اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوري
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ
ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة

This report has been produced within the framework of the UN joint
programme “Support the Submission of the 6th National Periodic
Report to the Committee on the Elimination of Discrimination against
Women (CEDAW)”, generously supported by United Nations Entity
for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women),
the United Nations Population Fund (UNFPA), and United Nations
Children’s Fund (UNICEF)

التقرير الوطني الدوري السادس
للمملكة األردنية الهاشمية
إلتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة

مقدمة
ي�أتي �إعداد اململكة الأردنية الها�شمية للتقرير الدوري ال�ساد�س ا�ستجابة لاللتزامات الدولية ،وعم ً
ال ب�أحكام املادة  18من االتفاقية ليقدم
للجنة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة حول تنفيذ اتفاقية �سيداو ،وقد تولت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ك�آلية
وطنية ب�إعداد التقرير ب�أ�سلوب ت�شاركي مع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية ،وحيث �أن اجلهود التي ُبذلت خالل الأعوام ال�سابقة ال تقت�صر
على جهود اجلهات الر�سمية؛ على �أهميتها ،و�إمنا تتعدّاها �إلى تلك التي مت ّيزت بها ،ويف �أكرث من جمال ،م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والهيئات
امل�ستقلة ،فقد حر�ص هذا التقرير على ت�أكيد �أهمية الدور الذي ت�ضطلع به هذه اجلهات يف الدفع باجتاه �إزالة العقبات �أمام حتقيق امل�ساواة،
وذلك من خالل ت�سليط ال�ضوء على �أبرز ن�شاطاتها و�إجنازاتها بح�سب جماالت االتفاقية ،بالإ�ضافة �إلى دعم وم�ساندة الهيئات واملنظمات
الدولية العاملة يف اململكة.
وقد عُقدت العديد من ور�ش العمل قبل اعتماد التقرير و�إر�ساله �إلى وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني التي عر�ضته للمراجعة من قبل جلنة
من�سقي حقوق االن�سان يف الوزارة؛ التي بدورها �سلمته ب�صيغته النهائية للجنة االتفاقية.
وقد ا�ستعر�ض التقرير التقدم املحرز على �صعيد االمتثال لاللتزامات الدولية منذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س واملتعلق بحقوق الن�ساء
على �صعيد امل�شاركة يف احلياة العامة مدعما بامل�ؤ�شرات حيثما �أمكن ،وم�ستجيباً للتو�صيات العامة للجنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ومالحظاتها اخلتامية ،حيث مت ت�سجيل تقدم ملحوظ يف عدد من املحاور التي تناولتها االتفاقية.
وترى اللجنة الوطنية ب�أن حتقيق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص والإميان مببد�أ املواطنة الكاملة الفاعلة يف �إطار احلقوق والواجبات؛
يتطلب توافر الإرادة ال�سيا�سية لدى احلكومة لتحقيق ذلك على �أمت وجه مما يتطلب بذل مزيدا من اجلهود للتغلب على التحديات واملعيقات
على كافة ال�صعد .ومن هنا ف�إن عملية �إعداد هذا التقرير جاءت كفر�صة للتقييم الذاتي ،وكمدخل للمراجعة اجلادة ملدى كفاية وفاعلية
اجلهود املبذولة من قبل جميع الأطراف ذات العالقة – خا�صة احلكومية وم�ؤ�س�سات املجتم ُع املدين  -ملواجهة التحديات ،كما يتيح التقرير
احا كما يراها وتراها اللواتي يع�شنها يو ًما بيوم ،وي�ؤدّي
فر�صة للنقا�ش املفتوح والب ّناء واجلاد ،يتناول عد ٌد من التحديات التنموية الأ�شد � حْإل ً
دو ًرا مه ًّما يف ت�شكيل الأولويات الوطنية التنموية وت�أطريها على مدى ال�سنوات القادمة.
�آملني �أن تكلل جهودنا جميعا ،يف املرحلة املقبلة بالتوفيق لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار والرفعة وفق �أهداف التنمية امل�ستدامة 2030
التي التزم بها الأردن� ،ضمن الر�ؤية الوطنية يف ظل ح�ضرة �صاحب جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة

