
ملخص التقرير الوطني الدوري الخامس 

التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة





مقدمة 

��شتجابة لاللتز�مات �لدولية وعمال باأحكام �ملادة 18 من �تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال 

�لتمييز �شد �ملر�أة (وي�شار �إليها فيما بعد بالتفاقية( �أعدت �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش�ؤون 

و�لأهلية  �لر�شمية  �مل�ؤ�ش�شات  م�شاركة  خالل  من  �خلام�س   �لدوري  �ل�طني  �لتقرير  �ملر�أة 

بت�فريها �ملعل�مات و�لبيانات �لالزمة لإعد�د �لتقرير �لذي يظهر ح�شيلة ما قامت به �ململكة 

من �إجناز�ت نح� �لق�شاء على �لتمييز �شد �ملر�أة و�جله�د �ملبذولة يف �شبيل مر�عاة �لن�ع 

�لجتماعي تفعيال للحق�ق �لد�شت�رية و�لقان�نية يف �إطار تنفيذ م��د �لتفاقية، و�لتقدم �ملحرز 

للفرتة من مت�ز 2005 حتى ت�شرين ثاين 2009 يف �مليادين �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية 

و�ل�شيا�شية و�ملدنية؛ من خالل ��شتعر��س م��د �لتفاقية مادة مادة حل�شر �لإجناز�ت �لتي 

حتققت للمر�أة يف كافة حماور �لتفاقية مدعما ببع�س �مل�ؤ�شر�ت. هذ� وقد مت عر�س م�ش�دة 

تناولت جميع م��د  ور�س عمل  و�لأهلية يف  �لر�شمية  و�لهيئات  �مل�ؤ�ش�شات  كافة  �لتقرير على 

�لتفاقية قبل �عتماده ب�شيغته �لنهائية.

�ملتعلقة   2/9 �ملادة  1992/7/1 حتفظه على  �لتفاقية يف  �لت�شديق على  �لأردن عند  �بدى 

�ملتعلقة   4/15 و�ملادة  لأطفالها،  جن�شيتها  منح  يف  �لرجل  حلق  م�شاويًا  حقًا  �ملر�أة  مبنح 

بالقان�ن �ملت�شل بحركة �لأ�شخا�س وحرية �ختيار حمل �شكناهم و�إقامتهم، و�لفقر�ت ج، د، 

ز من �ملادة 16 �ملتعلقة باحلق�ق و�مل�ش�ؤوليات نف�شها �أثناء �لزو�ج وعند ف�شخه و�حلق�ق نف�شها 

ك��لدة بغ�س �لنظر عن حالتها �لزوجية و�حلق�ق �ل�شخ�شية للزوج و�لزوجة. ن�شرت �لتفاقية 

باجلريدة �لر�شمية بتاريخ 2007/8/1، و�شدر بتاريخ 2009/3/31 قر�ر عن جمل�س �ل�زر�ء 

ت�شمن �مل��فقة على �شحب �لتحفظ �لذي ورد على �ملادة 4/15 من �لتفاقية، و�لأردن ب�شدد 

در��شة �لتحفظات �لأخرى ب�شرط �أن ل تتعار�س مع �أحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية. ومل يتخذ �أي 

قر�ر بعد للت�شديق على �لربوت�ك�ل �لختياري �مللحق بالتفاقية، وه� م��ش�ع قيد �لبحث. 

كما �شعى �لأردن لإنفاذ �للتز�مات �لنا�شئة عن �لتفاقية يف نظامه �لقان�ين �ل�طني.

��شتجاب �لتقرير �إىل:

يف  بالتفاقية  �ملعنية  �للجنة  �جتماعات  عن  �ل�شادرة  بالتفاقية  �مللحقة  �لعامة  �لت��شيات 



�لأمم �ملتحدة.

�ملالحظات �خلتامية للجنة يف مناق�شتها ل�فد �ململكة عند تقدمي �لتقريرين �لثالث و�لر�بع 

و�لتقريرين �لأويل و�لثاين.

ن�ش��س منهاج عمل بيكني �لذي يت�شمن برنامج �إجر�ئي لرتجمة ن�ش��س �لتفاقية.

�جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  بتعزيز  �خلا�س  �لثالث  �لهدف  وخا�شة  �لألفية  �لإمنائية   �لأهد�ف 

ومتكني �ملر�أة.

وثيقة »جتميع �ملبادئ �لت�جيهية ب�شاأن �شكل وم�شم�ن �لتقارير �لتي يتعني على �لدول �لأطر�ف 

يف معاهـد�ت حق�ق �لإن�شان �لدولية تقدميها ل�شنة 2003«.

كما متت مر�جعة �لأجندة �ل�طنية �لتي حددت �أهد�فًا لل�شن��ت �لع�شر 2006-2015، و�لتي 

��شتعر��س جميع  �لأمد.  وجرى  كاإ�شرت�تيجية ط�يلة  �لأردن«  »كلنا  �إطار مبادرة  و�شعت يف 

�لت�شريعات و�ل�شيا�شات و�ملمار�شات و�لإجر�ء�ت �ل�طنية لبيان مدى �تفاقها مع �للتز�مات 

�ل�شيا�شية  �لتنمية  يف  �ملر�أة  م�شاهمة  على  �ل�ش�ء  �إلقاء  �إىل  بالإ�شافة  �لتفاقية.  يف  �ملبينة 

و�لقت�شادية و�لجتماعية.

يظهر �لتقرير �لتقدم �لذي �أحرزه �لأردن على �شعيد:-

�إىل  بالإ�شافة  �لإن�شان  بحق�ق  و�ملتعلقة  عليها  �مل�شادق  �لدولية  �لتفاقيات  د�ئرة  ت��شيع 

�لتفاقية؛ فقد �شادق �لأردن على بروت�ك�ل منع وقمع ومعاقبة �لجتار بالأ�شخا�س وبخا�شة 

�ملتحدة  �لأمم  لتفاقية  �ملكملني  �ملهاجرين  تهريب  مكافحة  وبروت�ك�ل  و�لأطفال،  �لن�شاء 

 ،2009\4\30 يف  �لر�شمية  �جلريدة  يف  ون�شرت  �ل�طنية  عرب  �ملنظمة  �جلرمية  ملكافحة 

وعلى �تفاقية حظر �لجتار بالأ�شخا�س و��شتغالل دعارة �لغري ل�شنة 1949، و�تفاقية حظر 

�أ�ش��أ �أ�شكال عمل �لأطفال ل�شنة 1999، ومت ن�شر �لعديد من �مل��ثيق و�لتفاقيات �لدولية يف 

�جلريدة �لر�شمية. 

�لتقيد بالتز�مات �ململكة بامل��ثيق و�ملعاهد�ت �لدولية، وبتقدمي �لتقارير �لدورية لالتفاقيات 

�لتي �شادق عليها.

و�لرتكيز  ب�شكل خا�س  و�ملر�أة  �مل��طنني عامة  ب��شع  �لرتقاء  �ل�طنية على  تاأكيد�ملبادر�ت   



على م���شلة م�شرية �لتنمية من خالل مبادر�ت �لإ�شالح و�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 

و�ل�شيا�شية �لعديدة منها مبادرة »كلنا �لأردن« �لتي ن�شت على �شرورة »زيادة م�شاركة �ملر�أة 

يف �لعمل و�لإنتاج من خالل �لتدريب و�لتاأهيل و�لدعم �ملنا�شب وتذليل �لعقبات �لتي تعرت�س 

�ملر�أة  – 2015( يف حم�ر متكني  �ل�طنية« )2006  �أو�شت »�لأجندة  �ملر�أة. وبنف�س �لجتاه 

�شد  �لتمييز  �أ�شكال  كافة  و�إز�لة  �مل�شاو�ة  حتقيق  �لتالية:  �لعامة  �ملبادئ  تطبيق  ب�شرورة 

وت�شحيح  بحقها،  �خلاطئة  �لجتماعية  �ملمار�شات  وتغيري  و�لت�شريعات،  �لق��نني  يف  �ملر�أة 

�ل�ش�رة �لنمطية �ل�شلبية �لتي تنتق�س من حق�قها، وزيادة م�شاركتها يف �لن�شاط �لقت�شادي 

و�ل�شيا�شي.

- �لتقدم �مللح�ظ يف عدد من �ملحاور �لتي تناولتها �لتفاقية �ش��ء يف �ل�شيا�شات �أو �لت�شريعات 

�أو �لإجر�ء�ت �لتي �تخذت لتحقيق �مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�لرتقاء ب��شع �ملر�أة وفقًا للد�شت�ر، 

ويف كافة �ملحافظات و�ملناطق يف �ململكة. ول�حظ �لتناق�س �مل�شتمر يف �لفج�ة �لن�عية يف عدة 

جمالت، حيث متكنت �ملر�أة من �ل��ش�ل �إىل بع�س �ملر�كز �لقيادية يف �ل�شلطات �لت�شريعية 

يف  و�مل�شاهمة  ومديرة،  وحمافظ  و�شفرية  عامة  و�أمينة  ك�زيرة  و�لتنفيذية  نائب،  �أو  كعني 

على  �لق�شائي  �ل�شلك  �ملنا�شب يف  وت�يل  و�لدولية،  �لإقليمية  �ملنظمات  �شعيد  على  مهمات 

�مل�شت�ى �لدويل و�ل�طني، كما تناق�شت �لفج�ة �لن�عية حتى رجحت كفة �لإناث كما يف قطاع 

�لتعليم. ومل يعد هناك �أي من�شب مغلق �أمام �ملر�أة �لأردنية �ش�ى ت�يل �ملن�شب يف �لق�شاء 

و�لتي  للن�ع �لجتماعي  �مل�شتجيبة  و�لتقييم  �ملتابعة  لعمليات  بالإ�شافة  �لكن�شي.  �أو  �ل�شرعي 

تر�عي �أخذ �حتياجات كال �جلن�شني على  قدم �مل�شاو�ة، و�متد هذ� �إىل �لتخطيط يف �إقر�ر 

�مل��زنة  على  �لتدريب  خطة  و�شع  ومت  �لجتماعي  للن�ع  �مل�شتجيبة  للدولة  �لعامة  �مل��زنات 

�إعد�د �لقياد�ت �لإد�رية �لعليا و�ل��شطى متهيدً�  �حل�شا�شة للن�ع �لجتماعي �شمن برنامج 

لعتماد م��زنة ح�شا�شة للن�ع �لجتماعي بحل�ل عام 2011.

