امل�ساركة االقت�سادية للمراأة، وركز على اأهمية تعزيز اخلدمات امل�ساندة لعمل املراأة، وبناء قدراتها 
ومتكينها يف ظل انخفا�س معدالت م�ساركتها االقت�سادية على الرغم من ارتفاع م�ست�اها التعليمي، وانخفا�س فر�سها يف احل�س�ل على امل�ارد 

والتحكم بها، وه� ما ي�ؤثر �سلباً على فر�س متكينها. 

61. ت�سمن برنامج عمل احلك�مة لالأع�ام )2013-2016( جمم�عة من االإجراءات التنفيذية لتمكني املراأة خا�سة يف جمال تعزيز امل�ساركة 
يف �س�ق العمل؛ من خالل زيادة م�ساركة املراأة يف العملية االإنتاجية، ورفع معدل امل�ساركة االقت�سادية، وت�فري احلماية االجتماعية، وت�سجيع 
اأ�سا�س الت��سعة اجلغرافية، مع اإدخال برامج خا�سة  اإلى �س�ق العمل، وت��سيع قاعدة ال�سم�ل بال�سمان االجتماعي القائم على  دخ�ل املراأة 
الإدراج الفئات غري املُمثلة، وتعديل الت�سريعات التي حتد من التميز �سد املراأة يف �س�ق العمل من ناحية فرق االأج�ر، وجعل تغطية التاأمني 
ب�سروط  ن�افذ مت�يلية  ت�فري  تنظيم  اإلى  باالإ�سافة  اأخرى،  تاأمني  امل�سم�لة بخطط  ال�سركات غري  للعاملني يف  تدريجياً  اإلزامية  ال�سحي 
مي�سرة للم�ساريع املتناهية ال�سغر التي �ستعمل على ت�فري فر�س عمل واإيجاد دخل للمتعطلني عن العمل؛ مما يعزز زيادة م�ساركة املراأة يف 
العملية االإنتاجية، وي�ساهم يف رفع معدل م�ساركتها االقت�سادية لت�سل اإلى 16%، حيث يبلغ معدل الن�ساط االقت�سادي لالأردنيني 37.1%؛ تبلغ 
ن�سبته للذك�ر 60.43% مقابل 13.2% لالإناث، وترتكز ن�سبة 41.7% من امل�ستغالت يف التعليم و14.6% يف قطاع ال�سحة و14.1% يف قطاع االإدارة 
العامة و6.2% يف ال�سناعات التح�يلية. اإن 21.4% من اإجمايل امل�ستغالت االإناث يحملن م�ؤهل الثان�ية العامة فما دون، و56.7% من حملة 
البكال�ري��س فاأعلى. وقد �سجلت الن�ساء يف االأعمار املتقدمة اأدنى معدل للم�ساركة والذي بلغ 12.0% للفئة العمرية )40-54( �سنة، وا�ستمر 
باالنخفا�س اإلى 1.5% للفئة العمرية 55-64 �سنة، حيث تعترب الن�ساء يف هذه االأعمار - من وجهة نظر املجتمع- غري م�س�ؤوالت عن حتمل اأعباء 
االإعالة، كما اأن ح�ايل 15.2% من امل�ستغلني بدون اأجر هم من االإناث، كما اأن العمل يف م�ساريع اأ�سرية غالباً ما يك�ن م��سميا وبدرجة متدنية 
من التنظيم؛ ال ي�ساهم يف رفع كفاءة العاملني وتدريبهم. مل تتجاوز ن�سبة االإناث امل�ستغالت �ساحبات االأعمال اأو الالتي يعملن حل�سابهن 

اخلا�س 4%؛ رغم اأن هذا العمل يالئم املراأة وي�سمح لها بالت�فيق بني العمل وامل�س�ؤوليات العائلية.

62. اإن تدين م�ساركة الن�ساء يف ق�ة العمل مرتبط بعدة اأ�سباب منها �سعف مقدرة �س�ق العمل على ا�ستيعاب عر�س الق�ى العاملة الن�س�ية، 
ووج�د ع�ائق اأمام و�س�لهن اإلى امل�ارد االقت�سادية التي ميكن للرجال ال��س�ل اإليها، االأمر الذى يف�سر تركز عمل الن�ساء يف القطاع العام، 
اجتماعية  واأ�سباب  االأج�ر  املهم�سة وتدين  العمالة  انخراطهن يف  العمل؛ منها  �س�ق  اإلى خارج  بالن�ساء  اأن هناك ع�امل م�ستمرة تدفع  كما 
لل�سمان  العامة  امل�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  املراأة  ل�س�ؤون  االأردنية  ال�طنية  اللجنة  تعمل  التقاعد.  �سن  يف  اجلن�سني  بني  التمييز  منها  وثقافية 

االجتماعي على تنفيذ برامج لرفع ال�عي باملخاطر الناجمة عن التقاعد املبكر. 
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امل�سدر: م�قع دائرة االإح�ساءات العامة

63. ت�سري االإح�ساءات اإلى اأن هناك فج�ة يف مت��سط االأج�ر بني اجلن�سني ل�سالح الذك�ر ت�سكل 12.3% لعام 2011، وتظهر ب�سكل وا�سح يف 
القطاعني اخلا�س بن�سبة 17% والعام 11%. حت�سل املراأة على 57% من اأجر الرجل يف قطاع ال�سناعة وبفج�ة اأقل يف اخلدمات بن�سبة  %85.8من 
اأجر الرجل وت�سل اإلى 40.3% يف ال�سناعات التح�يلية 26.0% يف ال�سحة والعمل االجتماعي، و24.5% يف التعليم؛ متثل هذه الفج�ة حتدياً 
كبرياً نظراً الرتفاع ن�سبة العامالت يف التعليم، ولتحديد ع�امل واأ�سباب عدم امل�ساواة يف االأجر؛ “اأن�ساأت اللجنة ال�طنية لالإن�ساف يف االأج�ر” 
عام 2011 برئا�سة م�سرتكة من وزارة العمل واللجنة ال�طنية االأردنية ل�س�ؤون املراأة وممثلني عن النقابات العمالية، املجتمع املدين والر�سمي، 
غرفتي التجارة وال�سناعة وو�سائل االإعالم، وبدعم من منظمة العمل الدولية، تهدف اإلى تعزيز ال��سائل الفعالة لردم الفج�ة يف االأج�ر بني 
اأجرت اللجنة القان�نية يف  اجلن�سني والتطبيق الفعال ملعايري العمل الدولية، خا�سة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 ورقم 111، 
خل�ست  ح�ارية  جل�سة  يف  الن�اب  جمل�س  اأع�ساء  على  اللجنة ال�طنية لالإن�ساف يف االأج�ر درا�سة بعن�ان “نح� امل�ساواة يف االأج�ر” عر�ست 
اإلى �سرورة تعديل الت�سريعات العمالية، حيث اأعدت وزارة العمل م�سروع قان�ن معدل لقان�ن العمل ليتم عر�سه على جمل�س االأمة يت�سمن 
تعديال للمادة 72 املتعلقة بت�فري ح�سانة لرعاية اأطفال العاملني، وللمادة 69 التي �سنت بهدف حماية الن�ساء ولكنها تقيد من فر�س وجماالت 

عملهن، وغريها من امل�اد.

ال�سكانية لعام 2009 ت�سمنت �سيا�سات وم�ؤ�سرات للتمكني االقت�سادي واالجتماعي للن�ساء؛  اأعد املجل�س االأعلى لل�سكان وثيقة الفر�سة   .64
نظرا لدورهن يف حتقيق الفر�سة ال�سكانية واالنتفاع منها، وقد اأقرت هذه ال�ثيقة من جمل�س ال�زراء عام 2010، كما اأعد املجل�س خطة متابعة 
وتقييم لل�ثيقة، ومت ت�سمني مح�ر حت�سني ال��سع االقت�سادي واالجتماعي للمراأة �سمن ال�سيا�سات وامل�ؤ�سرات ذات العالقة �سمن الربامج 
التنفيذية التنم�ية التي تعدها وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، حيث يبذل االأردن جه�دا لتعزيز دور 
اإطار برنامج اال�ستثمار لدول ال�سرق  اأنه ي�سارك يف املحافل الدولية بع�س�ية منتدى �سيدات االأعمال يف  الن�ساء يف احلياة االقت�سادية. كما 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية، الذي يهدف اإلى تط�ير ال�سيا�سات والت�سريعات لدى الدول االأع�ساء من 
اأجل زيادة م�ساهمة الن�ساء ودعم الت�ازن اجلندري يف االأعمال، و�سكلت جلنة عمل وطنية عام 2011 كنقطة ات�سال �سمت يف ع�س�يتها ممثلني 
عن القطاع العام واخلا�س واجلمعيات التي ُتعنى ب�س�ؤون �ساحبات االأعمال، وي�سارك االأردن يف اإعداد دليل اإر�سادي ل�ساحبات االأعمال ي�سمل 
18 دولة من دول املنطقة. كما حتت�سن وزارة ال�سناعة والتجارة والتم�ين م�سروعا يهدف اإلى تنمية التجارة بني الدول العربية، من اأهدافه 
اأخذت  الن�ساء وال�سباب يف التجارة، ومت عقد عدة دورات تدريبية لرتويج منتجات �ساحبات االأعمال يف االأ�س�اق اخلارجية. كما  حتفيز دور 
اال�سرتاتيجية ال�طنية للت�سغيل )2011-2020( بعني االعتبار الفج�ة الكبرية بني امل�ستغلني الذك�ر واالإناث، واملعيقات التي ت�اجه االإناث يف 
�س�ق العمل، وكيفية جتاوزها، ولتنمية اأعمال وم�ساريع الن�ساء الرياديات وخا�سة من احلجم امليكروي اإلى ال�سغري واملت��سط. وقد �سدرت 
تعليمات ترخي�س املهن من داخل املنزل ل�سنة 2011 مب�جب قان�ن رخ�س املهن ملدينة عمان بهدف حتفيز ومتكني ربات املنازل من مزاولة 

االأعمال من منازلهن ب�سفة قان�نية يف عدة قطاعات اقت�سادية مهنية. 
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65. لدعم امل�ساركة االقت�سادية للن�ساء وقعت وزارة العمل يف مذكرة تفاهم بنهاية عام 2013 مع هيئة االأمم املتحدة للمراأة لتعزيز اجله�د 
وحتقيق العدالة بني اجلن�سني ومتكني املراأة وت�فري فر�س عمل من خالل؛ تط�ير الق�انني، وممار�سات �س�ق العمل، وت�فري اإطار من التعاون 
ومتابعة �سري تقدم االأن�سطة. وتنفيذاً »للحملة ال�طنية للت�سغيل وتخفي�س معدل البطالة يف املناطق النائية وجي�ب الفقر« اأطلقت ال�زارة 
املرحلة الثانية »اأيام وطنية للت�سغيل« يف بداية 2013 ت�سمنت مبادرة ت�سغيل الن�ساء من املنزل كجزء من احلل�ل للم�ساهمة بتعزيز م�ساركتهن 
االقت�سادية، وفرت املرحلة االأولى للحملة 1227 فر�سة عمل يف القطاع اخلا�س؛ منها 57 فر�سة يف املناطق النائية بعد تدريب الن�ساء على 
املهارات احلياتية واملهنية والت�س�يق وتزويدهن بال��سائل واالأدوات الالزمة، ومت االتفاق على ت�قيع اتفاقية تدريب وت�سغيل 600 امراأة يف كافة 
املحافظات خالل عام 2014؛ مع الرتكيز على جي�ب الفقر. اأكرث من ن�سف فر�س العمل امل�ستحدثة عام 2012 التي ا�ستفادت منها االإناث كانت 

حلملة امل�ؤهل اجلامعي بن�سبة 55.8% ولالأميات بن�سبة 2.7% من اإجمايل فر�س العمل امل�ستحدثة.