د� .سلمى النم�س
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مقدمة
ي�أتي �إعداد التقرير الدوري الر�سمي ال�ساد�س للمملكة الأردنية الها�شمية ،والذي يقدم للجنة اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة يف الأمم املتحدة حول تنفيذ االتفاقية ،ا�ستجابة لاللتزامات الدولية ،وعم ً
ال ب�أحكام املادة  18من االتفاقية ،وقد تولت اللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة عملية �إعداده ب�أ�سلوب ت�شاركي مع اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والهيئات واملنظمات
الدولية العاملة يف اململكة ومختلف اجلهات املعنية ،وقد عُقدت العديد من ور�ش العمل ،مت فيها عر�ض م�سودة التقرير قبل اعتماده بال�صيغة
النهائية ،كما مت �إر�سال م�سودة التقرير �إلى مختلف اجلهات والوزارات املعنية لبحثه ومناق�شته مبا فيها جمل�س الأمة ودائرة قا�ضي الق�ضاة.
وقد ا�ستعر�ض التقرير التقدم املحرز على �صعيد االمتثال لاللتزامات الدولية مبراعاة حقوق الإن�سان منذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س
يف نهاية عام  2009املتعلقة بحقوق الن�ساء على �صعيد امل�شاركة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ويف احلياة العامة،
كما مت ا�ستعرا�ض الت�شريعات وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية ذات ال�صلة ،وجهود الهيئات العاملة يف �سبيل حتقيق التنمية
ال�شاملة امل�ستدامة ومدى مراعاتها للنوع االجتماعي مدعما بامل�ؤ�شرات حيثما �أمكن ،م�ستجيباً �إلى:
 -1املبادئ التوجيهية والتو�صيات العامة امللحقة باالتفاقية ال�صادرة عن جلنة الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف الأمم املتحدة.
 -2املالحظات اخلتامية املقدمة من جلنة الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف اجلل�سة اخلام�سة واخلم�سون عند مناق�شتها
للتقرير الوطني الدوري اخلام�س للأردن بتاريخ .2012/2/23
 -3املبادئ التوجيهية املن�سقة لتقدمي التقارير �إلى هيئات ر�صد املعاهدات الدولية حلقوق الإن�سان تاريخ �/29أيار .2008
 -4ن�صو�ص مقررات وبرنامج عمل بكني لرتجمة ن�صو�ص و�أحكام االتفاقية.
 -5الأهداف الإمنائية للألفية خا�صة الهدف الثالث اخلا�ص بامل�ساواة بني اجلن�سني.
ففي �ضوء التزامه ال�سيا�سي والتنموي و�أولوياته الوطنية ،عمل الأردن �ضمن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية ،على تنفيذ
برنامج الإ�صالحات التي ُترجم ــت علـ ــى �أر�ض الواقــع �إل ــى جمموع ــة مـ ــن املبادرات ،بهدف ت�سريع عجلة التغيري والإ�صالح وتعزيز حقــوق
الإن�س ــان ،و�سجل تقدماً ملحوظاً يف عدد من املحاور التي تناولتها االتفاقية �سواء يف الت�شريعات �أو الإجراءات التي اتخذت لتحقيق امل�ساواة
بني اجلن�سني واالرتقاء بو�ضع الن�ساء يف كافة املناطق يف اململكة؛ يف املدينة والريف والبادية ويف مخيمات الالجئني ،وفقاً لأحكام الد�ستور
واالتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها اململكة.
�إن توفر الإرادة ال�سيا�سية لدى الدولة لتحقيق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ي�أتي من منطلق الإميان مببد�أ املواطنة الكاملة الفاعلة
يف �إطار احلقوق والواجبات ،وهنالك �إدراك ب�أن حتقيق ذلك على �أمت وجه يتطلب بذل مزيد من اجلهود للتغلب على التحديات اخلارجية
والداخلية ،ومن هنا ف�إن عملية �إعداد هذا التقرير جاءت كفر�صة للتقييم الذاتي ،وكمدخل للمراجعة اجلادة ملدى كفاية وفاعلية اجلهود
املبذولة من قبل جميع الأطراف ذات العالقة ملواجهات التحديات ،لإحراز مزيدا من التقدم يف هذا املجال ،كما �أنه ي�ساهم يف �إيجاد نقا�ش
وحوار وطني من خالل ا�ستعرا�ض دوري لتنفيذ التزامات اململكة مبوجب املعاهدات امل�صادق عليها ،بهدف تعزيز حماية حقوق الإن�سان للجميع.
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الجزء األول
الوثيقة األساسية المشتركة
 .1حقق الأردن تقدماً يف جمال تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة و�إف�ساح املجال �أمام الن�ساء وال�شباب لأخذ دورهم يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة� ،إميانا منه ب�أهمية ا�ستثمار طاقات جميع مكونات املجتمع؛ رجاال ون�ساء� ،شبابا و�شيوخا ،للعمل بجد لتحقيق النمو واالزدهار
والت�صدي للتحديات التي تعرت�ض م�سرية التنمية والإ�صالح ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ك�شريك
للحكومة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتعزيز الأمن االجتماعي .فقد جنح الأرد ًن يف قراءة التقلبات وا�ست�شراف امل�ستقبل و�أخذ مواقف جعلت
البلد يف من�أى عن املخاطر ،حيث �شكـ ــل الربيع العربي فر�ص ـ ــة منا�سب ــة ملوا�صلة النهج املتمثل بال�سري قـدماً بالإ�صالحات التدريجية القائمة
على �شمول اجلميع والتعددية واحرتام الآخرين؛ والتي ُترجم ــت علـ ــى ار�ض الواقــع �إل ــى �سيا�سات ا�ستجابت للمطلب ال�شعبي يف التغيري
والإ�صالح على كافة ال�صعد؛ �سواء املتمثلة بالبنية ال�سيا�سية �أو الت�شريعية ،كما جنح الأردن يف ردم الفجوة اجلندرية يف قطاعي ال�صحة
والتعليم؛ حيث بلغ م�ؤ�شر الفجوة يف التح�صيل العلمي والتعليم  0.9915وفقا لتقرير املنتدى االقت�صادي العاملي ال�سنوي لعام  2013وبلغ
م�ؤ�شر ال�صحة وفر�ص احلياة � 0.9706إال �أن هناك حاجة لبذل مزيد من اجلهود يف �إطار التمكني االقت�صادي وامل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة.
 .2كما يوا�صل الأردن تعاونه وحواره البناء مع جلان وهيئات املعاهدات الدولية؛ حيث قامت احلكومة الأردنية بتقدمي التقرير الوطني
الدوري الثالث �إلى جلنة مناه�ضة التمييز العن�صري يف �آذار  ،2012والتقرير الدوري الرابع �إلى جلنة حقوق الإن�سان للعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف ت�شرين �أول  ،2010والتقرير الدوري الثاين اجلامع للتقارير الثاين والثالث والرابع �إلى جلنة مناه�ضة التعذيب
يف ني�سان  ،2010والتقريرين الأولني اخلا�صني بالربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل يف عام  ،2011وكذلك التقريرين الرابع
واخلام�س التفاقية حقوق الطفل يف عام  .2011وناق�ش تقريره الوطني الثاين لآلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل �أمام جمل�س حقوق الإن�سان
يف  2013/10/24حيث قدمت الدول امل�شاركة  173تو�صية حظيت  126تو�صية منها مبوافقة الأردن ،ووعد بدرا�سة  13تو�صية ،كما مل حتظ 34
تو�صية بالدعم ،وقد �أعلنت اململكة عن توجه احلكومة للت�صديق على االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري لعام
 .2006كما قدم الأردن تقريره الوطني الثالث ل�سكرتارية االتفاقية الدولية لتغري املناخ الذي خ�ص�صه لق�ضية النوع االجتماعي.
 .3يف �ضوء التزامه ال�سيا�سي والتنموي و�أولوياته الوطنية ،عمل الأردن �ضمن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية ،بتنفيذ برنامج
الإ�صالحات التي ُترجم ــت علـ ــى �أر�ض الواقــع �إل ــى جمموع ــة مـ ــن الإجنازات بهدف تعزيز حقــوق الإن�س ــان منها:
�.3أ .التعديالت الد�ستورية لعام  2011والتي ا�شتملت على تعديل  42مادة من الد�ستور؛ عززت احلريات ال�سيا�سية واملدنية ،ومت
الت�أكيد على �أن الأ�سرة هي �أ�سا�س املجتمع ،و�أن القانون يحفظ كيانها ال�شرعي ويقوي �أوا�صرها وقيمها ،و�أن القانون يحمي الأمومة
والطفولة وال�شيخوخة ،ويرعى الن�شء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإ�ساءة واال�ستغالل .وكما ا�شتملت التعديالت على �إن�شاء املحكمة
الد�ستورية ليناط بها النظر يف الق�ضايا املتعلقة بالطعن يف د�ستورية القوانني والأنظمة النافذة ،وحق تف�سري ن�صو�ص الد�ستور،
وا�ستحدث درجتني من درجات التقا�ضي يف الق�ضاء الإداري ،وعلى �إن�شاء الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب لت�شرف على العملية االنتخابية
النيابية و�أي انتخابات �أخرى و�إدارتها يف كل مراحلها.
.3ب� .صدرت جمموعة م ـ ــن القواني ـ ــن والأنظمة ،وجرى تعديل على العديد منها باجتاه تعزيز وحتقيق املزيد من احلماية حلقـ ــوق
الإن�سان وحقوق املر�أة من ـ ــذ تقدمي التقرير الدوري اخلام�س حيث مت التعر�ض لها يف التقرير كل يف جمال احلق الذي حتميه ،ومن
�أبرزهـا :قانون اجلمعيات املعدل رقم ( )22ل�سنة  ،2009قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية املعدل رقم ( )١٩ل�سنة  ،2009قانون مراكز
الإ�صالح والت�أهيل املعدل رقم ( )12ل�سنة  ،2009قانون العمل املعدل رقم ( )26ل�سنة  ،2010قانون الأحوال ال�شخ�صية امل�ؤقت رقم ()36
ل�سنة  ،2010قانون العقوبات املعدل رقم ( )8ل�سنة  ،2011قانون االجتماعات العامة املعدل رقم ( )5ل�سنة  ،2011قانون البلديات رقم
( )13ل�سنة  ،2011قانون نقابة املعلمني الأردنيني رقم ( )14ل�سنة  ،2011قانون االنتخاب ملجل�س النواب املعدل رقم ( )25ل�سنة ،2012
قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب رقم ( )11ل�سنة  ،2012قانون املحكمة الد�ستورية رقم ( )15ل�سنة  ،2012قانون الأحزاب ال�سيا�سية
رقم ( )16ل�سنة  ،2012قانون التنفيذ ال�شرعي ل�سنة  ،2013قانون ال�ضمان االجتماعي رقم ( )1لعام  ،2014وقانون الق�ضاء الإداري
رقم ( )27ل�سنة  .2014ونظام اخلدمة املدنية رقم ( )82ل�سنة  ،2013نظام املركز الوطني للعناية ب�صحة املر�أة رقم ( )4ل�سنة ،2011
نظام ترخي�ص دور رعاية امل�سنني والأندية اخلا�صة بهم رقم ( )81ل�سنة  ،2012نظام مكاتب الإ�صالح والتوفيق الأ�سري رقم ()17
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لعام  ،2013نظام �إعفاءات الأ�شخا�ص املعوقني رقم ( )14ل�سنة  .2013ويجرى العمل على �إعداد م�شاريع لقوانني :الأحداث ،حقوق
الطفل ،ت�شكيل املحاكم ال�شرعية والنيابة العامة لديها� ،أ�صول املحاكمات ال�شرعية ،احلماية من العنف املنزيل ،العمل ،البلديات،
والالمركزية ،االنتخابات النيابية ،حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وقانون حلماية كبار ال�سن ،وتعمل جمموعة من منظمات املجتمع
املدين على �إعداد م�سودة لقانون �إطاري للم�ساواة وحظر التمييز .ويعر�ض على جمل�س الأمة جمموعة من القوانني املعدلة منها
قانون معدل لقانون التقاعد املدين ،وقانون معدل لقانون العمل ،وقانون الأحزاب ال�سيا�سية وغريها من القوانني.
.3ج .لتعزيز التعاون ودعم تبادل املعارف واخلربات يف ر�صد مراعاة حقوق الإن�سان وتنفيذ �إعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة
اال�ستثنائية الثالثة والع�شرين للجمعية العامة للأمم املتحدة؛ يعمل املن�سق احلكومي حلقوق الإن�سان يف رئا�سة الوزراء على تن�سيق
اجلهود وزيادة التعاون واالت�صال احلكومي مع املركز الوطني حلقوق الإن�سان وم�ؤ�س�سات املجتمع املعنية بحقوق الإن�سان ،وعلى ر�صد
ومتابعة جميع التقارير واملالحظات ال�صادرة عن هذه امل�ؤ�س�سات .هذا ومت ت�شكيل جلنة ل�صياغة خطة وطنية �شاملة حلقوق الإن�سان
برئا�سة وزير العدل وع�ضوية رئي�س ديوان الت�شريع والر�أي واملفو�ض العام حلقوق الإن�سان ونقيب ال�صحفيني واملن�سق احلكومي
حلقوق الإن�سان والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة والتي �ستعتمد نهجا ي�ضمن م�شاركة فعالة ملنظمات املجتمع
املدين وخا�صة املنظمات غري احلكومية واملنظمات الن�سائية ،ودورا رئي�سيا للم�ؤ�س�سات احلكومية ،مما ي�شكل فر�صة لتو�سيع مفهوم
امل�ساواة ،ولتعزيز حقوق الن�ساء وفر�صهن يف امل�شاركة يف التنمية امل�ستدامة.
.3د .ي�سعى الأردن �إلى دمج النوع االجتماعي وتكاف�ؤ الفر�ص يف خططه الوطنية ،حيث مت �إ�شراك اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة يف
اللجان التوجيهية لكل من اخلطة االقت�صادية الع�شرية التي تقوم احلكومة بو�ضعها يف الوقت احلايل ،بالإ�ضافة �إلى �إ�شراكها يف
جميع فرق العمل �ضمن اخلطة االقت�صادية الع�شرية واخلطة الوطنية ملواجهة حتديات اللجوء من دول اجلوار .كما مت حتديد ما
يخ�ص ق�ضايا النوع االجتماعي يف املوازنة العامة للدولة.
.3هـ .يقوم املركز الوطني حلقوق الإن�سان بدورة يف حماية حقوق الإن�سان فهو يتمتع مبوجب القانون رقم ( )51ل�سنة  2006ب�شخ�صية
اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري وا�ستقالل تام يف ممار�سة الفعاليات الفكرية وال�سيا�سية والإن�سانية املتعلقة بحماية حقوق الإن�سان
ون�شر ثقافتها ومراقبة �أو�ضاعها وتقدمي امل�شورة وامل�ساعدة القانونية ملحتاجيها ،واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الالزمة ملعاجلة
ال�شكاوى املتعلقة باالنتهاكات والتجاوزات على حقوق الإن�سان للحد منها ووقفها و�إزالة �آثارها ،و�إعداد الدرا�سات والأبحاث وتوفري
املعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية و�إدارة احلمالت و�إعالن املواقف و�إ�صدار البيانات واملطبوعات و�إعداد التقارير الالزمة.
.3و .تعمل وحدة حقوق املر�أة يف املركز على ر�صد ومتابعة واقع حقوق الن�ساء وتلقي طلبات امل�ساعدة وال�شكاوى من الن�ساء والهيئات
الن�سائية من خالل؛ املقابلة ال�شخ�صية -التي احتلت املرتبة الأولى من بني و�سائل االت�صال -والفاك�س والربيد الإلكرتوين وال�صحف
واخلط ال�ساخن ،ويعمل على درا�سة ال�شكاوى وحتديد �سبل التعامل معها و�إحالتها للجهات املخت�صة �أو املعاجلة املبا�شرة مع وحدة
متابعة و�إنهاء حاالت التجاوز مبختلف الو�سائل؛ مبا فيها العمل مع امل�ؤ�س�سات احلكومية والهيئات الوطنية ومنظمات املجتمع املدين،
ا�ستقبل املركز عامي  2010و 2011عدة �شكاوى كانت ن�سبة �شكاوى الن�ساء منها  %29و ،%36ون�سبة طلبات امل�ساعدة  %80و %30على
التوايل .ولتخفيف معاناة الن�ساء مت تدريب �شبكة محامني من �ضباط االرتباط يف كافة املحافظات على ر�صد ال�شكاوى.
.3ز .كما يقوم املركز الوطني حلقوق الإن�سان بدوره بزيارات لدار الوفاق الأ�سري ومراكز ذوي الإعاقة وكبار ال�سن والفتيات اجلانحات
ومراكز الإيواء والتوقيف ومراكز �إ�صالح وت�أهيل الن�ساء ،ويقدم التقارير والتو�صيات لوزارتي التنمية االجتماعية والداخلية التي
تبادر مبعاجلتها� .أ�صدر املركز تقريراً تناول «�أو�ضاع الفتيات يف نزاع مع القانون وموائمتها مع املعايري الدولية و�أ�سباب جنوحهن»،
والتقرير الدوري الأول حول «�أو�ضاع امل�سنني يف اململكة يف اجلوانب القانونية وال�صحية واالجتماعية» و»عمالة الأطفال من منظور
حقوق الإن�سان» ٫و�أ�صدر العديد من التو�صيات حول «حماية الن�ساء من العنف م�س�ؤولية من؟» ،و»العنف �ضد املر�أة يف االتفاقيات
الدولية» ،و»التحر�ش اجلن�سي جرمية �ضد الأخالق والآداب العامة» ،و»حقوق الطفل والعنف �ضد املر�أة يف املواقع الإلكرتونية» .ونفذ
برامج التوعية يف مختلف احلقوق املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية جلميع فئات املجتمع ويف جميع املناطق؛
خا�صة التوعية باتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة يف املدار�س واجلامعات والنقابات والوزارات والدوائر احلكومية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
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.3ح .وقد ا�ست�ضاف املركز امل�ؤمتر الدويل احلادي ع�شر للجنة التن�سيق الدولية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان حول “حقوق
الإن�سان للن�ساء والفتيات :تعزيز امل�ساواة على �أ�سا�س النوع االجتماعي :دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان” والذي عقد يف عمان
من  5الى 7ت�شرين ثاين  ،2012وقد تبنى امل�ؤمتر بيان عمان وبرنامج عمل يت�ضمن خطط العمل الإقليمية التي �أقرتها جمموعات
العمل الإقليمية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان؛ لتكون دلي ً
ال �إجرائياً لعملها يف جمال حماية وتعزيز حقوق الن�ساء والفتيات
وامل�ساواة بني اجلن�سني .حتمل خطة العمل مهاماً محددة للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان تتمثل يف :مراجعة الت�شريعات الوطنية
التي متيز �ضد املر�أة يف احلقوق �أو يف املعاملة ،ومراقبة ال�سيا�سات حتلي ً
ال وتقييماً ،ور�صد وتوثيق انتهاكات حقوق الن�ساء والعمل على
�إزالتها ،و�إلزام احلكومات بتطبيق التزاماتها املتعلقة بحقوق املر�أة على امل�ستوى الوطني والعاملي ،وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات الوطنية من
خالل تعزيز التن�سيق بينها وبني كافة ال�شركاء الدوليني والوطنيني ،مبا يف ذلك ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛ والتي بادرت
لعقد اجتماعها التح�ضريي للم�ؤمتر يف عمان على مدار يومي  4و 5ت�شرين ثاين قبيل موعد امل�ؤمتر الرئي�سي ،وبعد االنتهاء من
امل�ؤمتر قام املركز بن�شر “بيان عمان” على موقعه االلكرتوين باللغتني العربية واالجنليزية ومن خالل مختلف و�سائل الإعالم .و�أعد
بر�شور تعريفي للبيان مت توزيعه على املجتمع املحلي من خالل تنفيذ  49زيارة للمناطق النائية؛ حيث مت ر�صد وتوثيق انتهاكات
حقوق الن�ساء ،ورفع بذلك تقريرا ملجل�س الوزراء والذي قام بتعميمه على الوزارات واجلهات ذات العالقة.
.3ط .نفذ املركز الوطني حلقوق الإن�سان م�شروع تعزيز الإ�صالح االنتخابي لالنتخابات الربملانية والبلدية �ضمن حملة “بامل�شاركة
العامة يتحقق الإ�صالح” خالل عامي  2013و ،2014وقام بتنفيذ عدة زيارات للمخيمات لالطالع على �أو�ضاع الالجئني ال�سوريني،
و�أعد تقارير عن �أو�ضاعهم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وقدم تو�صيات للجهات ذات العالقة لتح�سني ظروفهم املعي�شية .ونفذ
م�شروع حول تدريب املحامني على ا�ستخدام االتفاقيات الدولية يف جميع محافظات اململكة وذلك خالل عامي  2013و ،2014حيث مت
التطرق �إلى اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة مع الرتكيز على حقوق املر�أة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
.3ي .وي�شارك املركز يف �أعمال املجل�س االقت�صادي واالجتماعي من خالل جلنة متكني املر�أة االقت�صادي واالجتماعي ،والتي تهدف
الى ر�سم ال�سيا�سات العامة للجهات ذات العالقة لتمكني املر�أة اقت�صادياً واجتماعياً من خالل الت�أكيد على تنفيذ برامج توعوية تهدف
الى رفع وعي املجتمع املحلي (الرجال والن�ساء) على �أهمية م�شاركة الن�ساء يف التنمية ،مع الرتكيز على املناطق النائية .ومت �إ�صدار
كتيب حول حقوق وواجبات املر�أة النزيلة على ح�ساب م�شروع “املر�أة النزيلة “ واملمول من هيئة الأمم املتحدة للمر�أة والذي يهدف �إلى
توعية النزيالت بحقوقهن وواجباتهن ،ومت توزيع الكتيب على النزيالت يف مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
.3ك .كما يقوم املركز ب�إعداد التقرير ال�سنوي لأو�ضاع حقوق الإن�سان يف اململكة؛ والذي ير�صد انتهاكات حقوق الإن�سان مبا فيها حقوق
الن�ساء والأطفال وكبار ال�سن وذوي الإعاقة من جميع اجلوانب.
� .4شكل جمل�س الوزراء جلنة وزارية التخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة املالحظات الواردة يف تقرير �أو�ضاع حقوق الإن�سان لعام  2012ال�صادر
عن املركز الوطني جلقوق الإن�سان برئا�سة وزير العدل ،و�أبدى �أع�ضاء اللجنة التو�صيات واملالحظات املتعلقة باتخاذ �إجراءات قابلة للتحقيق
فوراً خا�صة و�أن لدى الأردن توجها لدعم ق�ضايا حقوق الإن�سان.
� .5أن�ش�أ املركز الوطني حلقوق االن�سان مر�صد وطني حلقوق املر�أة �ضمن موقعه االلكرتوين يف �أيار  2012ك�آلية م�ؤ�س�سية متخ�ص�صة لر�صد
ومتابعة �أو�ضاع حقوق الن�ساء؛ بالتعاون والتن�سيق مع كافة الأطراف ذات العالقة؛ �سواء وا�ضعي ال�سيا�سات �أو منفذيها ،وذلك ا�ستجابة ملذكرة
التفاهم اخلا�صة مبجابهة العنف �ضد املر�أة؛ املوقعة بني املركز ووزارتي التنمية االجتماعية والداخلية ،و�إدارة حماية الأ�سرة واللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة.
 .6تقدم الأردن  23مركز وفق تقرير التنمية الب�شرية لعام 2014؛ فقد احتل املرتبة  77يف التقرير ،بينما كان يحتل املرتبة  100يف تقرير التنمية
الب�شرية لعام � ،2013إال �أنه يواجه العديد من التحديات لالحتفاظ مب�ستوى الإجنازات التي حتققت ،والتي بد�أت تت�أثر �سلباً بالهجرات الق�سرية
املتتالية �إلى الأردن نتيجة لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف املنطقة املحيطة ودول اجلوار ،وكان �آخرها التهجري الق�سري لل�سوريني الذين
يوا�صلون اللجوء منذ بداية الأزمة ال�سورية عام  ،2011فقد احت�ضن الأردن �أكرث من � 645ألف لأجيء من امل�سجلني ر�سميا لدى املفو�ضية العليا
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،غالبيتهم من الن�ساء والأطفال ،ويزداد عددهم يوميا ب�شكل م�ضطرد ،مما كان له �أثر �سلبي على املجهود
التنموي للدولة ،ونظرا لكون الأردن على �أعتاب حتول دميوغرايف تاريخي يعرف بالفر�صة ال�سكانية  -والتي تتميز باالنخفا�ض اجلوهري
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ري يف ن�سبة ال�سكان يف الأعمار املنتجة ،مما فر�ض واقعا دميوغرافيا ي�ؤثر بال�ضرورة على امل�شاريع
يف ن�سبة �صغار ال�سن من ال�سكان وتزايدٍ كب ٍ
والربامج وخطط العمل املعدة ،وانعكا�ساتها على تعديل الأولويات الوطنية ،الى جانب الكلفة املالية الكبرية وحالة غري م�سبوقة من ال�ضغوط
على املوازنة العامة للدولة ،وعلى البنية التحتية واملوارد االقت�صادية والقطاعات املرهقة وال�شحيحة �أ�ص ً
ال ،وزيادة الأعباء املالية وغري املالية
للمحافظة على امل�ستوى ال�صحي والتعليمي واالقت�صادي ،حيث يواجه التعليم حتديات كبرية جراء ال�ضغوط التي تتعر�ض لها املدار�س خا�صة
يف املناطق احلدودية جراء ازدحام ال�صفوف �أو انخفا�ض مدة احل�ص�ص يف املدار�س التي ا�ضطرت �إلى اللجوء �إلى نظام الفرتتني ال�ستيعاب �أكرب
قدر ممكن من الالجئني ال�سوريني يف �سن الدرا�سة ،بالإ�ضافة لتعر�ض البنية التحتية القائمة ل�ضغوط هائلة خا�صة يف �ضوء محدودية موارد
الدولة عدا عن الآثار االجتماعية والأ�سرية على املجتمعات امل�ضيفة خا�صة يف املناطق ال�شمالية .وميكن �إجمال الآثار املرتتبة على ذلك بارتفاع
يف �أجور امل�ساكن ،مزاحمة ال�سوريني للأردنيني ومناف�ستهم يف فر�صة العمل املحدودة �أ�ص ً
ال؛ وعلى وجه اخل�صو�ص فر�ص العمل الفنية ،زيادة
ارتفاع معدالت اجلرمية ،وزيادة ظاهرة الت�سول الذي ميار�سه  %15من غري الأردنيني �أغلبهم من ال�سوريني ،وغريها من الآثار.
 .7ي�شكل التحدي الأكرب �أمام احلكومة الأردنية والهيئات واملنظمات الدولية والإن�سانية؛ �أن ربع عدد الالجئني يعي�ش يف املخيمات ،وي�ستقر
الباقي منهم خارج املخيمات  -كنقطة عبور �أولى لهم  -يف املدن واملناطق الريفية خا�صة �إقليم ال�شمال الذي ي�شهد �أكرب نزوح لالجئني
ال�سوريني بن�سبة تبلغ  %43من جمموع الالجئني ال�سوريني ،مما ي�شكل عقبة �أمام حتديد وتقييم احتياجاتهم وتوفري اخلدمات الالزمة لهم.
 .8تقوم احلكومة الأردنية بتحويل الالجئني ال�سوريني الذين يوا�صلون دخول الأردن عرب املعابر احلدودية غري الر�سمية من مراكز اال�ستقبال
احلكومية �إلى مخيم الزعرتي منذ �آب  ،2012ويف كانون الأول من عام  2013بد�أت املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني عملية
ت�سجيل منتظم م�شرتك مع احلكومة يف مركز الت�سجيل والفح�ص يف رباع ال�سرحان.
 .9يعد مخيم الزعرتي ،الذي ي�ستوعب حاليا ما يقرب من � 115ألف الجئ ثاين �أكرب مخيم يف العامل ،كما افتتح يف نهاية ني�سان  2014مخيم
مخيزن الغربية يف الأزرق ك�ساد�س مخيم جلوء �سوري يف اململكة بال�شراكة مع �إدارة �ش�ؤون الالجئني ال�سوريني التابعة ملديرية الأمن العام،
وي�أتي �إن�شاء هذا املخيم بهدف اال�ستعداد لتدفق الالجئني اجلدد ،ي�أخذ بعني االعتبار الدرو�س امل�ستفادة من مخيم الزعرتي يف جوانب البنية
التحتية والتنظيم والناحية الأمنية ،مبا يف ذلك احلاجة �إلى الالمركزية واخلدمات لتح�سني �سالمة الن�ساء والفتيات ،ولي�ستوعب � 50ألف
�شخ�ص مع �إمكانية تو�سعته ال�ست�ضافة ما ي�صل �إلى  130الف �شخ�ص ،حيث �سيتم ا�ستقبال الالجئني ال�سوريني مبا�شرة يف املخيم بعد عملية
ت�سجيلهم يف منطقة رباع ال�سرحان من �أجل التخفيف من معاناتهم .ويعترب مخيم مريجب الفهود لالجئني ال�سوريني مخيماً م�سانداً
للمخيمات الأخرى حيث يقيم فيه  3851الجئ معظمهم من الن�ساء والأطفال وذوي الإعاقة واملر�ضى ،وهو ي�شتمل على مراكز حرفية ،ومراكز
تدريب مهنية ،وعيادات طبية ،ومدر�سة �أ�سا�سية ،ومالعب.
 .10تقوم الوزارات وامل�ؤ�س�سات الوطنية واملنظمات الدولية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ووكاالت الأمم املتحدة العاملة يف الأردن بدو ٍر يف تقدمي
خدمات �شاملة ملنع العنف اجلن�سي املبني على النوع االجتماعي يف مخيمات الالجئني مبا يف ذلك �إدارة احلالة ،وتقدمي اخلدمات الطبية
والنف�سية والقانونية للناجني من العنف.
� .11أجريت العديد من التقييمات وحتليل للبيانات؛ لفهم �أف�ضل للتحديات و�إدارة احلاالت املتعلقة بالعنف اجلن�سي واملبني على النوع
االجتماعي الذي يواجه الن�ساء والفتيات والفتيان ،حيث ي�شكل االعتداء اجل�سدي الق�ضية الأبرز داخل جمتمع الالجئني ال�سوريني ،وهو ناجت
يف الغالب عن زيادة التوتر الناجم عما تعر�ضوا له من عنف ج ًراء ظروف اللجوء� .إن العنف اجل�سدي من قبل الأزواج والأقارب هو من �أكرث
�أنواع العنف الذي يتم الإف�صاح عنه من قبل الالجئات ال�سوريات ،وتعترب حاالت العنف املنزيل هي الأكرث انت�شاراً و�أقل �إف�صاحا عنه خا�صة
للفتيات اللواتي ترتاوح �أعمارهن بني � 18 -12سنة نتيجة العادات والتقاليد وخ�صو�صية العالقات الأ�سرية للأ�سر ال�سورية ،وذلك وفق درا�سة
�أجريت عام  2013يف مخيم الزعرتي.
 .12الزواج املبكر هو ممار�سة مقبولة ثقافياً للعديد من الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،والذي يعود للثقافة والعرف ال�سائدين لديهم،
ولظروف اللجوء ،واخللل يف البنية االجتماعية ،وتدين م�ستوى املعي�شة ،وعدم قدرة الوالدين على ت�أمني احلماية والأمن للفتيات ،خا�صة و�أن
هناك اعتقاداً لدى الوالدين �أن يف الزواج املبكر حماية للفتيات؛ �إ�ضافة �إلى �أنه يقلل من العبء املايل على العائلة .ت�شري الإح�صائيات �إلى �أن
 2470حالة زواج منها  502حالة زواج �أطفال دون � 18سنة متت بني ال�سوريني بن�سبة تعادل  %20حتى نهاية � .2013إن معظم عقود الزواج املبكر
للالجئني ال�سوريني �أجريت و�سجلت يف �سوريا ،علما ب�أنه ال يتم ت�سجيل كافة عقود زواج ال�سوريني يف ال�سجالت الر�سمية كما هو مطلوب وفقا
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ملا ين�ص عليه القانون الأردين ،يعزى ذلك �إما للتهرب من املتطلبات القانونية لإمتام عقود الزواج� ،أو ل�صعوبة احل�صول على الوثائق املطلوبة
لإمتام املعامالت� ،أو ملا ي�شاع عن الكلف املالية لتوثيق العقود �أو �إجراءات �أمنية ،مما يرتتب على عدم توثيق عقود الزواج م�شكالت وحتديات
تتمثل يف عدم توثيق احلقوق الزوجية وتوثيق الوالدات والن�سب ،مما ي�ستدعي بذل املزيد من اجلهد يف جمال التوعية ومراجعة الت�شريعات
والإجراءات.
 .13تتخذ تدابري محددة ملنع الزواج الق�سري واملبكر من خالل عقد جل�سات توعية مع قادة املجتمع املحلي و�أولياء الأمور ،و�إ�شراك الفتيات
الالجئات يف �إدارة الوقاية .وقد مت �إن�شاء محكمة �شرعية يف مخيم الزعرتي ،وافتتاح مكتب تابع ملحكمة املفرق ال�شرعية يف املخيم؛ وذلك
لتوثيق عقود الزواج لإثبات الزواج ،والن�سب ،ولعدم ا�ستغالل الن�ساء .كما ا�ستحدثت دائرة الأحوال املدنية مكتبا لها يف املخيم لتوثيق الوالدات،
حيث منحت � 3آالف �شهادة والدة لأبناء الالجئني ال�سوريني .وت�أكيدا من احلكومة الأردنية على توفري احلماية والرعاية للمر�أة والأطفال؛
فقد مت افتتاح فرع تابع لإدارة حماية الأ�سرة يف مخيم الزعرتي .و�أن�ش�أت فرقة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت املعنية ،تهدف ب�شكل رئي�سي �إلى
تنفيذ �إ�سرتاتيجية احلد من املخاطر والتخفيف من عواقب الزواج املبكر والق�سري .وقد افتتح يف ال�ضليل �شمال �شرق الأردن «مركز الإر�شاد
والدعم» خلدمة الن�ساء الأردنيات والالجئات ال�سوريات للم�ساعدة يف جمال العنف القائم على النوع االجتماعي؛ وللك�شف عن االنتهاكات التي
يتعر�ضن لها ،وتقدمي اخلدمات املنا�سبة.
 .14و�ضعت وكاالت الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والوزارات املعنية يف عام �« 2013إجراءات العمل الوطنية املوحدة للطوارئ»،
ل�ضمان �أن يتم منع العنف اجلن�سي املبني على النوع االجتماعي بفعالية والت�صدي له ،ومبا يتما�شى مع املعايري الدولية .وتقوم املفو�ضية
العليا ل�ش�ؤون الالجئني ب�إعداد التقارير ل�ضمان جمع البيانات وحتليلها وت�سجيلها .يتم الإف�صاح عن االغت�صاب واالعتداء اجلن�سي من قبل
الن�ساء والفتيات كذلك من الرجال والفتيان الذين يطالبون بدورهم بخدمات احلماية ،ووفق درا�سة تقييمية ملنظمة كري تفيد ب�أن  %28من
ال�سوريني كان اخلوف من العنف مبا فيه العنف املبني على النوع االجتماعي من �أهم دواعي و�أ�سباب اللجوء ،و�أبدت الالجئات تخوفهن من
التعر�ض للتحر�ش اجلن�سي ،كما �أن الو�صم االجتماعي واخلوف من الأهل واملجتمع يكون عائقا �أمام الإف�صاح عن العنف اجلن�سي .من هنا
برزت احلاجة �إلى املزيد من املوارد ل�ضمان �إمكانية توفري اخلدمات املتخ�ص�صة يف جميع املواقع يف الأردن ،ذلك �أن الوقاية واال�ستجابة للعنف
اجلن�سي وغريه من �أ�شكال العنف القائم على النوع االجتماعي حتتاج �إلى االرتقاء بها ،وو�ضعها على الأولوية من قبل املجتمع الدويل ،مبا يف
ذلك زيادة التمويل والدعم جلعل اخلدمات يف متناول جميع الناجني من الن�ساء والفتيات الالجئات؛ مبن فيهم الفتيان والرجال وفقا ملبادئ
عدم التمييز.
 .15يوفر الفريق العامل ب�ش�أن العنف اجلن�سي املبني على النوع االجتماعي بالتعاون مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية التن�سيق ال�شامل يف
عدة جماالت (احلماية ،و�أن�شطة اال�ستجابة �أو الت�صدي) ويعمل على حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة للت�صدي للعنف بكافة �أ�شكاله وتعزيز
ال�سيا�سات والت�شريعات املراعية حلقوق الإن�سان ،وعلى بناء قدرات اجلهات املعنية� ،إال �أنه وعلى الرغم من ا�ستجابة القطاعات املتخ�ص�صة فال
تزال هناك �صعوبة تواجه م�صادر جمع املعلومات عن الالجئني الذين يعي�شون مع املجتمعات امل�ضيفة يف املناطق خارج املخيمات؛ احل�ضرية
والريفية.
 .16يف وزارة التنمية االجتماعية؛ ا�ستقبلت دار الوفاق الأ�سري  116امر�أة �سورية عام  ،2013وتعاملت دار رعاية الفتيات الر�صيفة مع  4حاالت
من الفتيات الالجئات ممن هن بحاجة للرعاية واحلماية .ويقدم «معهد العناية ب�صحة الأ�سرة» اخلدمات الطبية لالجئني ال�سوريني؛ التي
ت�شمل؛ الرعاية ال�صحية الأولية والثانوية داخل العيادات وي�شمل؛ (الطب العام ،الن�سائية ،والتغذية ،عيادة الأطفال ،املخترب) ،ورعاية ال�صحة
الإجنابية (متابعة ما قبل احلمل ،متابعة احلوامل ،النفا�س ،تقدمي و�سائل تنظيم الأ�سرة وغريها) ،والت�شخي�ص والت�أهيل للأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة .بالإ�ضافة �إلى عقد جل�سات م�شورة فردية حول ال�صحة الإجنابية ،وتنظيم الأ�سرة ،والعنف القائم على النوع االجتماعي.
وتقدم ل�ضحايا العنف الأ�سري والعنف املبني على النوع االجتماعي خدمات الإر�شاد القانوين واالجتماعي والنف�سي والتوعية والتثقيف.
 .17هناك جهود وا�سعة النطاق لتح�سني الأمن يف املخيمات ،وحت�سني الإ�ضاءة يف الأماكن العامة ،وت�صميم املرافق ال�صحية ب�شكل يقلل
املخاطر على امل�ستوى الأمني واالجتماعي .ويعمل مقدمي اخلدمات على �ضمان ت�أمني امل�ساعدات الطبية والدعم النف�سي واحلماية وبناء
قدرات مقدمي اخلدمات لالجئني الناجني من العنف اجلن�سي التي ت�شمل؛ التدريب على الرعاية ال�صحية ال�سريرية حلاالت االغت�صاب،
مع تقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي ،واحلماية ملن ال م�أوى لهم ،واخلدمات القانونية والوقاية من العنف اجلن�سي .كما تقدم العديد من
منظمات الأمم املتحدة وامل�ؤ�س�سات الوطنية الدعم لإدارة حماية الأ�سرة ولل�شرطة ولإدارة املخيمات ل�ضمان حت�سني و�صول الالجئني للحماية.
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 .18يف جمال اخلدمات املجتمعية يقوم فريق مكون من �أخ�صائيني بزيارات منزلية �أولية ملتابعة الأطفال ممن هم بدون معيل ومانح رعاية ،مع
تقدمي الدعم للعائالت الداعمة �أو الراعية للأطفال ،حيث قامت اجلهات احلكومية ومنظمة اليوني�سيف ب�إجراءات �إدماج  500طفل �سوري يف
�أ�سر بديلة� ،إ�ضافة �إلى زيارات منزلية متخ�ص�صة لتقدمي خدمات طبية وتثقيفية حول العنف املبني على النوع االجتماعي وال�صحة الإجنابية.
وينفذ م�سح ميداين للناجني من العنف املبني على النوع االجتماعي وال�صحة الإجنابية ،بالإ�ضافة �إلى بناء قدرات منظمات املجتمع املدين
العاملة مع الالجئني ال�سوريني حول (ميثاق العمل املهني ،ال�صحة الإجنابية ،العنف اجلن�سي والعنف القائم على النوع االجتماعي ،الالجئني
وحاالت الطوارئ ،اخلدمات النف�سية الأولية والعناية بالناجني).
 .19تعاملت الأجهزة املخت�صة وخا�صة الع�سكرية والأمنية بكفاءة عالية مع تطورات تدفق الالجئني عرب احلدود الر�سمية وغري الر�سمية.
ويف �سبيل متكني املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني من القيام بواجباتها؛ وقعت احلكومة الأردنية عام  1998مذكرة تفاهم
مع املفو�ضية تت�ضمن؛ تعريفا مل�صطلح الالجئ يتطابق مع تعريف الالجئ كما ورد باالتفاقية اخلا�صة بالالجئني لعام  ،1951و�إقراراً مببد�أ
عدم جواز رد �أو طرد �أي الجئ ب�أي �صورة عندما تكون حياته �أو حريته مهددتان ،والذي يعترب الركيزة الأ�سا�سية لنظام احلماية لالجئ .هذا
وتعمل املفو�ضية العليا للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ب�شراكة كاملة مع الأجهزة احلكومية يف القيام بواجباتها .تت�ضمن مذكرة التفاهم
بالإ�ضافة ملبد�أ عدم الرد �أو الطرد؛ اال�ستجابة والتعاون حلاالت الطوارئ عند حدوث حاالت تدفقات لالجئني على نطاق كبري ،وال�سماح ملكتب
املفو�ضية من مقابلة ملتم�سي اللجوء ،و�إيجاد حل دائم لالجئ؛ �إما بالعودة الطوعية لبلده الأم �أو ب�إعادة توطيده يف بلد ثالث ،و�ضمان حقوقه
يف ممار�سة ال�شعائر الدينية ،وعدم التمييز على �أي �أ�سا�س ،وحقه يف التقا�ضي واملعونة الق�ضائية وفق نف�س املعاملة التي يتمتع بها املواطن
الأردين ،والعمل وممار�سة املهن �ضمن حدود القانون ،والإعفاء من غرامات الإقامة و�ضريبة املغادرة ،وهي بذلك تكون قد غطت جميع ما ورد
يف االتفاقية .كما وقعت اململكة على االتفاقية العربية لتنظيم �أو�ضاع الالجئني والتي ركزت على احرتام القانون الدويل اخلا�ص بالالجئني.
 .20يقوم الأردن با�ستقبال الالجئني انطالقاً من التزامه الدويل والإن�ساين ،نياب ًة عن املجتمع الدويل الأمر الذي ي�ستدعي �ضرورة قيام
الأخري بتحمل م�س�ؤولياته القانونية والأخالقية يف �إطار مبد�أ تقا�سم الأعباء لتمكني اململكة من موا�صلة دورها الإن�ساين يف تقدمي اخلدمات
لالجئني ال�سوريني �إ�ضافة لدعم املجتمعات املحلية امل�ست�ضيفة لهم.
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الجزء الثاني
الوثيقة الخاصة بالمعاهدة