يبني هذ� �لإيجاز عر�س �لجناز�ت و�لتحديات ذ�ت �ل�شلة بحق�ق �ملر�أة يف جمال �مل�شاو�ة 

وعدم �لتمييز �لتي وردت يف �لتقرير على �شعيد: �مل�شاركة يف �حلياة �لعامة، حم�ر �لت�شريع،  

حم�ر �لأمن �لب�شري و�حلماية �لجتماعية، حم�ر �لتمكني �لقت�شادي، حم�ر �لإعالم. 



على �شعيد �مل�شاركة يف �حلياة �لعامة

 �شمن �لت�جه �حلك�مي لزيادة م�شاركة �ملر�أة بن�شب مقب�لة يف م��قع �شنع �لقر�ر فقد حققت 

�ملر�أة �لأردنية تقدما ملح�ظا بالن�شبة ل�شغل �ملنا�شب �حلك�مية فقد مت �إ�شغال )4( �شيد�ت 

حلقائب وز�رية يف جمل�س �ل�زر�ء وتعيني )7( ع�ش��ت يف جمل�س �لأعيان لعام 2009 بن�شبة 

هيئة،  عام  �أمني  مبن�شب  �شيد�ت  و)9(  عام  �أمني  من�شب  �شيد�ت   )7( وت�شغل   ،%12.7

�شلك  �إد�رة يف  �شيد�ت مديرة  و�لر�أي و)3(  �لت�شريع  دي��ن  م�شت�شار يف  و�شيدتان مبن�شب 

�ل�شرطة، ورئي�شة ملجل�س �أمناء �إحدى �جلامعات، بالإ�شافة �إىل تعيني �لعديد من �ل�شيد�ت 

يف �ملنا�شب و�لرتب �لرفيعة يف كافة �أجهزة �لدولة مبا فيها �لق��ت �مل�شلحة و�شلك �ل�شرطة 

وتعيني �شيدة يف من�شب حمافظ. ولأهمية �للتز�م بتنفيذ �أحكام �ملادة 8 من �لتفاقية فقد 

منا�شب  �ل�شيد�ت  من  عدد  وي�شغل  �خلارجية،  وز�رة  يف  �شفري�ت  �شيد�ت  ثالث  تعيني  مت 

دبل�ما�شية رفيعة.

قب�ل  ن�شبة  حتديد  على  �لق�شائي  �ملعهد  نظام  ين�س  �لق�شاء  ل�شلك  �ملر�أة  دخ�ل  ولدعم 

�لطالبات لاللتحاق باملعهد بحد �أدنى 15%. كما يتم قب�ل �لطالب يف برنامج ق�شاة �مل�شتقبل 

لرفع  بالتاأكيد  �شي�ؤدي  �ملحافظات، مما  و�لإناث يف جميع  �لذك�ر  �ملنا�شفة بني  �أ�شا�س  على 

1.2% يف عام  �لقا�شيات من  ن�شبة  �رتفعت  �لق�شائي حيث  �ل�شلك  �ملر�أة يف  ن�شبة م�شاركة 

2000 �إىل 7.1% عام 2009 لي�شبح �لعدد 48 قا�شية؛ وجدير بالذكر �أن هذ� �لتط�ر �شمل 

هيئات  يف  ع�ش��ت  وقا�شيات  عمان؛  بد�ية  ملحكمة  رئي�س  قا�شية  عينت  فقد  و�لكم  �لن�ع 

حمكمة �ل�شتئناف.

�إىل مناطق �حلروب  باإر�شال ق��ت حفظ �ل�شالم  �لتي با�شرت  �أو�ئل �لدول  كان �لأردن من 

و�لنز�ع باإ�شر�ك �ثنتني من مرتبات �لأمن �لعام �لن�شاء يف هذه �لق��ت، ومت لأول مرة تقدمي 

�أخرى،  �شنة  لن�شف  لهن  �ملدة  لتمديد  �لأردن  �إىل  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �لأمني  من  طلب 

�أربعة  �ل�شالم  ق��ت حفظ  �لن�شائية يف  و�ل�شرطة  �لعام  �لأمن  من  ن�شاء  �شبع  �لآن  وت�شارك 

منهن يف ك��ش�ف� و�حدة برتبة مقدم ت�شغل مهمة قائد مقاطعة وثالثة يف د�رف�ر.

ز�دت م�شاركة �ملر�أة يف �لأحز�ب �ل�شيا�شية بعد �شدور قان�ن �لأحز�ب ل�شنة 2007 لت�شل �إىل 

ما يقارب 29% و�حتلت �شيدة من�شب �أمني عام حزب.

وت�شارك �ملر�أة يف ع�ش�ية �جلمعيات �لتي تعمل يف �ملجالت �لجتماعية و�لقت�شادية و�حلياة 



�لعامة بن�شب كبرية. 

ثقتها  وتعزيز  �لفل�شطينية  �ملر�أة  ومتكني  تق�ية  يف  بدورها  �لدولية  �لغ�ث  وكالة  ت�شهم  كما 

بنف�شها و�عتمادها على ذ�تها وزيادة م�شاركتها يف �تخاذ �لقر�ر يف حميط �أ�شرتها وجمتمعها 

�ملحلي.

يف  باأ�ش��تهن  �لإدلء  يف  ي�شاركن  �لالتي  �لن�شاء  عدد  يف  �مللح�ظ  �لرتفاع  من  بالرغم    

ففي  مت���شعا،  ماز�ل  �لنيابي  �ملجل�س  يف  �ملر�أة  متثيل  م�شت�ى  �أن  �إل  �لنيابية  �لنتخابات 

�ملجل�س �ل�شابق كان عدد �ل�شيد�ت �لن��ب 7 من جمم�ع 110 ن��ب - �شيدة فازت بالتناف�س 

و�شت �شيد�ت فزن باملقاعد �ملخ�ش�شة للن�شاء – فما ز�ل �ملجمتع يف بع�س �ملناطق يف�شل �أن 

ميثله �لرجال يف �ملجل�س، مما ي�شتدعي م���شلة جه�د ت�عية و�إقناع �ملجمتع باأن وج�د �ملر�أة 

يف جمل�س �لأمة وم�شاركتها �لفاعلة يف �لتنمية يحقق �مل�شلحة �لعامة، و�أن حتقيق �مل�شاو�ة يف 

هذ� �ملج�ل يعمل على تعزيز �لدميقر�طية.

ويف جمال �مل�شاركة �ل�شيا�شية ل ز�لت م�شاركة �ملر�أة �لأردنية دون �مل�شت�ى �ملن�ش�د على �لرغم 

من زيادة م�شاركة �ملر�أة يف جمل�س �ل�زر�ء وجمل�س �لأمة و�ملجال�س �لبلدية ويف بع�س �مل��قع 

�لإد�رية �إل �أن �لرجل ي�شتح�ذ على معظم �ملنا�شب �لقيادية د�خل �لهياكل �لتنظيمية، كما 

�أن هرم �شنع �لقر�ر حتى ي�شتقيم ويقدم �ش�رة �أف�شل لالأردن وي�شجع �ملجتمع على تقبل دور 

�ملر�أة ل بد له من قاعدة ق�ية و�أن تك�ن ن�شبة �لن�شاء يف �مل�شت�يات �لدنيا و�ل��شطى من �لهرم 

�أعلى منها يف �مل�شت�يات �لعليا. 

�لدبل�ما�شي ل  �ل�شلك  وبالذ�ت يف  �لدويل  �مل�شت�ى  �ملر�أة حك�متها على  لتمثيل  بالن�شبة  �أما 

تز�ل ن�شبة �لن�شاء �لدبل�ما�شيات حمدودة )17.2%( وميكن �أن يعزى �شبب هذ� �لتدين �إىل 

طبيعة �ملهنة �لدبل�ما�شية و�شع�بة تقبل �لزوج لفكرة تبديل عمله كل ب�شع �شن��ت تبعا لعمل 

زوجته.

�ملر�أة  فيه  حتظى  ل  �لن�شاط،  من  عال  مب�شت�ى  تت�شم  �لتي  �ملهنية  �لنقابات  م�شت�ى  وعلى 

بح�ش�ر ملح�ظ �إذ يبلغ عدد �ملنت�شبني للنقابات �ملهنية نح� 160 �ألف منت�شب متثل �لن�شاء 

منهم زهاء 28%، فاإن جمال�شها �لنقابية ل ت�شم يف ع�ش�يتها �ش�ى 6 ن�شاء فقط من �أ�شل 

123 ع�ش� �أي بن�شبة ت�شكل %4.8.



حمور الت�رشيع 

للت�شريع  �مل��ش�عية  �ل�شروط  حتقيق  يكفل  باجتاه  �شريعا  تط�رً�  �لت�شريعية  �لعملية  �شهدت 

�لعادل وتكاف�ؤ �لفر�س متثل خط��ت هامة نح� حماية حق�ق �ملر�أة، من خالل �شن ت�شريعات 

 ،2005 عام  و�لر�بع  �لثالث  �لتقريرين  تقدمي  بعد  ما  �لفرتة  منها يف  �لقائم  على  تعديل  �أو 

خا�شة و�إن �لأجندة �ل�طنية قد �أو�شت با�شتكمال جه�د تنقية �لت�شريعات من �لأحكام �لتي 

تنط�ي على متييز �شد �ملر�أة، وقد متت هذه �لعملية مبا يتفق مع �أحكام �لتفاقيات �لدولية 

وخا�شة  �ملتعلقة يف جمال �لق�شاء على �لعنف �لقائم على �أ�شا�س �جلن�س. 

�أعدت »لئحة �ملطالب« ل�شنة 2007 حيث ��شتملت على مقدمة ح�ل �أهمية �لتعجيل يف �لإ�شالح 

�لقان�ين، وت�شمنت �قرت�ح جمم�عة من �لتعديالت على ق��نني متعلقة باملر�أة، و��شتحد�ث 

ت�شريعات جديدة، قدمت لأع�شاء جمل�س �لأمة �خلام�س ع�شر وملجل�س �ل�زر�ء.

مت �شن �لعديد من �لت�شريعات وقد ورد يف �لتقرير جممل للمز�يا �لتي حققتها هذه �لت�شريعات 

للمر�أة منها: 

1. قان�ن �لتنفيذ �ل�شرعي ل�شنة 2006 حيث �أ�شبح تنفيذ �لأحكام �ل�شرعية  من �إخت�شا�س 

�ملحاكم �ل�شرعية ت�شهياًل لالإجر�ء�ت يف هذه �لأحكام . 