66. تبنت وزارة العمل ومن خالل م�ؤ�س�سة التدريب املهني؛ �سيا�سة تعزيز م�ساركة االإناث يف برامج التدريب املهني وتاأهيلهن للم�ساركة يف 
�س�ق العمل؛ من خالل معاهدها املنت�سرة يف كافة اأنحاء اململكة، وذلك من خالل تدريبهن على مهن وتخ�س�سات ت�ؤهلهن لاللتحاق ب�س�ق 
تدريب  اإلى  باالإ�سافة  والفقرية،  النائية  االأماكن  يف  وباالأخ�س  �سغرية،  م�ساريع  بفتح  الذاتي  للت�سغيل  وتاأهيلهن  احتياجاته،  ح�سب  العمل 
النزيالت يف مراكز اال�سالح والتاأهيل على مهن ت�ساعدهن وتاأهلهن للخروج الى �س�ق العمل بعد انتهاء فرتة محك�ميتهن، كما تق�م امل�ؤ�س�سة 
بتدريب الفتيات ذوات االإعاقة. ومت فتح فروع اإنتاجية لت�سغيل االإناث يف عدد من املناطق النائية. ودعم �سندوق الت�سغيل والتعليم والتدريب 
املهني والتقني الباحثني عن عمل بح�ايل 24 ملي�ن دينار من خالل عدة برامج؛ منها امل�ساهمة بجزء من الرواتب، ومنح بع�س االمتيازات 
للم�ستغالت وحتفيزهن لاللتحاق بالتدريب، منها اإعفائهن من الر�س�م التدريبية، وتاأمني بدل م�ا�سالت، ويتم ذلك بالتعاون مع اجلمعيات 

اخلريية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�س، هذا وت�سكل ن�سبة الفتيات امللتحقات بربامج التدريب املهني %35،8. 

 67. �سدرت عدة اأنظمة وتعليمات مب�جب قان�ن العمل تعطي لعامالت املنازل امتيازات اأف�سل، وتنظم عمل املكاتب اخلا�سة با�ستقدامهن، 
انتهاكه حلق�قهن، و�سدر يف كان�ن ثاين 2013 نظام  اإغالق املكتب حال ثب�ت  القان�ن، ول�زير العمل  باأحكام  املكاتب  التزام  ومراقبة مدى 
الدولية  العمل  ومعايري  العمل  قان�ن  اأحكام  مع  ليت�افق   2009 عام  لنظام  املعدل  حكمهم  يف  ومن  وب�ستانيها  وطهاتها  املنازل  يف  العاملني 
والعهدين الدوليني. و�ُسكلت يف وزارة العمل مديرية �س�ؤون العاملني يف املنازل من غري االأردنيني مب�جب اأحكام النظام؛ وخف�ست التعليمات 
اإجازة �سن�ية ملدة 14 ي�ما، واأ�سب�عية ملدة ي�م واإعالم رب العمل عن  اإلى 8 �ساعات ومنحن احلق يف  اخلا�سة بعامالت املنازل �ساعات العمل 
مكان ق�ساء االإجازة، و�سم�لهن بالتاأمني ال�سحي، وبداأ العمل يف مت�ز 2011 بقرار وزير العمل اإلزام رب العمل بفتح ح�ساب بنكي لعاملة املنزل 
وتقدمي ما يثبت ذلك، وعدم احتجاز ج�از �سفرها واأن يك�ن يف متناول يدها، وعند نقل العاملة ملنزل اآخر يجب ح�س�رها اأمام امل�ظف املعني 

لتاأكيد م�افقتها وح�س�لها على جميع م�ستحقاتها. 

68. لتعزيز امل�ساركة االقت�سادية للن�ساء ا�ستهدف قان�ن ال�سمان االجتماعي لعام 2014 جميع العاملني حل�سابهم اخلا�س واأ�سحاب العمل 
اأ�سخا�س، مما يعزز  وال�سركاء العاملني يف من�ساآتهم، ويج�ز تطبيقه على خدم املنازل ومن يف حكمهم، وعلى املن�ساآت التي ت�سغل اأقل من 5 
احلماية االجتماعية واالقت�سادية للن�ساء خا�سة العامالت يف املن�ساآت ال�سغرية، كما ا�ستحدث القان�ن االنت�ساب االختياري مما يتيح لربة 
املنزل اال�سرتاك بال�سمان االجتماعي، حيث ارتفعت ن�سبة امل�سرتكات بال�سمان من 25% عام 2009 اإلى 26.1% عام 2014، كما ا�ستحدث القان�ن 
تاأمني االأم�مة وبداأت امل�ؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي بتطبيقه يف اأيل�ل عام 2011 مما يحفز اأ�سحاب العمل على ت�سغيل الن�ساء وعدم 
اال�ستغناء عن خدماتهن حال زواجهن اأو قرب ا�ستحقاقهن الإجازة االأم�مة. كما �سادق االأردن على اتفاقية املعايري الدنيا لل�سمان االجتماعي 

رقم 102 ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية مع االلتزام مبا جاء يف بن�دها اخلا�سة بفروع التاأمينات.

69. نفذ مفت�س� وزارة العمل 87 حملة تفتي�سية مكثفة على مكاتب اال�ستقدام واال�ستخدام؛ للتاأكد من تطبيقها الأحكام القان�ن واالأنظمة، 
اإغالق 5 مكاتب النتهاكها حق�ق  املخالفة، حيث مت  املكاتب  اإجراءات قان�نية بحق  باأي �سكل، وقد اتخذت  العامالت  ا�ستغالل  و�سمان عدم 
اأحكام قان�ن  الن�ساء وفق  ت�سغيل  االإ�سايف و�سروط  العمل  اأم�ر  ملتابعة  امل�ؤهلة،  ال�سناعية  للمناطق  بزيارات  العامالت، وقامت جلنة تفتي�س 
العمل وتعليمات القائمة الذهبية لل�سركات اخلا�سعة لها، وقامت بالتفتي�س على املن�ساآت التي ت�سغل 20 عاملة فاأكرث؛ لتطبيق اأحكام القان�ن 
بت�فري ح�سانة الأطفال العامالت؛ مما ي�فر نح� 4000 وظيفة لتخ�س�سات الرتبية وتربية الطفل وبيئة اآمنة لالأطفال، كما و�سعت تعليمات 
ترخي�س احل�سانات امل�ؤ�س�سية للقطاعات العام واخلا�س والتط�عي �سروطا مي�سرة تتيح لرب العمل ت�فري دور ح�سانة اأقل تعقيدا مقارنة 
ب�سروط احل�سانات التجارية. اإن عدم وج�د مكان رعاية منا�سب الأطفال العامالت املتزوجات يعد �سبباً رئي�سا الن�سحابهن من �س�ق العمل، 
وقد وافقت ال�زارة عام 2013 على ترخي�س 28 ح�سانة لي�سل جمم�عها الى 902 ح�سانة، واأطلقت مديرية التفتي�س برنامج زيارات ليلية على 
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امل�ؤ�س�سات التي يبداأ عملها بعد انتهاء �ساعات العمل الر�سمي، وملراقبة عمل ال�سركات التي ت�سغل العمال اأكرث من احلد امل�سم�ح به، و�سمان 
عدم وج�د حاالت انتهاك حلق�ق العاملني اأو عمل ق�سري، ومن تطبيق ظروف العمل وعدم ت�سغيل الن�ساء بعد ال�ساعة العا�سرة لياًل، وم�افقة 
العاملني على العمل االإ�سايف، واآلية احت�سابه، وت�فري �سروط ال�سحة املهنية. مت عام 2011 تنفيذ 161 زيارة ليلية وزيارات تثقيفية برفقة 

املرتجمني للعمالة ال�افدة لرفع ال�عي بحق�قهم وواجباتهم مع ت�زيع العديد من املن�س�رات الت�ع�ية عليهم.

70. هناك نق�س يف اأعداد املفت�سني البالغ عددهم 129 مفت�ساً لعام 2013، حيث �سيتم زيادة العدد والرتكيز على التدريب والتاأهيل ورفع قدرات 
املفت�سني. ت�سم مديرية �س�ؤون العمال والتفتي�س االأق�سام التالية: ال�سالمة وال�سحة املهنية ومكافحة عمل االطفال وق�سم التفتي�س وق�سم 
لل�سكاوى العمالية مع خط �ساخن يعمل على مدار ال�ساعة، وت�سهيل عمليه التبليغ عن جرمية االجتار بالب�سر ب�ست لغات هندية، بنغالية، 
�سرييالنكية، فلبينية، اندوني�سية، �سينية. ورد الى ق�سم التفتي�س يف مديرية العاملني يف املنازل 2297 �سك�ى عام 2012 مت العمل على حلها، 
واأجرت املديرية 49463 زيارة اإلى املن�ساآت يف مختلف اأنحاء اململكة، واتخذت االجراءات القان�نية التالية: اإ�سدار 3672 اإنذار وحترير 14214 
ا�ستمرارية ودمي�مة  اأهمية ق�س�ى من حيث  امل�ؤهلة  ال�سناعية  املناطق  التفتي�س  �سك�ى عمالية، ت�يل مديرية  �سبط مخالفة وحل 4584 
اإنذار و2531 مخالفة ل�سروط وظروف العمل، وردت  اإ�سدار 1653  الزيارات، فقد اأجرت 11189 زيارة واتخذت االجراءات القان�نية التالية: 
5341 �سك�ى عمالية، ومت حل 4584 �سك�ى منها. فرغت وزارة العمل مفت�س عمل لكل من �سفارات الدول امل�سدرة للعمالة، ل�سمان التن�سيق 
والتعاون معها حل�س�ل كل عاملة على حق�قها بال�سرعة الق�س�ى، وحل ق�سايا العامالت العالقة، نظرت اللجان الفرعية يف ال�سفارات 1110 
الى  بالع�دة  عاملة ممن رغنب   250 اأكرث من  وت�سفري  االإقامة،  عاملة من غرامات   177 واإعفاء  2012، مت حل معظمها،  عام  �سكاوى خالل 

بالدهن، وحت�سيل ما يقارب 90 الف دوالر اأج�ر م�ستحقة للعامالت، وت�س�يب اأو�ساع 300 عاملة بالع�دة للعمل لدى كفيل اآخر. 

ال�سك�ى، وحتقق مديرية  اأمام تقدمي  اأهم التحديات  71. ق�سايا التحر�س اجلن�سي يف العمل محدودة جداً حيث ي�سكل ال��سم االجتماعي 
التفتي�س بالق�سايا عند ورود ال�سكاوى اأو بناًء على تقارير دولية ومحلية، �س�اء كانت �سادرة عن جهة حك�مية اأو اأهلية، وحققت يف عدة حاالت 
اآليات التعامل مع احلاالت  بناء على تقارير دولية، عقدت وزارة العمل ور�س لزيادة الت�عية ح�ل التحر�س اجلن�سي وتدريب املفت�سني على 
بالتعاون مع م�سروع العمل االأف�سل واأ�سدرت امل�اد التثقيفية ح�ل التحر�س اجلن�سي بلغات العامالت، وعملت على زيادة وعي اأرباب العمل 
ح�ل م�سكلة التحر�س اجلن�سي وانعكا�ساتها ال�سلبية على العمل، وو�سعت اجراءات محددة لتمكني وت�سجيع العامالت على تقدمي ال�سكاوى 
بالتحر�س اجلن�سي والت�جه للجهات االأمنية املخت�سة لت�سجيل احلاالت، ويعاقب قان�ن العق�بات على التحر�س اجلن�سي عند �سدور الفعل من 
زميل يف العمل اأو من رب العمل، ولتبعية العامل وخ�س�عه لرب العمل؛ فقد اأورد قان�ن العمل عق�بة اإ�سافية على رب العمل باإغالق امل�ؤ�س�سة 
عند اإقدامه على التحر�س اجلن�سي بالعاملني لديه، كما ن�ست مدونة ال�سل�ك ال�ظيفي واأخالقيات ال�ظيفة العامة املقرة من جمل�س ال�زراء 
ال�ظيفة  اأخالقيات  واملراأة، ومراعاة  الرجل  العمل بني  ال�سراكة يف  العام، واحرتام عالقة  القطاع  الزمالة بني م�ظفي  بروح  التعامل  على 

العامة، ووفق اأحكام نظام اخلدمة املدنية ي�قف امل�ظف عن العمل حال ارتكابه جناية اأو جنحة مخلة بال�سرف واإحالته للمدعي العام.

72. ت�سكل االإناث ن�سبة 44% من اإجمايل اأعداد امل�ظفني يف القطاع العام، نتيجة الإقبال االإناث على دخ�ل هذا القطاع ملالئمته مع ظروفهن 
االجتماعية، وبلغ عدد االإناث يف ال�ظائف القيادية واالإ�سرافية 1240 م�ظفة، بني تقرير الن�ع االجتماعي والق�انني وال�سيا�سات العامة يف 
منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا اأن االأردن حاز على ن�سبة عالية فيما يتعلق بتمثيل املراأة مب�ست�يات عالية يف االإدارة ال��سطى يف القطاع 

العام.  