و�ضع اململكة جتاه تنفيذ �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
الجزء األول
املادتان الأولى والثانية :التمييز �ضد املر�أة وال�سيا�سات املتبعة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة
 .1حول تو�صية جلنة االتفاقية رقم ()14؛ ب�إدراج كلمة اجلن�س يف املادة ال�ساد�سة من الد�ستور ،نكرر يف هذا املجال مبا ورد يف التقارير ال�سابقة،
ون�ضيف؛ �أن عدم ذكر اجلن�س يف هذه املادة ال يعد ب�أي �شكل من الأ�شكال �أ�سا�ساً للتمييز بني املواطنني ،فكافة احلقوق املن�صو�ص عليها بالد�ستور
املمنوحة للذكر هي ذات احلقوق املمنوحة للأنثى ،بالإ�ضافة �إلى �أنه �صدر عن اللجنة امللكية لتعديل الد�ستور عام  2011الت�أكيد على �أن لفظ
الأردنيني �أينما ورد ي�شمل املر�أة والرجل دون متييز ،وذلك يف �إطار مناق�شة املادة ال�ساد�سة من الد�ستور والتي تن�ص على امل�ساواة وعدم التمييز
بني الأردنيني.
 .2وفيما يتعلق بتو�صية جلنة االتفاقية رقم ()12؛ تطبق االتفاقيات ب�شكل مبا�شر وحتظى بالأولوية وتكون جزء ال يتجز�أ من الت�شريع
بالت�صديق عليها ون�شرها يف اجلريدة الر�سمية ،وي�سعى الأردن لإنفاذ االلتزامات النا�شئة عن هذه االتفاقيات يف نظامه القانوين ،وتطبق
كافة ال�سلطات �أحكامها مبا فيها الق�ضاء فيما يعر�ض عليه من منازعات ،ووفقا لقرارات محكمة التمييز ف�إن املعاهدات واالتفاقيات الدولية
لها الأولوية يف التطبيق ،وقد اوعز رئي�س الوزراء ب�ضرورة اجراء عملية مراجعة �شاملة للت�شريعات والتي حتتاج الى مواءمة مع االتفاقيات
والعهود واملواثيق الدولية حلقوق االن�سان التي �صادقت عليها اململكة.
 .3مت ت�شكيل ملتقى الربملانيات الأردنيات عام  2013والذي حدد �أولوياته بو�ضع �أجندة ت�شريعية لكل دورة برملانية حتدد فيها القوانني ذات
الأولوية لتلبي احتياجات املواطنني واملواطنات ،ومراجعة و�إجراء التعديالت الالزمة على الت�شريعات كافة خا�صة ما يتعلق منها باملر�أة
وحقوق الإن�سان مبا يحفظ حريات الأفراد وحقوقهم ويحقق العدالة وامل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص ،واقرتاح قانون �إزالة جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة ،وتعديل قانون العقوبات بالأخ�ص املواد املتعلقة بق�ضايا الن�ساء.
 .4وفيما يتعلق بالتو�صيتني رقم ( )28و( )26للجنة االتفاقية؛ وعن الق�ضاة واملدعني العامني واملحامني ممن تلقوا تدريبا على االتفاقية؛
عقدت وزارة العدل ور�ش عمل تدريبية حول تطبيق االتفاقية يف النظام القانوين ا�شرتك فيها  30من الق�ضاة واملدعني العامني واحلكام
الإداريني و�ضباط الأمن العام .و 5دورات لـ  70من الق�ضاة واملدعني العامني حول التعديالت على قانون العقوبات .وعام  2011عقدت  76دورة
تدريبية يف موا�ضيع بدائل عقوبة ال�سجن والتدريب بالتعاون مع فريق الدمج الأ�سري واملجتمعات املحلية .وعام  2012عقدت  86دورة حول
تعزيز النهج الت�شاركي يف احلد من العنف الأ�سري ،والتدريب على الدليل الإر�شادي للمدعني العامني لتق�صي اجلرائم ،وتطبيقات االتفاقيات
الدولية حلقوق الإن�سان يف املحاكم .وعقدت دائرة قا�ضي الق�ضاة ور�ش عمل للق�ضاة ال�شرعيني و�أعوان الق�ضاء ال�شرعي يف جمال التعريف
باالتفاقية حيث �شارك بها  90قا�ضيا ومائة من �أعوان الق�ضاء ال�شرعي يف مختلف �أقاليم اململكة يف العام  ،2013ونفذ املجل�س الوطني ل�ش�ؤون
الأ�سرة م�شروعا لتدريب محامني �شرعيني وكن�سيني على توظيف االتفاقيات الدولية يف الإجراءات واملرافعات الق�ضائية .كما �أقر يف �أيار 2013
منهاج «االجتهاد الق�ضائي يف تطبيق معايري حقوق الإن�سان يف املحاكم العربية» يف االجتماع الإقليمي ملدراء املعاهد يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .واعتمد املعهد الق�ضائي كمرجعية للتدريب يف جمال حماية الأ�سرة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ،و�أدخلت مادة العنف الأ�سري يف
منهاج املعهد ،وجرى التن�سيق مع املعهد لغايات التدريب على مفاهيم اجلن�س ملوظفي الفئة العليا من الكادر الإداري يف وزارة العدل .و�أعد
منهاج متخ�ص�ص بعدالة الأحداث لتدري�سه لطلبة دبلوم الدرا�سات الق�ضائية ،و�أعد دليل تدريبي حول ق�ضايا الأحداث لتكوين قاعدة مدربني
وطنية ونواة للتدريب امل�ستمر.
� .5أعدت اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة بالتعاون مع �إحدى منظمات املجتمع املدين دليل ا�ستخدام �سيداو �أمام الق�ضاء ،وقد تبنت عدة منظمات
جمتمع مدين هذا الدليل لرفع ق�ضايا منوذجية متعلقة بحقوق الإن�سان وتطبيق االتفاقيات الدولية �أمام املحاكم من خالل املحامني الذين
تلقوا التدريب على ا�ستخدام الدليل؛ وال زالت تلك الق�ضايا قيد النظر يف املحاكم.
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 .6القانون املعدل لقانون العقوبات ل�سنة � 2011شدد العقوبات على جرائم العنف البدين واجلن�سي؛ كجرائم االغت�صاب وهتك العر�ض
واخلطـ ــف والتحر�ش اجلن�س ــي .كما �أن القواعد القانونية جترم كافة الأفعال التي ت�شكل عنفاً يرتكب �ضد املر�أة ،وا�ستحدث القانون املادة 153
مكررة �شددت العقوبة على مرتكبي جرائم تهريب الأ�شخا�ص عرب احلدود ،وجرائم القوادة واخلطف .واذا كان املحكوم عليهما بعقوبة احلب�س
مدة ال تزيد على �سنتني؛ زوجني قبل وقوع اجلرم فيجوز للمحكمة بنا ًء على طلبهما ول�سبب مربر �أن تق�ضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على
التوايل ،وتدعو الئحة املطالب لعام  2013تعديل القانون جلهة و�ضع تعريف للتحر�ش اجلن�سي ،و�إلغاء املادة  62التي جتيز �أنواع الت�أديب التي
يوقعها الوالدان ب�أوالدهم على نحو ال ي�سبب �إيذا ًء �أو �ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام ،ومراجعة املواد يف القانون التي تنطوي على
متييز �ضد املر�أة.
 .7فيما يتعلق بجرمية االغت�صاب الزوجي؛ فقانون العقوبات يجرم كل �إيذاء ويعاقب عليه؛ مبا فيه �إيذاء الزوج البدين واجلن�سي والنف�سي
لزوجته ويعترب القانون �أن نتاج �أفعال الإكراه كال�ضرب �أو اجلرح وغريها من �أفعال فهي جم َّرمة �ضمن جرائم الإيذاء ،وتعترب املحاكم
ال�شرعية املواقعة بالإكراه وبالإيذاء �ضرراً ميكن الزوجة من املطالبة ب�إنهاء العالقة الزوجية ،كما ميكنها من املطالبة بالأثر املايل املرتتب
على الأذى �أو ال�ضرر املادي.
 .8وحول التو�صية رقم ( )28للجنة االتفاقية؛ فيما ي�سمى اجلرائم املرتكبة بداعي االنتقام لل�شرف ب�إ�ضافة املادة  345مكررة لقانون العقوبات
مت ا�ستبعاد ما ي�سمى اجلرائم املرتكبة بداعي االنتقام لل�شرف من اال�ستفادة من العذر املخفف الوارد يف املادتني ( )97و(� )98إذا وقع الفعل
على من مل يكمل اخلام�سة ع�شرة من عمره ذكراً كان �أو �أنثى ،كما مل يتم الأخذ بالعذر املخفف خالل عامي  2010و 2011وال يف �أي حكم من
�أحكام املحاكم .وت�شري اح�صائيات قرارات املحاكم ال�صادرة يف ق�ضايا القتل التي مت االدعاء فيها �أنها وقعت بدافع ال�شرف والتي مت الأخذ فيها
بالأ�سباب املخففة؛ �أن العقوبة فيها مل تقل عن � 10سنوات .ويف عام  2013نظرت املحاكم يف ع�شر ق�ضايا مرتكبة بداعي ال�شرف �صدر احلكم يف
�إحداها بالإعدام ،ويف �أخرى � 20سنة �سجن مع الأ�شغال ال�شاقة ،وبقية الق�ضايا ال زالت قيد النظر.
 .9وحول التو�صية رقم ( )27للجنة االتفاقية؛ قبل الأردن عند مناق�شة تقريره الوطني الثاين لآلية اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل �أمام جمل�س
حقوق الإن�سان يف 2013/10/24؛ �إلغاء املادة  308من قانون العقوبات و�إلغاء �أية ت�شريعات متيز �ضد املر�أة ،كما ت�ضمنت الئحة املطالب لعام
 2013التو�صية ب�إلغاء املادة  ،308وبادر  20نائبا بتقدمي اقرتاح نهاية عام  2013لإلغاء هذه املادة ،وقد �صدرت الفتوى رقم  2758عن «جمل�س
الإفتاء» بدائرة االفتاء العام جاء فيها؛ �أن تزويج املغت�صب ممن اغت�صبها مكاف�أة له عن جرميته ،وال يقر ذلك عرف وال �شرع وال قانون .ونفذ
املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة جل�سة نقا�شية �ضمت عدد من املخت�صني من امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة بحثت يف �أثر
زواج مرتكبي جرائم االعتداء على العر�ض من ال�ضحايا من جميع جوانبها النف�سية واالجتماعية والقانونية وال�شرعية.
 .10وب�ش�أن �إن�شاء محكمة خا�صة بالعنف الأ�سري؛ مت التو�سع يف ا�ستحداث �أجنحة الأ�سرة يف جميع محاكم البداية يف اململكة والتي ت�ضم قاعة
محاكمة مخت�صة للنظر بق�ضايا الأحداث .كما �صدر نظام مكاتب الإ�صالح والتوفيق الأ�سري ل�سنة  2013وال�صادر مبوجب قانون �أ�صول
املحاكمات ال�شرعية؛ وبا�شرت بع�ض املكاتب �أعمالها؛ الأمر الذي من �ش�أنه �إيجاد معايري �إ�ضافية حلماية الن�ساء من العنف و�ضمان ح�صولهن
على حقوقهن ،ون�ص على �إن�شاء مكتب الإ�صالح والتوفيق الأ�سري يف كل محكمة �شرعية بهدف �إنهاء النزاعات الأ�سرية بالطرق الودية
وبالتوعية والتثقيـف باحلقوق والواجبات الزوجية وتقدمي الإر�شاد الأ�سري ،ومبوجب النظام مت افتتاح مكتب �إ�صالح �أ�سري مركزي للنزاعات
الأ�سرية العابرة للحدود (للزيجات املختلطة) ملحاولة �إنهاء النزاعات �إن وجدت بي�سر وطرق بديلة عن التقا�ضي ما �أمكن ،وقد جرى التعميم
بذلك على �سفارات الدول من خالل وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني.
 .11وحول تو�صية اللجنة رقم ( )25ما �إذا كانت امل�صاحلة الأ�سرية يف حاالت العنف املنزيل ت�ؤدي �إلى معاودة �إيذاء الن�ساء املعنفات؛ ف�إن �إ�سقاط
احلق ال�شخ�صي يف بع�ض اجلرائم يخف�ض من العقوبة ب�شرط �أن يكون الإ�سقاط ممن ميلك هذا احلق و�أن يكون يف حالة قانونية تخوله
ممار�سته ،كما �أن املحكمة هي من تقدر قيمة هذا الإ�سقاط و�أثره على الفعل اجلرمي هذا من جانب ،ومن جانب �آخر فقد مت �إعداد م�شروع
قانون جديد للحماية من العنف الأ�سري من �ش�أنه �أن يعالج هذا الأمر يف الأفعال التي حتدث �ضمن نطاق الأ�سرة وميكن من حماية حقيقة
للأ�سرة ب�شكل عام واملر�أة ب�شكل خا�ص ويراعي كافة اجلوانب بهذا اخل�صو�ص كما �أن الإحالة �إلى اللجان املن�صو�ص عليها يف م�شروع القانون
يتم مبوافقة الطرفني وب�شروط ت�ضمن حماية حق املر�أة .كما �أن القانون ا�شرتط الرقابة الق�ضائية على نتيجة �أعمال اللجنة امل�شكلة للواقعة
برتا�ضي الطرفني  .وبخ�صو�ص التبليغ عن العنف ف�إن عدة جهات تقوم على ا�ستقبال �شكاوى املعنفات كمكتب ال�شكاوى يف اللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،واملركز الوطني حلقوق الإن�سان ،وتقدم منظمات املجتمع املدين امل�ساعدة القانونية للمعنفات والرتافع يف ق�ضاياهن
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�أمام املحاكم .كما �أن احلقوق املالية للمر�أة واحلق يف البيت الأ�سري �سواء وجد العنف �أم ال مكفولة بحكم قانون الأحوال ال�شخ�صية وكذلك
حقوقها املعنوية املتعلقة بالأبناء  .كما �أقر نظام مكاتب الإ�صالح والتوفيق الأ�سري ل�سنة  2013وال�صادر مبوجب قانون �أ�صول املحاكمات
ال�شرعية وبا�شرت بع�ض املكاتب �أعمالها الأمر الذي من �ش�أنه �إيجاد معايري �إ�ضافية حلماية املر�أة من العنف و�ضمان ح�صولها على حقوقها.
 .12وحول تو�صية جلنة االتفاقية رقم ( )10ب�ش�أن �إنفاذ قانون جوازات ال�سفر؛ ف�إن القانون املعدل لقانون جوازات ال�سفر ل�سنة � ،2013ألغى
املادة ( )12والتي كانت ت�شرتط موافقة الزوج �أو الويل على منح جواز �سفر للزوجة ،ون�ص على منح جواز �سفر دبلوما�سي م�ستقل لزوج حامل
جواز ال�سفر الدبلوما�سي.
 .13وفيما يتعلق بالتو�صية رقم ()26؛ عن �إجراءات جمع بيانات عن العنف �ضد الن�ساء والفتيات ب�شكل منهجي :تعاملت �إدارة حماية الأ�سرة
مع حاالت العنف الأ�سري واالعتداء اجلن�سي من خالل البدء بنظام التتبع الآيل للحاالت �ضمن م�شروع الأمتتة املنفذ من املجل�س الوطني
ل�ش�ؤون الأ�سرة ،ي�ضمن جودة وا�ستجابة امل�ؤ�س�سات مقدمة اخلدمة لل�ضحايا وللحاالت بال�سرعة املمكنة بنهج ت�شاركي يقوم على التن�سيق فيما
بينها لتقرير نوع اخلدمات الواجب تقدميها وحتديد �أدوار وم�س�ؤوليات الأطراف امل�شاركة يف تقدمي خدمات �شمولية وي�ؤ�س�س لقاعدة بيانات
لت�سجيل احلاالت ومتابعتها وتقييم اال�ستجابات .اجلهات املربوطة بالنظام� :إدارة حماية الأ�سرة ،ووزارات :التنمية االجتماعية ،ال�صحة،
الرتبية والتعليم ،وم�ؤ�س�سة نهر الأردن .تعاملت مكاتب اخلدمة االجتماعية يف الإدارة و�أق�سامها باملحافظات عام  2013مع  4746حالة عنف
�أ�سري ،منها  2298لأطفال دون � 18سنة (� 1311إناث و 987ذكور) ،و 2448لإناث بالغات ،تبني �أن  %79و %48.4من احلاالت هم من فئات الإناث
والأطفال ،مما ي�شري �إلى ارتباط العنف بجن�س الفرد و�سنه ،وتعقد الإدارة دورات تدريبية حول حقوق الإن�سان والوقاية من العنف املبني على
النوع االجتماعي يف الأزمات واال�ستجابة له.
� .14أن�ش�أ مكتب ال�شكاوى يف اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة عام  2009قاعدة بيانات محو�سبة للتقارير الكمية والنوعية حول �شكاوى
الن�ساء عن حاالت العنف والتمييز �ضد املر�أة بهدف ت�أ�سي�س �سجل �إح�صاء وطني ،ومت حتديث القاعدة وربطها مع اجلهات ال�شريكة من
م�ؤ�س�سات ر�سمية و�أهلية .وتقود اللجنة �سنويا فعاليات حملة  16يوما ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،وقد �أو�صت احلملة لعام  2013على موا�صلة
العمل على تنقية الت�شريعات مما تبقى فيها من ن�صو�ص متييزية واالعرتاف القانوين التام مبواطنة الن�ساء ،و�أن يجري العمل بنهج متعدد
الأبعاد ل�ضمان حماية وت�أهيل الن�ساء �ضحايا العنف ،و�ضمان حقهن يف الو�صول للعدالة.
� .15أطلق عام  2013منتدى �آمنة الدميقراطي للن�ساء يف املجتمعات االنتقالية وحتت االحتالل بهدف حماية وم�ساندة الن�ساء والفتيات ل�ضمان
احلرية والعدالة وامل�ساواة بني اجلن�سني يف ظل قوانني حتمي احلقوق واحلريات ،ينبثق عن املنتدى منتديات محلية على م�ستوى الدول ت�ضم
منظمات ن�سوية وحقوقية ونا�شطني يف جمال حقوق الإن�سان� ،سرتكز ا�سرتاتيجية عمل املنتدى على الر�صد والتوثيق للعنف واالنتهاكات �ضد
الن�ساء من خالل بناء وحدات متخ�ص�صة يف كل بلد �شريكة فيه مبا فيها الأردن؛ وبناء قدرات الفعاليات الن�سائية والنا�شطة و�إطالق حمالت
�إعالمية مو�سعة وم�ؤثرة ،حيث �ستطلق حملة حول مو�ضوع تزويج القا�صرات واحلملة الثانية ا�ستهداف الن�ساء ك�أدوات حرب.
 .16تقدم الأونروا من خالل م�شروع نظام التعامل مع العنف املبني على النوع االجتماعي؛ اخلدمة املجانية لالجئات الفل�سطينيات وت�ستقبل
الأطفال والرجال املعنفني؛ فقد خ�ص�صت ودربت فرق عمل للتعامل مع احلاالت من كوادر ق�سم الإغاثة واخلدمات االجتماعية املتواجدة يف
املخيمات؛ وتتكون من موظفي دوائر ال�صحة والتعليم والإغاثة واخلدمات االجتماعية ومتطوعني من مركزي الربامج الن�سائية والت�أهيل،
وتقدم �أق�سام الأونروا امل�ساعدة للحاالت وخدمات اال�ست�شارات القانونية واالجتماعية والنف�سية والتمثيل القانوين �أو توفري امل�أوى واملتابعة
من خالل الزيارات املنزلية واخلدمات الطبية الأولية واال�ست�شارة فيما يتعلق بال�صحة الإجنابية وغريها .مت التعامل مع ما يزيد عن 220
حالة عنف منذ بداية عام  ،2013ح�صلت ما يزيد عن  150حالة على خدمات متنوعة �أو التحويل �إلى اجلهات املتعاونة معها .وتتنوع احلاالت
املكت�شفة كالتايل :الإ�ساءة اجل�سدية  %68الزواج املبكر/الق�سري  %7التهديد بالقتل  %8احلرمان من توفري املوارد �أو الفر�ص واخلدمات %11
الإ�ساءة اجلن�سية  %13والنف�سية  %44والإهمال ( %15مع مالحظة �إمكانية تعر�ض الفرد لعدة �أنواع من العنف).
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املادة الثالثة :التدابري املتخذة لكفالة تطور وتقدم املر�أة الكاملني
� .17أعدت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة الإ�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة ( )2017-2013ب�أ�سلوب ت�شاركي مع مختلف اجلهات املعنية
قطاعيا وجغرافيا ومع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�صادق عليها جمل�س الوزراء يف كانون الثاين  ،2013ت�ضمنت جمموعة من الأهداف
لتحقيقها والإجراءات الواجب اتخاذها لكل محور فيها ،وعممت على كافة اجلهات ملبا�شرة العمل مبوجبها .كما تعد اللجنة اخلطة الوطنية
لتفعيل القرار  1325املر�أة والأمن وال�سالم والقرارات الالحقة ،لرت�سل ملجل�س الوزراء لإقرارها ولتعميمها على اجلهات املعنية ملبا�شرة العمل
مبوجبها وحتقيق ما يرد فيها من �أهداف.
 .18لتفعيل مبادئ احلوكمة امل�ؤ�س�سية والتي هي من �سمات احلكم الر�شيد؛ قامت احلكومة الأردنية بت�شكيل اللجنة العليا للنزاهة الوطنية عام
 2012من نخبة من املخت�صني برئا�سة رئي�س الوزراء ،بهدف و�ضع منظومة للنزاهة ،يتم خاللها التفاهم على مفهوم تعزيز النزاهة وال�شفافية
وامل�ساءلة �سواء �أكان ذلك يف القطاع العام �أم القطاع اخلا�ص ،مبا ي�ضمن �إدارة املال العام وو�ضع ال�ضوابط التي متنع �أي هدر فيه ،وتعزيز
�إجراءات ال�شفافية وامل�ساءلة يف القطاع العام يف كل املجاالت املختلفة ،ومتكني �أجهزة الرقابة وتعزيز قدراتها امل�ؤ�س�سية لردع ومكافحة الف�ساد
وتعزيز مبادئ احلوكمة الر�شيدة داخل القطاع العام ،بالإ�ضافة �إلى تطوير الأطر التي تنظم العالقة الت�شاركية بني القطاعني العام واخلا�ص.
 .19ا�ستحدثت هيئة �شباب كلنا الأردن�/صندوق امللك عبدا هلل الثاين للتنمية وحدة توا�صل ومتكني املر�أة عام  2013لتعزيز الت�شبيك مع
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين؛ للعمل على دعم امل�شاركة االقت�صادية وال�سيا�سية الن�سوية ،وتوفري فر�ص اقت�صادية داعمة للمر�أة ،وتعزيز دور الفتاة
ذات الإعاقة .وتعقد �ضابطات ارتباط املر�أة يف الهيئة  -بعد ت�أهليهن بربنامج تدريب مدربني يف جمال الإر�شاد الأ�سري  -دورات توعية يف
جمتمعاتهن املحلية عن �أهمية دور الفتاة وتر�سيخ مكانتها يف عملية �صنع القرار وكذلك الق�ضايا التي مت�س املجتمع.
 .20ل�ضمان �إتاحة �سبل العالج واحلماية الفعالة للن�ساء والفتيات �ضحايا العنف ينفذ برنامج الرعاية امل�صاحبة والرعاية الالحقة �ضمن
م�شروع “دعم امل�ؤ�س�سات العقابية يف الأردن” ،الذي مت جتربته وتطويره وحتديثه يف بع�ض مراكز الإ�صالح والت�أهيل اخلا�صة بالن�ساء بالتعاون
مع �إدارة مراكز الإ�صالح والت�أهيل ومنظمات املجتمع املدين ،بهدف �إعداد النزيالت الالتي �أ�شرفن على �إنهاء مدة محكوميتهن للإفراج عنهن
ومتابعة �إعادة �إدماجهن يف املجتمع ،وتنظيم الرعاية الالحقة.
� .21أطلقت عام “ 2011خطة عمل النوع االجتماعي والتغري املناخي يف الأردن” و”الدليل التدريبي للنوع االجتماعي والتغري املناخي”
بالتعاون ما بني اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ووزارة البيئة واالحتاد الدويل حلماية الطبيعة ،كما خ�ص�ص الأردن التقرير الوطني
الثالث املقدم ل�سكرتارية االتفاقية الدولية للتغري املناخي “لق�ضية النوع االجتماعي”.
املادة الرابعة :التدابري الإيجابية امل�ؤقتة لتعجيل امل�ساواة
 .22لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء خ�ص�ص قانون االنتخاب ملجل�س النواب ل�سنة  2012للن�ساء  15مقعدا بالإ�ضافة للمقاعد التي يح�صلن
عليها يف الدوائر االنتخابية العامة �أو املحلية .ورفع قانون البلديات لعام  2011الن�سبة املخ�ص�صة للن�ساء يف املجال�س البلدية من � %20إلى
 %25مما �أ�سفر عن فوزهن بن�سبة  %35.9يف انتخابات عام  ،2013ون�ص قانون الأحزاب ال�سيا�سية لعام � 2012أن ال تقل ن�سبة الن�ساء الع�ضوات
امل�ؤ�س�سات يف احلزب عن  ،%10ومتت مراعاة م�شاركة الن�ساء عند ت�شكيل اللجان والهيئات؛ فقد �شاركت خم�س �سيدات يف جلنة احلوار الوطني
القرتاح قانون انتخاب ملجل�س النواب وقانون للأحزاب ،و�سيدة يف اللجنة امللكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
� .23أن�ش�أت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة قاعدة بيانات «من هي» للتعريف باخلربات الن�سائية امل�ؤهلة يف كافة املجاالت لت�سهيل
تر�شيحهن ولتعيينهن يف الهيئات والوظائف العامة .ولتعزيز العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص عقدت اللجنة عام  2013ور�ش عمل لأع�ضاء جمل�س الأمة
يف عدة جماالت منها :عر�ض لالئحة املطالب للعام  ،2013املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي؛ التوعية حول االتفاقية واالتفاقيات الدولية
حلقوق الإن�سان واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم  100امل�ساواة بالأجر لدى ت�ساوي قيمة العمل ورقم  111امل�ساواة يف اال�ستخدام واملهنة
والتعديالت املطلوبة على قانون العمل.
 .24ا�ستحدثت الأمانة العامة ملجل�س النواب مديرية م�ؤ�س�سات املجتمع املدين عام  2012يتبع لها ق�سم «منظمات املر�أة والدفاع عن حقوق
الإن�سان» وفق خطة حددت مهام الق�سم يف �أر�شفة وتدوين البيانات واملعلومات املعنية باملر�أة وحقوق الإن�سان لت�شكل قاعدة معلوماتية وللتوا�صل
وتبادل اخلربات مع الربملانات واجلمعيات واملنظمات الدولية و�إن�شاء �صفحة التوا�صل االجتماعي.
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 .25با�ستعرا�ض خ�صائ�ص طلبات التوظيف واملعينني يف القطاع العام للفرتة ( )2012-2000يالحظ ت�ضاعف �أعداد املتقدمني حوايل 2.79
مرة للإناث و 3.18مرة للذكور ،بلغ جمموع املعينني  118827معيناً مبتو�سط �سنوي حوايل  9االف معني تتوزع بالت�ساوي تقريبا بني الذكور
والإناث؛ مع وجود �أف�ضلية ب�سيطة ل�صالح الإناث .بلغت ن�سبة الإناث املعينات من جمموع املعينني لعام  2012من اجلامعيات  %48وحملة
الدبلوم ،%61وهذا يتفق مع التعجيل بامل�ساواة الفعلية بني اجلن�سني .وعني يف الوظيفة العامة من ذوي الإعاقة  54من الذكور و 79من الإناث،
ويراعي ديوان اخلدمة املدنية عند التعيني يف الوظيفة العامة احلاالت الإن�سانية ،وقد حظيت الإناث بالن�سبة الأعلى بن�سبة بلغت  %79.8من
جمموع املعينني .وعلى هام�ش توقيع الديوان التفاقية مع جمعية الأ�سر التنموية عام  2012فقد مت فتح نافذة مل�شروع ازدهار �أحد م�شاريع
اجلمعية املعنية بتمكني املر�أة الأقل حظاً اقت�صادياً واجتماعياً وتعليمياً ،بتوفري فر�ص عمل تدريبية توائم حاجات �سوق العمل حيث مت توفري
فر�ص عمل وتعيني  350متدربة.
املادة اخلام�سة :تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية القائمة على فكرة تفوق �أو دونية �أحد اجلن�سني
� .26أن�شئ يف جامعة الريموك مركز درا�سات املر�أة عام � ،2011إ�ضافة ملركز درا�سات املر�أة يف اجلامعة الأردنية ،يهدف لإجراء درا�سات متخ�ص�صة
حول ق�ضايا املر�أة وما ينبثق عن هذه الدرا�سات من برامج توعية وتدريب .ومبنا�سبة �إجراء االنتخابات البلدية �أعد املركز برنامج تدريبي
للن�ساء ع�ضوات املجال�س البلدية املنتخبات يف جمال التمكني الذاتي والإداري والقيادة وامل�شاركة ال�سيا�سية لت�شارك به � 160سيدة؛ بد�أ العمل
فيه يف  .2013/12و�أجرى درا�سة بحثية حول دور التن�شئة الأ�سرية والتعليمية امل�ؤ�س�سية يف تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي ،ونظم برنامج
تدريبي للفتيات على اللياقة البدنية.
 .27ت�شجع احلكومة الأردنية و�سائل الإعالم لتلعب دورا يف ر�سم �صورة �إيجابية للن�ساء والق�ضاء على القوالب النمطية التقليدية من خالل
برامج متخ�ص�صة ،بحيث ت�شارك فيها الن�ساء يف مقابالت وندوات �إعالمية تناق�ش الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية،
وين�شر موقع اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ( )www.women.joموا�ضيع حول ق�ضايا املر�أة املطروحة يف و�سائل الإعالم
املختلفة .كما �أن�ش�أت �إذاعة فرح النا�س ملعاجلة وطرح ق�ضايا املر�أة والتنمية والرتكيز على الربامج املوجهة لل�شباب ،و�أطلقت مبادرات
ت�شجيعية كجائزة الإعالم امل�ساند للمر�أة ،وبالتعاون مع معهد الإعالم الأردين يتم �إدماج بعد النوع االجتماعي يف برامج ومناهج املعهد
وتدريب الإعالميني على مراعاة بعد النوع االجتماعي يف ممار�ستهم للمهنة .وعينت امر�أة رئي�سة حترير �صحيفة يومية باللغة العربية.
وتنتهج وزارات التنمية االجتماعية وال�صحة والعمل والرتبية والتعليم وم�ؤ�س�سة نهر الأردن �سيا�سة �إعالمية �شاملة تركز على و�سائل الإعالم
املختلفة ،وتعقد محا�ضرات موجهة لطالب املدار�س واجلامعات واملجتمعات املحلية لتغيري االجتاهات ال�سلبية نحو الن�ساء �إلى اجتاهات
�إيجابية ،وتعليم الن�ساء والفتيات املهارات التي متكنهن من الدفاع عن �أنف�سهن واحتواء املواقف وطرق التبليغ بوقوع الإ�ساءة باحل�ضور
�شخ�صيا للإدارة واملراكز الأمنية وغريها من الو�سائل .كما يقوم املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة بتفعيل دور �شبكة الإعالميني حلماية الأ�سرة
من العنف من �أجل ك�سب الدعم والت�أييد لق�ضايا حماية الأ�سرة.
 .28تنفذ وزارة الرتبية والتعليم جمموعة من الأن�شطة الالمنهجية جلميع الطلبة والكوادر التعليمية للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإن�سان،
و�إدماج مفهوم النوع االجتماعي يف مختلف املدار�س .كما �ساهمت م�ؤ�س�سات املجتمع املدين مب�شاريع لتدريب الطلبة من اجلن�سني على
املمار�سات وال�سلوك الإيجابي وكانت هناك ق�ص�ص جناح كثرية .كما تت�ضمن املناهج املدر�سية مفاهيم خا�صة بالتكافل الأ�سري وتنظيم الأ�سرة
والآثار املرتتبة على ذلك ،ويتم الق�ضاء على �أي مفهوم منطي عن دور الرجل واملر�أة يف جميع م�ستويات التعليم و�أ�شكاله عن طريق ت�شجيع
التعليم املختلط وغريه من �أنواع التعليم ،وقد ت�ضمنت خطة عمل احلكومة للأعوام ()2016-2013؛ تطوير املناهج والكتب املدر�سية لتتالءم
مع احلاجات املتغرية للفـرد واملجتمع ،ومتابعة �إدخال املفاهيم الرتبوية املعا�صرة �ضمن املناهج ،كالرتبية ال�صحية وال�سكانية والبيئية واملهنية،
والعمل على �إبراز �صــورة متوازنة للأ�سرة ب�شكـل عام ،وللمر�أة ب�شكل خا�ص .كما تلتزم وزارة الرتبية والتعليم بتوخي العدالة والتكاف�ؤ بني
اجلن�سني مبنح الفر�ص لكال اجلن�سني يف التعليم وت�ضمني منظور النوع االجتماعي يف خططها وا�سرتاتيجياتها و�إدخال املفاهيم املعا�صرة
مثل الرتبية ال�سكانية ،النوع �أالجتماعي ،حماية الطفل من الإ�ساءة وحقوق الإن�سان يف مناهجها؛ لتمكني الطلبة من التعامل ب�شكل بناء مع
النواحي االجتماعية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وللإ�سـهام  -بالتعاون والعمل امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات واملنظمات ذات العالقة  -يف
بناء جمتمع معا�صر منفتح على الثقافات العاملية و�إك�سابهم �سلوكيات واجتاهات �إيجابية يف حياتهم اليومية ت�أكيدا ملا جاء يف قانون الرتبية
والتعليم وم�ؤمترات التطوير الرتبوي.
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 .29يتم التعامل يف �إدارة حماية الأ�سرة بال�شراكة مع وزارة التنمية االجتماعية مع حاالت العنف؛ بال�سرية واخل�صو�صية من قبل موظفني
مخت�صني م�ؤهلني من الناحية االجتماعية والنف�سية والطبية والإدارية .فقد �أن�ش�أت الوزارة مكاتب للخدمة االجتماعية تقدم خدمة العيادات
الطبية ،للطب ال�شرعي والنف�سي بالتعاون مع وزارة ال�صحة .تتلقى حاالت العنف الأ�سري هذه اخلدمات يف �أق�سام احلماية يف معظم محافظات
اململكة ،مع توفري م�أوى ومكان �آمن متكامل يقدم جميع اخلدمات املتخ�ص�صة وامل�صنفة ح�سب اجلن�س والعمر .كما تقدم الدعم النف�سي
واالجتماعي ،الت�أهيل الأ�سري ،الدعم والتمكني االقت�صادي ،التعليم والتدريب ،اجلوانب الرتفيهية والريا�ضية والثقافية ،والدعم القانوين
وال�صحي من خالل دار رعاية الفتيات الر�صيفة ودار اليافعات يف عمان التي تعمل على ت�أهيل من �أكملن  18عاما اجتماعيا و�أكادمييا وتربويا
ليتحملن امل�س�ؤولية.
 .30تعمل دار الوفاق الأ�سري كمركز للخدمات املتكاملة ملجابهة لعنف الأ�سري مبنهجية عمل مبتكرة تتيح لل�ضحايا و�أ�سرهم االلتقاء بفريق
م�ؤهل متعدد التخ�ص�صات من اجلهات مقدمة اخلدمة ذات العالقة مل�ساعدة ال�ضحايا ومرتكبي العنف يف �آن واحد على ك�سر حلقة العنف
الأ�سري وحماية الأبناء من الآثار ال�سلبية الناجتة ،وبناء عالقات �أ�سرية �سليمة حتقق الأمن االجتماعي ،وقد ح�صلت الدار عام  2013على
اجلائزة التي متنحها الأمم املتحدة يف جمال اخلدمة العامة على م�ستوى حماية املر�أة ،وت�شمل خدمات الدار املتكاملة على خدمة اال�ست�ضافة،
اخلدمات االجتماعية ،االر�شاد النف�سي ،اخلدمات الطبية العالجية والقانونية ،ال�شرطية ،التوعية ،ومت تو�سعة الدار لت�ستقبل  876حالة
يرافقهن  165طفال حتى بداية  2014م ُّح َولة من وزارة التنمية االجتماعية منهن  95الجئة �سورية  -مما يعك�س رفع ن�سبة االف�صاح عن
العنف– وت�ستقبل الدار جميع احلاالت املحولة من �إدارة حماية الأ�سرة �أو مديريات التنمية العاملة بامليدان بغ�ض النظر عن جن�سية املنتفعة.
ويعد ا�ستحداث دار للوفاق الأ�سري �ضمن �إقليم ال�شمال الذي ي�شهد �أكرب نزوح لالجئني ال�سوريني بن�سبة %43؛ ت�شكل ن�سبة الن�ساء منها %48
بدعم من اليوني�سيف �إجنازاً لوزارة التنمية االجتماعية لعام � .2014إ�ضافة لربنامج حماية الفتيات املتغيبات عن الأ�سر من الوقوع �ضحايا
للعنف والإ�ساءة بوقف حتويلهن �إلى مراكز اال�صالح والت�أهيل وا�ستقبالهن يف دار الوفاق الأ�سري والعمل مع الأ�سرة بتقدمي الإر�شاد والتوعية
و�إعادة العالقات مع الأ�سرة ،وامل�ساهمة يف حل امل�شاكل االجتماعية التي تنتج عن التغيب و�أخذ ال�ضمانات القانونية الالزمة.
 .31ترعى وزارة التنمية االجتماعية  330م�سناً يف دور رعاية امل�سنني و 2000من الأ�شخا�ص املعوقني باملراكز الإيوائية والنهارية ،و�أعدت درا�سات
�إعفاء جمركي ل � 10933شخ�صاً من ذوي الإعاقة .وقد �سجلت  367جمعية يف عام  2013يف �سجل اجلمعيات بينها  208جمعية خريية لريتفع
العدد �إلى  2481جمعية ،وتقدم الوزارة الدعم املادي لبع�ض اجلمعيات.
 .32افتتح املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة بالتعاون مع جمعية محلية عام  2012مركز للإر�شاد الأ�سري يف منطقة معان جنوب الأردن بهدف
تقدمي اال�ست�شارات الأ�سرية والنف�سية والزواجية التي ت�سهم يف احلد من امل�شاكل التي تواجه �أفراد الأ�سرة ،ا�ستقبل املركز  100حالة منذ بداية
العام  2013معظمها من ال�سيدات حيث تقدم اخلدمات الإر�شادية حول العالقة بني �أفراد الأ�سرة .كما يقوم املجل�س بتن�سيق وتوجيه جهود
امل�ؤ�س�سات الوطنية العامة والأهلية املعنية بحماية الأ�سرة من العنف بكافة �صوره و�أ�شكاله ،ومتكينها من القيام بدورها يف متا�سك املجتمع.
� .33أقام املجل�س الأعلى لل�شباب م�ؤمتراً للفكر التنويري يف عامي  2010و 2012مب�شاركة � 2500شابة ،ركز على �أهمية دور املر�أة يف احلياة
واملجتمع ويف بناء الأ�سرة �ضمن الو�سطية واالعتدال ،وعقدت ور�ش حول العنف �ضد املر�أة و�أدب احلوار مب�شاركة مراكز ال�شابات� ،إ�ضافة
�إلى عقد مديرية التوجيه الوطني ور�ش عمل حول دور املر�أة يف الإعالم والبيئة واملهارات الالزمة يف اتخاذ القرار مب�شاركة  2000فتاة من
اجلامعات ،و�أقام مركز �إعداد القادة خالل عام  2013دورة متخ�ص�صة حول التمكني القيادي للمر�أة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
 .34ان�ضمت اململكة الأردنية الها�شمية يف �شباط  2014ر�سميا لأكرث من  61دولة �إ�ضافة �إلى االحتاد الأوروبي ملبادرة الأمم املتحدة لاللتزام
بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ت�أكيدا منه على االلتزام بذلك وو�ضعه على ر�أ�س �أولوياته ،و�ستتخذ خطوات حقيقية ت�شمل �إ�صالحات لتح�سني
البيئة الت�شريعية وتطوير �آليات توفر املعلومات حول مدى انت�شار هذه الظاهرة ،و�إعداد ا�سرتاتيجية للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة ،وا�ستجابة
لذلك �أعدت وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة الإ�سرتاتيجية الوطنية ملناه�ضة العنف املبني على
النوع االجتماعي (� ،)2017-2014سيتم و�ضع خطة عمل تنفيذية لها ت�شتمل على �أن�شطة ت�ستهدف الن�ساء والرجال.
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الجزء الثاني
املادة ال�ساد�سة :االجتار بالب�شر
 .35بالإ�شارة ملالحظة جلنة االتفاقية رقم ()29؛ من �أن القانون ال يعرف ب�شكل كاف االجتار بالب�شر ،لقد عرفت املادة  3من قانون منع االجتار
بالب�شر؛ جرائم االجتار بالب�شر مبا يتفق مع املعايري الدولية .كما �أطلقت اال�سرتاتيجية الوطنية ملنع االجتار بالب�شر ( )2013-2010وو�ضعت
لها خطة عمل مرنة للتكيف مع هذه اجلرمية ،و�أوجدت �آليات منا�سبة جلمع املعلومات حولها .ت�ضمنت اال�سرتاتيجية عدة محاور ،ي�شمل
محور الوقاية؛ ر�سم �سيا�سات �شاملة للجرمية ون�شر الوعي والتدريب التخ�ص�صي .وي�شمل محور احلماية؛ تعزيز و�سائل التعرف على ال�ضحايا
واملت�ضررين من اجلرمية وحمايتهم ودعمهم ،وي�شمل محور املالحقة الق�ضائية؛ تعزيز �سيادة القانون و�إيجاد ق�ضاء متخ�ص�ص وا�ستحداث
جهاز تنفيذي م�ؤهّ ل ملكافحة اجلرمية .ومحور بناء ال�شراكات والتعاون املحلي والإقليمي والدويل؛ ي�شمل تعزيز ال�شفافية والنهج الت�شاركي.
�صدر نظام د ُور �إيواء املجني عليهم واملت�ضررين من جرائم االجتار بالب�شر عام  ،2012ووافق جمل�س الوزراء على �إن�شاء دار �إيواء ل�ضحايا
االجتار بالب�شر يف � 2013/2/5سيفتتح نهاية عام  2014واعتماد دار الوفاق الأ�سري م�ؤقتا لإيواء الن�ساء ال�ضحايا .و�أن�ش�أت وحدة مكافحة
االجتار بالب�شر يف مديرية الأمن العام بالتعاون مع وزارة العمل.
 .36ف�صلت املحاكم يف  66ق�ضية منذ �صدور القانون عام  2009كما يبني الر�سم البياين رقم ( . )1وقد �أعدت اللجنة الوطنية ملنع االجتار
بالب�شر تقريرها الوطني الأول “خالل العامني  2012و 2013مقارنة بالعامني  2010و ”2011بني �أن ن�سبة ال�ضحايا من الذكور تبلغ %54
�أعلى منها لدى الإناث البالغة  %27لعام  ،2013كما �أن ن�سبة اجلناة من الذكور  %38ومن الإناث  ،%7وبلغ عدد الق�ضايا املر�صودة  17ق�ضية
مقارنة مع  12ق�ضية لعام  2012و 29لعام  2011و 26لعام  ،2010احتلت فئة عامالت املنازل الن�سبة الأعلى من عدد الق�ضايا حيث بلغت ،%38
و�شكلت اللجنة فريق لدرا�سة �أو�ضاع عامالت املنازل يف دور الإيواء يف ال�سفارات حيث ي�ستقبل اخلط ال�ساخن على مدار ال�ساعة املكاملات
بلغات العامالت ،و�أ�شار التقرير �إلى ت�سجيل  16حالة �إيواء عام  2012و 36حالة عام  2013للإناث �إ�ضافة �إلى  6حاالت �إيواء ذكور يف فنادق.
و�أُعد منهاج تدريبي حول جرمية االجتار بالب�شر لطلبة دبلوم املعهد الق�ضائي ومادة تدريبية حول هذه اجلرمية .ف َعلت وزارة العمل نظام
العاملني يف املنازل ،و�شكلت جلنة ت�ضم ممثلني عنها وعن وزارة الداخلية ونقابة �أ�صحاب مكاتب العاملني يف املنازل واملركز الوطني حلقوق
الإن�سان و�سفارات الدول املر�سلة للعمالة؛ ملتابعة م�شاكل العاملني يف املنازل وحلها �أو حتويلها للق�ضاء .و�أعدت ن�شرات بلغات العمال لتعريفهم
بحقوقهم و�أرقام هواتف لالت�صال بها عند مواجهة �أي م�شكلة .و�ضعت وزارة العدل م�سودة نظام وطني للإحالة بهدف التعرف على اخلدمات
التي تقدمها امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية املعنية املمثلة يف اللجنة الوطنية ملنع االجتار بالب�شر للتعرف على ال�ضحايا.
�شكل رقم ()1
يبني عدد ق�ضايا الإجتار بالب�شر امل�سجلة واملف�صولة لدى املحاكم الأردنية
للأعوام 2013 - 2010
املف�صولة
امل�سجلة