�ىل  �ل�شندوق  يهدف   2006 ل�شنة  �لأردنية  �لبادية  لتنمية  �لها�شمي  �ل�شندوق  قان�ن   .2

�مل�شاهمة يف حتقيق �لتنمية �ل�شاملة يف خمتلف مناطق �لبادية وحت�شني م�شت�ى معي�شة �بنائها 

و��شتثمار قدر�تهم و�مكاناتهم �لب�شرية، وتعزيز �لدور �لتنم�ي للمر�أة يف �لبادية.

3. قان�ن �شمان حق �حل�ش�ل على �ملعل�مات ل�شنة 2007  يت�ىل �ملجل�س فيه �شمـان تزويد 

على  �حل�ش�ل  �شبيل  يف  �ملقدمة  �ل�شكاوى  يف  و�لنظر  �جلن�شني  من  طالبيها  �ىل  �ملعل�مات 

�ملعل�مات و�لعمل على ت�ش�ية هذه �ل�شكاوى.

4. قان�ن حق�ق �لأ�شخا�س �ملع�قني ل�شنة 2007  ن�س ب�شكل و��شح على �مل�شاو�ة بني �لرجل 

و�ملر�أة �ملع�قني يف �حلق�ق و�ل��جبات.

5. قان�ن �لبلديات ل�شنة 2007 و�لذي خ�ش�س ن�شبة ل تقل عن 20% من عدد �أع�شاء �ملجل�س 

�لبلدي لإ�شغالها من �لن�شاء �لل��تي ح�شلن على �أعلى �لأ�ش��ت، و�شاهمت �ملر�أة بفعالية يف 

�نتخابات عام 2007 وح�شلت على ن�شبة متثيل يف �ملجال�س �لبلدية على م�شت�ى �ململكة لت�شل 



�إىل %27.4،

6. قان�ن �لتنفيذ ل�شنة 2007 و�لذي ن�س على عدم ج��ز حب�س �ملر�أة �حلامل حتى �نق�شاء 3 

�أ�شهر بعد �ل��شع �أو �حلجز على �لنفقة من قبل �لد�ئن.

�ل�طني  �ل�شعيد  على  �لريا�شة  وتط�ير  رعاية  ت�ىل   2007 ل�شنة  �لوملبية  �للجنة  قان�ن   .7

وحماربة �لتمييز وت�شجيع ريا�شة �ملر�أة وحث على  متتع �لإناث يف �لأردن كما �لذك�ر باحلق 

يف �ل�شرت�ك يف �لأن�شطة �لرتويحية و�لألعاب �لريا�شية،

8. قان�ن �ملجل�س �لقت�شادي و�لجتماعي ل�شنة 2007 و�لذي ن�س على مر�عاة متثيل �ملر�أة 

مبا ل يقل عن �ثنتني يف �ملجم�عات �لأربع �ملك�نة للمجل�س. 

2007. ي�شتند �لنظام على مبادئ �ل�شفافية و�لعد�لة وتكاف�ؤ  9. نظام �خلدمة �ملدنية ل�شنة 

�لفر�س وعدم �لتمييز على �أ�شا�س �جلن�س يف معاملــة �مل�ظفني فيما يتعلق بحق�قهم وو�جباتهم 

وم�ش�ؤولياتهم �ل�ظيفية، ويلتزم دي��ن �خلدمة �ملدنية بهذه �ملبادئ من خالل تخطيط و�إد�رة 

�مل��رد �لب�شرية و�لختيار و�لتعيني. وعلى �شعيد �لرتفيعات �لتي يق�م بها �لدي��ن �ش��ء كانت 

ترفيعات وج�بيه �أو ترفيعات ج��زيه فاإنه ل ت�جد �شروط متيز بني �لرجل و�ملر�أة، و��شتحدث 

�أو �لعالو�ت  �أو �أقدميتها  �لنظام مز�يا �جتماعية للم�ظفة دون �أن تفقد عملها �لذي ت�شغله 

�مل�شتحقة، كالإجازة يف حالت متعلقة ب�فاة �لأقارب وفقًا لدرجة �لقر�بة مع �ملت�فى. و�إجازة 

للم�ظفة لغايات ق�شاء �لعدة �ل�شرعية. 

2008. بهدف �حلفاظ على �لرو�بط �لأ�شرية  10. قان�ن �حلماية من �لعنف �لأ�شري ل�شنة 

و�لتقليل من �آثار �لإجر�ء�ت �جلز�ئية يف حالت �لعنف بني �أفر�د �لأ�شرة، بالإ�شافة لل�شرية 

وفر�س �لعق�بات �لبديلة، و�إجر�ء�ت �حرت�زية ت�شمن عدم �لتعر�س لل�شحية �أو �أي من �أفر�د 

�لأ�شرة، وتد�بري حلماية �ملُبلغ. و��شتحد�ث �لقان�ن جلان لل�فاق �لأ�شري.

11. قان�ن �ل�شحة �لعامة ل�شنة 2008 �لذي �أوىل رعاية خا�شة ل�شحة �ملر�أة و�لطفل وذلك 

بتقدمي �خلدمات �لالزمة لهما وفق متطلبات �ل�شحة �لإجنابية �لالزمة  ون�س على تنفيذ 

بر�مج تتعلق بالأن�شطة �ل�شحية �خلا�شة برعاية �مل�شنني و�لإ�شر�ف على �مل�ؤ�ش�شات �خلا�شة 

بهم .

بالب�شر مبا  �لجتار  �أ�شكال  كافة  2009، جرم  ل�شنة   9 رقم  بالب�شر  �لجتار  منع  قان�ن   .12

ين�شجم مع بروت�ك�ل قمع ومنع ومعاقبة �لجتار بالأ�شخا�س وبخا�شة �لن�شاء، وجرم ��شتغالل 

�لأ�شخا�س يف �لعمل بال�شخرة �أو �لعمل ق�شرً� �أو �ل�شرتقاق �أو �ل�شتعباد �أو يف �لدعارة �أو �أي 



�إذ� كان �شحايا �جلرمية من �لأطفال  �أ�شكال �ل�شتغالل �جلن�شي، و�شدد �لعق�بة  �شكل من 

و�لن�شاء. ون�س �لقان�ن يف �مل��د 4 و5 على ت�شكيل »�للجنة �ل�طنية ملنع �لجتار بالب�شر. 

هذ� وقد ��شتهدفت بع�س �لت�شريعات �جلديدة حماية �لأم�مة حيث ورد يف �لتقرير تف�شيل 

لهذه �حلق�ق، كما يف نظام �خلدمة �ملدنية، وقان�ن �ل�شمان �لجتماعي لعام 2009 با�شتحد�ثه 

�شندوق �لأم�مة، قان�ن حق�ق �لأ�شخا�س �ملع�قني، وقان�ن �لتنفيذ ل�شنة 2007.

مت  �لتي  �لق��نني  ومن  للمر�أة،  �أكرب  حماية  حتقيق  بهدف  �لق��نني  بع�س  تعديل  جرى  كما 

تعديلها:- 

قان�ن �ل�شمان �لجتماعي حيث مت �لت��شع يف تطبيق �حلماية �لجتماعية لت�شمل كافة �لعاملني 

فقد �أورد م�شروع �لقان�ن تعدياًل للقان�ن بحيث ت�شتطيع �لزوجة �جلمع بني ر�تب �لتقاعد من 

م�رثها مع دخلها من �لعمل وتعديل للتقاعد �ملبكر من قبل �لإناث، ومل يعد �لقان�ن مييز بني 

�مل�شتحق �أو �مل�شتحقة للرو�تب و�لعائد�ت �لتقاعدية.

وتعديل لقان�ن �لتقاعد �ملدين لتزد�د مب�جبه �ملدة �ملقررة بج��ز �إحالة �مل�ظف �أو �مل�ظفة 

على �لتقاعد للحد من حالت �لتقاعد �ملبكر.

مت تعديل نظام �خلدمة �ملدنية ل�شنة 2009 بت�شديد �لعق�بات �لتاأديبية بحق من يت�شبب باإيقاع 

عقاب بدين باأي �ش�رة على �أي من �لأطفال �ملت��جدون يف �مل�ؤ�ش�شات �حلك�مية مبا يف ذلك 

�لتعليمية �أو �لتاأهيلية �أو �لتدريبية ودور �لرعاية �أو �حلماية.

وتعديل قان�ن �لعمل لعام 2008 بحيث �ألغيت �لفقر�ت �لتي كانت ت�شتثني فئات من �لعمال من 

تطبيق �أحكام �لقان�ن عليها وهم يف غالبيتهم من �لإناث و��شتحدث �لقان�ن �ملادة 29 لتعاقب 

على �لتحر�س �جلن�شي، بالإ�شافة �إىل  �إعفاء �لدعاوى �لعمالية من جميع �لر�ش�م مبا فيها 

ر�ش�م تنفيذ �لأحكام.

مت تخ�شي�س هيئة و�حدة يف حمكمة �جلنايات �لكربى للنظر يف ما ي�شمى ق�شايا �ل�شرف 

لت�شريع �لف�شل فيها وت�حيد �لجتهاد �لق�شائي يف هذه �لق�شايا.

 18 مت ��شتحد�ث �أجنحة �لأ�شرة يف �ملحاكم لتخفيف �ل�شغط �لنف�شي وحماية �ل�شه�د دون 

عاما عند �لنظر يف ق�شايا �لعنف �لأ�شري مزودة بتقنية �شبكة �لربط �لتلفزي�ين.

بدع�ى  �ملرتكبة  �جلر�ئم  من  للحد  و�ل�قائية  �لت�شريعية  �لإجر�ء�ت  من  جمم�عة  �تخذت 

�ل�شرف حيث مت �لتعامل مع 350 حالة حتى عام 2009 مت �حلفاظ فيها على �أرو�ح �لفتيات 

جميعا. 



لتنقية وتعديل �لت�شريعات من �لأحكام �لتي تنط�ي على متييز �شد �ملر�أة مت �إعد�د م�شروع 

2009 يعر�س على جمل�س �لن��ب ليتالءم مع �لتفاقية  قان�ن معدل لقان�ن �لعق�بات ل�شنة 

و�ملعايري �لدولية ورد يف �لتقرير جممل لأهم �لتعديالت.