      جدول رقم )7( الن�سبة املئ�ية لت�زيع م�ظفات اخلدمة املدنية للفئتني االأولى والثانية وفق الفئات العمرية  لالأع�ام 
.)2012 – 2010(

 الفئة العمرية

ال�سن�ات
املجم�ع60 فاأكرث24-2029-2534-3039-3544-4049-4554-5059-55

20105654615851405917651

20115953615952412816551

20125350596152442914351

امل�سدر: دي�ان اخلدمة املدنية
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73. منح نظام اخلدمة املدنية لعام 2013 امل�ظف اإجازة اأب�ة، و�ساعة ر�ساعة للم�ظفة ي�ميا ملدة ت�سعة اأ�سهر بعد اإجازة االأم�مة، واإجازة عند 
االإجها�س، ورفع االإجازة العر�سية ل�فاة الزوج/الزوجة اإلى 10 اأيام، ون�س على عدم تكليف امل�ظفة احلامل القيام باالأعمال اجل�سدية ال�سارة 
ب�سحتها وحملها، اإال اأن النظام مل ين�س على ت�فري دور ح�سانة الأبناء امل�ظفني، وال زالت العالوة العائلية متنح للم�ظف دون امل�ظفة، هذا 
القيادية ما  التعيني يف ال�ظائف  النزاهة وال�سفافية والعدالة وامل�ساواة يف  القيادية ل�سنة 2013 ي�سمن  التعيني على ال�ظائف  و�سدر نظام 

�سيعزز ت�اجد الن�ساء يف تلك ال�ظائف.

74. بلغ جمم�ع امل�فدين يف بعثات درا�سية داخلية وخارجية 636 م�فدا عام 2012، مع تقارب ن�سب االإيفاد بني الذك�ر 52%، واالإناث %48. 
يالحظ اأن عدد املبع�ثات داخليا جتاوز اأعداد الذك�ر فقد �سكلن 51% من جممل املبع�ثني، على خالف البعثات والدورات اخلارجية التي ت�سكل 
فيها ن�سبة االإناث )16%، 9%( من املبع�ثني على الت�ايل، وقد يع�د ال�سبب الرئي�سي يف هذه اله�ة اإلى ع�امل تع�د للثقافة املجتمعية وظروف 
خا�سة اأكرث منها اإلى ع�امل اأخرى، علما باأنه ال ي�جد ما يحد من �سفر االإناث لغاية اال�ستفادة من هذه املنح ما مل يكن ذلك محددا من قبل 

اجلهة املانحة.

جدول رقم )8( الن�سبة املئ�ية للم�فدات يف بعثات درا�سية ح�سب امل�ؤهل العلمي حتى 2012/12/31 

املجم�عدكت�راهماج�ستريدبل�م عايلبكال�ري��سدبل�م مهنيالدرجة العلمية

25595237648الن�سبة

امل�سدر: دي�ان اخلدمة املدنية

75. تناول مح�ر االأمن االإن�ساين واحلماية االجتماعية يف اال�سرتاتيجية ال�طنية للمراأة )2013-2017( مح�ر املراأة ذات احلاجات االأ�سا�سية 
والتحديات اخلا�سة، يهدف اإلى تاأمني اال�ستقرار االجتماعي واالقت�سادي للمراأة ذات االإعاقة، و�س�اًل اإلى حالة االعتماد على الذات، ن�سبة 
اإلى ن�سبة 32% يف عام 2014، حيث اأعد فريق  اإدماجهن يف �س�ق العمل 25% عام 2011، وت�سعى اال�سرتاتيجية لرفعها  ذوات االإعاقة ممن مت 
اخلرباء عدد من امل�ساريع التجديدية لت�سهم يف تط�ير واقع املراأة ذات االإعاقة من خالل بناء قاعدة معل�مات كمية دقيقة م�سنفة ح�سب 
املهارات  عن  للك�سف  املتخ�س�سة  الن�عية  البح�ث  اإعداد  اإلى  باالإ�سافة  وال�سيا�سات،  وامل�ساريع  اخلطط  اإعداد  عند  منها  لال�ستفادة  اجلن�س 

واخلربات املت�فرة لدى ذوي االإعاقة.

76. كما تتخذ االأونروا الإغاثة وت�سغيل الفل�سطينيني التدابري الالزمة لتحقيق امل�ساوة بني اجلن�سني يف الت�ظيف واملناف�سة على ال�ظائف 
من خالل عدم التمييز �س�اء يف اإعالن ال�ظائف اأو قب�ل الطلبات، ومراعاة الت�ازن يف حتديد املر�سحني الذين تنطبق عليهم �سروط املقابلة 
الإ�سغال ال�ظيفة؛ مع تف�سيل ت�ظيف الن�ساء يف حال ت�ساوي كال اجلن�سني يف الكفاءة، وتراعي امل�ازنة بني اجلن�سني يف ع�س�ية جلنة املقابـالت 

)وقد حتققت جميع هذه االجراءات بن�سبة 100 %(.

املادة الثانية ع�سر: ال�سحة

77. ي�سهد االأردن نقلة ن�عية يف جمال الرعاية ال�سحية وزيادة االإنفاق على اخلدمات ال�سحية فقد �سكلت م�ازنة وزارة ال�سحة 8% من امل�ازنة 
العامة للدولة عام 2013، ومت ر�سد مبلغ 157.9 ملي�ن دينار لدعم برامج خدمات الرعاية ال�سحية االأولية يف م�ازنة عام 2014؛ منها 73.8 
ملي�ن دينار للرعاية ال�سحية لالإناث، ورفعت ال�زارة ن�سبة االإنفاق على الرعاية ال�سحية االأولية من 19% عام 2012 الى 25.3%عام 2013. 
كما بلغت ن�سبة االأ�سرة يف امل�ست�سفيات 189.5 �سرير لكل 100 الف فرد، ومت الت��سع يف عدد املراكز ال�سحية والعيادات التابعة لل�زارة املنت�سرة 
يف املحافظات من 1380 اإلى 1489. وبلغت ن�سبة امل�ؤمنني بن�ع من اأن�اع التاأمني ال�سحي 88% لعام 2013، كما بلغ مت��سط العمر املت�قع عند 
ال�الدة لالإناث 76.7 �سنة وللذك�ر 72.4 �سنة، ومت��سط عدد اأفراد االأ�سرة 5.4 فردا لعام 2012، وانخف�ست اخل�س�بة لدى العامالت من االإناث 
مما اأدى النخفا�س معدل االجناب الكلي للمراأة من 3.8 عام 2009 اإلى 3.6 لعام 2012 وذلك ب�سبب تاأخر �سن الزواج وزيادة ا�ستخدام و�سائل 
تنظيم االأ�سرة و�سعي االإناث للح�س�ل على فر�س عمل، ويرتفع هذا املعدل يف البادية اإلى 4.4 ويف مخيمات الالجئني 3.7 ويف املناطق الريفية 

3.9 ويف املناطق احل�سرية 3.4. وت�سعى خطة عمل احلك�مة لالأع�ام )2013-2016( اإلى خف�س ن�سبة اخل�س�بة الكلي اإلى 3.4.
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78. كما مت و�سع �سيا�سة �ساملة خلدمات الرعاية ال�سحية من خالل 693 مركز �سحي فرعي واأويل و�سامل، 47 مركز اأم�مة وطف�لة، 37 عيادة 
طب اأ�سنان و31 م�ست�سفى. كما اأجنزت عدة خطط يف جمال الرعاية ال�سحية االأولية منها: اال�سرتاتيجية ال�طنية لل�سكان )2020-2000(، 
اخلطة ال�طنية لل�سحة االإجنابية/تنظيم االأ�سرة )2008-2012(، ا�سرتاتيجية تنظيم االأ�سرة ل�زارة ال�سحة )2013-2017(، واال�سرتاتيجية 
االأ�سرة،  االإجنابية/تنظيم  ال�سحة  �سيا�سات  بيئة  حت�سني  اأهمية  على  ركزت  وقد   )2017-2013( االأ�سرة  االإجنابية/تنظيم  لل�سحة  ال�طنية 
وزيادة ج�دة اخلدمات املقدمة، وتعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�س واجلهات غري احلك�مية يف هذا املجال، والت�عية وزيادة الطلب على اخلدمات 

يف جمال ال�سحة االإجنابية.

اجلدول رقم )9( الن�سب املئ�ية مل�ستخدمات و�سائل تنظيم االأ�سرة مرتبطة مب�ست�ى التعليم

اأعلى من الثان�يثان�ياعداديابتدائياميةو�سائل منع احلمل

45.653.460.664.759.3ا�ستعمال اأية و�سيلة

13.816.817.118.720.8اأية و�سائل تقليدية

31.836.643.546.038.5اأية و�سائل حديثة

54.446.639.435.340.7ال ت�ستعمل حالياً

امل�سدر:  م�سح ال�سكان وال�سحة االأ�سرية لعام 2012

79.. هذا وتنت�سر الرعاية ال�سحية املبكرة لل�سيدات ب�سكل تام، وت�سري البيانات خالل اخلم�س �سن�ات ما قبل 2012 اأن 99% من ال�سيدات تلقني 
رعاية مبكرة من مخت�س �سحي )طبيب، ممر�س اأو قابلة( اأثناء احلمل بطفلهن االأخري، وتتلقى اأكرث من 8 من كل 10 ن�ساء رعاية �سحية 

خالل ي�مني بعد ال�الدة، ون�سبة من يح�سلن عليها بعد ال�الدة يف ال�قت املنا�سب اأعلى بني الن�ساء الريفيات مقارنة باحل�سريات.

80. ولتحقيق الهدفني الرابع واخلام�س من االأهداف االمنائية لالألفية بتعميم خدمات ال�سحة االإجنابية وخف�س ال�فيات النفا�سية؛ فقد 
ت�سمن برنامج عمل احلك�مة جمم�عة من االإجراءات التنفيذية يف جمال الرعاية ال�سحية؛ وذلك بتعزيز برامج ال�سحة االجنابية وتنظيم 
اال�سرة من خالل ت�فري خدمات ومعل�مات ال�سحة االجنابية/ تنظيم اال�سرة ذات اجل�دة العالية ل�سمان ال��س�ل الى ذروة الفر�سة ال�سكانية 
بحل�ل عام 2030. وللحفاظ على ما مت حتقيقه نفذت وزارة ال�سحة عام 2012 ا�سرتاتيجية احلمل االآمن لعام 2011 تت�سمن حت�يل احلاالت 
اإلى املراكز ال�سحية والعك�س للتقليل من وفيات االأمهات،  ذات االختطار العايل باحلمل وتفعيل االآليات والتغذية الراجعة من امل�ست�سفيات 
ويتم ت�زيع ن�سرات للحمل االآمن على املراكز ال�سحية، وا�ستفادت العديد من الن�ساء يف البلديات والقرى النائية امل�سنفة �سمن مناطق جي�ب 
الفقر والفئات االأقل حظاً خالل االأربعة اأ�سهر االأخرية لعام 2013 من ن�ساطات الت�عية امليدانية حلملة “�سحتنا وراحتنا بتنظيم اأ�سرتنا” 
التابعة ل�زارة ال�سحة، واجلمعية االأردنية لتنظيم وحماية االأ�سرة، واالأونروا،  املراكز  التي ينفذها م�سروع تعزيز تنظيم االأ�سرة من خالل 
وعيادات القطاع اخلا�س، ا�ستكماال حلملة �سابقة حققت جناحات تهدف لت�عية اأكرب �سريحة ممكنة من الن�ساء ح�ل تنظيم االأ�سرة وو�سائلها 
احلديث، وتعريفهن بالعيادات ومراكز تقدمي خدمات تنظيم االأ�سرة وال�سحة االإجنابية ككل، واأهمية املتابعة اأثناء احلمل وال�الدة، واملباعدة 
بني االأحمال، ورفع ال�عي بالتاأثري ال�سلبي لزواج االأقارب، ويتم منح ق�سائم جمانية خلدمات تنظيم االأ�سرة للراغبات با�ستخدام ال��سائل 

احلديثة بعد تلقي امل�س�رة.