20
17
8
2013

18

29

26

22
16

12

2012

2011

2010

 .37مت تدريب  80من الق�ضاة واملدعني العامني ورجال الأمن ومفت�شي العمل حول جرمية االجتار بالب�شر؛ �سبل مكافحتها وتوفري احلماية
القانونية وكيفية التعرف على ال�ضحايا ،والأمناط ال�شائعة ،وعقدت ور�شة تدريبية متخ�ص�صة حول تقنيات التحقيق مع ال�ضحايا وال�شهود
يف ق�ضايا االجتار �شارك فيها  22من الق�ضاة واملدعني العامني .و 9دورات عام  2010حول موا�ضيع االجتار بالب�شر ل  139قا�ض ،وندوات حول
بدائل عقوبة ال�سجن والقانون الدويل لالجئني ،وور�ش توعية لـ  70من القا�ضيات واملدعني العامني ،ودورة بناء قدرات للعاملني يف ال�شرطة
من الأردن ودول املنطقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية� ،صممت ونفذت برامج تدريبية
للق�ضاة واملدعني العامني و�ضباط الأمن العام واملحامني والإعالميني والعاملني لدى البعثات الدبلوما�سية و�أ�صحاب مكاتب اال�ستقدام حول
موا�ضيع االجتار بالب�شر و�أدرجت مديرية الأمن العام هذه املوا�ضيع يف دورات القيادات الو�سطى واملتقدمة .ومت تدريب  549من �أفراد الأمن
العام العاملني كخرباء يف املعابر احلدودية لك�شف ال�ضحايا والوثائق املزورة ،كما عقدت  18دورة تدريبية ا�ستهدفت الق�ضاة واملدعني العامني
وطالب املعهد الق�ضائي والنيابة العامة والعاملني يف وزارة العدل ووحدة مكافحة االجتار بالب�شر وبرنامج ق�ضاة امل�ستقبل .و�أعد دليل �إر�شادي
للمدعني العامني لتق�صي اجلرائم ومت التدريب عليه ،وبعد �إن�شاء وحدة منع االجتار بالب�شر زار املفت�شون  51661م�ؤ�س�سة زيارات نهارية
وليلية عام  2011للت�أكد من توفري ظروف عمل مالئمة و�صحية واتخذوا االجراءات القانونية بحق ال�شركات املخالفة.