- قان�ن �لعمل يحقق مز�يا للعاملة بحيث يحظر ف�شل �لعاملة من �خلدمة ب�شبب �حلمل �أو 

خالل �إجازة �لأم�مة، �أو على �أ�شا�س �حلالة �لزوجية. ومل مت�س �أحكام قان�ن �لعمل �أو نظام 

تت�شمن ميز�ت  �لعك�س من ذلك  بل على  و�ملر�أة،  �لرجل  بني  �مل�شاو�ة  مبد�أ  �ملدنية  �خلدمة 

خا�شة يف �إطار رعاية �ملر�أة �لعاملة و�حلر�س على �لت�فيق بني و�جباتها جتاه �لأ�شرة و�لعمل

وجرى �إعد�د �لعديد من م�شروعات �لق��نني  لتعر�س على جمل�س �لأمة �ل�شاد�س ع�شر مثل:

 م�شروع قان�ن �شندوق �لنفقة،  وم�شروع قان�ن لل�شمان �لجتماعي، وم�شروع قان�ن لالأح��ل 

�ملحاكمات  �أ�ش�ل  لقان�ن  وتعديل  �لن��ب  ملجل�س  �لنتخاب  قان�ن  وم�شروع  �ل�شخ�شية، 

�جلز�ئية 

�لأ�شري  �لعنف  �أحكام قان�ن �حلماية من  �أنظمة بهدف تطبيق  �إىل م�شاريع عدة  بالإ�شافة 

تعر�س على جمل�س �ل�زر�ء منها نظام جلان �ل�فاق �لأ�شري

�لفئة  تدريب م�ظفي  م�شروع  ملتابعة  بت�شكيل جلنة   2009 �لعدل عام  وز�رة  قامت  وقد  هذ� 

يف  �لق�شاة  �ل�شيد�ت  �شاركت  حيث  �لجتماعي  �لن�ع  دمج  مفاهيم  على  �ل�ز�رة  يف  �لعليا 

�لدور�ت �ملنعقدة ب�شكل متز�يد منذ عام 2007.وقد كانت �للجنة �ل�طنية ل�ش�ؤون �ملر�أة وما 

تز�ل تعمل من �جل �ملر�أة �لأردنية وما يلي بع�س مما قامت به: 

بهدف  �ملر�أة،  ل�ش�ؤون  �لأردنية  �ل�طنية  و�للجنة  �لن��ب  جمل�س  من  متابعة  فريق  ت�شكيل  مت 

�لتفاقية. ويف  تطبيق  �لربملان يف  ودور  �ملر�أة  �شد  �لتمييزية  �لت�شريعات  در��شة  �لتعاون يف 

جمل�س �لأعيان مت ت�شكيل جلنة �ش�ؤون �لأ�شرة عام 2008.

تق�م �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش�ؤون �ملر�أة باإبد�ء �لر�أي يف م�شروعات �لق��نني �ملتعلقة باملر�أة 

بالتعاون مع دي��ن �لت�شريع و�لر�أي، و�لت��شية باقرت�ح �لت�شريعات للنه��س باأو�شاع �ملر�أة.

�للجنة  بني  بالتعاون  �لإن�شان«  حق�ق  حلماية  �ملحلية  �لقدر�ت  وتعزيز  »دعم  م�شروع  ينفذ 

�ل�طنية ل�ش�ؤون �ملر�أة وميز�ن وي�شتهدف �لق�شاة و�ملحامني و�ملدعني �لعامني و�شائر �لهيئات 

وكيفية  ومكانتها  بالتفاقية  �لتعريف  �إىل  يهدف  �لقان�نية،  �مل�شاعدة  بتقدمي  تعنى  �لتي 

�لحتجاج بها عمليا �أمام �لق�شاء �لأردين.



التـحديـات:

بهدف  �لت�شريعات  من  لعدد  تعديل  �إجر�ء  �شرورة  �لتقرير  تناولها  �لتي  �لتحديات  �شمن 

مر�عاة �لن�ع �لجتماعي منها:

�ملت�يف  عليه  �مل�ؤمن  ل��لدة  �مل�شتحق  �لر�تب  يدفع  �لجتماعي  �ل�شمان  قان�ن  �أحكام  وفق 

ولأرملته ولبناته و�أخ��ته �لعازبات �أو �لأر�مل �أو �ملطلقات عند �ل�فاة، ولكنه ي�قف عند زو�ج 

�أي منهن، ويعاد �إليها يف حال طالقها �أو ترملها، مما يعزز مفه�م �ملر�أة �ملعالة، مما يدع� 

�إىل تعديل �لقان�ن يف هذه �لناحية و�أن ل يك�ن للزو�ج �أثر على هذه �ل�شتحقاقات. وكذلك 

�أن يتم باإلغاء ��شرت�ط ��شتحقاق زوج �مل�ؤمن عليها حلق�قه �لتقاعدية، من �أن يك�ن م�شابًا 

بالعجز �لكلي و�أن ل يك�ن له �جر من عمل �أو ر�تب تقاعدي �آخر يعادل ��شتحقاقه من ر�تب 

�لتقاعد. وتفعيل تاأمني �لبطالة.كما �أن قان�ن �لتقاعد �ملدين وقان�ن �لعمل حترم �لأرملة �أو 

�لبنت �أو �لأم �أو �لأخت من �ملعا�س �مل�شتحق من م�رثها يف حال زو�جها دون مربر كذلك.(

دور  ت�فري  �أو  ر�شاعة،  �شاعة  �لعام  �لقطاع  �مل�ظفة يف  �ملدنية من منح  نظام �خلدمة  يخل� 

ح�شانة يف �لدو�ئر �حلك�مية بالرغم من ورود هذه �حلق�ق يف قان�ن �لعمل، كما �أن �مل�ظف 

ي�شتحق �لعالوة �لعائلية �لتي ل حت�شل عليها �مل�ظفة، �إل يف حال كان زوجها مت�فيًا �أو مقعدً� 

�ملدنية ل�شتحد�ث منح  �لعمل ونظام �خلدمة  قان�ن  تعديل  لأبنائها، و�شرورة  وكانت معيلة 

�لإجازة �ل��لدية لأي من �ل��لدين.

ر�تبًا م�روثًا من  تتقا�شى  و�لتي  للتقاعد  �لتابعة  �مل�ظفة  �لذي يحرم  �ملدين  �لتقاعد  قان�ن 

جمعه مع ر�تبها �لتقاعدي، فاإذ� خ�ش�س لها ر�تب تقاعد عن خدمتها تعطى �لر�تب �لأكرث 

وي�قف �لآخر.

قان�ن �لعق�بات و�أهمية تعديل بع�س �مل��د فيه مثل �ملادة 308 �ملتعلقة باإعفاء �ملغت�شبني من 

�لعق�بة �إذ� تزوج�� �شحاياهم، بحجة �أن هذه �ملادة تظهر مدى �هتمام �لقان�ن مب�شري �ملر�أة 

للقان�ن من جهة معاقبة  تعديل  و�جتماعية، وكذلك  لأ�شباب عائلية  خا�شة يف حالة �حلمل 

من يجري مر��شيم زو�ج ملن مل يتم �لثامنة ع�شر �شنة من عمره، و�أن يدر�س م��ش�ع جترمي 

�إجها�س �شحايا �شفاح �ملحارم.

قان�ن �جلن�شية �لذي ل مينح �ملر�أة �لأردنية حق جتني�س �أولدها �جلن�شية �لأردنية بالرغم 

من �أن �ملادة 9 تن�س »�أولد �لأردين، �أردني�ن �أينما ولدو�« حيث �أن لفظ �ملذكر حيثما يرد فانه 

يدل على كل من �لذكر و�لأنثى على حد �ش��ءو�أن ين�س �لقان�ن �شر�حة على �إمكانية ��شرتد�د 



�ملر�أة �ملتزوجة من �أجنبي جلن�شيتها �لأردنية دون �شروط.

يف قان�ن �لنتخاب ملجل�س �لن��ب �شرورة زيادة عدد �ملقاعد �ملخ�ش�شة للن�شاء يف جمل�س 

�لن��ب لت�شبح على �لأقل 12 مقعد.

بالإ�شافة �إىل بع�س �لتعديالت يف قان�ن �لأح��ل �ل�شخ�شية �لتي وردت يف �لتقرير، حيث �أعد 

م�شروع قان�ن لالأح��ل �ل�شخ�شية ر�عى ج��نب عدة يف جمال مر�عاة �لن�ع �لجتماعي من 

�ملت�قع عر�شه على جمل�س �لأمة �لقادم  حيث ر�عى م�شروع �لقان�ن عدم قطع �لنفقة عن 

�لأنثى يف حال متردها عن �لن�شمام ل��لدها، وجعل �أج�ر �حل�شانة م�شتحقة من تاريخ رفع 

�لدع�ى، وخفف عبء �لإثبات على �ملتقا�شني يف دعاوى �لتفريق لل�شقاق و�لنز�ع، بالإ�شافة 

�لعقم،  ب�شبب  للتفريق  و�أحكام  للمح�ش�ن،  �لف�شلى  �مل�شلحة  ر�عت  �أحكام  �إحد�ث  �إىل 

ون�ش��س عن �أحكام �ل�لية و�ل��شاية و�لإرث ب�شكل ي�شهل �لطالع عليها، كما �أقر �شندوق 

ت�شليف �لنفقة  

 حمور االأمن الب�رشي واحلماية االجتماعية 

�أ- جمـال �لتعليـم- مت ت�شمني مفاهيم �مل��ثيق �لدولية حلق�ق �لإن�شان ومن بينها �لتفاقية 

يف �مل��د �لأ�شا�شية �لتي تدر�س يف �جلامعات وكليات �حلق�ق و�ملناهج �لتعليمية لكافة �ملر�حل 

�لدر��شية.

-  تب��أ �لأردن �لرتتيب �لأول بني �لدول �لعربية ذ�ت �لحتمالية �ملت��شطة يف حتقيق �أهد�ف 

�لتعليم للجميع كما ورد يف تقرير �لر�شد �لعاملي للتعليم للجميع 2007، وي�شعى �لأردن جاد� 

�رتفاع  يالحظ  حيث  للجميع  �لتعليم  تنمية  يف  �لعالية  �لحتمالية  ذ�ت  �لفئة  �إىل  لالنتقال 

معدلت �للتحاق �ل�شايف بالتعليم �لبتد�ئي لت�شل عام 2008 �إىل %97.7 .