81. بينت درا�سة م�سح ال�سكان وال�سحة االأ�سرية لعام 2012 اأن ن�سبة الل�اتي ي�ستعملن و�سائل تنظيم االأ�سرة تبلغ 61%؛ يف احل�سر ويف مخيمات 
الالجئني، وهي يف الريف 62% والبادية 58%. اإن ما يزيد عن 4 من كل 10 �سيدات ي�ستعملن و�سيلة حديثة ح�سلن عليها من م�سدر عام؛ �س�اء 
من مركز �سحي حك�مي اأو من مراكز رعاية اأم�مة وطف�لة اأو من امل�ست�سفيات احلك�مية، ون�سبة من ح�سلن عليها من: القطاع اخلا�س %15 
ومن اجلمعية االأردنية لتنظيم وحماية االأ�سرة 11% ومن عيادات االأونروا 10% ومن اأطباء االخت�سا�س 7%، اأكرث من ن�سف ال�سيدات املعقمات 
الل�اتي ي�سكلن 54% ح�سلن على خدمة التعقيم االأنث�ي من م�ست�سفى حك�مي، يف حني اأن الربع ح�سلن على اخلدمة من اخلدمات الطبية، 
باالإ�سافة لل�لب الذي تقدم خدمته كافة اجلهات. من املعيقات التي ت�اجه خدمات ال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�سرة النق�س يف اأعداد طبيبات 

اإناث يف املناطق النائية واالأقل حظاً.            
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82. ي�سعى االأردن عام 2015 للحد من انت�سار فريو�س االإيدز تنفيذا لالأهداف االمنائية لالألفية، وحتققت اإجنازات كبرية يف مكافحته �س�اء 
يف ال�سيطرة على مخاطر انتقال الفريو�س من االأم للطفل اأو احلد من االإ�سابة به اأو ال�قاية منه من خالل تنفيذ الربنامج ال�طني ملكافحة 
بلغ  االأردن،  به خارج  اأ�سيب�ا  اأردنيني  تع�د لغري  واأن 70% من احلاالت  ال�قائية؛ خا�سة  والذي يركز على االجراءات  االإيدز )2013-2004( 
عدد احلاالت امل�سابة 1026 حالة منها 283 حالة الأردنيني، وترتفع ن�سبة االإ�سابة به بني الذك�ر يف جميع الفئات العمرية. وحققت اخلطة 
االيدز،  ملكافحة  ال�طني  والتقييم للربنامج  للمتابعة  اإن�ساء نظام  التالية:  االإيدز )2012-2016( االجنازات  ملكافحة  ال�طنية  اال�سرتاتيجية 
وت�فري الربامج العالجية وال�قائية بدون كلفة مالية، واملحافظة على معدل انت�سار منخف�س، وبناء �سراكة فاعلة مع امل�ؤ�س�سات احلك�مية 
واإنتاج م�اد  املدين،  املجتمع  ال�سحية وم�ؤ�س�سات  للك�ادر  القدرات  وبناء  التعليم  برامج  وتنفيذ  املكافحة،  واأن�سطة  املدين يف جه�د  واملجتمع 
تعليمية وتدريبية واأدلة اإر�سادية يف جمال مكافحة االيدز واالأمرا�س املنق�لة جن�سيا، حيث ال ت�جد حمالت اإعالمية كافية يف جمال مكافحة 
املر�س، مع �سرورة التخفيف من حاالت التمييز �سدهم، وقد اأن�ساأت مراكز امل�س�رة والفح�س الط�عي يف املحافظات. حتققت اإجنازات �سحية 
كبرية للحد من انت�سار التدرن الرئ�ي ومكافحة املالريا حيث يعترب االأردن خاليـاً من مر�س املالريا، واالإ�سابات املكت�سفة تع�د ل�افدين يتم 

ترحيلهم.

83. بلغت حاالت �سرطان الثدي االأكرث �سي�عا بني االإناث 941 حالة عام 2010 بن�سبة 37.1% من حاالت �سرطان االإناث، وما ن�سبته 19.8 % من 
ال�سرطانات، ثم الق�ل�ن وامل�ستقيم بن�سبة 9%، وبلغ معدل االإ�سابة بال�سرطان 79.4 حالة لكل مئة الف من ال�سكان البالغني )ذك�ر 74 حالة 
واإناث 85.1 حالة(. اأطلقت عدة حمالت ت�عية ت�سجع الك�سف املبكر عن املر�س، كان اآخرها عام 2013 “�سحتك اأهم يال نفح�س” ت�سمنت 
اأجرت 4184 �سيدة فح�س  الثدي، وقد  باأف�سل م�ا�سيع ت�عية عن �سرطان  الفائزين  اإعالمية وزعت فيها ج�ائز على االإعالميني  م�سابقة 

مام�غرام، كما حققت حملة “اإوعدينا تفح�سي” يف عام 2012 والتي عمت اململكة جناحا.     
                                                                                               

جدول رقم ) 10( يبني عدد الندوات وعدد ال�سيدات امل�ستفيدات من برامج الت�عية ب�سرطان الثدي

ال�سنة
اأجرين فح�س 

�سريري
دربن على الفح�س 

الذاتي
عدد الندوات 

التثقيفية
عدد احل�س�ر للندوات

ح�لن لفح�س 
مام�غرام

201151753509265602541454571

201257756599576435613595067

)امل�سدر: وزارة ال�سحة(

84. اأ�سدرت احلك�مة االأردنية نظام املركز ال�طني للعناية ب�سحة املراأة ل�سنة 2011، ومب�جبه اأن�سئ املركز ال�طني للعناية ب�سحة املراأة يف 
الطفيلة بهدف تقدمي اخلدمات املتخ�س�سة للعناية ب�سحة املراأة من خالل تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية والت�عية باأهمية العناية ب�سحة 
امل�ؤ�س�سات  مختلف  مع  والتن�سيق  املتخ�س�سة،  العلمية  والندوات  امل�ؤمترات  وعقد  والدرا�سات  البح�ث  واإجراء  املجتمع،  بناء  يف  ودورها  املراأة 
العنف  بال�قاية واحلماية من  ال�سحة يعنى  املراأة والطفل يف وزارة  تابع ملديرية �سحة  واأن�سئ ق�سم  والدولية،  املحلية  احلك�مية واخلا�سة 
املنزيل والك�سف املبكر عن حاالت العنف �سد املراأة والطفل، واأعدت اأدلة اإر�سادية وتدريبية ومت تدريب الك�ادر ال�سحية على اكت�ساف احلاالت 

وحت�يلها والتعامل معها، واأِعد من�ذج خا�س للتبليغ واالإحالة حلاالت العنف املنزيل. 

مراجعتهم  اإجراءات  وتب�سيط  ال�سحي،  التامني  يف  ب�سم�لهم  للم�سنني؛  التاأهيلية  والعالجية  ال�سحية  اخلدمات  ال�سحة  وزارة  تقدم   .85
للم�ست�سفيات، وتعقد دورات تدريبية لك�ادر ال�زارة ح�ل اأ�س�س التعامل معهم، وا�ستحدث ال�زارة ق�سم خا�س لرعاية امل�سنني، كما وافق جمل�س 
ال�زراء على ت�سكيل جلنة متابعة اال�سرتاتيجية ال�طنية االأردنية لكبار ال�سن يف 2012/10/18. واأطلقت مبادرة “م�سنني بال حدود” يف بداية 
2014 بهدف اإ�سغال وقت امل�سنني من خالل عدة برامج لتح�سني الذاكرة، وال��سع ال�سحي والنف�سي واالجتماعي والروحي والتغذوي، وكيفية 
تاأخري ال�سيخ�خة واحلفاظ على القدرات العقلية واجل�سدية، وتركز املبادرة على تعزيز برنامج خدمة املجتمع املحلي يف امل�ؤ�س�سات وال�زارات 
بدمج املتقاعدين منهم يف امل�ؤ�س�سات كعمل تط�عي، وخلق مدار�س وجامعات جمتمعية تركز على تعزيز برنامج خدمة املجتمع املحلي يف املراكز 
التمري�سية  اخلدمات  وتقدمي  التقاعد،  ملرحلة  تهيئة  برامج  وو�سع  اخت�سا�سه،  ح�سب  كٌل  امل�سنني  طاقة  وا�ستثمار  وامل�ست�سفيات،  ال�سحية 
املنزلية للم�سنني غري القادرين بالتن�سيق مع اجلامعات وخا�سة كليات التمري�س، وتنفيذ برامج لدمج امل�سنني يف املجتمع، وكانت قد اأطلقت 
مبادرة كفالة امل�سن باملال وال�قت، كما اأن هناك مبادرات للمجل�س ال�طني ل�س�ؤون االأ�سرة ووزارة ال�سحة وجهات اأخرى لتعزيز خدمات الرعاية 
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ال�سحية والنف�سية لكبار ال�سن، وم�سروعاً ل�زارة ال�سحة بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية لتاأ�سي�س عدد من املراكز ال�سديقة لكبار ال�سن، 
وتقدم الرعاية على نفقة وزارة التنمية االجتماعية يف دور رعاية امل�سنني وكما تنتهج ال�زارة �سيا�سة �سراء اخلدمات.

86. ح�ل �س�ؤال جلنة االتفاقية رقم )45( و)46( عن عدم وج�د قان�ن حلماية ذوات االعاقة ذهنيا من التعقيم الق�سري؛ فقد ن�س قان�ن 
العق�بات على عق�بة ال تقل عن 10 �سن�ات لكل فعل على ج�سم االإن�سان ي�ؤدي اإلى برت ع�س� اأو ت�سبب يف اإحداث عاهة دائمة، وكفل قان�ن 
ال�سحة العامة احلق لالأ�سخا�س- مبا فيهم ذوي االإعاقة- بامل�افقة الكاملة على اإجراء اأي عالج طبي اأو تدخل جراحي يقدم لهم، وت�ؤخذ 
م�افقة ويل االأمر اأو ال��سي يف حال عدم اإدراك ال�سخ�س، وو�سع الد�ست�ر الطبي االأطباء حتت طائلة امل�س�ؤولية القان�نية؛ حال وق�ع خطاأ 
طبي ي�ؤثر على �سالمة ال�سخ�س. كما يتبنى املجل�س االأعلى ل�س�ؤون االأ�سخا�س املع�قني �سيا�سات يك�ن لذوي االإعاقة ومنظماتهم فيها دور 
فاعل فيها، يكفل لهم احلماية املدنية واجلنائية ل�سالمة اجل�سد، وي�ساهم ب�سمان تبني �سركائه من ال�زارات وامل�ؤ�س�سات من�ذج الدعم على 

اتخاذ القرار لذوي االإعاقة الذهنية اأو النف�سية مبا يكفل حقهم يف االختيار وتقرير م�سريهم يف املمار�سات الطبية العالجية.

87. نفذت جلنة املراأة ذات االإعاقة يف املجل�س االأعلى ل�س�ؤون االأ�سخا�س املع�قني ور�س للت�عية باتفاقية حق�ق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة - والتي 
�سادقت عليها اململكة، ومتكني ذات االإعاقة من احل�س�ل على حق�قها، وُعقدت 31 ور�سة منذ عام 2012 ا�ستهدفت 455 اأ�سرًة لذوات االإعاقة 
الذهنية وم�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�سة، ومحا�سرات ح�ل ا�ستئ�سال اأرحام الفتيات ذوات االإعاقة الذهنية، اإلى جانب اإر�ساد االأ�سر بهدف جتّنب 
ا�ستئ�سال االأرحام، باالإ�سافة ل�ر�س ركزت على جترمي ا�ستئ�سال االأرحام ا�ستهدفت نقابة االأطباء، و�سانعي القرار، ورجال الدين والنا�سطني 
بق�سايا االإعاقة يف جميع محافظات اململكة، وقد �سدرت فت�ى عن جمل�س االإفتاء والبح�ث والدرا�سات االإ�سالمية بالقرار رقم 2014/194 
تق�سي بتحرمي وجترمي ا�ستئ�سال اأرحام الفتيات ذوات االإعاقة الذهنية وم�س�ؤولية املجتمع جتاههن، و�سيتم العمل على تفعيل هذه الفت�ى 
بالن�س على عق�بة ملخالفتها، ويجري العمل على تعديل القان�ن حلماية ذوي االإعاقة من العنف والن�ساء ذوات االإعاقة من التعقيم الق�سري.

88. اأُعد دليل اإجرائي متكامل عام 2011 للك�سف والتدخل املبكر وت�سخي�س االإعاقة ومت تدريب مقدمي اخلدمات ال�سحية يف مراكز االأم�مة 
والطف�لة على ا�ستخدامه، مع متكني ذوي االإعاقة من احل�س�ل على خدمات ال�سحة االإجنابية ال�ساملة وت�فري الدعم الطبي وتنفيذ برامج 
الت�عية للمراهقني واملتزوجني حديثاً، وقد ط�رت وزارة ال�سحة بالتعاون مع منظمة ال�سحة العاملية ومنظمات املجتمع املدين العاملة يف 
جمال ال�سحة النف�سية ومب�ساركة ن�سبية لذوي االإعاقة �سيا�سة وطنية تتعلق بال�سحة النف�سية والعالج النف�سي؛ تهدف اإلى تبني فل�سفة اأكرث 
�سم�ليًة تعتمد مبادئ حق�ق االإن�سان وم�ساركة ذوي االإعاقة يف عمليات �سنع القرار، كما ُعني ذو اإعاقة ع�س�اً يف جمل�س االأعيان، ويف جمال 
االهتمام مبتطلبات التنمية االجتماعية لذوي االإعاقة بلغ عدد الربامج التثقيفية 270 برناجماً، ومن مت تاأهيلهم ج�سمانيا مبعدات واأجهزة 

طبية بتم�يل من �سندوق املع�نة ال�طنية 585 �سخ�سا. 