يو�ضح اجلدول رقم (� )1إجمايل عدد الدورات التدريبية يف جمال االجتار بالب�شر

نوع الدورة

مبتدئة

ندوات خا�صة

�إعداد محققني

�إعداد مدربني

�آليات التعرف وحماية
ودعم ال�ضحايا

�أ�س�س �إدارة الهجرة

كيفية الإحالة و�أنظمته

فح�ص الوثائق املزورة

املكافحة وحقوق
العمال املهاجرين

ندوات خا�صة

عدد الدورات

19

7

1

2

5

5

2

22

30

3

عدد امل�شاركني

367

207

35

17

92

105

15

549

693

140

الفئات امل�ستهدفة

مرتبات الأمن
وزارة العمل

مرتبات الأمن

الأمن العام

الأمن العام

الأمن العام

الأمن العام

�أع�ضاء اللجنة

الأمن العام

الأمن العام

منظمات املجتمع
املدين

 .38نفذت وزارة العمل برامج تدريب ورفع قدرات للمفت�شني يف ق�ضايا العمل اجلربي واالجتار بالب�شر �شارك بها  83مفت�شا ونفذت � 5أن�شطة
يف جمال� :إعداد مدربني ومفت�شني بق�ضايا االجتار بالب�شر ،العمل معا ملحاربة االجتار بالب�شر .حماية العمال املهاجرين من االجتار بالب�شر،
العمالة املهاجرة و�إدارة التفتي�ش وتطوير القدرات للمفت�شني والعاملني يف جمال �إدارة العمالة املهاجرة.
 .39يواجه التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالب�شر عدد من املعيقات كامتناع ال�ضحايا عن تقدمي ال�شكوى �أو تورطهن يف بع�ض اجلرائم كال�سرقة
واالحتيال� ،أو �سفر ال�ضحايا �أو ال�شهود للخارج ،وعدم التعاون مع اجلهات الق�ضائية ،وتعمد ال�ضحية على تغيري الوقائع و�إجراء الت�سويات بعد
تقدمي ال�شكوى وقبيل �سماع �شهادتها .يوجد خطوط طوارئ لتلقي �أية بالغات ل�شبهات جنائية ومن �ضمنها االجتار بالب�شر دون التطرق �إلى
ا�سم املُبلغ للحفاظ على ال�سرية .و�أطلق م�شروع لتدريب كوادر الأمن “تعزيز الوعي مبخاطر اجلرمية” بالتعاون مع وحدة االجتار بالب�شر يف
الأمن العام؛ الذي ُنظم يف محافظة املفرق كمنطقة مت�أثرة بحكم قربها من نقطة عبور الأ�سر ال�سورية الالجئة مبن فيهم من ن�ساء و�أطفال،
وعقدت جل�سات وور�ش توعية وتقدمي م�ساعدات عينية للم�شاركني يف الدورة وللمتطوعني.
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املادة ال�سابعة :امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على امل�ستوى الوطني
 .40زاد قانون االنتخاب ملجل�س النواب لعام  2012عدد املقاعد املخ�ص�صة للن�ساء �إلى  15مقعدا ،ون�ص على �إن�شاء دائرة انتخابية عامة ت�شمل
جميع مناطق اململكة خ�ص�ص لها  27مقعداً؛ مما �ساهم يف رفع ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف االنتخابات ،ويجري العمل على تعديل القانون حيث
ُي�ؤمل رفع املقاعد املخ�ص�صة للن�ساء �إلى ن�سبة ال تقل عن  %30يف الدوائر املحلية ،وتخ�صي�ص كوتا للن�ساء يف الدائرة االنتخابية العامة.
 .41ارتفعت ن�سبة الن�ساء يف جمل�س النواب من  %10.8عام � 2009إلى  %12وذلك بفوز � 18سيدة يف انتخابات عام  ،2013و�أ�ضيفت عام « 2013جلنة
املر�أة و�ش�ؤون الأ�سرة» للجان الدائمة الع�شرين يف جمل�س النواب ،حدد مهامها النظام الداخلي؛ بدرا�سة القوانني والأمور املتعلقة ب�ش�ؤون املر�أة
والأ�سرة والطفل ،ومتابعة ال�سيا�سات واخلطط والربامج الالزمة لتمكني املر�أة من جميع اجلوانب .كما ت�شغل  3نائبات موقع رئي�س جلنة،
ونائبتان مبوقع نائب رئي�س جلنة ،و�سبع مقررات للجان .ومبوجب النظام الداخلي ملجل�س الأعيان ا�ستحدثت «جلنة املر�أة» للجان املجل�س
الدائمة يف ت�شرين ثاين عام  2013ت�ضم �أعياناً من اجلن�سني ،بهدف درا�سة الت�شريعات والربامج وال�سيا�سات ذات امل�سا�س بحقوق املر�أة و�أي
قانون يعر�ض على املجل�س ،ل�ضمان عدم التمييز �ضد املر�أة فيه ،والتوا�صل مع منظمات املجتمع املدين والهيئات الن�سائية .تبلغ ن�سبة الن�ساء
يف جمل�س الأعيان  %12ي�شغلن موقع م�ساعد رئي�س جمل�س ،ورئي�سة جلنة ،ومقررات للجنتني من جلان املجل�س الدائمة .و�سيتم �إن�شاء مكتب
تن�سيقي بني ع�ضوات جمل�س الأمة واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة لتبادل اخلربات وتن�سيق اجلهود يف جمال تعديل الت�شريعات
الواردة يف الئحة املطالب.
 .42وبهدف تعزيز م�شاركة الن�ساء يف الربملان مت ت�شكيل االئتالف الوطني لدعم امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية
ل�ش�ؤون املر�أة وم�شاركة عدد من الوزارات كوزارة التنمية ال�سيا�سية والربملانية والداخلية ،والهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،واملركز الوطني حلقوق
الإن�سان ،ومنظمات املجتمع املدين .وقد �ضع االئتالف ا�سرتاتيجيته للأعوام ( )2017-2012لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء يف كافة الهيئات
املنتخبة على م�ستوى االنتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغرف التجارة وال�صناعة وغريها؛ من خالل تنفيذ �أن�شطة توعية ب�أهمية
م�شاركة الن�ساء يف مواقع �صنع القرار ،ويقدم االئتالف برامج تدريبية مكثفة للن�ساء الراغبات باالنخراط يف احلياة ال�سيا�سية ودعم قدراتهن
على مهارات القيادة والتفاو�ض ،وتعزيز وتفعيل قدرات املر�أة الربملانية ،كما تقوم العديد من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين بتنمية قدرات الن�ساء
ال�سيا�سية.
� .43أدارت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب؛ االنتخابات النيابية لعام  2013مما �ساهم بتعزيز الثقة بنزاهة االنتخابات ورفع م�شاركة الن�ساء املر�شحات
لت�صل �إلى ما يقارب  210ن�ساء ،كما �ساهمت بالإ�شراف على االنتخابات البلدية لعام  ،2013وبرفع الوعي بالت�شريعات االنتخابية ،وباحلث على
امل�شاركة وتي�سري العملية االنتخابية للمواطنني؛ م�ستعملة كافة و�سائل التوعية .ومل يكن هناك متثيل للن�ساء يف جمل�س مفو�ضي الهيئة
حتى تاريخ  2014/4/23حيث عينت �سيدتان يف جمل�س مفو�ضي الهيئة ي�شكلن ن�سبة تعادل  %40من مفو�ضي املجل�س� .إال �أنه ال يوجد متثيل
ن�سائي يف ت�شكيل �أع�ضاء املحكمة الد�ستورية ،وتت�ضمن الئحة املطالب تعديل قانون املحكمة الد�ستورية بحيث يتيح لأ�صحاب امل�صلحة الطعن
يف د�ستورية القوانني والأنظمة.
 .44ن�ص قانون الأحزاب ال�سيا�سية لعام � 2012أن ال تقل ن�سبة الع�ضوات امل�ؤ�س�سات للحزب عن  %10مما ي�ساهم يف رفع ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف
الأحزاب و�إمكانية تر�شحهن يف االنتخابات املختلفة .ويجري العمل على �إعداد م�شروع قانون معدل للقانون تطالب احلركة الن�سائية الإبقاء
على الن�سبة املحددة بالقانون لتمثيل الن�ساء بني الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،وقد ارتفعت ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف الأحزاب ال�سيا�سية من  %29عام
� 2009إلى  %32عام  ،2012منهن من ت�شغل من�صب �أمني عام حزب .وت�شكل الثقافة املجتمعية وال�صورة النمطية حتديا �أمام الن�ساء يف امل�شاركة
يف املجال�س التنفيذية للأحزاب ،ومن �أن يكون متثيلهن يف هذه املجال�س م�ؤثر وفعال؛ ملا يثار من �أن طبيعة العمل ال�سيا�سي ال يقع �ضمن
جماالت عمل الن�ساء؛ ملا يتطلبه من ت�ضحيات خا�صة بحياتها العملية .وقد �أدخل تعديل على قانون االجتماعات العامة لعام � 2009ألغى �شرط
احل�صول على موافقة احلاكم الإداري اخلطية امل�سبقة على طلب تنظيم اجتماع عام ،وا�ستبدلت بتقدمي �إ�شعار له بعقد االجتماع العام.
 .45تتولى الن�ساء يف ال�سلطة التنفيذية ن�سبة تقارب  %11من احلقائب الوزارية ،ويف ال�سلطة الق�ضائية ارتفع عدد القا�ضيات من  48قا�ضية
عام � 2009إلى  142قا�ضية عام  2013ي�شكلن ن�سبة %15.5؛ يتو َّلني مواقع متقدمة كرئي�س محكمة بداية ونائب عام ورئي�س هيئة يف محكمة
اال�ستئناف ومدعي عام وم�ساعد رئي�س نيابات عامة �إدارية ومفت�ش ق�ضائي� ،إال �أنه مل ت�شغل �أي من القا�ضيات بعد موقع قا�ض يف محكمة
التمييز لعدم ا�ستيفاء �شروط التعيني يف هذا املوقع .كما �أن عدد املحاميات املزاوالت  2314محامية ي�شكلن ن�سبة  %22.5من الهيئة العامة
لنقابة املحامني ،وت�شكل املتدربات  %34من جمموع املتدربني ،مما ي�ساهم يف رفع ن�سبة املحاميات املزاوالت .وعدد املحاميات ال�شرعيات 1075
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محامية من  5000محام جماز باملرافعة امام املحاكم ال�شرعية .تبلغ ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف وظائف الدرجة العليا  ،%10ويف النقابات العمالية
 %22ويف النقابات املهنية  %32وجمال�س النقابات املهنية  %7.4وغرف ال�صناعة  %6.5وغرف التجارة .%1.1
� .46شارك الأردن دول العامل �إطالق “مبادرة امل�ستقبل املت�ساوي” تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية للمر�أة يف �أيلول  2012يف نيويورك
ب�صفته ع�ضوا م�ؤ�س�ساً؛ وقدم التعهدات وااللتزامات الطوعية التي �ست�سهم يف النهو�ض باملر�أة وتعزيز م�شاركتها يف التنمية امل�ستدامة وت�سريع
وترية حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية عام  ،2015وبتكليف من جمل�س الوزراء؛ بادرت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة �إلى دعوة
الوزارات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واجلهات املعنية للعمل بنهج ت�شاركي لو�ضع خطة وطنية لتفعيل املبادرة واتخاذ الإجراءات الالزمة لتفعيل
بنودها مب�سارين الأول؛ تعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية ،والثاين؛ تعزيز امل�شاركة االقت�صادية.
 .47يتناول املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني من خالل م�شروع “معيقات و�آفاق التمكني ال�سيا�سي للن�ساء ذوات الإعاقة” �أبرز
الت�سهيالت املقدمة والعقبات التي تواجههن وحتول دون م�شاركتهن ال�سيا�سية بفاعلية ،مرتجما �أهداف اال�سرتاتيجية الوطنية لذوي الإعاقة
( ،)2015-2007ودعم التوا�صل والتن�سيق مع �ص َناع القرار ومنظمات املجتمع املدين� ،إ�ضافة للدور الذي يقوم به املجل�س يف تنظيم امل�ؤ�س�سات
املعنية بالإعاقة يف اململكة بالتعاون مع ال�شركاء املعنيني؛ بت�ضمني برامج الإعاقة املختلفة يف جميع الوزارات والدوائر احلكومية؛ ا�ستنادا
�إلى قانون حقوق الأ�شخا�ص املعوقني واالتفاقية الدولية حلقوق ذوي الإعاقة .وبدورها �سهلت الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات عملية االنتخاب
واالقرتاع لذوي الإعاقة بتهيئة �أكرث من  226مركزاً لالقرتاع من بني �أكرث من  800مركز يف االنتخابات لعام .2013
املادة الثامنة :التمثيل على امل�ستوى الدويل
 .48متثل املر�أة الأردنية الأردن يف �شتى املحافل واالجتماعات وامل�ؤمترات االقليمية والدولية من خالل �إ�شغالها املنا�صب الدبلوما�سية
كرئي�سة للبعثات الدبلوما�سية �أو كدبلوما�سية عاملة �أو كملحق يف ال�سفارات ،وت�شارك بفعالية يف الوفود الر�سمية .ووفقا لأحكام نظام ال�سلك
الدبلوما�سي يتم تعيني الأكف�أ من اجلن�سني ،ومتنح فر�ص عادلة للقبول دون متييز ،فقد ارتفعت ن�سبة امل�شاركة الدبلوما�سية للن�ساء من %17
عام � 2009إلى  %18.4عام 2014؛ ويف مواقع :مندوب الأردن الدائم لدى الأمم املتحدة و�سفرية ووزير مفو�ض وم�ست�شار و�سكرتري وملحق.
وتبلغ ن�سبة الن�ساء  %31يف العمل الإداري يف وزارة اخلارجية منهن  33رئي�سة ق�سم.
اجلدول رقم ( )2الن�سبة املئوية للدبلوما�سيات يف وزارة اخلارجية حتى �آذار عام .2014
الوظيفة

�سفري

وزير مفو�ض

م�ست�شار

�سكرتري �أول

�سكرتري ثاين

�سكرتري ثالث

ملحق

ن�سبة
الدبلوما�سيات

الن�سبة
املئوية

6.35

10

6.5

20.6

41.2

30

18.8

18.6

� .49شاركت الربملانيات ب�أعمال املنظمات والهيئات على امل�ستوى الإقليمي والدويل .كما حتظى املر�أة الع�سكرية يف القوات امل�سلحة بدور كبري
يف مختلف جماالت العمل ،وقد ُ�شكلِت جلنة من املديريات ذات العالقة للنهو�ض بدور �أكرث فاعلية للمر�أة الع�سكرية ،وتعزيز دورها يف ميادين
جديدة كامل�شاركة يف قوات حفظ ال�سالم واملهام الإن�سانية اخلا�صة ،وت�شارك العنا�صر الن�سائية من اخلدمات الطبية امللكية ومديرية �ش�ؤون
املر�أة الع�سكرية يف املهام والواجبات اخلارجية؛ و�أهمها م�شاركتها يف امل�ست�شفيات الأردنية؛ اخلط الثالث والرابع ليبرييا ،امل�ست�شفى الأردين
اخلط الثاين الكونغو ،قوة الواجب اخلا�ص �أفغان�ستان ،عززت هذه امل�شاركة من قدرتها على التحمل والقيادة وزيادة �سعة اطالعها وتثقيفها
وتعريفها باجليو�ش الأخرى .وما تزال ت�شارك املنت�سبات جلهاز الأمن العام باملهام يف قوات حفظ ال�سالم والأمن الدوليني ،ويعقد معهد
تدريب قوات حفظ ال�سالم التابع ملديرية الأمن العام دورات تدريبية لل�شرطة الن�سائية قبل �سفرهن للم�شاركة يف مهام قوات حفظ ال�سالم
الدولية؛ مبوا�ضيع تتعلق بطبيعة املهمة امل�سندة لهن ،وحقوق الإن�سان ،وقرارات الأمم املتحدة اخلا�صة بذلك كقرار جمل�س الأمن رقم 1325
والقرارات الالحقة ،والقانون الدويل الإن�ساين ،بالإ�ضافة �إلى دورات �إعداد املنا�صب القيادية .كما عني الأمني العام للأمم املتحدة �سيدة
�أردنية ع�ضوا يف جلنة التحقيق الدولية النتهاكات حقوق الإن�سان يف ليبيا ،وت�شغل العديد من الن�ساء الأردنيات منا�صب متقدمة يف املنظمات
الدولية.
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املادة التا�سعة :اجلن�سية
 .50وب�ش�أن تو�صية اللجنة رقم ( )10حول تعديل قانون اجلن�سية :القانون ال يحرم �أبناء الأردنيات املتزوجات من �أجانب من التجن�س باجلن�سية
الأردنية؛ فيمكن لالبن املولود لأم �أردنية �أن يتجن�س باجلن�سية الأردنية على �أن تتم الوالدة يف اململكة ويكون الأب جمهول اجلن�سية �أو ال
جن�سية له �أو مل تثبت ن�سبته �إلى �أبيه قانوناً ،ويف غري هذه احلاالت ف�إن التطبيق العملي الر�سمي للقانون ال مينح احلق للأبناء التجني�س
باجلن�سية الأردنية ،وتت�ضمن الئحة املطالب لعام  2013تعديل القانون جلهة ال�سماح ملن تخلت عن اجلن�سية الأردنية بزواجها من �أجنبي
بالعودة للجن�سية الأردنية متى رغبت بذلك ودون �إثبات انق�ضاء الزوجية؛ لتخفيف معاناة من تعر�ضن لهجر الزوج �أو غيبته ،وم�ساواة الأردين
والأردنية يف منح الأبناء اجلن�سية.
 .51كما تعمل احلكومة على تي�سري حياة �أبناء الأردنيات املتزوجات من �أجانب؛ بت�سهيل الإقامة والإعفاء من الغرامات ،و�ضمان حقهم يف
العمل والتعليم ،وا�ستجابة لالئحة املطالب وجهود منظمات املجتمع املدين؛ طالبت جمموعة املبادرة النيابية منح �أوالد الأردنيات حقوقا
مدنية ،وقد �صدر قرار جمل�س الوزراء مبنح امتيازات وت�سهيالت لأبناء االردنيات املتزوجات من غري �أردنيني؛ �سيتم من خالله التعامل مع
�أبناء الأردنيات املتزوجات من غري �أردنيني معاملة الأردنيني يف جماالت التعليم وال�صحة والعمل والتملك واال�ستثمار واحل�صول على رخ�ص
القيادة فئة خ�صو�صي .هذا و�سي�ستفيد من منح االمتيازات  338،444ابن من زواج نحو � 89ألف امر�أة �أردنية من غري �أردين .ويعطي قانون
جوازات ال�سفر لعام  2013ملجل�س الوزراء بناء على تن�سيب وزير الداخلية ولأو�ضاع �إن�سانية مربرة �إ�صدار جواز �سفر عادي لأبناء الأردنية
املتزوجة من غري �أردين ملدة معينة قابلة للتجديد.
الجزء الثالث
املادة العا�شرة :التعليم
 .52نفذ الأردن عدة ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات تربوية وتعليمية كان �آخرها اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم ( ،)2013-2009وحقق الهدف
الإمنائي الثاين «تعميم التعليم الأ�سا�سي» ،مما فتح �آفاقا لال�ستفادة من الفر�ص املتاحة لال�ستثمار بر�أ�س املال الب�شري ،و�أكدت التعديالت
الد�ستورية لعام � 2011أن التعليم الأ�سا�سي �إلزامي وجماين للأردنيني يف مدار�س احلكومة ،ولتنظيم �ش�ؤون املعلمني النقابية �صدر قانون
نقابة املعلمني الأردنيني لعام  .2011هذا و�شكلت موازنة وزارة الرتبية والتعليم  %12من املوازنة العامة للدولة لعام  2013مرتفعة بن�سبة %3
عن عام  ،2009و�شهدت معدالت التحاق الطلبة بربامج التعليم ارتفاعا بكافة املراحل حيث تبلغ ن�سبة الطلبة  %30من جممل ال�سكان ،كما
�أن معدل االلتحاق ال�صايف يف ريا�ض الأطفال ( %47.7للإناث و %52.3للذكور) ،وت�سعى خطة التعليم للجميع على زيادة ن�سب امللتحقني يف
برنامج ريا�ض الأطفال �إلى  %56يف عام  ،2015عدد ريا�ض الأطفال التابعة لوزارة الرتبية والتعليم � 1060شعبه بطاقة ا�ستيعابية مقدارها 25
طالب لل�شعبة .ن�سبة االلتحاق ال�صايف يف التعليم للعام 2013/2012؛ الأ�سا�سي الإلزامي  %99.1للإناث و %96.9ذكور ،والثانوي %71.3( %76.9
ذكور و� %83إناث) .ويجري العمل على �إعداد م�شروع قانون معدل لقانون الرتبية والتعليم ليعاقب ويل �أمر الطفل املت�سبب يف عدم �إحلاق
طفله بالتعليم الإلزامي ،ولتفعيل �إلزامية التعليم؛ هناك �صالحيات مخولة للحاكم الإداري ملتابعة �أولياء الأمور حول مو�ضوع ت�سرب الطلبة
واحلاق الأبناء باملدار�س.
 .53تبلغ ن�سبة القيادات الن�سائية يف وزارة الرتبية والتعليم مبركز رئي�س ق�سم ف�أكرث  %13لعام  ،2013ومديرات املدار�س %61؛ يعزى ذلك �إلى
�أن معظم املدار�س الأ�سا�سية هي مدار�س مختلطة ،وبالتايل ف�إن الكادر التعليمي فيها من الإناث ،وتبلغ ن�سبة املديرات للمرحلة الأ�سا�سية
 %74.2واملدراء  %25.8واملعلمات  %67.5و %32.5للمعلمني ،ال يوجد تفاوت كبري يف املرحلة الثانوية فالن�سبة تبلغ  %58.4للمديرات و%41.6
للمديرين ،وللمعلمني  %53.7وللمعلمات  .%46.3تبلغ ن�سبة ذوات الإعاقة من املعلمات  %0.23والإداريات  ،%0.85ومن �أدجمن من الطالبات يف
برامج التعليم  %26عام  2011وذلك بعد توفري الت�سهيالت البيئية ،ت�سعى اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة ( )2017-2013لرفع هذه الن�سبة �إلى
 %35عام  ،2015ومت العمل على برنامج دعم حق التعليم والت�أهيل لذوي الإعاقة الذهنية يف املراكز التابعة لوزارة التنمية االجتماعية واملراكز
اخلا�صة واجلمعيات ،حيث ت�صل خدمات الدعم �سنوياً �إلى الفني وحتى الفني وخم�سمائة حالة ،كما يتم تقدمي خدمات الدعم داخل املنازل
لت�سمح لذوي الإعاقة بالعي�ش يف جمتمعهم.
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 .54ن�سبة الإناث امللتحقات يف اجلامعات ( %51.3يف الكليات العلمية  ،%48.5ويف النظرية  )%53.6للعام  2013/2012وذلك حل�صولهن يف
امتحان الثانوية العامة على �أعلى املعدالت يف جميع الفروع ،مما ي�ؤهلهن لاللتحاق بالتعليم اجلامعي ب�سهولة.