- �أكدت �لأجندة �ل�طنية على ت��شيع فر�س �للتحاق بريا�س �لأطفال و�لرتكيز ب�شكل خا�س 

�لقائمة  بامل�شاو�ة  �خلا�س  لالألفية  �لإمنائي  �لهدف  لتحقيق  و�لفقرية.  �لنائية  �ملناطق  على 

على �لن�ع �لجتماعي بحل�ل عام 2015، تعمل وز�رة �لرتبية و�لتعليم على �إز�لة �أوجه �لتفاوت 

بني �جلن�شني وتعزيز �ل�شتعد�د للتعّلم من خالل �لتعليم يف �لطف�لة �ملبكرة، و�حلر�س على 

ت�فري �لفر�س �ملتكافئة بني �جلن�شني، تفعيل م�شاركة �ملر�أة وحتقيق �لعد�لة بني �جلن�شني يف 

لت�شبح مر�عية  وتط�يرها  و�ل�شتمر�ر يف حتديث مناهجها  وبر�جمها  �شيا�شاتها وخططها 

للن�ع �لجتماعي بن�شبة 100% وتنقيتها من �أية �إ�شار�ت تق�م على �أ�شا�س �لتمييز �أو �لنظرة 

�أدو�ر منطية لكل من �لرجل و �ملر�أة، و�إدخال م��ثيق حق�ق �لإن�شان  �أو �لتي حتدد  �لدونية 



يف �ملناهج، ول�شمان تربية �أ�شرية تق�م على �لتفهم �لكامل لدور كل من �لرجل و�ملر�أة حيال 

�لأ�شرة و�لأم�مة؛ وت�شمني �ملناهج �ملفاهيم �ملتعلقة بال�شحة �لإجنابية وحق�ق �ملر�أة وتنظيم 

�لأ�شرة و�تفاقية حق�ق �لطفل. 

- يتم �لت��شع يف فتح مر�كز حم� �لأمية و�إعطاء �لأول�ية للقطاع �لن�شائي يف رفع ن�شب �للتحاق 

وفتح �ملر�كز �خلا�شة و�ل�شعي �جلاد للتقليل من ن�شبة �لأمية وخا�شة بني �لإناث، علمًا باأن 

�لأمية تكاد تختفي لدى �لفئات �لعمرية دون �لأربعني عامًا )ذك�رً� و�إناثًا(، و�أ�شبحت ن�شبة 

�لأمية 4.1% للذك�ر ولالإناث 11،4% عام 2008 لكافة �لأعمار.

مت تنفيذ برنامج �لعمل �لنظامي عام 2008 من قبل وز�رة �لرتبية و�لتعليم للعمل مع    -

�لفتيات �ملت�شربات من �ملد�ر�س بحيث يتم �إحلاقهن باملدر�شة ملتابعة �لدر��شة.

جرى �فتتاح ق�شم �حلماية من �لإ�شاءة يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم عام 2007 ويعمل    -

�لق�شم على حماية �لطفل من �لإ�شاءة من خالل بر�مج وم�شاريع وتنفيذ ��شرت�تيجيات معنية 

بهذ� �مل��ش�ع.

- تنفذ �لي�ني�شيف م�شروع �لت�عية �ل��لدية لعام 2008 بالتعاون مع 13 م�ؤ�ش�شة حك�مية وغري 

حك�مية )�شبكة �لربنامج �ل�طني للت�عية �ل��لدية( وتقدم دور�ت تثقيف لالأهل و�شلت �إىل 

�أكرث من 70 �ألفا من �لأهل ومقدمي �لرعاية �لآخرين ويتمثل �مل�شروع يف متكني �لأهل ومقدمي 

�لرعاية من ت�فري بيئة حمبة �آمنة وحمفزة يف �لبيت. )نقل هذه �لفقرة �إىل حم�ر �لتعليم(

�لر�شمية ويح�شلن يف  �لقب�ل باجلامعات  �لتحاق �لإناث يف  - ي�شهد �لأردن تف�قا يف ن�شبة 

�لعادة على �أعلى �ملعدلت يف �متحانات �لثان�ية �لعامة حيث ح�شدن مر�تب �لع�شرة �لأو�ئل 

للعام 2010/2009 يف كافة �لفروع.

- �إن �إيالء �لتعليم �لعايل كل �لرعاية و�لهتمام �شهد تط�رً� و��شحًا ومت�شارعًا، و�تخذ �لأردن 

م�قعًا متقدمًا يف هذ� �ملجال على م�شت�ى دول �لإقليم كما جاء يف تقرير �لبنك �لدويل لعام 

2008. وي�شري �لإح�شاء�ت �ل�شادرة عن »�جلامعة �لأردنية حقائق و�أرقام«، �أن هناك ح�ش�ر 

�لتحاق  ن�شبة  بلغت  كما  �لأردنية،  �جلامعة  كليات  معظم  يف  �لإناث  �أعد�د  يف  وتف�ق  متميز 

�لفتيات يف �جلامعات �لأردنية 51.3% للعام �لدر��شي 2008.

2006 يف �جلامعة �لأردنية ويعمل على تدري�س م�شاقات  �أن�شئ مركز در��شات �ملر�أة عام   -

�ل�عي  زيادة  على  و�لرتكيز  �جلانب،  بهذ�  �لطلبة  لدى  �هتمام  خللق  �لن�شاء  ق�شايا  تنقل 

ب�ش�ؤون �ملر�أة.



- مت تعيني 5 �شيد�ت يف �جلامعة �لأردنية مبن�شب عميد لعدد من �لكليات �ملختلفة من �أ�شل 

24 عميدً� �أي بن�شبة %22 

- �أكد قان�ن حق�ق �لأ�شخا�س �ملع�قني ل�شنة 2007 على �جلهات ذ�ت �لعالقة، �أن ت�فر كل 

ح�شب �خت�شا�شها للمع�قني فر�س �لتعليم �لعام و�ملهني و�لعايل. يف جمال �لتعليم �جلامعي 

مت م�شاعدة 430 طالبا وطالبة يف �حل�ش�ل على خ�ش�مات على �لر�ش�م و�إعفاء �لطلبة �لذين 

  %4 �ل�زر�ء  كما خ�ش�س جمل�س   %90 بن�شبة  �لر�ش�م �جلامعية  40% من  �إعاقاتهم  تتجاوز 

تعادل 400 وظيفة من �ل�ظائف �ملدرجة على جدول �لت�شكيالت لالأ�شخا�س �ملع�قني، كما مت 

�إطالق �لإ�شرت�تيجية �ل�طنية لالأ�شخا�س �ملع�قني 2015-2007

- مت �لعمل من خالل مبادرة »مدر�شتي« �لتي تعتمد على �إ�شر�ك �لقطاع �لعام و�مل�ؤ�ش�شات 

وقد  للتعليم،  ن�عية  �أدو�ت  وت�فري  �حلك�مية  للمد�ر�س  �لتحتية  �لبنية  حت�شني  يف  �خلا�شة 

�شملت هذه �ملبادرة لغاية 2008 ح��يل 500 مدر�شة يف كافة �أنحاء �ململكة

التـحديـات

متينًا  مرتكزً�  �لتعليم   2010-2006 لالأع��م  �لأردنية  للمر�أة  �ل�طنية  �عتربتالإ�شرت�تيجية   

لتط�ير �أو�شاع �ملر�أة ومتكينها، وبينت �أن �لتقدم �مللم��س يف معدلت �لتحاق �ملر�أة بالتعليم 

بقاء  منها  �ملجال،  بهذ�  �ملرتبطة  �مل�شاكل  بع�س  وج�د  ينفي  ل  �ملختلفة  و�أ�شكاله  مبر�حله 

�لفج�ة �لن�عية يف ن�شب �لأمية. وتدع� �لإ�شرت�تيجية للت�جه �إىل �شيا�شات تعليمية م�شتقبلية 

ت�ؤدي �إىل متكني �ملر�أة و�لإ�شهام يف �إدماجها ب�شكل �أف�شل يف �لتنمية �لقت�شادية و�ل�شيا�شية 

و�لعاملني يف �ملدر�شة  �لكمي و�لن�عي يف بر�مج زيادة وعي �لطلبة  و�لت��شع  �أبعادها،  بكافة 

�شد  �لعنف  ظاهرة  لإنهاء  �لت�ع�ي  لدورها  �ملدر�شة  ممار�شة  على  و�لعمل  �لعنف  بق�شايا 

�ملر�أة. و�شرورة �لعمل على تعديل �لتعليمات �ل�شادرة عن وز�رة �لرتبية لل�شماح بع�دة �لفتاة 

�ملتزوجة �إىل �ملد�ر�س �حلك�مية كطالبة.

ب- يف �ملجال �ل�شحي

�لعناية  �لأردن  كلنا  ووثيقة  �ل�طنية  �لأجندة  يف  �ل�شحية  �لإ�شرت�تيجية  �لأهد�ف  �أولت   -

وت��شيع  �آمنة  بيئة �شحية  �لفعالة �شمن  �لإجنابية  �ل�شحة  وتقدمي خدمات  �لأ�شرة  بتنظيم 

ن�عيتها  وحت�شني  �ل�شحية  �خلدمات  وت�فري  �لفقر�ء  كافة  لي�شمل  �ل�شحي  �لتاأمني  مظلة 

وخا�شة خدمات تنظيم �لأ�شرة و�ل�شحة �لإجنابية.

بامل��ثيق  �للتز�م  على  د�ئمًا  حر�س  فقد  �لعاملي،  �لنظام  يف  فاعل  جزء  �لأردن  ولك�ن   -



�لدولية وبالعمل على حتقيق �لأهد�ف �لإمنائية  �لألفية �ملتعلقة بال�شحة و�لتي من �ل���شح �أن 

ن�شبة كبرية منها قد حتققت، فقد حت�شن م�شت�ى �لرعاية �ل�شحية �مل�جهة لرعاية �لأم�مة 

�لفح��شات  �شيا�شة  وتبني  بالتطعيم،  �لتغطية  من  عالية  ن�شبة  على  و�ملحافظة  و�لطف�لة، 

�لإلز�مية ما قبل �لزو�ج، وتقدم �لأن�شطة �لتثقيفية لالأمهات ح�ل �ل�شحة �لإجنابية.