االإجها�س الأ�سباب طبية قان�نيا، وغري مقب�ل دينيا واجتماعيا يف غري  القان�ن يعترب  89. وح�ل ت��سية جلنة االتفاقية رقم )40(؛ ففي 
هذه احلاالت؛ وذلك حفاظا على حق اجلنني يف احلياة، رغم جل�ء املغت�سبات خا�سة يف حاالت ال�سفاح لالإجها�س غري االآمن، مما ي�ستدعي 
املراجعة يف هذا املجال، والبحث يف �سرعيته يف االأيام االأولى للحمل. يتم و�سع االأطفال غري ال�سرعيني بعد ال�الدة يف مالجئ تابعة ل�زارة 
التنمية االجتماعية، وبح�سب قان�ن االأح�ال املدنية يتم تزودهم باأ�سماء جديدة يختارها اأمني املكتب، وال يذكر ا�سم االأب اأو االأم اأو كليهما معا 
يف �سجل ال�الدة؛ اإال بناء على طلب خطي منهما، اأو من اأي منهما، م�ؤيداً بحكم ق�سائي قطعي، بحيث يذكر ا�سم ال�الدة، ويختار اأمني املكتب 
ا�سم منتحل لالأب، واإذا مل ي�سرح باال�سم احلقيقي ل�الدي امل�ل�د غري ال�سرعي قبل ت�سجيل واقعة ال�الدة؛ فلل�الدين اأو اأحدهما االإقرار اأمام 
اأمني املكتب بن�سب امل�ل�د اإليه مب�جب ت�سريح خطي م�ؤيداً بحكم ق�سائي، ويحظر على اأمني املكتب ذكر ا�سم ال�الد اأو ال�الدة اأو كليهما حتى 

ل� طلب اليه ذلك؛ اإذا كان ال�الدان من املحارم اأو كانت ال�الدة متزوجة وامل�ل�د من غري زوجها. 

90. تقدم االأونروا اخلدمات ال�سحية املجانية لالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لديها يف االأردن والبالغ عددهم 2،110،114 عام 2012، والرعاية 
اخلدمات  تقدم  كما  مركزا،   12 وبداخلها  مركزا   13 املخيمات  خارج  الفل�سطينية؛  للتجمعات  ال�سحية  املراكز  خالل  من  االأولية؛  ال�سحية 
ال�سحية العالجية باملجان وت�سمل؛ عيادات الطب العام واالخت�سا�س ومختربات واأ�سعة واأ�سنان واملعاجلة الفيزيائية، واخلدمات ال�قائية قبل 
االإخ�ساب، وللحامل مبجرد احلمل حتى ال�الدة وما بعد احلمل يف كل املراكز ال�سحية، والتحري عن احلمل اخلطر، ورعاية �سحة الطفل من 
)0-5( �سن�ات، ومراقبة من�ه واإعطاء املطاعيم والتدخل العالجي عند اللزوم. مت ت�سجيل 25،857 حامل عام 2012 لرعاية احلمل يف عيادات 
ال�كالة 74% منهن يف االأ�سهر الثالث االأولى من احلمل، وكان معدل الزيارات للح�امل 5.4 زيارة من بدء احلمل وحتى ال�الدة، ون�سبة تطعيم 
احل�امل للكزاز99.7%، وتتم 100% من ال�الدات باإ�سراف �سحي و99.9% من ال�الدات حدثت يف م�ؤ�س�سة �سحية، كما يتم التحري عن اأمرا�س 
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م�ساعفات احلمل كال�سكري وال�سغط وفقر الدم من خالل برنامج �سامل مدمج يف الرعاية ال�سحية، ويتم التدخل ح�سب كل حالة بالعالج 
املنا�سب، وت�سعى االأونروا لتغطية كافة ال�الدات يف امل�ست�سفيات مب�جب اتفاقية مع وزارة ال�سحة، تلقت 90.5% من احل�امل امل�سجالت خدمة 
رعاية ما بعد ال�الدة يف عام 2012، وتقدم خدمات تنظيم االأ�سرة �سمن وحدة �سحة االأ�سرة من خالل؛ رفع ال�عي لدى االأ�سر ح�ل تنظيم 
االأ�سرة، واالإر�ساد ال�سحي قبل احلمل وبعده للرجال والن�ساء، وبلغ عدد متلقيات خدمة تنظيم االأ�سرة 39،612 �سيدة منتظمة اال�ستفادة، اأما 
الل�لب 38%، وحب�ب الهرم�نات 33%، وال�اقي الذكري 25%، وتعقيم  ا�ستعمال و�سائل تنظيم االأ�سرة والتي تقدم باملجان فقد كانت:  ن�سبة 
ذكري 1% وهرم�نات حقن 3%. بلغ معدل حجم االأ�سرة الالجئة يف االأردن 5.5 عام 2012، ومعدل وفيات االطفال 22.6 لكل الف طفل حي، 

ومعدل وفيات االأمهات 22.4 وفاة لكل مئة الف والدة.

مخيم  يف  ال�س�ريات  لالجئات  ال�سحية  الرعاية  خدمة  املانحة  واملنظمات  الدولية  الهيئات  مع  بالتعاون  املدين  املجتمع  منظمات  تقدم   .91
واأثناء احلمل  ت�سمل رعاية احلامل ما قبل  االإجنابية  ال�سحة  لتقدمي خدمات  افتتحت ثالث عيادات طبية  ال�س�ريني،  الزعرتي لالجئني 
وما بعده ومرحلة ال�الدة وتنظيم االأ�سرة ومعاجلة االأمرا�س الن�سائية والتثقيف ال�سحي، وحت�يل احلاالت امل�ستع�سية للم�ست�سفيات. ويف 
مخيمات: �سايرب�ستي، حدائق امللك عبد اهلل، واالأردين االإماراتي؛ تقدم خدمات الرعاية ال�سحية االإجنابية ال�ساملة للن�ساء يف املخيمات، اأما 
ال�الدة فيتم حت�يلها للعيادات اأو امل�ست�سفيات، تت�لى م�ؤ�س�سة ن�ر احل�سني الت�عية بال�سحة االإجنابية وتنظيم االأ�سرة ومخاطر الزواج املبكر 
واالأمرا�س املنق�لة جن�سيا وغريها من امل�ا�سيع، كما تق�م منظمات املجتمع املدين من خالل عياداتها ال�سحية االإجنابية ال�ساملة املتنقلة 
منها اأو الثابتة يف مدن وقرى اململكة با�ستقبال احلاالت لالجئني ال�س�ريني ولالأردنيني يف جمال رعاية االأم�مة والطف�لة وال�سحة االإجنابية 
للمراأة قبل واأثناء احلمل وال�الدة والنفا�س، ومعاجلة احلاالت اأو حت�يلها عند اللزوم للم�ست�سفيات احلك�مية، وت�فري كافة و�سائل تنظيم 

االأ�سرة ح�سب الرغبة بعد الت�عية مبيزة كل و�سيلة.

92. �سكلت جلنة »ال�سحة االإجنابية لالجئات ال�س�ريات« ت�سم ممثلني عن وزارة ال�سحة وكافة املنظمات العاملة يف جمال ال�سحة االإجنابية 
واحلاجات  احلاالت  ومتابعة  التعرف  يتم  حيث  الزعرتي،  مخيم  يف  االإجنابية  بال�سحة  تعنى  جلنة  عنها  ينبثق  املقدمة،  اخلدمات  لتن�سيق 
واالأول�يات، كما �سكلت وزارة ال�سحة جلنة لتن�سيق وحت�سني اخلدمات والتزويد بالك�ادر ال�سحية لالجئني يف محافظات ال�سمال، ولغايات 
ال�زارة ال�سحية مبا فيها حمالت املطاعيم  تقدمي خدمات االأم�مة والطف�لة يف مخيم الزعرتي، ت�فر اخلدمة لالجئات يف كافة مراكز 
خا�سة �سلل االأطفال. وللت�عية بال�سحة االإجنابية تعقد دورات وور�س لك�ادر املنظمات غري احلك�مية التي تقدم خدمات الرعاية ال�سحية 
ويتم تزويدها بامل�اد التثقيفية والت�ع�ية بال�سحة االإجنابية، وت�ستقبل وزارة ال�سحة احلاالت املح�لة من مراكز الرعاية ال�سحية االإجنابية 

املختلفة، وتخ�سع 100% من ال�الدات لالإ�سراف الطبي، حيث مل ت�سجل اأية حالة وفاة بني الالجئات ال�س�ريات داخل املخيمات.

املادة الثالثة ع�سر: الق�ساء على التمييز �سد املراأة يف  املجالت الأخرى للحياة القت�سادية والجتماعية

93. يعر�س على جمل�س االأمة اإجراء تعديل على قان�ين التقاعد املدين والع�سكري منها ال�سماح للم�ظفة االأرملة اخلا�سعة للتقاعد اجلمع 
بني راتبها التقاعدي وما ي�ستحق لها من تقاعد زوجها وغريها من امل�اد، ووفقا الأحكام قان�ن ال�سمان االجتماعي لعام 2014 فاإن راتب املراأة 
جل، مبن  املت�فاة �س�اء ت�فيت وهي �ساحبة راتب تقاعدي اأو ح�سلت ال�فاة وهي م�سرتكة على راأ�س عملها ي�رث كاماًل مل�ستحقيه كما راتب الرًّ
فيهم زوجها يف حال عجزه وعدم عمله، وي�ؤول كاماًل اإلى اأبنائها ووالديها يف حال عدم ا�ستحقاق الزوج لن�سيب منه، واأتاح لالأرملة اجلمع 
بني ن�سيبها كاماًل من راتب التقاعد اأو االعتالل الذي ي�ؤول اإليها من زوجها وبني اأجرها من العمل واجلمع بني ن�سيبها من رواتب التقاعد 
واالعتالل الذي ي�ؤول اإليها من والديها واأبنائها، ويحق لالبنة التي تتقا�سى راتباً تقاعدياً اأو راتب اعتالل اجلمع بني هذا الراتب ون�سيبها 
من رواتب التقاعد اأو االعتالل التي ت�ؤول اإليها من والديها، وي�ستمر �سرف احل�سة املرتتبة لالأنثى ب�سفتها م�ستحقة يف حال عدم عملها 
اأو زواجها، وب�سرف النظر عن ُعمرها، باالإ�سافة اإلى منح ال�الدة ن�سيبها من ولدها املت�يف دون اأي �سروط. ون�س قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية 
االأنظمة  اأنه مل ت�سدر  اإال  بها عند تعذر حت�سيلها خا�سة لالأرامل واملطلقات  املحك�م  النفقة  ت�سليف  اإن�ساء �سندوق  لعام 2010 على  امل�ؤقت 

الالزمة لتفعيل اأحكام ال�سندوق.

امل�ساريع ال�سغرية  بتم�يل  الن�ساء االأ�سد فقرا واملعيالت الأ�سرهن واأولت احلك�مة اهتماماً كبرياً  94. تق�م عدة جهات بجه�د مكثفة لدعم 
وامليكروية واملت��سطة لتخدم فئة ال�سكان الفقراء والطبقة ال��سطى �ساهمت يف خف�س ن�سبة الفقر من 18.6% اإلى 14.4% لعام 2010، وح�سلت 
الن�ساء على 19.6% من اإجمايل عدد القرو�س الزراعية املمن�حة والتي متثل 12% من اإجمايل قيمة القرو�س، ونفذ م�سروع ت�سهيالت �سمان 
القرو�س بقيمة 250 ملي�ن دوالر لت�سجيع البن�ك على مت�يل امل�ساريع ال�سغرية واملت��سطة ذات اجلدارة االئتمانية، ودعم امل�ساريع التي تخلق 

فر�س عمل يف املحافظات وتعزيز ملكية الن�ساء لتلك امل�ساريع.
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95. �ساهمت عدة جهات بتذليل املع�قات التي حتد من قدرات واإمكانيات م�ساركة الن�ساء يف عملية االإنتاج والعمل:
95.اأ. ت�سكل االإناث ن�سبة 60% من اإجمايل عدد اأرباب االأ�سر املنتفعة من �سندوق املع�نة ال�طنية معظمهن يف مناطق الريف والبادية 
وتنتفع من املع�نات املالية ال�سهرية، كما و�سع قاعدة اال�ستهداف ونطاق ال�سم�ل للن�ساء يف برامج املع�نات املالية املختلفة عام 2012، 
ومت زيادة عدد الفئات الرئي�سة امل�ستهدفة واخلا�سة بالن�ساء لت�سبح خم�س فئات: فئة اأرامل االأ�سر اأم االأيتام، املراأة التي ال معيل لها 
والأ�سرتها، املطلقات واأبناوؤهن وفئة اأ�سر الغائبني واملفق�دين، وبلغ حجم االإنفاق املخ�س�س لالإناث 39 ملي�ن دينار عام 2012 �سريتفع 
لنح� 42 ملي�ن دينار عام 2016، واأعيد تعريف دخل االأ�سر التي تعيلها املراأة فقط؛ فال يعترب الدخل ال�سهري لربة االأ�سرة من العمل 
االإنتاجية  االأعمال  اأو  اليدوية  املراأة الأي من احلرف  املتاأتي من ممار�سة  املادي  املردود  دينار دخاًل لالأ�سرة، وال  الذي يقل عن 150 
املنزلية، وبالتايل ال تاأثري لهذا الدخل على املع�نة امل�ستحقة، ويعتمد ن�سبة ال تتجاوز 40% من دخل االأرملة العاملة كدخل لالأ�سرة يف 

القطاعات احلك�مية وغري احلك�مية.