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

بـكالـوريـو�س

دبلوم عايل ومهني

ماج�ستري

دكـتــوراه

ن�سبة الإناث

51.3

71.6

45.3

36.3

امل�صدر دائرة االح�صاءات العامة – الكتاب ال�سنوي 2012
وتبلغ ن�سبة ع�ضوات هيئة التدري�س يف اجلامعات يف الكليات النظرية  %24ويف الكليات العلمية  ،%45.7وت�شغل خم�س �سيدات يف اجلامعة
الأردنية للعام الدرا�سي  2014/2013موقع عميد كلية لكليات؛ الطب ،الدرا�سات العليا ،لغات �أجنبية ،علوم ت�أهيل ،وكلية التمري�ض ،كما يمُ ثلن
يف جمال�س �أمناء اجلامعات الر�سمية بع�ضو على الأقل ،ويف املنح التعليمية �شكلت ن�سبة امل�ستفيدات من برنامج الت�أهيل الرتبوي الذي تقدمه
وزارة الرتبية والتعليم  %43.5من جمموع املبعوثني للح�صول على الدبلوم العايل ،و %32على املاج�ستري ،و %12.5للدورات اخلارجية.
 .55كما ا�ستحدث ق�سم للنوع االجتماعي يف وزارة الرتبية والتعليم عام  2010يف مديرية ال�سيا�سات والتخطيط اال�سرتاتيجي يف �إدارة
التخطيط؛ لتحقيق؛ تكاف�ؤ الفر�ص والعدالة بني اجلن�سني من خالل �إعداد الوثائق والأدلة التدريبية واملطبوعات الرتبوية والدرا�سات،
ولبناء م�ؤ�شرات خا�صة بالنوع االجتماعي ،وعقد ور�ش توعية وحتليل ومراجعة املناهج كخطة م�ستقبلية .ومت توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة
الرتبية والتعليم واملركز الوطني حلقوق الإن�سان تهدف �إلى تدري�س حقوق املر�أة يف م�ستويات التعليم املختلفة من خالل �إدماج مفاهيم حقوق
الإن�سان يف املناهج املدر�سية ،وا�ستحدثت الوزارة عام  2012ق�سم احلماية والبيئة الآمنة؛ ق�سم حماية الطفولة من الإ�ساءة ،ومت التو�سع يف
الأهداف لت�شمل توفري بيئة تعليمية �آمنة تعمل على تنظيم احلياة االجتماعية يف املدر�سة ،وا�ستثمار املوارد والإمكانات املتاحة يف املدر�سة
واملجتمع لتح�سني وتطوير نوعية اخلدمات املقدمة للطلبة وحمايتهم من التعر�ض للعنف والإ�ساءة ،و�إك�سابهم مهارات �شخ�صية واجتماعية
ت�ساعدهم على ممار�سة دورهم االجتماعي يف املدر�سة واملجتمع.
 .56تبلغ ن�سبة املدار�س املختلطة  %66من جممل املدار�س؛ ن�سبة احلكومية منها  .%48عملت وزارة الرتبية والتعليم انطالقا من اعتماد الفرتة
( )2012-2003ب�صفتها عقد الأمم املتحدة ملحو الأمية؛ على �إن�شاء مراكز لتعليم الكبار لأغرا�ض التعليم امل�ستمر خلف�ض ن�سبة الأمية والق�ضاء
عليها بحلول عام  2020ب�أ�سلوبني وقائي وعالجي ،وبرامج ما بعد محو الأمية؛ م�سار �أكادميي ،ودرا�سات م�سائية ومنزلية ،وم�سار مهني ،يتم
التو�سع يف فتح مراكز محو الأمية و�إعطاء الأولوية للقطاع الن�سائي يف رفع ن�سب االلتحاق ،و�أنهت الوزارة تنفيذ برنامج ق�ضاء بال �أمية الذي
حقق �إجنازاً وا�ضحاً يف مكافحة الأمية من خالل �سيا�سات وبرامج عمل ا�ستهدفت توفري برامج التعليم غري النظامي ملحو �أمية الكبار ،وانتفت
تقريباً الأمية عند الأفراد من عمر (� 24-15سنة) ،وانخف�ضت الن�سبة عام � 2012إلى  %3.5للذكور و %9.9للإناث؛ تنح�صر معظمها يف الفئة
العمرية ( ،)64-55وت�ساوت معدالت االلتحاق واال�ستمرار يف التعليم والقرائية بني اجلن�سني� ،إ�ضافة �إلى ال�سيا�سات املوجهة نحو �إلزامية
التعليم وتعزيز الثقافة للمت�سربني ملعاجلة م�شكلة الت�سرب واحلد منها -وهي ال ت�صل حلد الظاهرة -من خالل �إعداد وت�أهيل املت�سربني
للفئة العمرية ( )18-13ذكوراً و(� )20-13إناثاً و�إك�سابهم املعارف واملهارات واالجتاهات الإيجابية وت�أهيلهم لاللتحاق مب�ؤ�س�سة التدريب املهني
�أو �إكمال درا�ستهم كدار�سني غري نظاميني “درا�سة منزلية” ،وقد جنحت الوزارة يف احلد من هذه امل�شكلة حتى و�صلت ن�سبة الت�سرب للعام
� 2013/2012إلى ُ -%0,30تع ُد من �أقل الن�سب عاملياً -ومت العمل بخطة التطوير الرتبوي “برنامج اقت�صاد املعرفة  ”2015-2008على توفري
التعليم للجميع ،والدعم املادي للطلبة غري القادرين على الوفاء بالكلفة غري املبا�شرة للتعليم .وللتغلب على م�شكلة �صعوبات املنهاج عملت
الوزارة منذ عام  2009على ت�أليف مناهج جديدة ومطورة وقد �صنف الأردن يف املرتبة الأولى يف التعليم يف تقرير البنك الدويل “الطريق غري
امل�سلوك �إ�صالح التعليم (”)2008على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
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 .57ت�شري اجلداول رقم (� )4،5إلى فجوة يف التحاق الطالب من اجلن�سني بالتعليم الثانوي املهني وزيادة �إقبالهم على التعليم الثانوي
الأكادميي لالعتقاد ال�سائد ب�أن الدرا�سة الأكادميية ت�ساعد الطالب يف احل�صول على و�ضع اجتماعي جيد يوفر لهم فر�ص عمل �أف�ضل ،فال
تزال ن�سبة االلتحاق بالتعليم الثانوي املهني مت�أثرة بالتنميط االجتماعي ال�سائد والأدوار االجتماعية امل�سندة �إلى كل من الذكر والأنثى ،كما
�أن الفجوة ال زالت قائمة على �أ�سا�س النوع االجتماعي تلقي بظاللها على ن�سب �إقبال الطالبات على التخ�ص�صات املهنية ال �سيما ال�صناعية،
الزراعية والفندقية ،ومتركز الطالبات يف التخ�ص�صات املهنية الأكرث قبو ًال من ناحية جمتمعية.
جدول رقم ( )4الن�سبة املئوية لتوزيع الطلبة يف م�سارات التعليم العام 2013-2012
ن�سبة الطلبة يف التعليم الثانوي الأكادميي
بالن�سبة ملجموع طلبة الثانوي

الن�سبة الطلبة يف التعليم الثانوي املهني
بالن�سبة ملجموع طلبة الثانوي
املجموع

ذكور

�إناث

املجموع

ذكور

�إناث

%13.2

%18.1

%8.6

%86.8

%81.9

%91.4

جدول رقم ( )5الن�سبة املئوية لتوزيع طلبة التعليم الثانوي املهني الإناث ح�سب التخ�ص�ص
نوع
التعليم

�صناعي

فندقي

زراعي

�إنتاج
مالب�س

جتميل

تربية طفل

ت�صنيع
منزيل

حرف
تقليدية

تطبيقي

�إناث

1.00

1.66

17.18

94.85

100.00

100.0

100.00

0.00

5.22

امل�صدر للجدولني رقم  5 ،4وزارة الرتبية والتعليم /ق�سم �إدارة نظام املعلومات
 .58تنظر وزارة الرتبية والتعليم �إلى �أن ت�صبح ممار�سة الريا�ضة جزء من احلياة اليومية للطلبة ،ومت تعزيز هذه املمار�سات من خالل تطبيق
جائزة امللك عبد اهلل الثاين للياقة البدنية ،وقد بلغت ن�سبة م�شاركة الفتيات فيها للعام  )%54( 2013/2012من جمموع الطلبة امل�شاركني،
وتتابع الوزارة الطلبة من خالل عقد مع�سكرات للفائزين واملتميزين وربطهم باملنتخبات الوطنية ،يعنى منهج الرتبية الريا�ضية بالطالبة
ويعتربها محوراً هاماً يف العملية التعليمية والرتبوية ،مراعياً بذلك خ�صائ�ص منوها واالهتمام بجوانب �شخ�صيتها اجل�سمية والعقلية
واالجتماعية واالنفعالية وحاجاتها وميولها وا�ستعداداتها وقدراتها ،ويتاح املجال للطالبات ملمار�سة جميع الأن�شطة الريا�ضية والبدنية من
خالل الألعاب اجلماعية والفردية؛ َ
فهن ميار�سن كرة القدم وال�سلة واليد والطائرة والري�شة و�ألعاب القوى ،وعلى م�ستوى البطوالت املحلية؛
ت�شارك الطالبات يف الفرق الريا�ضية املدر�سية كما ت�شارك املعلمات يف تدريب الفرق الريا�ضية وحتكيم و�إدارة البطوالت املدر�سية املحلية
وتنظيمها.

جدول رقم ( )6توزيع مدار�س ومعلمني الأونروا 2012/0132
البيان

ذكور

�إناث

مختلطة

املجموع

عدد املدار�س

86

72

15

173

عدد املعلمني

2121

2299

0

4420

امل�صدر :لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا)
 .59ت�سهم الأونروا يف توفري التعليم لالجئني من ال�صف الأول وحتى العا�شر ،بلغ عدد الطلبة � 117ألف طالب للعام  2013بن�سبة تبلغ للذكور
 %51.5وللإناث .%48.5
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يو�ضح اجلدول رقم ( )6توزيع املدار�س واملعلمني التابعة للأونروا .ويتم تدريب الطالبات على مبادئ حقوق الإن�سان وامل�شاركة ال�سيا�سية
�ضمن م�شروع برملانات مدر�سية؛ ليكن ناخبات ومر�شحات ،ي�شرف على الربنامج �إدارة التعليم ،وتوفر الأونروا الدرا�سة املجانية من خالل
كليتني جامعيتني متو�سطتني؛ الأولى؛ وادي ال�سري املتو�سطة وتقدم درا�سة الهند�سة املعمارية ،بلغ عدد الإناث فيها  25طالبة ،وتكنولوجيا
احلا�سوب؛ عدد الإناث فيها  30طالبة ي�شكلن  %30من الطلبة ،والثانية؛ كلية تدريب عمان؛ تقدم درا�سة دبلوم املهن الطبية و�إدارة وجتميل،
ن�سبة الطالبات فيها � .%85أما كلية العلوم الرتبوية والآداب اجلامعية فرتتفع فيها ن�سبة الإناث �إلى  %90لتفوقهن يف امتحانات الثانوية
العامة .كما تقوم وحدة التدريب بعقد دورات جمانية حول مهارات و�أ�صول التقدم لطلب وظيفة لتمكني اخلريجات من التقدم للوظائف
املنا�سبة مبا�شرة بعد التخرج .بلغت ن�سبة الت�سرب يف مدار�س الأونروا  %1.9ويعمل فريق متخ�ص�ص على و�ضع خطة للحد من الت�سرب من
خالل برنامج تعزيز التح�صيل الدرا�سي والتوعية مبخاطر الزواج املبكر وبرنامج البيئة اجلاذبة للطلبة .ويتم حتليل املناهج من منظور النوع
االجتماعي ب�إدخال مواد �إثرائية ملعاجلة املناهج ومت تدريب املعلمني على توظيف هذه املواد الإثرائية لتفادي اخللل يف املناهج.
املادة احلادية ع�شر :العمل
 .60ت�أثر الأردن اقت�صاديا بالأزمات العاملية ،وبالو�ضع يف ال�شرق الأو�سط؛ خا�صة الأزمة ال�سورية ،وي�شهد ارتفاعا يف معدالت البطالة التي تبلغ
 %12.6عام ( 2013للذكور  %10.6مقابل  % 22.2للإناث) .وقد �أظهر التقرير الوطني الثاين للمملكة حول تقييم التقدم يف تنفيذ برنامج عمل
امل�ؤمتر الدويل لل�سكان والتنمية القاهرة  – 1994وما بعد  2014واملت�ضمن محاور تتعلق بق�ضايا املر�أة؛ حت�سناً يف امل�ؤ�شرات ال�صحية والتعليمية
وامل�شاركة ال�سيا�سية ،وتراجعا يف م�ؤ�شرات امل�شاركة االقت�صادية للمر�أة ،وركز على �أهمية تعزيز اخلدمات امل�ساندة لعمل املر�أة ،وبناء قدراتها
ومتكينها يف ظل انخفا�ض معدالت م�شاركتها االقت�صادية على الرغم من ارتفاع م�ستواها التعليمي ،وانخفا�ض فر�صها يف احل�صول على املوارد
والتحكم بها ،وهو ما ي�ؤثر �سلباً على فر�ص متكينها.
 .61ت�ضمن برنامج عمل احلكومة للأعوام ( )2016-2013جمموعة من الإجراءات التنفيذية لتمكني املر�أة خا�صة يف جمال تعزيز امل�شاركة
يف �سوق العمل؛ من خالل زيادة م�شاركة املر�أة يف العملية الإنتاجية ،ورفع معدل امل�شاركة االقت�صادية ،وتوفري احلماية االجتماعية ،وت�شجيع
دخول املر�أة �إلى �سوق العمل ،وتو�سيع قاعدة ال�شمول بال�ضمان االجتماعي القائم على �أ�سا�س التو�سعة اجلغرافية ،مع �إدخال برامج خا�صة
لإدراج الفئات غري املُمثلة ،وتعديل الت�شريعات التي حتد من التميز �ضد املر�أة يف �سوق العمل من ناحية فرق الأجور ،وجعل تغطية الت�أمني
ال�صحي �إلزامية تدريجياً للعاملني يف ال�شركات غري امل�شمولة بخطط ت�أمني �أخرى ،بالإ�ضافة �إلى تنظيم توفري نوافذ متويلية ب�شروط
مي�سرة للم�شاريع املتناهية ال�صغر التي �ستعمل على توفري فر�ص عمل و�إيجاد دخل للمتعطلني عن العمل؛ مما يعزز زيادة م�شاركة املر�أة يف
العملية الإنتاجية ،وي�ساهم يف رفع معدل م�شاركتها االقت�صادية لت�صل �إلى  ،%16حيث يبلغ معدل الن�شاط االقت�صادي للأردنيني %37.1؛ تبلغ
ن�سبته للذكور  %60.43مقابل  %13.2للإناث ،وترتكز ن�سبة  %41.7من امل�شتغالت يف التعليم و %14.6يف قطاع ال�صحة و %14.1يف قطاع الإدارة
العامة و %6.2يف ال�صناعات التحويلية� .إن  %21.4من �إجمايل امل�شتغالت الإناث يحملن م�ؤهل الثانوية العامة فما دون ،و %56.7من حملة
البكالوريو�س ف�أعلى .وقد �سجلت الن�ساء يف الأعمار املتقدمة �أدنى معدل للم�شاركة والذي بلغ  %12.0للفئة العمرية (� )54-40سنة ،وا�ستمر
باالنخفا�ض �إلى  %1.5للفئة العمرية � 64-55سنة ،حيث تعترب الن�ساء يف هذه الأعمار  -من وجهة نظر املجتمع -غري م�س�ؤوالت عن حتمل �أعباء
الإعالة ،كما �أن حوايل  %15.2من امل�شتغلني بدون �أجر هم من الإناث ،كما �أن العمل يف م�شاريع �أ�سرية غالباً ما يكون مو�سميا وبدرجة متدنية
من التنظيم؛ ال ي�ساهم يف رفع كفاءة العاملني وتدريبهم .مل تتجاوز ن�سبة الإناث امل�شتغالت �صاحبات الأعمال �أو الالتي يعملن حل�سابهن
اخلا�ص %4؛ رغم �أن هذا العمل يالئم املر�أة وي�سمح لها بالتوفيق بني العمل وامل�س�ؤوليات العائلية.
� .62إن تدين م�شاركة الن�ساء يف قوة العمل مرتبط بعدة �أ�سباب منها �ضعف مقدرة �سوق العمل على ا�ستيعاب عر�ض القوى العاملة الن�سوية،
ووجود عوائق �أمام و�صولهن �إلى املوارد االقت�صادية التي ميكن للرجال الو�صول �إليها ،الأمر الذى يف�سر تركز عمل الن�ساء يف القطاع العام،
كما �أن هناك عوامل م�ستمرة تدفع بالن�ساء �إلى خارج �سوق العمل؛ منها انخراطهن يف العمالة املهم�شة وتدين الأجور و�أ�سباب اجتماعية
وثقافية منها التمييز بني اجلن�سني يف �سن التقاعد .تعمل اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي على تنفيذ برامج لرفع الوعي باملخاطر الناجمة عن التقاعد املبكر.
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�شكل رقم ()2
الن�سبة املئوية لل�سكان خارج قوة العمل � 15سنة ف�أكرث ح�سب اجلن�س وفئات العمر
للعام 2013
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امل�صدر :موقع دائرة الإح�صاءات العامة
 .63ت�شري الإح�صاءات �إلى �أن هناك فجوة يف متو�سط الأجور بني اجلن�سني ل�صالح الذكور ت�شكل  %12.3لعام  ،2011وتظهر ب�شكل وا�ضح يف
القطاعني اخلا�ص بن�سبة  %17والعام  .%11حت�صل املر�أة على  %57من �أجر الرجل يف قطاع ال�صناعة وبفجوة �أقل يف اخلدمات بن�سبة 85.8%من
�أجر الرجل وت�صل �إلى  %40.3يف ال�صناعات التحويلية  %26.0يف ال�صحة والعمل االجتماعي ،و %24.5يف التعليم؛ متثل هذه الفجوة حتدياً
كبرياً نظراً الرتفاع ن�سبة العامالت يف التعليم ،ولتحديد عوامل و�أ�سباب عدم امل�ساواة يف الأجر؛ “�أن�ش�أت اللجنة الوطنية للإن�صاف يف الأجور”
عام  2011برئا�سة م�شرتكة من وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة وممثلني عن النقابات العمالية ،املجتمع املدين والر�سمي،
غرفتي التجارة وال�صناعة وو�سائل الإعالم ،وبدعم من منظمة العمل الدولية ،تهدف �إلى تعزيز الو�سائل الفعالة لردم الفجوة يف الأجور بني
اجلن�سني والتطبيق الفعال ملعايري العمل الدولية ،خا�صة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم  100ورقم � ،111أجرت اللجنة القانونية يف
اللجنة الوطنية للإن�صاف يف الأجور درا�سة بعنوان “نحو امل�ساواة يف الأجور” عر�ضت على �أع�ضاء جمل�س النواب يف جل�سة حوارية خل�صت
�إلى �ضرورة تعديل الت�شريعات العمالية ،حيث �أعدت وزارة العمل م�شروع قانون معدل لقانون العمل ليتم عر�ضه على جمل�س الأمة يت�ضمن
تعديال للمادة  72املتعلقة بتوفري ح�ضانة لرعاية �أطفال العاملني ،وللمادة  69التي �سنت بهدف حماية الن�ساء ولكنها تقيد من فر�ص وجماالت
عملهن ،وغريها من املواد.
� .64أعد املجل�س الأعلى لل�سكان وثيقة الفر�صة ال�سكانية لعام  2009ت�ضمنت �سيا�سات وم�ؤ�شرات للتمكني االقت�صادي واالجتماعي للن�ساء؛
نظرا لدورهن يف حتقيق الفر�صة ال�سكانية واالنتفاع منها ،وقد �أقرت هذه الوثيقة من جمل�س الوزراء عام  ،2010كما �أعد املجل�س خطة متابعة
وتقييم للوثيقة ،ومت ت�ضمني محور حت�سني الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي للمر�أة �ضمن ال�سيا�سات وامل�ؤ�شرات ذات العالقة �ضمن الربامج
التنفيذية التنموية التي تعدها وزارة التخطيط والتعاون الدويل بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ،حيث يبذل الأردن جهودا لتعزيز دور
الن�ساء يف احلياة االقت�صادية .كما �أنه ي�شارك يف املحافل الدولية بع�ضوية منتدى �سيدات الأعمال يف �إطار برنامج اال�ستثمار لدول ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية ،الذي يهدف �إلى تطوير ال�سيا�سات والت�شريعات لدى الدول الأع�ضاء من
�أجل زيادة م�ساهمة الن�ساء ودعم التوازن اجلندري يف الأعمال ،و�شكلت جلنة عمل وطنية عام  2011كنقطة ات�صال �ضمت يف ع�ضويتها ممثلني
عن القطاع العام واخلا�ص واجلمعيات التي ُتعنى ب�ش�ؤون �صاحبات الأعمال ،وي�شارك الأردن يف �إعداد دليل �إر�شادي ل�صاحبات الأعمال ي�شمل
 18دولة من دول املنطقة .كما حتت�ضن وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين م�شروعا يهدف �إلى تنمية التجارة بني الدول العربية ،من �أهدافه
حتفيز دور الن�ساء وال�شباب يف التجارة ،ومت عقد عدة دورات تدريبية لرتويج منتجات �صاحبات الأعمال يف الأ�سواق اخلارجية .كما �أخذت
اال�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل ( )2020-2011بعني االعتبار الفجوة الكبرية بني امل�شتغلني الذكور والإناث ،واملعيقات التي تواجه الإناث يف
�سوق العمل ،وكيفية جتاوزها ،ولتنمية �أعمال وم�شاريع الن�ساء الرياديات وخا�صة من احلجم امليكروي �إلى ال�صغري واملتو�سط .وقد �صدرت
تعليمات ترخي�ص املهن من داخل املنزل ل�سنة  2011مبوجب قانون رخ�ص املهن ملدينة عمان بهدف حتفيز ومتكني ربات املنازل من مزاولة
الأعمال من منازلهن ب�صفة قانونية يف عدة قطاعات اقت�صادية مهنية.
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 .65لدعم امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء وقعت وزارة العمل يف مذكرة تفاهم بنهاية عام  2013مع هيئة الأمم املتحدة للمر�أة لتعزيز اجلهود
وحتقيق العدالة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة وتوفري فر�ص عمل من خالل؛ تطوير القوانني ،وممار�سات �سوق العمل ،وتوفري �إطار من التعاون
ومتابعة �سري تقدم الأن�شطة .وتنفيذاً «للحملة الوطنية للت�شغيل وتخفي�ض معدل البطالة يف املناطق النائية وجيوب الفقر» �أطلقت الوزارة
املرحلة الثانية «�أيام وطنية للت�شغيل» يف بداية  2013ت�ضمنت مبادرة ت�شغيل الن�ساء من املنزل كجزء من احللول للم�ساهمة بتعزيز م�شاركتهن
االقت�صادية ،وفرت املرحلة الأولى للحملة  1227فر�صة عمل يف القطاع اخلا�ص؛ منها  57فر�صة يف املناطق النائية بعد تدريب الن�ساء على
املهارات احلياتية واملهنية والت�سويق وتزويدهن بالو�سائل والأدوات الالزمة ،ومت االتفاق على توقيع اتفاقية تدريب وت�شغيل  600امر�أة يف كافة
املحافظات خالل عام 2014؛ مع الرتكيز على جيوب الفقر� .أكرث من ن�صف فر�ص العمل امل�ستحدثة عام  2012التي ا�ستفادت منها الإناث كانت
حلملة امل�ؤهل اجلامعي بن�سبة  %55.8وللأميات بن�سبة  %2.7من �إجمايل فر�ص العمل امل�ستحدثة.
 .66تبنت وزارة العمل ومن خالل م�ؤ�س�سة التدريب املهني؛ �سيا�سة تعزيز م�شاركة الإناث يف برامج التدريب املهني وت�أهيلهن للم�شاركة يف
�سوق العمل؛ من خالل معاهدها املنت�شرة يف كافة �أنحاء اململكة ،وذلك من خالل تدريبهن على مهن وتخ�ص�صات ت�ؤهلهن لاللتحاق ب�سوق
العمل ح�سب احتياجاته ،وت�أهيلهن للت�شغيل الذاتي بفتح م�شاريع �صغرية ،وبالأخ�ص يف الأماكن النائية والفقرية ،بالإ�ضافة �إلى تدريب
النزيالت يف مراكز اال�صالح والت�أهيل على مهن ت�ساعدهن وت�أهلهن للخروج الى �سوق العمل بعد انتهاء فرتة محكوميتهن ،كما تقوم امل�ؤ�س�سة
بتدريب الفتيات ذوات الإعاقة .ومت فتح فروع �إنتاجية لت�شغيل الإناث يف عدد من املناطق النائية .ودعم �صندوق الت�شغيل والتعليم والتدريب
املهني والتقني الباحثني عن عمل بحوايل  24مليون دينار من خالل عدة برامج؛ منها امل�ساهمة بجزء من الرواتب ،ومنح بع�ض االمتيازات
للم�شتغالت وحتفيزهن لاللتحاق بالتدريب ،منها �إعفائهن من الر�سوم التدريبية ،وت�أمني بدل موا�صالت ،ويتم ذلك بالتعاون مع اجلمعيات
اخلريية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص ،هذا وت�شكل ن�سبة الفتيات امللتحقات بربامج التدريب املهني .%35,8
� .67صدرت عدة �أنظمة وتعليمات مبوجب قانون العمل تعطي لعامالت املنازل امتيازات �أف�ضل ،وتنظم عمل املكاتب اخلا�صة با�ستقدامهن،
ومراقبة مدى التزام املكاتب ب�أحكام القانون ،ولوزير العمل �إغالق املكتب حال ثبوت انتهاكه حلقوقهن ،و�صدر يف كانون ثاين  2013نظام
العاملني يف املنازل وطهاتها وب�ستانيها ومن يف حكمهم املعدل لنظام عام  2009ليتوافق مع �أحكام قانون العمل ومعايري العمل الدولية
والعهدين الدولينيُ .
و�شكلت يف وزارة العمل مديرية �ش�ؤون العاملني يف املنازل من غري الأردنيني مبوجب �أحكام النظام؛ وخف�ضت التعليمات
اخلا�صة بعامالت املنازل �ساعات العمل �إلى � 8ساعات ومنحن احلق يف �إجازة �سنوية ملدة  14يوما ،و�أ�سبوعية ملدة يوم و�إعالم رب العمل عن
مكان ق�ضاء الإجازة ،و�شمولهن بالت�أمني ال�صحي ،وبد�أ العمل يف متوز  2011بقرار وزير العمل �إلزام رب العمل بفتح ح�ساب بنكي لعاملة املنزل
وتقدمي ما يثبت ذلك ،وعدم احتجاز جواز �سفرها و�أن يكون يف متناول يدها ،وعند نقل العاملة ملنزل �آخر يجب ح�ضورها �أمام املوظف املعني
لت�أكيد موافقتها وح�صولها على جميع م�ستحقاتها.
 .68لتعزيز امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء ا�ستهدف قانون ال�ضمان االجتماعي لعام  2014جميع العاملني حل�سابهم اخلا�ص و�أ�صحاب العمل
وال�شركاء العاملني يف من�ش�آتهم ،ويجوز تطبيقه على خدم املنازل ومن يف حكمهم ،وعلى املن�ش�آت التي ت�شغل �أقل من � 5أ�شخا�ص ،مما يعزز
احلماية االجتماعية واالقت�صادية للن�ساء خا�صة العامالت يف املن�ش�آت ال�صغرية ،كما ا�ستحدث القانون االنت�ساب االختياري مما يتيح لربة
املنزل اال�شرتاك بال�ضمان االجتماعي ،حيث ارتفعت ن�سبة امل�شرتكات بال�ضمان من  %25عام � 2009إلى  %26.1عام  ،2014كما ا�ستحدث القانون
ت�أمني الأمومة وبد�أت امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي بتطبيقه يف �أيلول عام  2011مما يحفز �أ�صحاب العمل على ت�شغيل الن�ساء وعدم
اال�ستغناء عن خدماتهن حال زواجهن �أو قرب ا�ستحقاقهن لإجازة الأمومة .كما �صادق الأردن على اتفاقية املعايري الدنيا لل�ضمان االجتماعي
رقم  102ال�صادرة عن منظمة العمل الدولية مع االلتزام مبا جاء يف بنودها اخلا�صة بفروع الت�أمينات.
 .69نفذ مفت�شو وزارة العمل  87حملة تفتي�شية مكثفة على مكاتب اال�ستقدام واال�ستخدام؛ للت�أكد من تطبيقها لأحكام القانون والأنظمة،
و�ضمان عدم ا�ستغالل العامالت ب�أي �شكل ،وقد اتخذت �إجراءات قانونية بحق املكاتب املخالفة ،حيث مت �إغالق  5مكاتب النتهاكها حقوق
العامالت ،وقامت جلنة تفتي�ش بزيارات للمناطق ال�صناعية امل�ؤهلة ،ملتابعة �أمور العمل الإ�ضايف و�شروط ت�شغيل الن�ساء وفق �أحكام قانون
العمل وتعليمات القائمة الذهبية لل�شركات اخلا�ضعة لها ،وقامت بالتفتي�ش على املن�ش�آت التي ت�شغل  20عاملة ف�أكرث؛ لتطبيق �أحكام القانون
بتوفري ح�ضانة لأطفال العامالت؛ مما يوفر نحو  4000وظيفة لتخ�ص�صات الرتبية وتربية الطفل وبيئة �آمنة للأطفال ،كما و�ضعت تعليمات
ترخي�ص احل�ضانات امل�ؤ�س�سية للقطاعات العام واخلا�ص والتطوعي �شروطا مي�سرة تتيح لرب العمل توفري دور ح�ضانة �أقل تعقيدا مقارنة
ب�شروط احل�ضانات التجارية� .إن عدم وجود مكان رعاية منا�سب لأطفال العامالت املتزوجات يعد �سبباً رئي�سا الن�سحابهن من �سوق العمل،
وقد وافقت الوزارة عام  2013على ترخي�ص  28ح�ضانة لي�صل جمموعها الى  902ح�ضانة ،و�أطلقت مديرية التفتي�ش برنامج زيارات ليلية على
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امل�ؤ�س�سات التي يبد�أ عملها بعد انتهاء �ساعات العمل الر�سمي ،وملراقبة عمل ال�شركات التي ت�شغل العمال �أكرث من احلد امل�سموح به ،و�ضمان
عدم وجود حاالت انتهاك حلقوق العاملني �أو عمل ق�سري ،ومن تطبيق ظروف العمل وعدم ت�شغيل الن�ساء بعد ال�ساعة العا�شرة لي ً
ال ،وموافقة
العاملني على العمل الإ�ضايف ،و�آلية احت�سابه ،وتوفري �شروط ال�صحة املهنية .مت عام  2011تنفيذ  161زيارة ليلية وزيارات تثقيفية برفقة
املرتجمني للعمالة الوافدة لرفع الوعي بحقوقهم وواجباتهم مع توزيع العديد من املن�شورات التوعوية عليهم.
 .70هناك نق�ص يف �أعداد املفت�شني البالغ عددهم  129مفت�شاً لعام  ،2013حيث �سيتم زيادة العدد والرتكيز على التدريب والت�أهيل ورفع قدرات
املفت�شني .ت�ضم مديرية �ش�ؤون العمال والتفتي�ش الأق�سام التالية :ال�سالمة وال�صحة املهنية ومكافحة عمل االطفال وق�سم التفتي�ش وق�سم
لل�شكاوى العمالية مع خط �ساخن يعمل على مدار ال�ساعة ،وت�سهيل عمليه التبليغ عن جرمية االجتار بالب�شر ب�ست لغات هندية ،بنغالية،
�سرييالنكية ،فلبينية ،اندوني�سية� ،صينية .ورد الى ق�سم التفتي�ش يف مديرية العاملني يف املنازل � 2297شكوى عام  2012مت العمل على حلها،
و�أجرت املديرية  49463زيارة �إلى املن�ش�آت يف مختلف �أنحاء اململكة ،واتخذت االجراءات القانونية التالية� :إ�صدار � 3672إنذار وحترير 14214
�ضبط مخالفة وحل � 4584شكوى عمالية ،تويل مديرية التفتي�ش املناطق ال�صناعية امل�ؤهلة �أهمية ق�صوى من حيث ا�ستمرارية ودميومة
الزيارات ،فقد �أجرت  11189زيارة واتخذت االجراءات القانونية التالية� :إ�صدار � 1653إنذار و 2531مخالفة ل�شروط وظروف العمل ،وردت
� 5341شكوى عمالية ،ومت حل � 4584شكوى منها .فرغت وزارة العمل مفت�ش عمل لكل من �سفارات الدول امل�صدرة للعمالة ،ل�ضمان التن�سيق
والتعاون معها حل�صول كل عاملة على حقوقها بال�سرعة الق�صوى ،وحل ق�ضايا العامالت العالقة ،نظرت اللجان الفرعية يف ال�سفارات 1110
�شكاوى خالل عام  ،2012مت حل معظمها ،و�إعفاء  177عاملة من غرامات الإقامة ،وت�سفري �أكرث من  250عاملة ممن رغنب بالعودة الى
بالدهن ،وحت�صيل ما يقارب  90الف دوالر �أجور م�ستحقة للعامالت ،وت�صويب �أو�ضاع  300عاملة بالعودة للعمل لدى كفيل �آخر.
 .71ق�ضايا التحر�ش اجلن�سي يف العمل محدودة جداً حيث ي�شكل الو�صم االجتماعي �أهم التحديات �أمام تقدمي ال�شكوى ،وحتقق مديرية
التفتي�ش بالق�ضايا عند ورود ال�شكاوى �أو بنا ًء على تقارير دولية ومحلية� ،سواء كانت �صادرة عن جهة حكومية �أو �أهلية ،وحققت يف عدة حاالت
بناء على تقارير دولية ،عقدت وزارة العمل ور�ش لزيادة التوعية حول التحر�ش اجلن�سي وتدريب املفت�شني على �آليات التعامل مع احلاالت
بالتعاون مع م�شروع العمل الأف�ضل و�أ�صدرت املواد التثقيفية حول التحر�ش اجلن�سي بلغات العامالت ،وعملت على زيادة وعي �أرباب العمل
حول م�شكلة التحر�ش اجلن�سي وانعكا�ساتها ال�سلبية على العمل ،وو�ضعت اجراءات محددة لتمكني وت�شجيع العامالت على تقدمي ال�شكاوى
بالتحر�ش اجلن�سي والتوجه للجهات الأمنية املخت�صة لت�سجيل احلاالت ،ويعاقب قانون العقوبات على التحر�ش اجلن�سي عند �صدور الفعل من
زميل يف العمل �أو من رب العمل ،ولتبعية العامل وخ�ضوعه لرب العمل؛ فقد �أورد قانون العمل عقوبة �إ�ضافية على رب العمل ب�إغالق امل�ؤ�س�سة
عند �إقدامه على التحر�ش اجلن�سي بالعاملني لديه ،كما ن�صت مدونة ال�سلوك الوظيفي و�أخالقيات الوظيفة العامة املقرة من جمل�س الوزراء
على التعامل بروح الزمالة بني موظفي القطاع العام ،واحرتام عالقة ال�شراكة يف العمل بني الرجل واملر�أة ،ومراعاة �أخالقيات الوظيفة
العامة ،ووفق �أحكام نظام اخلدمة املدنية يوقف املوظف عن العمل حال ارتكابه جناية �أو جنحة مخلة بال�شرف و�إحالته للمدعي العام.
 .72ت�شكل الإناث ن�سبة  %44من �إجمايل �أعداد املوظفني يف القطاع العام ،نتيجة لإقبال الإناث على دخول هذا القطاع ملالئمته مع ظروفهن
االجتماعية ،وبلغ عدد الإناث يف الوظائف القيادية والإ�شرافية  1240موظفة ،بني تقرير النوع االجتماعي والقوانني وال�سيا�سات العامة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا �أن الأردن حاز على ن�سبة عالية فيما يتعلق بتمثيل املر�أة مب�ستويات عالية يف الإدارة الو�سطى يف القطاع
العام.
جدول رقم ( )7الن�سبة املئوية لتوزيع موظفات اخلدمة املدنية للفئتني الأولى والثانية وفق الفئات العمرية للأعوام
(.)2012 – 2010
الفئة العمرية
 60 59-55 54-50 49-45 44-40 39-35 34-30 29-25 24-20ف�أكرث املجموع
ال�سنوات
51
6
17
59
40
51
58
61
54
56
2010