��شتحد�ث  خالل  من   2008 عام  بد�ية  منذ  للمر�أة  �ملقدمة  �خلدمات  نطاق  ت��شيع  ومت   -

برناجمني: �أحدهما برنامج �شحة �ملر�أة ويهدف �إىل تقدمي خدمات متكاملة للمر�أة يف �ملر�حل 

�لعمرية �ملختلفة وبرنامج �ل�قاية و�حلماية من �لعنف �لأ�شري يهدف �إىل �إدماج هذه �خلدمات 

�شمن خدمات �لرعاية �ل�شحية يف �مل�ؤ�ش�شات �ل�شحية يف �ل�ز�رة، و�لآخر��شتحد�ث نظام 

للتزويد ب��شائل تنظيم �لأ�شرة �حلديثة ويهدف �إىل تاأمني �لل��زم من و�شائل تنظيم �لأ�شرة 

بدون �نقطاع وجمانًا جلميع �لقطاعات �ل�شحية يف �ململكة ما عد� �لقطاع �خلا�س.

�خلدمات  وت�فري  �لقرى  يف  �ل�شحية  و�ملر�كز  �ل�حد�ت  عدد  زيادة  مع   ذلك  تز�من   -

ويف  لل�شكان  �ل�شحي  �ل��شع  حت�شن  يف  ذلك  �نعك�س  حيث  للن�شاء،  و�لعالجية  �لإر�شادية 

�مل�ؤ�شر�ت �ل�شحية من حيث �رتفاع �لعمر �ملت�قع عند �ل�لدة �إىل 74.4 �شنة لالإناث و71.6 

�شنة للذك�ر، وحت�شن ملم��س يف ت�شجيل �إح�شاء�ت وفيات �لأطفال �لر�شع ودون �خلام�شة، 

و�ل�فيات خالل �ل�شنة �لأوىل من �لعمر لتنخف�س �إىل 19 طفل لكل �ألف م�ل�د و�نخف�س معدل 

وفيات �لأمهات لكل 100 �ألف ولدة حية �إىل 19.1 يف عام )2008(

-  ت�فر وز�رة �ل�شحة خدمات �ل�شحة �لإجنابية جمانا للن�شاء �لعر�قيات.

- ��شتهدف �لربنامج �ل�طني ملكافحة �لإيدز �لن�شاء يف �ملجالت �لتالية: 1- تنفيذ حمالت 

خدمة  ت�فري   -2 �لن�شاء.  ت�شتهدف  بحيث  �ملختلفة  �لت�عية  و�شائل  عرب  و�لتثقيف  �لت�عية 

�مل�ش�رة و�لفح�س �لط�عي ح�ل �لإيدز.  3- �إ�شر�ك �لن�شاء يف �لرب�مج و�لأن�شطة �خلا�شة 

بالت�عية و�لتثقيف ويف ع�ش�ية �للجنة �ل�طنية ملكافحة �لإيدز

�ملجانية  �ل�شحية  )�لأونرو�( خدماتها  �لفل�شطينيني  �لالجئني  وت�شغيل  وكالة غ�ث  تقدم   -

لالجئني �لفل�شطينيني �مل�شجلني لديها يف �لأردن و�لبالغ عددهم 1951000 لجئ ولجئة عام 

2008، من �شمنها خدمات �شحة �جنابية. 

- ياأتي ت�شكيل �ملجل�س �لأعلى لل�شكان لي�شكل �آلية دعم وتنفيذ �لإ�شرت�تيجية �ل�طنية لل�شكان 

من خالل �ملحاور �لتالية لالإ�شرت�تيجية: �ل�شحة �لإجنابية وتنظيم �لأ�شرة، و�ل�شكان و�لتنمية 



�مل�شتد�مة، و�لعد�لة و�لإن�شاف بني �جلن�شني ومتكني �ملر�أة. رفع �ملجل�س �شعار »متكني �ملر�أة، 

تنظيم �لإجناب، بال�شفافية و�مل�شاءلة، باإتاحة �لفر�س تتحقق �لهبة �لدمي�غر�فية«. كما قام 

�ملجل�س مب�شاركة جميع �مل�ؤ�ش�شات �ل�طنية �ملعنية، ب��شع �خلطط �لتنفيذية لالإ�شرت�تيجية، 

و�خلطة   ،)2007-2003( �لأوىل  �لإجنابية  لل�شحة  �ل�طنية  �لعمل  خطة  �أعد  قد  وكان 

ت�فري  وزيادة  �لإجنابية  �ل�شحة  �شيا�شات  بيئة  حت�شني  �إىل  تهدف   )2012-2008( �لثانية 

خدمات �ل�شحة �لإجنابية/ تنظيم �لأ�شرة ذ�ت �جل�دة، وزيادة �لطلب على خدمات �ل�شحة 

�لإجنابية/ تنظيم �لأ�شرة، حيث ت�شمنت هذه �خلطط �أهد�فًا رقمية وطنية وو�قعية ملعدلت 

�لإجناب متما�شية مع �حلق�ق �لإجنابية وحق�ق �لإن�شان ومن�شجمة مع �ل�شعي لتحقيق �لت��زن 

بني �شكان �لأردن وم��رده.

 �لتـحديـات 

�لكلي  �لإجناب  لت�شاعد على خف�س معدل  �لتنم�ية  �لرب�مج  �ل�شتمر�ر يف تخطيط  �أهمية   

من 3.7 �إىل 2.5 م�ل�د يف �لعام 2017، �إذ ل يز�ل ��شتخد�م و�شائل تنظيم �لأ�شرة وخا�شة 

�حلديثة منها دون �ملعدل �ملاأم�ل.

ج - يف جمال �لعنف �شد �ملر�أة

من  �لأ�شرة  حلماية  �ل�طني  �لإطار  »وثيقة  باإعد�د  �لأ�شرة  ل�ش�ؤون  �ل�طني  �ملجل�س  قام   -

�لعنف« و�عتمدت من قبل رئا�شة �ل�زر�ء عام 2009 و�أعد �ملجل�س م�شاريع عديدة منها م�شروع 

»تط�ير �إجر�ء�ت �لتعامل مع حالت �لعنف �لأ�شري«  و«�لدليل �لإر�شادي �مل�جه �إىل �ل��عظني 

و�ل��عظات من �أجل منا�شرة حق�ق �ملر�أة حلمايتها من كل �أ�شكال �لعنف«.

-  تق�م مديرية �لأمن �لعام/ �إد�رة حماية �لأ�شرة بتنظيم حمالت ت�ع�ية �شن�ية ت�شتهدف 

حالت  زيادة  �إىل  �أدى  مما  �لأ�شري  �لعنف  و�آثار  مبخاطر  للت�عية  �ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف 

�لإف�شاح عن �لعنف �لأ�شري خالل �ل�شن��ت �ملا�شية.

دليل  باإعد�د  �ل�شحة  وز�رة  و�لطفل يف  �ملر�أة  �لأ�شري /مديرية �شحة  �لعنف  ق�شم  قام    -

لل�شكان  �ملتحدة  �لأمم  �شندوق  مع  بالتعاون  �لأ�شري  �لعنف  حالت  مع  �لتعامل  �إجر�ء�ت 

�ملر�كز  يف  �ملقدمة  �ل�شحية  �لرعاية  خدمات  �شمن  من  �خلدمة  هذه  �دماج  بهدف  وذلك 

و�مل�شت�شفيات �لتابعة لل�ز�رة.

- مت تاأ�ش�س »مركز �خلدمات �ملتكاملة و�لعدل �لأ�شري« يف د�ر �ل�فاق �لأ�شري �لتابع ل�ز�رة 



�لتنمية �لجتماعية بال�شر�كة بني م�ؤ�ش�شات ر�شمية وم�ؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين ملجابهة �لعنف 

�شد �ملر�أة و�حلفاظ على �أرو�ح �لكثري من �مل�ق�فات �إد�ريا، ولت�فري بيئة �آمنة فعالة من حيث 

�لن�شاء و�أطفالهن حيث  �لر�حة �جل�شدية و�لنف�شية و�لنفعالية ل�شحايا �لعنف �لأ�شري من 

�ملر�أة  حتتاجها  �لتي  �خلدمات  جميع  �ملركز  وي�شم  و�لنف�شية،  �لأ�شرية  �ل�شت�شار�ت  يقدم 

و�لقان�ين  و�لجتماعي  �لنف�شي  �لإر�شاد  وخدمة  �لطبية  �لرعاية  من  و�حد  مكان  �ملعنفة يف 

�ل�فاق  د�ر  تاأ�شي�س  جتربة  �إن  �لقت�شادي.  و�لتمكني  و�أ�شرتها  للمنتفعة  و�لتاأهيل  و�لتدريب 

�لأ�شري يف عمان �شتعمم على م�ؤ�ش�شات �أخرى حيث �شيتم �إن�شاء د�ر يف حمافظة �ربد بد�ية 

للم�ق�فات  �إي��ء  مر�كز  باإن�شاء  �لإن�شان  ملنظمات حق�ق  �ل�شماح  وقد مت  2010. هذ�  �لعام 

و�ملعنفات وطالبات �للج�ء من �لعر�قيات وجن�شيات �أخرى و�لتدخل لالإ�شالح و�مل�شاعدة.

- ت�شتقبل د�ر �شيافة �لن�شاء �لتابع لحتاد �ملر�أة �لأردنية �ل�شيد�ت �ملعنفات و�لأطفال �ملر�فقني 

لهن، ت�فر �لد�ر �لعيادة �ل�شحية لتخدم ب�شكل �أ�شا�شي �ملقيمات يف �لد�ر ومر�جعات برنامج 

على  قادرين  لي�شبح��  �ملعنفات  �لن�شاء  ومتكني  تدريب  على  �لحتاد  ويعمل  �لإر�شاد،  خط 

ت�شغيل م�شاريع. كما مت �لتفاق مع مديرية �لأمن �لعام و�حتاد �ملر�أة �لأردنية ل�شتخد�م د�ر 

�ل�شيافة كماأوى لإي��ء �شحايا �لجتار بالب�شر حلني �إعادتهن لبالدهن. 

- مت تغيري م�قع �لحتجاز �ل�قائي �أو �لق�شائي للفتيات دون �شن 18 �ملحتاجات للحماية �أو 

�ل��قعات يف نز�ع مع �لقان�ن �إىل دور خم�ش�شة لالإ�شالح و�لتاأهيل و�لرعاية.