ال�سغرية وال��س�ل للمحتاجني يف  امل�ساريع  اململكة مت�يل وت��سيع  اأنحاء  املنت�سرة يف  املراأة من خالل فروعه  95.ب. ي�فر �سندوق 
املناطق االأقل حظا، وت�سكل الن�ساء 97% من املنتفعني، كما ي�فر اخلدمات غري املالية كالفر�س التعليمية، تط�ير االأعمال، اخلدمات 

االجتماعية وبناء القدرات، التدريب وبرامج التحفيز والتاأمني الذي ي�سمل جميع التم�يالت الدائمة وامل��سمية.

95.ج. يقدم ال�سندوق االأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية القرو�س الدوارة بف�ائد ب�سيطة وفرتات �سداد مريحة للجمعيات الن�سائية 
وللريفيات لعمل م�ساريع اأ�سرية منتجة، بلغت ن�سبتها 65% من اإجمايل عدد القرو�س للفرتة 2011-2013، مع تدريب وبناء قدرات 
املقرت�سات على املهارات الالزمة الإدارة امل�ساريع االإنتاجية وما يتعلق بالت�س�يق والتعبئة والتغليف واملحا�سبة والتحفيز على ابتكار 

اأفكار مل�ساريع جديدة غري تقليدية ومناف�سة، بلغت ن�سبة قيمة القرو�س للريفيات 58% من اإجمايل قيمة القرو�س.

من  والبطالة  الفقر  م�سكلتي  من  للحد  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اإجناح  يف  ال�سغرية  امل�ساريع  لتم�يل  ال�طني  البنك  ي�ساهم  95.د. 
تلبي  بت�فري خدمات مالية م�ستدامة  الن�ساء، وحت�سني م�ست�ى معي�ستهن،  ال�سغرية خا�سة  امل�ساريع  اأ�سحاب  اإنتاجية  زيادة  خالل 
االحتياجات للم�ساريع املايكروية وال�سغرية، ومينح قرو�ساً دون �سمانات اأو كفاالت، وي�يل الن�ساء عنايًة خا�سًة لي�ساهمن يف التنمية، 
باالإ�سافة  امل�ستهدفني،  امل�اطنني  �سريحة من  اأكرب  اإلى  لل��س�ل  العا�سمة  القرو�س خارج  88% ومنحت 60% من  املقرت�سات  ن�سبة 
ملجم�عة من اخلدمات االأخرى التي متكنهم من احل�س�ل على فر�س اأكرب لت�س�يق منتجاتهم ورفدهم باملهارات التدريبية الالزمة 

الإدارة اأعمالهم، �سيطلق البنك مبادرة جديدة لتدريب 100 الف �ساب و�سابة مبجاالت التمكني والريادة ومكافحة الفقر.

95.هـ. منح �سندوق التنمية والت�سغيل قرو�ساً بقيمة 24 ملي�ن دينار عام 2013، وفرت اأكرث من 8 اآالف فر�سة عمل وبن�سبة زياده 
امل�اطنني  يف  امليداين وتلم�س احتياجات  العمل  انتهاج ال�سندوق �سيا�سة  يف قيمة االإقرا�س بلغت 32% مقارنة مع عام 2012 نتيجة 
املحافظات البعيدة ومناطق البادية وجي�ب الفقر لال�ستفادة من الربامج التم�يلية املتخ�س�سة للحد من م�سكلتي الفقر والبطالة، 
لل�سندوق دور بتمكني الفئات امل�ستهدفة من احل�س�ل على التم�يل الالزم الإقامة م�ساريع اإنتاجية �سغرية ومت��سطة؛ لتحقيق التنمية 
وامل�ساريع  الغذائية  املنتجات  وت�سنيع  البديلة  الطاقة  وم�ساريع  واخلدمية  والتجارية  واحلرفية  ال�سياحية  القطاعات  يف  امل�ستدامة 
االنتاجية اخلا�سة باجلمعيات اخلريية والتعاونية وم�ساريع متكني املراأة، ما مت اجنازه لعام 2013 زاد عما ه� مخطط له بن�سبة %104، 
فقد ح�سلت مناطق الريف والبادية على 48% من اإجمايل القرو�س، ن�سبة االإناث جتاوزت 50% من اإجمايل عدد امل�ستفيدين، وقرو�س 
محافظة العا�سمة مل تتجاوز ن�سبتها21% لت�فري ح�افز للم�ساريع املم�لة خارج العا�سمة، اأ�سعار مرابحة ال�سندوق ب�سيطة ترتاوح 

بني 3-5% �سن�يا، مع قب�ل بدائل متعددة لل�سمانات لتم�يل كافة الفئات امل�ستهدفة دون ا�ستثناء.

95.و. متنح م�ؤ�س�سة االإقرا�س الزراعي القرو�س لدعم الزراعة وتنميتها وتط�يرها، ت�سمنت برامج وخطط امل�ؤ�س�سة مت�يل م�ساريع 
متخ�س�سة م�جهة للن�ساء تهدف اإلى مكافحة الفقر والبطالة يف الريف والبادية، بلغت ن�سبة عدد القرو�س املمن�حة للن�ساء )%37، 
33%، 33%، 33%( على الت�ايل من اإجمايل عدد القرو�س خالل ال�سن�ات )2010–2013(، وكانت ن�سبة عدد القرو�س املمن�حة للن�ساء 
الريفيات من اإجمايل القرو�س للم�ساريع املختلفة كالتايل: اإدارة امل�سادر الزراعية املرحلة الثانية يف محافظات اجلن�ب لتفعيل دور 
املراأة يف تن�يع م�سادر دخل االأ�سرة بن�سبة 83% حتى عام 2013. م�سروع القرو�س ال�سغرية لتنفيذ م�ساريع اأ�سرية �سغرية مدرة للدخل 
بن�سبة 56%؛ ا�ستمر امل�سروع حتى عام 2013 �سمن اإجراءات مي�سرة الإ�سراك املراأة بالعمل الزراعي. م�سروع القرى ال�سحية بالتعاون مع 
وزارة ال�سحة لتمكني املراأة اقت�ساديا واجتماعيا عن طريق منح القرو�س الزراعية وخا�سة لالأ�سر التي تراأ�سها الن�ساء، واإيجاد م�ساريع 
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�سغرية مّدرة للدخل بن�سبة 46% حتى عام 2013. وم�سروع الت�سميد بالري )2011-2014( لتم�يل امل�ساريع الزراعية للمحافظة على 
البيئة وحت�سني االإنتاج الزراعي ن�عاً وكماً برفـع كفـاءة ا�ستخـدام ميـاه الري واالأ�سمـدة وتدريب املزارعني على اال�ستخدام االأمثل لها 

بن�سبة 9%، وم�سروع اإدارة امل�سادر الزراعية حل��س نهر الريم�ك بن�سبة %55.

اجتماعيا  الن�ساء  باإدماج  وتلتزم  حظاً،  واالأقل  والفقرية  النائية  املناطق  يف  الن�ساء  متكني  على  االأردن  نهر  م�ؤ�س�سة  تعمل  95.ز. 
واقت�ساديا يف املبادرات التنم�ية التي تنفذها، وخلق فر�س اقت�سادية لال�ستفادة من قدراتهن كم�سدر اإ�سايف للدخل باإن�ساء م�ساريع 
ل�ساحلهن، والتدريب وبناء القدرات وت�فري ال��س�ل اإلى املعل�مات وامل�ارد املالية، وخ�س�ست �سناديق ملنظمات املجمتع املحلي التي 
تديرها الن�ساء ليتمّكن من تاأ�سي�س م�ساريع مدرة للدخل، وتخ�سي�س �سناديق القرو�س املتجددة لرائدات االأعمال، اأطلقت امل�ؤ�س�سة 
وهيئة االأمم املتحدة للمراأة بنهاية عام 2013 م�سروع التمكني االقت�سادي للمراأة يف محافظة املفرق التي ت�سم اأكرث الن�ساء فقراً بن�سبة 
22%، كما اأن معدالت الفقر مرتفعة جداً خا�سة �سمن العائالت التي تراأ�سها الن�ساء، واأن�ساأت امل�ؤ�س�سة وحدة م�اجهة العنف �سد املراأة 

والتي ت�فر خدمات الرعاية النف�سية واالجتماعية للمعنفات.

الغذائي ملجتمع الالجئني  املدقع وتعزيز االأمن  الفقر  التخفيف من حدة  االأونروا يف  96. ي�سهم برنامج االإغاثة واخلدمات االجتماعية يف 
الربنامج  من  امل�ستفيدة  االأ�سر  عدد  بلغ  والنقدي،  الغذائي  الدعم  تقدمي  على  االجتماعي  االأمان  �سبكة  برنامج  يعمل  حيث  الفل�سطينيني، 
التي تعتمدها لتحديد  التقييم  اآلية  االأونروا  ن�ساء، ويف عام 2010 عّدلت  االأ�سر  اأرباب هذه  اأ�سرة فقرية، 35% من  عام 2013 ح�ايل 11.875 
اال�ستحقاق ل�سبكة االأمان االجتماعي بحيث ي�ستهدف الربنامج العائالت التي تعي�س حتت خط الفقر املدقع دون متييز اآخذة بعني االعتبار 
العمر ومراعاة الن�ع االجتماعي. ولتمكني املراأة يتم العمل من خالل نظام التعامل مع العنف املبني على الن�ع االجتماعي، حيث مت تدريب 
والهيئات  املختلفة  االأونروا  اأق�سام  اإلى  احلاالت وحت�يلها  بالتعامل مع  وال�سحة  التعليم  وق�سم  االجتماعية  واخلدمات  االإغاثة  ق�سم  ك�ادر 
ال�سريكة، كما عاجلت االأونروا ق�سية اخلالف بني الزوجني يف تلقي الدعم املادي والعيني من ق�سم االإغاثة بحيث ت�ستطيع املراأة تلقيها اإذا 
تقدمت ب�سك�ى لق�سم االإغاثة تفيد باأن الزوج ال ينفقها على اأبنائه، وقدمت االأونروا برنامج “القرو�س ال�سغرية “ الذي قدم 3683 قر�سا 

�سغرياً لتمكني املراأة اقت�سادياً، وميتاز الربنامج بعدم ا�سرتاطه على املراأة تقدمي كفيل ذكر.  

97. اأ�س�س جتمع جلان املراأة ال�طني عام 2010 “مركز تنمية املراأة” لتمكني الن�ساء االأقل حظا من الالجئني العراقيني وال�س�ريني واالأردنيني، 
وتقدمي امل�ساعدة الأكرب عدد من الن�ساء مبختلف املجاالت املهنية واالجتماعية وال�سحية والنف�سية، وحت�سني امل�ست�ى املعي�سي بالعمل على 
اإقامة  اأو  لتمكينهن من احل�س�ل على فر�س عمل  والفتيات  للن�ساء  القرو�س  وتقدمي  املهني،  والتدريب  املنا�سبة،  واالأدوات  ال��سائل  ت�فري 

امل�ساريع، باالإ�سافة ملا يق�م به املركز من ت�عية، تثقيف، تعليم، متكني ذاتي، وتقدمي اال�ست�سارات. 