28

2011

59

53

61

2012

53

50

59

41

28

16

5

51

59

52

44
52
61
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 .73منح نظام اخلدمة املدنية لعام  2013املوظف �إجازة �أبوة ،و�ساعة ر�ضاعة للموظفة يوميا ملدة ت�سعة �أ�شهر بعد �إجازة الأمومة ،و�إجازة عند
الإجها�ض ،ورفع الإجازة العر�ضية لوفاة الزوج/الزوجة �إلى � 10أيام ،ون�ص على عدم تكليف املوظفة احلامل القيام بالأعمال اجل�سدية ال�ضارة
ب�صحتها وحملها� ،إال �أن النظام مل ين�ص على توفري دور ح�ضانة لأبناء املوظفني ،وال زالت العالوة العائلية متنح للموظف دون املوظفة ،هذا
و�صدر نظام التعيني على الوظائف القيادية ل�سنة  2013ي�ضمن النزاهة وال�شفافية والعدالة وامل�ساواة يف التعيني يف الوظائف القيادية ما
�سيعزز تواجد الن�ساء يف تلك الوظائف.
 .74بلغ جمموع املوفدين يف بعثات درا�سية داخلية وخارجية  636موفدا عام  ،2012مع تقارب ن�سب الإيفاد بني الذكور  ،%52والإناث .%48
يالحظ �أن عدد املبعوثات داخليا جتاوز �أعداد الذكور فقد �شكلن  %51من جممل املبعوثني ،على خالف البعثات والدورات اخلارجية التي ت�شكل
فيها ن�سبة الإناث ( )%9 ،%16من املبعوثني على التوايل ،وقد يعود ال�سبب الرئي�سي يف هذه الهوة �إلى عوامل تعود للثقافة املجتمعية وظروف
خا�صة �أكرث منها �إلى عوامل �أخرى ،علما ب�أنه ال يوجد ما يحد من �سفر الإناث لغاية اال�ستفادة من هذه املنح ما مل يكن ذلك محددا من قبل
اجلهة املانحة.
جدول رقم ( )8الن�سبة املئوية للموفدات يف بعثات درا�سية ح�سب امل�ؤهل العلمي حتى 2012/12/31
الدرجة العلمية

دبلوم مهني

بكالوريو�س

دبلوم عايل

ماج�ستري

دكتوراه

املجموع

الن�سبة

25

59

52

37

6

48
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 .75تناول محور الأمن الإن�ساين واحلماية االجتماعية يف اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة ( )2017-2013محور املر�أة ذات احلاجات الأ�سا�سية
والتحديات اخلا�صة ،يهدف �إلى ت�أمني اال�ستقرار االجتماعي واالقت�صادي للمر�أة ذات الإعاقة ،و�صو ًال �إلى حالة االعتماد على الذات ،ن�سبة
ذوات الإعاقة ممن مت �إدماجهن يف �سوق العمل  %25عام  ،2011وت�سعى اال�سرتاتيجية لرفعها �إلى ن�سبة  %32يف عام  ،2014حيث �أعد فريق
اخلرباء عدد من امل�شاريع التجديدية لت�سهم يف تطوير واقع املر�أة ذات الإعاقة من خالل بناء قاعدة معلومات كمية دقيقة م�صنفة ح�سب
اجلن�س لال�ستفادة منها عند �إعداد اخلطط وامل�شاريع وال�سيا�سات ،بالإ�ضافة �إلى �إعداد البحوث النوعية املتخ�ص�صة للك�شف عن املهارات
واخلربات املتوفرة لدى ذوي الإعاقة.
 .76كما تتخذ الأونروا لإغاثة وت�شغيل الفل�سطينيني التدابري الالزمة لتحقيق امل�ساوة بني اجلن�سني يف التوظيف واملناف�سة على الوظائف
من خالل عدم التمييز �سواء يف �إعالن الوظائف �أو قبول الطلبات ،ومراعاة التوازن يف حتديد املر�شحني الذين تنطبق عليهم �شروط املقابلة
لإ�شغال الوظيفة؛ مع تف�ضيل توظيف الن�ساء يف حال ت�ساوي كال اجلن�سني يف الكفاءة ،وتراعي املوازنة بني اجلن�سني يف ع�ضوية جلنة املقابـالت
(وقد حتققت جميع هذه االجراءات بن�سبة .)% 100
املادة الثانية ع�شر :ال�صحة
 .77ي�شهد الأردن نقلة نوعية يف جمال الرعاية ال�صحية وزيادة الإنفاق على اخلدمات ال�صحية فقد �شكلت موازنة وزارة ال�صحة  %8من املوازنة
العامة للدولة عام  ،2013ومت ر�صد مبلغ  157.9مليون دينار لدعم برامج خدمات الرعاية ال�صحية الأولية يف موازنة عام 2014؛ منها 73.8
مليون دينار للرعاية ال�صحية للإناث ،ورفعت الوزارة ن�سبة الإنفاق على الرعاية ال�صحية الأولية من  %19عام  2012الى %25.3عام .2013
كما بلغت ن�سبة الأ�سرة يف امل�ست�شفيات � 189.5سرير لكل  100الف فرد ،ومت التو�سع يف عدد املراكز ال�صحية والعيادات التابعة للوزارة املنت�شرة
يف املحافظات من � 1380إلى  .1489وبلغت ن�سبة امل�ؤمنني بنوع من �أنواع الت�أمني ال�صحي  %88لعام  ،2013كما بلغ متو�سط العمر املتوقع عند
الوالدة للإناث � 76.7سنة وللذكور � 72.4سنة ،ومتو�سط عدد �أفراد الأ�سرة  5.4فردا لعام  ،2012وانخف�ضت اخل�صوبة لدى العامالت من الإناث
مما �أدى النخفا�ض معدل االجناب الكلي للمر�أة من  3.8عام � 2009إلى  3.6لعام  2012وذلك ب�سبب ت�أخر �سن الزواج وزيادة ا�ستخدام و�سائل
تنظيم الأ�سرة و�سعي الإناث للح�صول على فر�ص عمل ،ويرتفع هذا املعدل يف البادية �إلى  4.4ويف مخيمات الالجئني  3.7ويف املناطق الريفية
 3.9ويف املناطق احل�ضرية  .3.4وت�سعى خطة عمل احلكومة للأعوام (� )2016-2013إلى خف�ض ن�سبة اخل�صوبة الكلي �إلى .3.4

29

 .78كما مت و�ضع �سيا�سة �شاملة خلدمات الرعاية ال�صحية من خالل  693مركز �صحي فرعي و�أويل و�شامل 47 ،مركز �أمومة وطفولة 37 ،عيادة
طب �أ�سنان و 31م�ست�شفى .كما �أجنزت عدة خطط يف جمال الرعاية ال�صحية الأولية منها :اال�سرتاتيجية الوطنية لل�سكان (،)2020-2000
اخلطة الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ( ،)2012-2008ا�سرتاتيجية تنظيم الأ�سرة لوزارة ال�صحة ( ،)2017-2013واال�سرتاتيجية
الوطنية لل�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة ( )2017-2013وقد ركزت على �أهمية حت�سني بيئة �سيا�سات ال�صحة الإجنابية/تنظيم الأ�سرة،
وزيادة جودة اخلدمات املقدمة ،وتعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص واجلهات غري احلكومية يف هذا املجال ،والتوعية وزيادة الطلب على اخلدمات
يف جمال ال�صحة الإجنابية.
اجلدول رقم ( )9الن�سب املئوية مل�ستخدمات و�سائل تنظيم الأ�سرة مرتبطة مب�ستوى التعليم
و�سائل منع احلمل