�ملتعلقة  بالق�شايا  تعنى  �لعدل  وز�رة  يف  �لأ�شرة  و�ش�ؤون  �لإن�شان  حلق�ق  مديرية  �أن�شاأت   -

بالعنف �لأ�شري و�مل�شاهمة يف و�شع معايري للتفتي�س �لق�شائي ل�شمان ح�شن �شري �إجر�ء�ت 

�لتقا�شي.

- كما �أن�شاأت �للجنة �ل�طنية �لأردنية ل�ش�ؤون �ملر�أة �شبكة »�شمعة« ملناه�شة �لعنف �شد �ملر�أة 

وينظم مهرجان �شمعة �ل�شن�ي برنامج خا�س ليتم تنفيذه خالل حملة 16 ي�م ملناه�شة �لعنف 

�شد �ملر�أة.

- لدعم �مل�ق�فات �إد�ريا �نبثق م�شروع »بد�ية جديدة« من خالل �إن�شاء »�لتحالف �لأردين« 

ويهدف �مل�شروع لإيجاد حل�ل ط�يلة �ملدى للم�ق�فات �إد�ريا و«للن�شاء يف خطر« وت�فري بيئة 

ومكان منا�شب وبديل للنزيالت. 

باأن  علما  �لن�شاء،  وتاأهيل  �إ�شالح  مركز  يف  �لنزيالت  �أطفال  لرعاية  �لأمل  د�ر  �أن�شاأت   -

�خلدمات �ملقدمة يف هذه �ملر�كز غري م�ج�دة يف �أي منطقة يف �ل�شرق �لأو�شط.



- مت ��شتحد�ث برنامج ل�قاية وحماية �لطفل من �لإ�شاءة منذ عام 2008 يهدف �إىل �إدماج 

هذه �خلدمات �شمن خدمات �لرعاية �ل�شحية يف �مل�ؤ�ش�شات �ل�شحية ل�ز�رة �ل�شحة، وقد 

 2007-2000 لالأع��م  �لي�ني�شيف  مع  م�شروع  �مل��ش�ع �شمن  بهذ�  �لهتمام  �ل�ز�رة  تابعت 

�ل�شمت  ك�شر حاجز  �أهمها  �ملجال  �إجناز�ت يف هذ�  وقد حتققت   ،2012-2008 ولالأع��م 

وزيادة �ل�عي مب��ش�ع وقاية �لطفل من �لإ�شاءة، وتدريب مدربني وك��در �شحية، بالإ�شافة 

�إىل �إعد�د �إ�شرت�تيجية �لقطاع �ل�شحي ل�قاية �لطفل من �لإ�شاءة، ودليل �إجر�ء�ت للتعامل 

مع حالت �لعنف �شد �لطفل

�لتحـديـات

من �لتحديات �لتي ت��جه م�شكلة �لعنف �شد �ملر�أة عدم وج�د نظام ر�شد وطني و�إح�شاء�ت 

�شد  �لعنف  �أ�شكال  جميع  حالت  ملتابعة  �لفعلية  �مل�شكلة  بحجم  معرفة  عدم  فهناك  �شفافة 

�ملر�أة بالإ�شافة للحاجة �ملا�شة لرفع وعي �ملر�أة بهذه �لق�شايا.

وبالن�شبة لالحتجاز �ل�قائي للمر�أة )�لت�قيف �لإد�ري( فاإن �حلاجة تدع� �إىل حماية بديلة 

للم�ق�فات �إد�ريا وت�فري دور ومالجئ بطاقة ��شتيعابية منا�شبة و�آمنة. 

املحور االقت�صادي

- لزيادة م�شاهمة �ملر�أة يف �لن�شاط �لقت�شادي وجعلها �شريكا للرجل يف �لتنمية، ويف �إطار 

ت��شيات �لأجندة �ل�طنية فقد نفذت �لعديد من �ل�ز�ر�ت م�شاريع مهمة، حيث نفذ يف وز�رة 

�لعمل م�شروع �لعمل �لالئق وق�شايا �ملر�أة �لعاملة، و�أطلقت وز�رة �لتخطيط و�لتعاون �لدويل 

ن�شاطات �شنـدوق �لنـ�ع �لجتماعي/ تكاف�ؤ �لفر�س.

و�لإنتاج من خالل  �لعمل  �ملر�أة يف  �لأردن على �شرورة »زيادة م�شاركة  �أكدت وثيقة كلنا   -

�لتدريب و�لتاأهيل و�لدعم �ملنا�شب وتذليل �لعقبات �لتي تعرت�شها«. هذ� وي�شتند نظام �خلدمة 

�ملدنية ل�شنة 2007 على مبادئ �ل�شفافية و�لعد�لة وتكاف�ؤ �لفر�س وعدم �لتمييز على �أ�شا�س 

�جلن�س يف معاملــة �مل�ظفني فيما يتعلق بحق�قهم وو�جباتهم وم�ش�ؤولياتهم �ل�ظيفية.

مع  بالتعاون  ينفذ  �لذي  �لعامة  �حلياة  يف  �لجتماعي  �لن�ع  دمج  م�شروع  �أن�شطة  و�شمن   -

�لدويل،  و�لتعاون  �لتخطيط  ووز�رة  �لعمل  ووز�رة  �ملر�أة  ل�ش�ؤون  �لأردنية  �ل�طنية  �للجنة 

2009، ح�شب  �لعمل عام  وز�رة  �لعاملة يف  �ملر�أة  بيانات  قاعدة  �إعد�د  �لنتهاء من  فقد مت 



ح�شب  وخ�شائ�شهم  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  يف  و�قت�شادية  دميغ�غر�فية  خ�شائ�س 

�لأج�ر  م�شت�يات  تف�شيلية عن  وبيانات  و�لتخ�ش�س،  �لتعليمي  و�مل�شت�ى  و�جلن�شية  �جلن�س 

ح�شب جمم�عات �ملهن ومت��شط  �شاعات �لعمل مدف�عة �لأجر.

�لتي  �ملن�شاآت  كافة  �شم�ل  من  �لجتماعي  لل�شمان  �لعامة  �مل�ؤ�ش�شة  تنتهي  �أن  �ملت�قع  من   -

ت�ظف عاماًل فاأكرث يف �أحكام �ل�شمان �لجتماعي يف �ململكة مع نهاية عام 2011.

- �أعدت م�ؤ�ش�شة �لتدريب �ملهني بر�مج ودور�ت تدريبية تهدف �إىل تقدمي خدمات يف جمالت 

�لتدريب وتنظيم �لعمل �ملهني ولت�شجيع �نخر�ط �لإناث يف بر�مج �مل�ؤ�ش�شة �ملختلفة.

- قامت وز�رة �لعمل بتاأ�شي�س مديرية �لعاملني يف �ملنازل يف �أيار/2006 بهدف �حلفاظ على 

�أية  لالإجابة على  �شاخن  �إن�شاء خط  �أد�ئها. ومت  و�لرقابة على  �ل�شتخد�م  �ن�شباط مكاتب 

ت�شاوؤلت �أو �شكاوي تتعلق بق�شايا �لعمال، و�لت�عية بحق�ق �لعمال �ل��فدين.

يف  �لأردن/�لعامالت  يف  �ملهاجرة  �لعاملة  �ملر�أة  »دليل   2006 عام  �لعمل  وز�رة  �أ�شدرت   -

�ملنازل« باللغات �لعربية و�لفلبينية و�لندوني�شية و�ل�شريلنكية وي�زع هذ� �لدليل يف �ملطار�ت 

و�لنقاط �حلدودية.

- �شتعمل �لهيئة �لتن�شيقية للتكافل �لجتماعي على �إعد�د �لدر��شات �ملتخ�ش�شة يف ج��نب 

مكافحة �لفقر وتعزيز �لتكافل �لجتماعي ومنها در��شات �شتجرى لأول مرة مب���شيع �لفقر 

يف �لأردن من منظ�ر �لن�ع �لإجتماعي )جندري( وق�شايا �ملر�أة و�لتمكني �لقت�شادي.

 �لتـحديـات

- �شارف �لأردن على ردم �لفج�ة يف جمايل �ل�شحة و�لتعليم  يف حني ما ز�لت �لفج�ة يف 

م�ؤ�شري �مل�شاركة �لقت�شادية و�لتمكني �ل�شيا�شي دون �مل�شت�ى �لذي حققه �لرجل مما ي�شكل 

�إىل دخل مبا�شر ميكنهن  �ل��ش�ل  �لن�شاء من  و�إىل حرمان  �لب�شرية  للم��رد  ��شتغالل  �ش�ء 

�أعمال  يف  �نخر�طها  نتيجة  �لقت�شادي  �ملردود  تدين  �إىل  بالإ�شافة  و�جتماعيًا  �قت�شاديًا 

متدنية �لأج�ر �أ�شال، �أو �لتمييز �شدها يف م�شت�يات �لأج�ر و�نخفا�س م�شت�ى تاأهيلها �ملهني 

�أن  و�نخر�ط ن�شبة كبرية من �لعامالت يف �لن�شاط �لقت�شادي غري �ملنظم، مما يدل على 

ي�شتطع  ومل  ط�يلة،  لعق�د  فيها  ��شتثمر  �لتي  �لب�شرية  �لطاقات  ��شتغالل  ي�شتطع  مل  �لأردن 

�ل��ش�ل �إىل 48.5% من �لأردنيني بطريقة م�شتد�مة، حيث متثل �ملر�أة لعام 2008 ما ي�شل 

�إىل 51.3% من �لطالب �جلامعيني، و�رتفعت ن�شبة �لن�شاء �ملتعلمات �إىل 88.6%، و�زد�دت 

ن�شبة �لتحاق �لفتيات يف مر�حل �لتعليم �لأ�شا�شية و�لثان�ية، �إل �أن معدل �لن�شاط �لقت�شادي 



لالإناث 15 �شنة فاأكرث ل يز�ل دون �مل�شت�ى �ملطل�ب فهي ل ت�شكل �أكرث من 14.8% يف ق�ة 

مما   ،2008 عام   %14.2 كانت  فقد  �شابقة  �شن��ت  عن  ب�شيط  وبتقدم   2009 ل�شنة  �لعمل 

ي�شتدعي مزيد� من �جلهد يف هذ� �ملجال. 