98. ت�سارك الن�ساء بكافة االأن�سطة الريا�سية، فقد حققت كرة القدم الن�س�ية قفزة ن�عية، وتقدم املنتخب ال�طني للن�ساء على الئحة ت�سنيف 
املنتخبات ال�سادرة عن االحتاد الدويل )فيفا( وعددهن 23 العبة، فزن بلقب بط�لة كاأ�س العرب االأولى “الطريق اإلى اأملانيا”، وي�سارك املنتخب 
اأ�سيا، وي�ا�سل الكادر التدريبي متابعته لل�ق�ف على جاهزية الالعبات الإعداد املنتخب ودعمه للظه�ر يف النهائيات ب�س�رة  بنهائيات كاأ�س 
جيدة، كما منحت الفيفا االأردن ا�ست�سافة الن�سخة ال�ساد�سة من م�نديال نهائيات كاأ�س العامل لل�سيدات حتت 17 لعام 2016، مما مينح م�سرية 
الكرة الن�س�ية دفعة لالأمام، واإطالق م�جة اإيجابية لتط�ير قطاع كرة القدم الن�س�ية وخا�سة النا�سئات، اأبدت كل م�ؤ�س�سات الدولة ا�ستعدادها 
لتقدمي الدعم لهذا احلدث، ياأتي ذلك بعد حتقيق الهدف االأول املتمثل يف التاأهيل لنهائيات كاأ�س اأ�سيا ونهائيات ال�سني ومن ثم بل�غ امللحق 
العاملي، وكان اأول املنتخبات العربية التي حتقق اجنازاً يف ت�سفيات امل�نديال، وي�سارك منتخب كرة اليد لل�سيدات يف البط�لة اال�سي�ية لعام 
2014 وللدورة العربية يف عام 2015، و�ساركت فرق كرة ال�سلة لل�سيدات يف بط�الت على امل�ست�ى املحلي واالإقليمي، وحققن ميداليات ذهبية 

على امل�ست�ى االقليمي يف املبارزة.

املادة الرابعة ع�سر: املراأة الريفية

99. قامت وزارة الزراعة بخط�ات اإيجابية نح� تعزيز دور املراأة الريفية يف التنمية، واعتمدت لتحقيق هذا الهدف مح�رين؛ االأول عقد دورات 
تدريبية على املهارات االإنتاجية واأهمية دور املراأة يف التنمية؛ اأهمها دورات يف االإدارة والت�س�يق واملحا�سبة وكيفية التعامل مع التكن�ل�جيا يف 
اإدارة امل�ساريع. ارتفعت ن�سبة من ح�سلن على تدريب يف املجاالت الزراعية لت�سبح مقاربة لن�سبة الرجال. واملح�ر الثاين حت�سني ظروف املراأة 
املبادرات املجتمعية يف القرى ال�سحية الذي  اأما اخلط�ات االإيجابية لتحقيق املح�رين فكانت: 1. و�سع برنامج  االقت�سادية واالجتماعية، 
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يعمل يف املناطق النائية وجي�ب الفقر، حيث مت عقد 15 دورة حرفية يف جماالت مختلفة. 2. زيادة م�ساركة الن�ساء بن�سبة 25% يف م�اقع �سنع 
القرار يف املجال�س القروية واجلمعيات التعاونية. 3. زيادة الربامج الثقافية االإعالمية االإر�سادية امل�جهة للمراأة الريفية عن دورها يف االأ�سرة 
واملجتمع، وعن حق�قها، واإدراج ق�سايا الن�ع االجتماعي يف املقررات الزراعية وبرامج مح� االأمية. 4. مت تغطية 80% من الن�ساء الريفيات يف 

دورات رفع الكفاءة وامل�ا�سيع التنم�ية ومتكني املراأة ومهارات االت�سال والت�سبيك.

100. و�سعت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة االأغذية والزراعة الدولية ا�سرتاتيجية اإدراج ق�سايا الن�ع االجتماعي يف �سيا�سات وم�سروعات 
م�ساركتهن  وزيادة  الزراعة  الن�ساء يف  ت�اجه  التي  امل�سكالت  للحد من  واالأن�سطة  االإجراءات  الريفية، وجتديد  التنمية  ويف  ال�زارة،  وبرامج 
االقت�سادية، حيث يبلغ معدل البطالة يف الريف لالإناث 24.2% يف عام 2013.  حت�ز الن�ساء يف الريف على 3% من االأرا�سي الزراعية ب�سبب 
عدم ت�فر امل�ارد املالية الالزمة ل�سراء االأر�س، ون�سبة ملكية الن�ساء للما�سية 12% وللدواجن 8% وللمعدات الزراعية 5%. نفذت وزارة الزراعة 
م�ساريع وجهت للن�ساء الريفيات كم�سروع احلديقة املنزلية، وم�سروع زيادة دخل االأ�سرة الريفية الفقرية ووحدة االأمن الغذائي، ور�سد 5.7 
ملي�ن دينار لربنامج مكافحة الفقر يف م�ازنة عام 2014 بزيادة ن�سف ملي�ن دينار عن عام 2013، ومت زيادة مخ�س�سات اإن�ساء م�ساكن االأ�سر 

الفقرية لتبلغ 1.5 ملي�ن دينار، ورفع عدد االأ�سر امل�ستفيدة اإلى 120 اأ�سرة مقارنة بنح� 100 اأ�سرة يف عام 2013.

101. مت الت��سع يف خدمات التنمية االجتماعية، وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف ت�فريها، ففي عام 2011 زاد عدد اجلمعيات اخلريية 
التي مت تاأهيلها يف املناطق الفقرية اإلى 85 جمعية، وعدد االأفراد واالأ�سر التي مت تقلي�س فج�ة الفقر لهم نح� 85970 اأ�سرة، ون�سبة االإناث 
امل�ستفيدات من الدورات التدريبية التي يقدمها �سندوق التنمية والت�سغيل �سن�يا اإلى 78%. ولتقلي�س التفاوت بني املناطق اأطلقت احلك�مة 
مبادرة عام 2011 بتاأ�سي�س �سندوق تنمية املحافظات براأ�سمال مقداره 150 ملي�ن دينار، ومت اإطالق الربنامج التنفيذي التنم�ي للمحافظات 
لالأع�ام )2012-2014(، وا�سرتاتيجية تنمية امل�ارد الب�سرية واال�ستثمار براأ�س املال الب�سري يف املحافظات البعيدة عن العا�سمة، وذلك من 
خالل اإن�ساء اجلامعات وتخ�سي�س منح درا�سية الأبنائهم، واإفراد باب قب�ل ا�ستثنائي خلريجي املدار�س االأقل حظا، والتي تعاين �سعف البيئة 
التعليمية. ولت�سجيع الفر�س االقت�سادية للن�ساء؛ تنفذ وزارة العمل عدة م�ساريع لتعزير دورهن يف �س�ق العمل اأهمها؛ م�سروع فتيات )ت�سغيل 
الفتيات من املناطق النائية(، وم�سروع الفروع االإنتاجية )نقل بع�س فروع االنتاج لبع�س امل�سانع الكربى للمناطق ال�سكنية املكتظة بالفتيات( 

لت�سهيل و�س�لهن اإلى مكان العمل. 

102. بلغت ن�سبة الفقر لعام 2010 بني االإناث 7.4% مقابل 6.9% بني الذك�ر، يف حني بلغت هذه ن�سبة على امل�ست�ى ال�طني 10.4%، وح�سب 
جن�س رب االأ�سرة فقد بلغت بني االأ�سر التي اأربابها ذك�ر 9.5% مقابل 0.9% بني االأ�سر التي اأربابها من االإناث، واإلى ارتفاع الن�سبة بني االأ�سر يف 
املناطق الريفية 13.1% يف حني ت�سكل يف املناطق احل�سرية 9.9%، وتزداد ن�سبة الفقر بني االإناث يف الريف عنها يف احل�سر؛ لكرب حجم االأ�سرة 
الريفية، وعدم اإمكانية احل�س�ل على فر�س العمل يف ال�س�ق املحلي، ومحدودية اخلدمات االجتماعية واالأ�سا�سية، وارتفاع ن�سب االأمية بني 

اأرباب االأ�سر االإناث مقارنة باأرباب االأ�سر الذك�ر، هذا وت�سكل ن�سبة االإناث اأرباب االأ�سر 13.7% )يف احل�سر 14.1% مقابل 11.3% يف الريف(.

103. نفذت الهيئة التن�سيقية للتكافل االجتماعي م�سروعا بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة االإمنائي بهدف درا�سة اأثر االتفاقيات التجارية 
ا�سرتاتيجية  اأهدافها،  مهامها،  يت�سمن  االجتماعي  التكافل  مبجال  العاملة  للم�ؤ�س�سات  دليل  واأعدت   ،)2013-2009( والعمالة  الفقر  على 
عملها، خططها امل�ستقبلية والفئات امل�ستهدفة من خدماتها، مع اإعداد الدرا�سات املتخ�س�سة يف ج�انب مكافحة الفقر ومنها درا�سات مب�ا�سيع 

الفقر باالأردن من منظ�ر جندري وق�سايا املراأة والتمكني االقت�سادي.

104. ينفذ ال�سندوق االأردين الها�سمي للتنمية الب�سرية؛ الربامج البيئية واالقت�سادية التدريبية املكثفة، لتمكني مناطق جي�ب الفقر على 
املهارات املهنية للن�ساء الريفيات، ي�سهل تطبيقها كم�ساريع اإنتاجية مدرة للدخل، مثل التدريب على اخلياطة االحرتافية، ت�سميم االألب�سة، 
ال�سناعات الغذائية التح�يلية وتلك املتعلقة بالتدوير، كما اهتم برنامج اإدارة امل�ارد الطبيعية باملراأة الريفية من خالل تعزيز دورها كنقطة 
مح�رية يف عمليات التنمية االقت�سادية، والتاأثري االيجابي على البيئة، ومت ا�ستهدافها مب�ساريع واأن�سطة ت�ساهم يف حت�سني م�ست�اها املعي�سي 
من خالل تدريبها وبناء القدرات مبجم�عة من املهارات منها: ا�ستثمار املياه الرمادية، واإعادة تدوير املخلفات املنزلية، وت�فري الطاقة واالأمن 

الغذائي، وا�ستثمار احلديقة املنزلية، وحفر االآبار املنزلية اخلا�سة بالريفيات ربات االأ�سر وغريها.
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الجزء الرابع
املادة اخلام�سة ع�سر:  الأهلية وامل�ساواة مع الرجل اأمام القانون

105. كفل الد�ست�ر االأردين حق التقا�سي للجميع كحق عام ومطلق، ون�ست املادة 256 من القان�ن املدين على حق املت�سرر ذكرا كان اأو اأنثى 
املطالبة بالتع�ي�س عن ال�سرر الذي يلحق به. وال ي�جد يف قان�ن البينات اأي ن�س يعطي قيمة قان�نية ل�سهادة املراأة مختلفة عن تلك التي 
يديل بها الرجل، كما اأن �سهادة املراأة يف املحاكم النظامية م�ساوية يف حجيتها القان�نية لل�سهادة التي يديل بها الرجل. وفيما يتعلق بحركة 
االأ�سخا�س وحرية اختيار محل اإقامتهم فقد كفل الد�ست�ر االأردين املعدل لعام 2011 هذا احلق مب�جب املادة 9 التي ن�ست على اأنه ال يج�ز 
اإبعاد اأردين من ديار اململكة، اأو اأن يحظر على اأردين االإقامة يف جهة ما، اأو مينع من التنقل، وال اأن يلزم باالإقامة يف مكان معني؛ اإال يف االأح�ال 

املبينة يف القان�ن.

106. لعبت التغريات االجتماعية واالقت�سادية التي �سهدها االأردن واملتمثلة يف حت�سن اأو�ساع الن�ساء ب�سكل عام، دوراً ج�هرياً يف اإحداث تاأثريات 
اأدت للتحرر من العادات امل�روثة والتقاليد ال�سائدة، املتعلقة بحرمان الن�ساء من حق�قهن يف املرياث يف كثري من احلاالت. وت�سري البيانات 
لعام 2012 اأن هناك تط�را يف ملكية الن�ساء لالأ�س�ل العقارية، فقد بلغت ن�سبة املالكات من جمم�ع املالكني من االأرا�سي 9.2%، وال�سقق %19.5 
وللذك�ر   1581.6 لالإناث  يلي؛  كما  االأردين  بالدينار  ي�سكل  االإيجارات لالأمالك  املتاأتي من  ال�سن�ي  الدخل  اأن  كما   .%43.4 املالية  واالأوراق 
1565.5، والدخ�ل التح�يلية 2881.0 لالإناث و1755.7 للذك�ر، بفج�ة ل�سالح االإناث يف هذين القطاعني، اأما الدخ�ل من امللكية فهي لالإناث 

120.9 وللذك�ر 167.2، وذلك بفج�ة ل�سالح الذك�ر.