- عند �لنظر �إىل معدلت �لبطالة بني �لن�شاء و�لتي تعترب من �أهم �لظ��هـر �لتي تعطي �ش�رة 

�لن�شاء  �لبطالة عند  �أن معدلت  �ملجتمع، جند  �لعمل يف  و�ش�ق  �لقت�شاد  و�قـع  دقيقـة عن 

�أعلى من معدلت �لبطالة عند �لرجال مبا يزيد عن �ل�شعف ل�شن��ت عديدة، وي�شري هذ� �إىل 

�أن �لن�شاء قد ي��جهن ع��ئق �إ�شافية مرتبطة بالت�ظيف وت�جههن �إىل تخ�ش�شات تعليمية 

غري مطل�بة يف �ش�ق �لعمل، بالإ�شافة �إىل تر�جع يف قدرة �لقت�شاد �لأردين على �أيجاد فر�س 

عمل كافية ل�شتيعاب �لد�خلني �جلدد �إىل �ش�ق �لعمل. 

- �أ�شارت �لإ�شرت�تيجية �ل�طنية للمر�أة ويف حم�ر �لتمكني �لقت�شادي للمر�أة، �إىل ما تعانيه 

نتيجة  �لقت�شادي  �ملردود  تدين  ومن  �لقت�شادية،  �مل�شاركة  جمال  يف  �شع�بات  من  �ملر�أة 

�نخر�طها يف �أعمال متدنية �لأج�ر �أ�شال، �أو �لتمييز �شدها يف م�شت�يات �لأج�ر و�نخفا�س 

م�شت�ى تاأهيلها �ملهني و�نخر�ط ن�شبة كبرية من �لعامالت يف �لن�شاط �لقت�شادي غري �ملنظم، 

وتبنت �ل�شرت�تيجية �لأهد�ف �لتالية:1- �إيجاد بيئة ت�شريعية مالئمة وحتقق م�شاركة �أكرب 

للمر�أة يف �لن�شاط �لقت�شادي . 2- زيادة �لفر�س �لقت�شادية �ملتاحة. 3- رفع ن�شبة م�شاهمة 

�ملر�أة يف م��قع �شنع �لقر�ر ور�شم �ل�شيا�شات �لقت�شادية.

�لتط�ير  �إىل �ملزيد من  �لن�ع �لجتماعي يف حاجة  - ماز�لت �لإح�شاء�ت �مل�شنفة بح�شب 

��شتكمال  يف  يتمثل  حتدًيا  هناك  ماز�ل  �أنه  �إل  �ملجال،  هذ�  يف  �لكبري  �لتقدم  من  بالرغم 

باقي �لبيانات و�مل�ؤ�شر�ت �مل�شتجيبة للن�ع �لجتماعي و�لتي لز�لت قا�شرة يف بع�س �ملج�لت 

رغم  �ململكة  م�شت�ى  على  �ملنظم  غري  �لقطاع  يف  �ملر�أة  لعمل  �شفافة  �إح�شاء�ت  ي�جد  فال 

�لتط�ر �لكبري �لذي �شهده �ملجال �لإح�شائي، وخا�شة يف �أ�شاليب جمع �لبيانات، ومن �أهم 

�لن�شاء يف هذ� �لقطاع، عدم �لتعرف على �لعامالت فيه ب�شبب  �مل�شكالت �لتي تعاين منها 

�نخفا�س م�شت�ى �لدخل وط�ل �شاعات �لعمل وعدم �نتظامه �أو ب�شبب عدم ت�فر �لتاأمينات 

�لعمل  فر�س  مع  �لقطاع  هذ�  �لعلمية يف  �لعامالت  تخ�ش�شات  وعدم مالءمة  �لجتماعية، 

�ملتاحة ونق�س �لتدريب، وه� ما تبذل �للجنة �ل�طنية ل�ش�ؤون �ملر�أة جهد� لتحقيقه بالتعاون 

مع د�ئرة �لإح�شاء�ت �لعامة.



حمور االإعالم

- بد�أ �لإعالم مبختلف �أجهزته ومنذ فرتة لي�شت بالقريبة للتاأكيد على دور �ملر�أة �لفعال يف 

كافة �ملجالت و�لت�عية �ملجتمعية ب�شرورة عدم ح�شر �ملر�أة يف وظائف منطية معينة. وقد 

تز�من ذلك مع �إز�لة كل تكري�س لالأدو�ر �لنمطية للجن�شني يف �ملناهج �لتعليمية.

وتنفيذ  2008 لإعد�د  و�إعالميني عام  �ملر�أة  ل�ش�ؤون  �ل�طنية  �للجنة  �تفاقية بني  ت�قيع  - مت 

�لأدو�ر  تغيري يف  لإحد�ث  �لعامة«  �حلياة  �لجتماعي يف  �لن�ع  »دمج  مل�شروع  بيد«  »يد  حملة 

�ملر�أة �لقت�شادية يف  لزيادة م�شاركة  بيئة د�عمة  وتهيئة  و��شع  �ملقب�لة على نطاق  �لنمطية 

19% من جممل عدد  �إىل  لي�شل  �لإعالمي  �ملجال  �لعامالت يف  ز�د عدد  �لعمل حيث  �ش�ق 

�أع�شاء �لنقابة، تعمل 70% منهن يف �ل�شحف �أو وكالت �لأنباء.

و�أخري� فاإن �للتز�م �حلك�مي بتهيئة �لبيئة �لد�عمة للنه��س باأو�شاع �مل��طنني خا�شة �لن�شاء 

قد جاء من خالل عدة مبادر�ت وطنية منها وثيقة �لأردن �أول و�لأجندة �ل�طنية ومبادر�ت 

�لهيئات  من  �لعديد  و�إن�شاء  �ل�شيا�شية  و�لتنمية  و�لقت�شادي  و�لإد�ري  �ل�شيا�شي  �لإ�شالح 

ملعاجلة �نتهاكات حق�ق �لإن�شان مما كان لها �أثر ملم��س على �لرتقاء ب��شع �ملر�أة بالإ�شافة 

للدور �لذي تق�م به كل من: هيئة مكافحة �لف�شاد، �لهيئة �لتن�شيقية للتكافل �لجتماعي وحدة 

�إد�رة �ل�شكاوى يف وز�رة تط�ير �لقطاع �لعام، دي��ن �ملظامل، و�ملركز �ل�طني حلق�ق �لإن�شان؛ 

�أو  �أي جتاوز�ت  �ل�شكاوى ومعاجلة  �أهد�فها  بعّدة و�شائل منها تلقي  �لتي تعمل على حتقيق 

�نتهاكات حلق�ق �لإن�شان وبتحقيق �لعد�لة و�مل�شاو�ة وتكاف�ؤ �لفر�س.

وتعزيز  باملر�أة  �لنه��س  على  للعمل  �ملر�أة  ل�ش�ؤون  �لأردنية  �ل�طنية  �للجنة  �إن�شاء  جاء  كما 

قدر�تها ومتكينها يف �ملجالت �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية و�ل�شيا�شية من خالل تطبيق 

»�لإ�شرت�تيجية �ل�طنية للمر�أة �لأردنية« لالأع��م 2006-2010. يف عام 2009 �أ�ش�شت �للجنة 

�لن�شاء يف  �آلية ل�شتقبال �شكاوى  لت�شكل  �لهاتف �ملجاين  �ل�شكاوى« مع ت�فري خدمة  »مكتب 

حالت �لعنف و�لتمييز يف �حلياة �لعامة و�خلا�شة، و�شبكة �ملعرفة لع�ش��ت �ملجال�س �لبلدية 

“ن�شميات“. و�مل�قع �للكرتوين ”من هي – Who Is She“ بهدف �إن�شاء وحفظ �شجالت 
م�شروع  و�أطلقت  بهن،  خا�س  معل�مات  نظام  تط�ير  �أجل  من  �ملجتمع  يف  �ملتميز�ت  �لن�شاء 



و�مل��ثيق  �ل�طنية  �لق��نني  يف  و�لطفل  �ملر�أة  بحق�ق  �ل�عي  ن�شر  �إىل  يهدف  �لذي  »ورقتي« 

�لدولية على نطاق و��شع ي�شمل �ملدن و�لأرياف، ومت م�ؤخرً� �إن�شاء وحدة خا�شة بالتفاقية يف 

�للجنة �ل�طنية ل�ش�ؤون �ملر�أة ملتابعة �جله�د �ل�طنية �لر�مية ل�شمان �مل�شاو�ة و�لعد�لة وتكاف�ؤ 

�لفر�س.

وقد �رتفعت خم�ش�شات �للجنة من م��زنة �لدولة بالإ�شافة لالإير�د�ت من �جلهات �ملانحة 

�ألف دينار يف عام   104 2005 �إىل  �ألف دينار عام   22 لغايات مت�يل �لرب�مج و�مل�شاريع من 

2008 وذلك دليال على �لعرت�ف بالدور �لهام �لذي تق�م به �للجنة 

بالرغم من �لتقدم �لذي مت �إحر�زه، �إل �أنه ماز�لت هناك بع�س �مل�شاكل و�ملعيقات �لجتماعية 

�ملر�أة بحق�قها كاملة،  �لتي حت�ل دون متتع  للمفاهيم  �ملغل�ط  �لثقايف  �مل�روث  �لناجتة عن 

و�ملنظمات غري  �مل�ؤ�ش�شات �حلك�مية  ويتعني على  با�شتمر�ر؛  يتم م��جهته     �لذي  �لتحدي 

�حلك�مية م�شاعفة �جله�د و�ل�شتمر�ر يف حمالت �لت�عية �ملكثفة و�لرب�مج �لتي ت�ؤدي �إىل 

�أجهزة  كافة  مع  �لعمل  خالل  من  للمر�أة،  �يجابية  �ش�رة  �إىل  لل��ش�ل  �لأمناط  هذه  تغيري 

�لت�عية �ملمكنة �ش��ء يف �ملدر�شة، �مل�ؤ�ش�شات �لثقافية، وو�شائل �لإعالم �ملقروءة و�مل�شم�عة 

و�ملرئية؛ و�ل�شتفادة من �لفر�س �ملتاحة �ملتمثلة يف �لإر�دة �ل�شيا�شية �لعليا �لد�عمة باجتاه 

ميكن  ل  و�لتنمية  �لإن�شان  وحق�ق  �لعد�لة  �أن  من  و�ملنطلقة  �مليادين  كافة  يف  �ملر�أة  تقدم 

حتقيقها دون �للتز�م بامل�شاو�ة بني �جلن�شني و�مل�جهة للحك�مات �ملتعاقبة ب�شرورة حتقيق 

�لعد�لة و�مل�شاو�ة وتكاف�ؤ �لفر�س يف �حلق�ق و�ل��جبات بني �جلن�شني.
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