107. وحول مالحظة اللجنة رقم )49( من اأن ف�سل الذمة املالية ينطوي على متييز �سد املراأة؛ يعني انف�سال الذمة املالية بني 
امل�ؤمتر  املنبثق عن منظمة  الدويل  االإ�سالمي  الفقه  اأكد عليه جمل�س جممع  ما  الزوجة، وه�  للزوج على ت�سرفات  �سلطان  اأن ال  الزوجني 
االإ�سالمي يف قرار جاء فيه: ا�ستقاللية الذمة املالية للمراأة تعني اأال يك�ن هناك �سلطان الأحد على اأم�الها وذمتها املالية. للزوجة االأهلية 
الكاملة والذمة املالية امل�ستقلة التامة، ولها احلق املطلق يف اإطار اأحكام ال�سرع مما تك�سبه من عملها، ولها ثروتها اخلا�سة، ولها حق التملك، 
وحق الت�سرف مبا متلك، وال �سلطان للزوج على مالها، وال حتتاج الإذن الزوج يف التملك والت�سرف مبالها. كما تخل� الت�سريعات االأردنية 
املنظمة حلق امللكية واملرياث من اأية ن�س��س متييزية �سد املراأة اأو اأية قي�د على اأهليتها القان�نية وحقها بالتملك اأو املرياث وال يجيز اأي منها 

حرمانها من هذه احلق�ق.

املادة ال�ساد�سة ع�سر: الق�ساء على التمييز �سد املراأة يف جميع الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات الأ�سرية

املادة  من  الفقرة 1)ج( و)د( و)ز(  الواردة على  التحفظات  املتعلقة مبراجعة  رقم )10(  اللجنة  بتو�سية  يتعلق  فيما   .108
ال�سريعة  اأحكام  التعار�س مع  االإن�سان؛ بدع�ى  اأمام جمل�س حق�ق  االأردن  التي مل حتظى بقب�ل  الت��سيات  16 من التفاقية؛ فهي من 
االإ�سالمية، ووفق التربيرات التي قدمت يف التقرير اخلام�س والتقارير ال�سابقة، ونظرا ملا ت�سهده الدول يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وما نتج عنها من تراجع يف تعزيز وحماية حق�ق املراأة يف العديد من الدول؛ و �سعياً للحفاظ على املكت�سبات حيث ت�اجه احلركة الن�سائية من 
ينادي بالرتاجع عن الت�سديق على االتفاقية، فقد قدمت رابطة علماء االأردن ر�سالة اإلى رئي�س جمل�س الن�اب تطالب املجل�س بعدم امل�افقة 
على رفع التحفظات عن االتفاقية ملخالفتها الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، وعليه يتم التعامل مع رفع التحفظات بكل ح�سا�سية وبتدرج يتنا�سب 

مع االهتمام باأهمية تعزيز حق�ق املراأة االإن�سانية والتم�سك برف�س كل ما يخالف اأحكام ال�سريعة وه� ما ال تتبناه هذه االتفاقية. 

109. ولقد عالج قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية ل�سنة 2010 االأحكام امل��س�عية واالإجرائية املتعلقة بالزواج، وحدد اأهلية الزواج ب�سن 18 عاماً، واأجاز 
باإذن القا�سي ومب�افقة قا�سي الق�ساة، وحلاالت محدودة، تزويج من اأكمل 15 عاماً - ال ميكن تزويج من هم دون ذلك- على اأن يك�ن اخلاطب 
املخط�بة  ر�سا  يتحقق من  واأن  زواجهما م�سلحة محققة،  يك�ن يف  واأن  املهر،  ودفع  النفقة  على  املالية  القدرة  للمخط�بة من حيث؛  كف�ؤاً 
اأو متابعة  اإذا كان اخلاطب يكربها ب 20 عاما، واإجازة و�سع �سروط يف عقد الزواج ال تخالف االأحكام ال�سرعية كحقها يف العمل  واختيارها 
التعليم بعد الزواج وغريها، اإال اأن املمار�سات غري الر�سمية وال�سغ�ط اأو الثقافة املجتمعية حتد من ا�ستفادة املراأة من ممار�سة هذه احلق�ق، 
وه� ما تعمل عدة جهات ر�سمية وغري ر�سمية على رفع ال�عي بذلك، كما خفف القان�ن عبء االإثبات يف دع�ى ال�سقاق والنزاع وو�سع �س�ابط 
لتعدد الزوجات، وعلى عدم �سريان التخارج على االأم�ال غري املنق�لة امل�روثة، اإال بعد اإجراء معاملة االنتقال عليها با�سم امل�رث قبل ت�سجيل 
حجة التخارج، ونظم اأحكام ت�سجيل حجج التخارج من اأن تت�سمن املدة ال�اجب انق�ساءها بني وفاة امل�رث واإجراء التخارج عن الرتكة، ورفع 

�سن ح�سانة االأم اإلى بل�غ املح�س�ن �سن 15 �سنة وبعدها يخري املح�س�ن بني اأب�يه وين�سم الى من يرغب منهما. 
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110. تعاقب املادة 279 من قان�ن العق�بات بحب�س كل من اأجرى مرا�سيم زواج اأو كان طرفا يف اإجرائها مبا ال يتفق مع اأحكام قان�ن االأح�ال 
ال�سخ�سية، وو�سعت التعليمات اخلا�سة مبنح االإذن بالزواج ملن هم دون 18 �سنة �س�ابط منها اأن ال يك�ن الزواج مكررا و�سببا يف االنقطاع عن 
اأقل من 18 عاما بلغت  اأعمارهن  اأن ن�سبة حاالت زواج فتيات  التعليم االأ�سا�سي، وك�سف التقرير االإح�سائي لدائرة قا�سي الق�ساة عام 2012 
ارتفع  وقد  الطفيلة،  �سجلت مبحافظة  االأقل من احلاالت قد  الن�سبة  اأن  وامللفت  ال�سرعية،  املحاكم  امل�سجلة لدى  الزواج  12.6% من حاالت 
مت��سط عمر الزواج االأول لالإناث اإلى 25.9 �سنة وللذك�ر 30 �سنة )امل�سدر: دائرة االإح�ساءات العامة 2012(، وتناول تقرير �سندوق االأمم 
اأراء االأهايل اأن )15-18( ه� �سن الزواج االأن�سب، وه� مقب�ل  املتحدة لل�سكان الزواج لدى الالجئات ال�س�ريات يف االأردن، ووفقا ال�ستطالع 
اجتماعيا لديهم، وخا�سة يف االأرياف، وهم ال ي�ثق�ا عق�د زواج الق�سر، مما ي�ستدعي تظافر اجله�د ال�طنية والدولية لرفع ال�عي بخط�رة 

هذه املمار�سات، وحلماية الالجئني من اال�ستغالل.

111. اأوردت الئحة املطالب لعام 2013 ت��سيات ب�سرورة مراجعة اأحكام ال��سية ال�اجبة، وان ت�سمل حق اأبناء البنت املت�فية قبل والدها من 
اإرث جدهم اأ�س�ة باأبناء االبن املت�يف قبل اجلد، ورفع التع�ي�س عن الطالق التع�سفي خا�سة عندما يتم يف �سن متقدم من عمر الزوجة ومرور 
�سنني من احلياة الزوجية، ومعاجلة م��س�ع االأم�ال امل�سرتكة للزوجني واقت�سامها عند الطالق، ومن اأن ت�سدر فت�ى من جمل�س االإفتاء 
االأردين تلغي اأو تقلل من اأهمية القرار الق�سائي ال�سادر عن محكمة اال�ستئناف ال�سرعية بعدم اعتماد �سهادة املراأة التي ال ت�سع غطاء الراأ�س 

وغري املحجبة يف ق�سايا النزاع ال�سخ�سية.

112. �سدر قان�ن التنفيذ ال�سرعي ل�سنة 2013 واألغى قان�ن �سنة 2006 وقد ت��سع القان�ن يف مفه�م ال�سند التنفيذي الذي تنفذه املحاكم 
ال�سرعية حيث �سمل باالإ�سافة اإلى االأحكام والقرارات املعجلة، االتفاقات بني االطراف املت�سمنة حقا ال�سادرة عن املحاكم ال�سرعية اأو امل�سادق 
القان�ن  و�سهل  كما  لتح�سيلها  الدعاوى  اإقامة  اإلى  للج�ء  وجتنبا  احلق�ق  حت�سيل  لتي�سري  القطعية؛  االجنبية  واالأحكام  قبلها  من  عليها 

االجراءات التنفيذية ب�سكل عام.

113. ويف مو�سوع تعدد الزوجات، �سبق االإ�سارة يف التقرير ال�سابق لتعديالت قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية، التي ا�سرتطت تاأكد القا�سي من 
القدرة املالية للزوج، واإعالم الزوجة بعقد القران املكرر، واإخبار املخط�بة باأن الزوج متزوج، واإن اأغلب حاالت الزواج املكرر يف حقيقتها جتري 
يف ظل انف�سال حقيقي بني الرجل واملراأة، ويف فرتة انتظار �سدور قرار املحكمة بالتفريق، ت�سري اإح�ساءات م�سح ال�سكان وال�سحة االأ�سرية لعام 

2012 اأن ما ن�سبته 5% من حاالت الزواج ه� زواج متعدد. 

114. وحول التو�سية )رقم 50/د( حتتفظ املراأة با�سمها قبل الزواج وفق اأحكام قان�ن االأح�ال املدنية، كما اإن ت�ريث الن�ساء يف الت�سريع 
م�ستمد من ال�سريعة االإ�سالمية التي تعتمد مبداأ العدالة يف ت�زيع املرياث، ال مبداأ امل�ساواة املطلق، و�سمن معادلة متكاملة، فالبنت تاأخذ 
ن�سف ن�سيب االبن يف حالة واحدة م�ستقرة، بينما ن�سيب املراأة من االإرث قد يزيد عن ن�سيب الرجل يف اأكرث من �ست حاالت، كما اأن ن�سيبها 
ي�ساوي ن�سيب الرجل يف �ست حاالت اأخرى، هناك حاالت ترث فيها املراأة من املت�فى وال يرث الرجل، اإن ت�سريع اأحكام االإرث على هذا ال�جه 
فيه �سمان حلق املراأة. وردت اأحكام االإرث �سمن قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية الذي طرح للنقا�س وحقق قب�اًل وت�افقاً وطنياً عاماً على اأحكامه، 
وبالن�سبة حلرمان املراأة امل�سيحية من مرياث زوجها امل�سلم فالرجل اأي�ساً يحرم من مرياث زوجته امل�سيحية فال يرث الزوجان بع�سهما اإذا كانا 
مختلفا الديانة، وهذا ال اأ�سل له يف االأديان؛ ولكنه قان�ن مدنى يحتاج اإلى نظرة اأخرى، مع ج�از ال��سية للزوجة ومبقدار يزيد عن ح�ستها 
االإرثية املفرت�سة. وت�ستحــق الزوجة العاملة النفقة ب�سرطني اأن يك�ن العمل م�سروعاً، واأن ي�افق الزوج على العمل �سراحة اأو داللة، وال يج�ز 

للزوج الرج�ع عن م�افقته على عمل زوجته اإال ب�سـبب م�سـروع ودون اأن يلحق بها �سرراً. 

115. باإيقاع الرجل الطالق باإرادته املنفردة يلتزم بكامل التبعات املالية املتعلقة بهذا الطالق، وقد منح قان�ن االأح�ال ال�سخ�سية املراأة احلق 
يف طلب الطالق من تلقاء نف�سها، حيث اأجاز اأن ت�سرتط يف عقد الزواج اأن تطلق نف�سها متى �ساءت، وحتتفظ بكامل حق�قها املرتتبة على عقد 
الزواج، ولها احلق بالتفريق لعدة اأ�سباب منها: التفريق للعي�ب اجلن�سية واجل�سيمة املنفرة وللهجر وللعنة ولالمتناع اأو العجز عن دفع النفقة 
اأو دفع املهر املعجل ولعقم الزوج والتفريق ب�سبب ال�سقاق والنزاع، حيث اعترب القان�ن يف املادة 126 اأن اأي �سرر حلق باملراأة �س�اء كان ح�سياً 
اأي ت�سرف اأو �سل�ك م�سني اأو مخل باالأخالق احلميدة ويلحق بها اإ�ساءة اأدبية اأو  كاالإيذاء بالفعل اأو الق�ل اأو معن�ياً ويعترب �سرراً معن�ياً 
اإخالل باحلق�ق وال�اجبات الزوجية، كل ذلك يعترب م�جبا لطلب التفريق ودون حاجة اإلى االإثبات ب��سائل االإثبات املعروفة، وميكن االعتماد 
على ق�ل املراأة وحدها، ووفقا للمادة 232 من القان�ن ميكن لالأم اأن تك�ن و�سيا على القا�سر �س�اء كان يف ح�سانتها اأم ال، تبني �سجالت املحاكم 
ال�سرعية اأن اأغلبية الن�ساء هن االأو�سياء على الق�سر، علماً اأن ال��سي رجاًل كان اأو امراأة ال ميلك الت�سرف باأم�ال القا�سر اإال باإذن املحكمة. 