امية

ابتدائي

اعدادي

ثانوي

�أعلى من الثانوي

ا�ستعمال �أية و�سيلة

45.6

53.4

60.6

64.7

59.3

�أية و�سائل تقليدية

13.8

16.8

17.1

18.7

20.8

�أية و�سائل حديثة

31.8

36.6

43.5

46.0

38.5

ال ت�ستعمل حالياً

54.4

46.6

39.4

35.3

40.7

امل�صدر :م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام 2012
 ..79هذا وتنت�شر الرعاية ال�صحية املبكرة لل�سيدات ب�شكل تام ،وت�شري البيانات خالل اخلم�س �سنوات ما قبل � 2012أن  %99من ال�سيدات تلقني
رعاية مبكرة من مخت�ص �صحي (طبيب ،ممر�ض �أو قابلة) �أثناء احلمل بطفلهن الأخري ،وتتلقى �أكرث من  8من كل  10ن�ساء رعاية �صحية
خالل يومني بعد الوالدة ،ون�سبة من يح�صلن عليها بعد الوالدة يف الوقت املنا�سب �أعلى بني الن�ساء الريفيات مقارنة باحل�ضريات.
 .80ولتحقيق الهدفني الرابع واخلام�س من الأهداف االمنائية للألفية بتعميم خدمات ال�صحة الإجنابية وخف�ض الوفيات النفا�سية؛ فقد
ت�ضمن برنامج عمل احلكومة جمموعة من الإجراءات التنفيذية يف جمال الرعاية ال�صحية؛ وذلك بتعزيز برامج ال�صحة االجنابية وتنظيم
اال�سرة من خالل توفري خدمات ومعلومات ال�صحة االجنابية /تنظيم اال�سرة ذات اجلودة العالية ل�ضمان الو�صول الى ذروة الفر�صة ال�سكانية
بحلول عام  .2030وللحفاظ على ما مت حتقيقه نفذت وزارة ال�صحة عام  2012ا�سرتاتيجية احلمل الآمن لعام  2011تت�ضمن حتويل احلاالت
ذات االختطار العايل باحلمل وتفعيل الآليات والتغذية الراجعة من امل�ست�شفيات �إلى املراكز ال�صحية والعك�س للتقليل من وفيات الأمهات،
ويتم توزيع ن�شرات للحمل الآمن على املراكز ال�صحية ،وا�ستفادت العديد من الن�ساء يف البلديات والقرى النائية امل�صنفة �ضمن مناطق جيوب
الفقر والفئات الأقل حظاً خالل الأربعة �أ�شهر الأخرية لعام  2013من ن�شاطات التوعية امليدانية حلملة “�صحتنا وراحتنا بتنظيم �أ�سرتنا”
التي ينفذها م�شروع تعزيز تنظيم الأ�سرة من خالل املراكز التابعة لوزارة ال�صحة ،واجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة ،والأونروا،
وعيادات القطاع اخلا�ص ،ا�ستكماال حلملة �سابقة حققت جناحات تهدف لتوعية �أكرب �شريحة ممكنة من الن�ساء حول تنظيم الأ�سرة وو�سائلها
احلديث ،وتعريفهن بالعيادات ومراكز تقدمي خدمات تنظيم الأ�سرة وال�صحة الإجنابية ككل ،و�أهمية املتابعة �أثناء احلمل والوالدة ،واملباعدة
بني الأحمال ،ورفع الوعي بالت�أثري ال�سلبي لزواج الأقارب ،ويتم منح ق�سائم جمانية خلدمات تنظيم الأ�سرة للراغبات با�ستخدام الو�سائل
احلديثة بعد تلقي امل�شورة.
 .81بينت درا�سة م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام � 2012أن ن�سبة اللواتي ي�ستعملن و�سائل تنظيم الأ�سرة تبلغ %61؛ يف احل�ضر ويف مخيمات
الالجئني ،وهي يف الريف  %62والبادية � .%58إن ما يزيد عن  4من كل � 10سيدات ي�ستعملن و�سيلة حديثة ح�صلن عليها من م�صدر عام؛ �سواء
من مركز �صحي حكومي �أو من مراكز رعاية �أمومة وطفولة �أو من امل�ست�شفيات احلكومية ،ون�سبة من ح�صلن عليها من :القطاع اخلا�ص %15
ومن اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�سرة  %11ومن عيادات الأونروا  %10ومن �أطباء االخت�صا�ص � ،%7أكرث من ن�صف ال�سيدات املعقمات
اللواتي ي�شكلن  %54ح�صلن على خدمة التعقيم الأنثوي من م�ست�شفى حكومي ،يف حني �أن الربع ح�صلن على اخلدمة من اخلدمات الطبية،
بالإ�ضافة للولب الذي تقدم خدمته كافة اجلهات .من املعيقات التي تواجه خدمات ال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة النق�ص يف �أعداد طبيبات
�إناث يف املناطق النائية والأقل حظاً.
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 .82ي�سعى الأردن عام  2015للحد من انت�شار فريو�س الإيدز تنفيذا للأهداف االمنائية للألفية ،وحتققت �إجنازات كبرية يف مكافحته �سواء
يف ال�سيطرة على مخاطر انتقال الفريو�س من الأم للطفل �أو احلد من الإ�صابة به �أو الوقاية منه من خالل تنفيذ الربنامج الوطني ملكافحة
الإيدز ( )2013-2004والذي يركز على االجراءات الوقائية؛ خا�صة و�أن  %70من احلاالت تعود لغري �أردنيني �أ�صيبوا به خارج الأردن ،بلغ
عدد احلاالت امل�صابة  1026حالة منها  283حالة لأردنيني ،وترتفع ن�سبة الإ�صابة به بني الذكور يف جميع الفئات العمرية .وحققت اخلطة
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الإيدز ( )2016-2012االجنازات التالية� :إن�شاء نظام للمتابعة والتقييم للربنامج الوطني ملكافحة االيدز،
وتوفري الربامج العالجية والوقائية بدون كلفة مالية ،واملحافظة على معدل انت�شار منخف�ض ،وبناء �شراكة فاعلة مع امل�ؤ�س�سات احلكومية
واملجتمع املدين يف جهود و�أن�شطة املكافحة ،وتنفيذ برامج التعليم وبناء القدرات للكوادر ال�صحية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،و�إنتاج مواد
تعليمية وتدريبية و�أدلة �إر�شادية يف جمال مكافحة االيدز والأمرا�ض املنقولة جن�سيا ،حيث ال توجد حمالت �إعالمية كافية يف جمال مكافحة
املر�ض ،مع �ضرورة التخفيف من حاالت التمييز �ضدهم ،وقد �أن�ش�أت مراكز امل�شورة والفح�ص الطوعي يف املحافظات .حتققت �إجنازات �صحية
كبرية للحد من انت�شار التدرن الرئوي ومكافحة املالريا حيث يعترب الأردن خاليـاً من مر�ض املالريا ،والإ�صابات املكت�شفة تعود لوافدين يتم
ترحيلهم.
 .83بلغت حاالت �سرطان الثدي الأكرث �شيوعا بني الإناث  941حالة عام  2010بن�سبة  %37.1من حاالت �سرطان الإناث ،وما ن�سبته  % 19.8من
ال�سرطانات ،ثم القولون وامل�ستقيم بن�سبة  ،%9وبلغ معدل الإ�صابة بال�سرطان  79.4حالة لكل مئة الف من ال�سكان البالغني (ذكور  74حالة
و�إناث  85.1حالة)� .أطلقت عدة حمالت توعية ت�شجع الك�شف املبكر عن املر�ض ،كان �آخرها عام �“ 2013صحتك �أهم يال نفح�ص” ت�ضمنت
م�سابقة �إعالمية وزعت فيها جوائز على الإعالميني الفائزين ب�أف�ضل موا�ضيع توعية عن �سرطان الثدي ،وقد �أجرت � 4184سيدة فح�ص
ماموغرام ،كما حققت حملة “�إوعدينا تفح�صي” يف عام  2012والتي عمت اململكة جناحا.
جدول رقم (  )10يبني عدد الندوات وعدد ال�سيدات امل�ستفيدات من برامج التوعية ب�سرطان الثدي
ال�سنة

�أجرين فح�ص
�سريري

دربن على الفح�ص
الذاتي

عدد الندوات
التثقيفية

عدد احل�ضور للندوات

حولن لفح�ص
ماموغرام

2011

51753

50926

5602

54145

4571

2012

57756

59957

6435

61359

5067

(امل�صدر :وزارة ال�صحة)
� .84أ�صدرت احلكومة الأردنية نظام املركز الوطني للعناية ب�صحة املر�أة ل�سنة  ،2011ومبوجبه �أن�شئ املركز الوطني للعناية ب�صحة املر�أة يف
الطفيلة بهدف تقدمي اخلدمات املتخ�ص�صة للعناية ب�صحة املر�أة من خالل تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية والتوعية ب�أهمية العناية ب�صحة
املر�أة ودورها يف بناء املجتمع ،و�إجراء البحوث والدرا�سات وعقد امل�ؤمترات والندوات العلمية املتخ�ص�صة ،والتن�سيق مع مختلف امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة املحلية والدولية ،و�أن�شئ ق�سم تابع ملديرية �صحة املر�أة والطفل يف وزارة ال�صحة يعنى بالوقاية واحلماية من العنف
املنزيل والك�شف املبكر عن حاالت العنف �ضد املر�أة والطفل ،و�أعدت �أدلة �إر�شادية وتدريبية ومت تدريب الكوادر ال�صحية على اكت�شاف احلاالت
وحتويلها والتعامل معها ،و�أعِ د منوذج خا�ص للتبليغ والإحالة حلاالت العنف املنزيل.
 .85تقدم وزارة ال�صحة اخلدمات ال�صحية والعالجية الت�أهيلية للم�سنني؛ ب�شمولهم يف التامني ال�صحي ،وتب�سيط �إجراءات مراجعتهم
للم�ست�شفيات ،وتعقد دورات تدريبية لكوادر الوزارة حول �أ�س�س التعامل معهم ،وا�ستحدث الوزارة ق�سم خا�ص لرعاية امل�سنني ،كما وافق جمل�س
الوزراء على ت�شكيل جلنة متابعة اال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن يف  .2012/10/18و�أطلقت مبادرة “م�سنني بال حدود” يف بداية
 2014بهدف �إ�شغال وقت امل�سنني من خالل عدة برامج لتح�سني الذاكرة ،والو�ضع ال�صحي والنف�سي واالجتماعي والروحي والتغذوي ،وكيفية
ت�أخري ال�شيخوخة واحلفاظ على القدرات العقلية واجل�سدية ،وتركز املبادرة على تعزيز برنامج خدمة املجتمع املحلي يف امل�ؤ�س�سات والوزارات
بدمج املتقاعدين منهم يف امل�ؤ�س�سات كعمل تطوعي ،وخلق مدار�س وجامعات جمتمعية تركز على تعزيز برنامج خدمة املجتمع املحلي يف املراكز
ال�صحية وامل�ست�شفيات ،وا�ستثمار طاقة امل�سنني ٌ
كل ح�سب اخت�صا�صه ،وو�ضع برامج تهيئة ملرحلة التقاعد ،وتقدمي اخلدمات التمري�ضية
املنزلية للم�سنني غري القادرين بالتن�سيق مع اجلامعات وخا�صة كليات التمري�ض ،وتنفيذ برامج لدمج امل�سنني يف املجتمع ،وكانت قد �أطلقت
مبادرة كفالة امل�سن باملال والوقت ،كما �أن هناك مبادرات للمجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ووزارة ال�صحة وجهات �أخرى لتعزيز خدمات الرعاية
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ال�صحية والنف�سية لكبار ال�سن ،وم�شروعاً لوزارة ال�صحة بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية لت�أ�سي�س عدد من املراكز ال�صديقة لكبار ال�سن،
وتقدم الرعاية على نفقة وزارة التنمية االجتماعية يف دور رعاية امل�سنني وكما تنتهج الوزارة �سيا�سة �شراء اخلدمات.
 .86حول �س�ؤال جلنة االتفاقية رقم ( )45و( )46عن عدم وجود قانون حلماية ذوات االعاقة ذهنيا من التعقيم الق�سري؛ فقد ن�ص قانون
العقوبات على عقوبة ال تقل عن � 10سنوات لكل فعل على ج�سم الإن�سان ي�ؤدي �إلى برت ع�ضو �أو ت�سبب يف �إحداث عاهة دائمة ،وكفل قانون
ال�صحة العامة احلق للأ�شخا�ص -مبا فيهم ذوي الإعاقة -باملوافقة الكاملة على �إجراء �أي عالج طبي �أو تدخل جراحي يقدم لهم ،وت�ؤخذ
موافقة ويل الأمر �أو الو�صي يف حال عدم �إدراك ال�شخ�ص ،وو�ضع الد�ستور الطبي الأطباء حتت طائلة امل�س�ؤولية القانونية؛ حال وقوع خط�أ
طبي ي�ؤثر على �سالمة ال�شخ�ص .كما يتبنى املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني �سيا�سات يكون لذوي الإعاقة ومنظماتهم فيها دور
فاعل فيها ،يكفل لهم احلماية املدنية واجلنائية ل�سالمة اجل�سد ،وي�ساهم ب�ضمان تبني �شركائه من الوزارات وامل�ؤ�س�سات منوذج الدعم على
اتخاذ القرار لذوي الإعاقة الذهنية �أو النف�سية مبا يكفل حقهم يف االختيار وتقرير م�صريهم يف املمار�سات الطبية العالجية.
 .87نفذت جلنة املر�أة ذات الإعاقة يف املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�شخا�ص املعوقني ور�ش للتوعية باتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  -والتي
�صادقت عليها اململكة ،ومتكني ذات الإعاقة من احل�صول على حقوقها ،وعُقدت  31ور�شة منذ عام  2012ا�ستهدفت � 455أ�سر ًة لذوات الإعاقة
الذهنية وم�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة ،ومحا�ضرات حول ا�ستئ�صال �أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية� ،إلى جانب �إر�شاد الأ�سر بهدف جت ّنب
ا�ستئ�صال الأرحام ،بالإ�ضافة لور�ش ركزت على جترمي ا�ستئ�صال الأرحام ا�ستهدفت نقابة الأطباء ،و�صانعي القرار ،ورجال الدين والنا�شطني
بق�ضايا الإعاقة يف جميع محافظات اململكة ،وقد �صدرت فتوى عن جمل�س الإفتاء والبحوث والدرا�سات الإ�سالمية بالقرار رقم 2014/194
تق�ضي بتحرمي وجترمي ا�ستئ�صال �أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية وم�س�ؤولية املجتمع جتاههن ،و�سيتم العمل على تفعيل هذه الفتوى
بالن�ص على عقوبة ملخالفتها ،ويجري العمل على تعديل القانون حلماية ذوي الإعاقة من العنف والن�ساء ذوات الإعاقة من التعقيم الق�سري.
� .88أُعد دليل �إجرائي متكامل عام  2011للك�شف والتدخل املبكر وت�شخي�ص الإعاقة ومت تدريب مقدمي اخلدمات ال�صحية يف مراكز الأمومة
والطفولة على ا�ستخدامه ،مع متكني ذوي الإعاقة من احل�صول على خدمات ال�صحة الإجنابية ال�شاملة وتوفري الدعم الطبي وتنفيذ برامج
التوعية للمراهقني واملتزوجني حديثاً ،وقد طورت وزارة ال�صحة بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية ومنظمات املجتمع املدين العاملة يف
جمال ال�صحة النف�سية ومب�شاركة ن�سبية لذوي الإعاقة �سيا�سة وطنية تتعلق بال�صحة النف�سية والعالج النف�سي؛ تهدف �إلى تبني فل�سفة �أكرث
�شمولي ًة تعتمد مبادئ حقوق الإن�سان وم�شاركة ذوي الإعاقة يف عمليات �صنع القرار ،كما عُني ذو �إعاقة ع�ضواً يف جمل�س الأعيان ،ويف جمال
االهتمام مبتطلبات التنمية االجتماعية لذوي الإعاقة بلغ عدد الربامج التثقيفية  270برناجماً ،ومن مت ت�أهيلهم ج�سمانيا مبعدات و�أجهزة
طبية بتمويل من �صندوق املعونة الوطنية � 585شخ�صا.
 .89وحول تو�صية جلنة االتفاقية رقم ()40؛ ففي القانون يعترب الإجها�ض لأ�سباب طبية قانونيا ،وغري مقبول دينيا واجتماعيا يف غري
هذه احلاالت؛ وذلك حفاظا على حق اجلنني يف احلياة ،رغم جلوء املغت�صبات خا�صة يف حاالت ال�سفاح للإجها�ض غري الآمن ،مما ي�ستدعي
املراجعة يف هذا املجال ،والبحث يف �شرعيته يف الأيام الأولى للحمل .يتم و�ضع الأطفال غري ال�شرعيني بعد الوالدة يف مالجئ تابعة لوزارة
التنمية االجتماعية ،وبح�سب قانون الأحوال املدنية يتم تزودهم ب�أ�سماء جديدة يختارها �أمني املكتب ،وال يذكر ا�سم الأب �أو الأم �أو كليهما معا
يف �سجل الوالدة؛ �إال بناء على طلب خطي منهما� ،أو من �أي منهما ،م�ؤيداً بحكم ق�ضائي قطعي ،بحيث يذكر ا�سم الوالدة ،ويختار �أمني املكتب
ا�سم منتحل للأب ،و�إذا مل ي�صرح باال�سم احلقيقي لوالدي املولود غري ال�شرعي قبل ت�سجيل واقعة الوالدة؛ فللوالدين �أو �أحدهما الإقرار �أمام
�أمني املكتب بن�سب املولود �إليه مبوجب ت�صريح خطي م�ؤيداً بحكم ق�ضائي ،ويحظر على �أمني املكتب ذكر ا�سم الوالد �أو الوالدة �أو كليهما حتى
لو طلب اليه ذلك؛ �إذا كان الوالدان من املحارم �أو كانت الوالدة متزوجة واملولود من غري زوجها.
 .90تقدم الأونروا اخلدمات ال�صحية املجانية لالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لديها يف الأردن والبالغ عددهم  2,110,114عام  ،2012والرعاية
ال�صحية الأولية؛ من خالل املراكز ال�صحية للتجمعات الفل�سطينية؛ خارج املخيمات  13مركزا وبداخلها  12مركزا ،كما تقدم اخلدمات
ال�صحية العالجية باملجان وت�شمل؛ عيادات الطب العام واالخت�صا�ص ومختربات و�أ�شعة و�أ�سنان واملعاجلة الفيزيائية ،واخلدمات الوقائية قبل
الإخ�صاب ،وللحامل مبجرد احلمل حتى الوالدة وما بعد احلمل يف كل املراكز ال�صحية ،والتحري عن احلمل اخلطر ،ورعاية �صحة الطفل من
(� )5-0سنوات ،ومراقبة منوه و�إعطاء املطاعيم والتدخل العالجي عند اللزوم .مت ت�سجيل  25,857حامل عام  2012لرعاية احلمل يف عيادات
الوكالة  %74منهن يف الأ�شهر الثالث الأولى من احلمل ،وكان معدل الزيارات للحوامل  5.4زيارة من بدء احلمل وحتى الوالدة ،ون�سبة تطعيم
احلوامل للكزاز ،%99.7وتتم  %100من الوالدات ب�إ�شراف �صحي و %99.9من الوالدات حدثت يف م�ؤ�س�سة �صحية ،كما يتم التحري عن �أمرا�ض
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م�ضاعفات احلمل كال�سكري وال�ضغط وفقر الدم من خالل برنامج �شامل مدمج يف الرعاية ال�صحية ،ويتم التدخل ح�سب كل حالة بالعالج
املنا�سب ،وت�سعى الأونروا لتغطية كافة الوالدات يف امل�ست�شفيات مبوجب اتفاقية مع وزارة ال�صحة ،تلقت  %90.5من احلوامل امل�سجالت خدمة
رعاية ما بعد الوالدة يف عام  ،2012وتقدم خدمات تنظيم الأ�سرة �ضمن وحدة �صحة الأ�سرة من خالل؛ رفع الوعي لدى الأ�سر حول تنظيم
الأ�سرة ،والإر�شاد ال�صحي قبل احلمل وبعده للرجال والن�ساء ،وبلغ عدد متلقيات خدمة تنظيم الأ�سرة � 39,612سيدة منتظمة اال�ستفادة� ،أما
ن�سبة ا�ستعمال و�سائل تنظيم الأ�سرة والتي تقدم باملجان فقد كانت :اللولب  ،%38وحبوب الهرمونات  ،%33والواقي الذكري  ،%25وتعقيم
ذكري  %1وهرمونات حقن  .%3بلغ معدل حجم الأ�سرة الالجئة يف الأردن  5.5عام  ،2012ومعدل وفيات االطفال  22.6لكل الف طفل حي،
ومعدل وفيات الأمهات  22.4وفاة لكل مئة الف والدة.
 .91تقدم منظمات املجتمع املدين بالتعاون مع الهيئات الدولية واملنظمات املانحة خدمة الرعاية ال�صحية لالجئات ال�سوريات يف مخيم
الزعرتي لالجئني ال�سوريني ،افتتحت ثالث عيادات طبية لتقدمي خدمات ال�صحة الإجنابية ت�شمل رعاية احلامل ما قبل و�أثناء احلمل
وما بعده ومرحلة الوالدة وتنظيم الأ�سرة ومعاجلة الأمرا�ض الن�سائية والتثقيف ال�صحي ،وحتويل احلاالت امل�ستع�صية للم�ست�شفيات .ويف
مخيمات� :سايرب�ستي ،حدائق امللك عبد اهلل ،والأردين الإماراتي؛ تقدم خدمات الرعاية ال�صحية الإجنابية ال�شاملة للن�ساء يف املخيمات� ،أما
الوالدة فيتم حتويلها للعيادات �أو امل�ست�شفيات ،تتولى م�ؤ�س�سة نور احل�سني التوعية بال�صحة الإجنابية وتنظيم الأ�سرة ومخاطر الزواج املبكر
والأمرا�ض املنقولة جن�سيا وغريها من املوا�ضيع ،كما تقوم منظمات املجتمع املدين من خالل عياداتها ال�صحية الإجنابية ال�شاملة املتنقلة
منها �أو الثابتة يف مدن وقرى اململكة با�ستقبال احلاالت لالجئني ال�سوريني وللأردنيني يف جمال رعاية الأمومة والطفولة وال�صحة الإجنابية
للمر�أة قبل و�أثناء احلمل والوالدة والنفا�س ،ومعاجلة احلاالت �أو حتويلها عند اللزوم للم�ست�شفيات احلكومية ،وتوفري كافة و�سائل تنظيم
الأ�سرة ح�سب الرغبة بعد التوعية مبيزة كل و�سيلة.
� .92شكلت جلنة «ال�صحة الإجنابية لالجئات ال�سوريات» ت�ضم ممثلني عن وزارة ال�صحة وكافة املنظمات العاملة يف جمال ال�صحة الإجنابية
لتن�سيق اخلدمات املقدمة ،ينبثق عنها جلنة تعنى بال�صحة الإجنابية يف مخيم الزعرتي ،حيث يتم التعرف ومتابعة احلاالت واحلاجات
والأولويات ،كما �شكلت وزارة ال�صحة جلنة لتن�سيق وحت�سني اخلدمات والتزويد بالكوادر ال�صحية لالجئني يف محافظات ال�شمال ،ولغايات
تقدمي خدمات الأمومة والطفولة يف مخيم الزعرتي ،توفر اخلدمة لالجئات يف كافة مراكز الوزارة ال�صحية مبا فيها حمالت املطاعيم
خا�صة �شلل الأطفال .وللتوعية بال�صحة الإجنابية تعقد دورات وور�ش لكوادر املنظمات غري احلكومية التي تقدم خدمات الرعاية ال�صحية
ويتم تزويدها باملواد التثقيفية والتوعوية بال�صحة الإجنابية ،وت�ستقبل وزارة ال�صحة احلاالت املحولة من مراكز الرعاية ال�صحية الإجنابية
املختلفة ،وتخ�ضع  %100من الوالدات للإ�شراف الطبي ،حيث مل ت�سجل �أية حالة وفاة بني الالجئات ال�سوريات داخل املخيمات.
املادة الثالثة ع�شر :الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف املجاالت الأخرى للحياة االقت�صادية واالجتماعية
 .93يعر�ض على جمل�س الأمة �إجراء تعديل على قانوين التقاعد املدين والع�سكري منها ال�سماح للموظفة الأرملة اخلا�ضعة للتقاعد اجلمع
بني راتبها التقاعدي وما ي�ستحق لها من تقاعد زوجها وغريها من املواد ،ووفقا لأحكام قانون ال�ضمان االجتماعي لعام  2014ف�إن راتب املر�أة
املتوفاة �سواء توفيت وهي �صاحبة راتب تقاعدي �أو ح�صلت الوفاة وهي م�شرتكة على ر�أ�س عملها يورث كام ً
ال مل�ستحقيه كما راتب ال ًّرجل ،مبن
فيهم زوجها يف حال عجزه وعدم عمله ،وي�ؤول كام ً
ال �إلى �أبنائها ووالديها يف حال عدم ا�ستحقاق الزوج لن�صيب منه ،و�أتاح للأرملة اجلمع
بني ن�صيبها كام ً
ال من راتب التقاعد �أو االعتالل الذي ي�ؤول �إليها من زوجها وبني �أجرها من العمل واجلمع بني ن�صيبها من رواتب التقاعد
واالعتالل الذي ي�ؤول �إليها من والديها و�أبنائها ،ويحق لالبنة التي تتقا�ضى راتباً تقاعدياً �أو راتب اعتالل اجلمع بني هذا الراتب ون�صيبها
من رواتب التقاعد �أو االعتالل التي ت�ؤول �إليها من والديها ،وي�ستمر �صرف احل�صة املرتتبة للأنثى ب�صفتها م�ستحقة يف حال عدم عملها
�أو زواجها ،وب�صرف النظر عن عُمرها ،بالإ�ضافة �إلى منح الوالدة ن�صيبها من ولدها املتويف دون �أي �شروط .ون�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية
امل�ؤقت لعام  2010على �إن�شاء �صندوق ت�سليف النفقة املحكوم بها عند تعذر حت�صيلها خا�صة للأرامل واملطلقات �إال �أنه مل ت�صدر الأنظمة
الالزمة لتفعيل �أحكام ال�صندوق.
 .94تقوم عدة جهات بجهود مكثفة لدعم الن�ساء الأ�شد فقرا واملعيالت لأ�سرهن و�أولت احلكومة اهتماماً كبرياً بتمويل امل�شاريع ال�صغرية
وامليكروية واملتو�سطة لتخدم فئة ال�سكان الفقراء والطبقة الو�سطى �ساهمت يف خف�ض ن�سبة الفقر من � %18.6إلى  %14.4لعام  ،2010وح�صلت
الن�ساء على  %19.6من �إجمايل عدد القرو�ض الزراعية املمنوحة والتي متثل  %12من �إجمايل قيمة القرو�ض ،ونفذ م�شروع ت�سهيالت �ضمان
القرو�ض بقيمة  250مليون دوالر لت�شجيع البنوك على متويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ذات اجلدارة االئتمانية ،ودعم امل�شاريع التي تخلق
فر�ص عمل يف املحافظات وتعزيز ملكية الن�ساء لتلك امل�شاريع.
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� .95ساهمت عدة جهات بتذليل املعوقات التي حتد من قدرات و�إمكانيات م�شاركة الن�ساء يف عملية الإنتاج والعمل:
�.95أ .ت�شكل الإناث ن�سبة  %60من �إجمايل عدد �أرباب الأ�سر املنتفعة من �صندوق املعونة الوطنية معظمهن يف مناطق الريف والبادية
وتنتفع من املعونات املالية ال�شهرية ،كما و�سع قاعدة اال�ستهداف ونطاق ال�شمول للن�ساء يف برامج املعونات املالية املختلفة عام ،2012
ومت زيادة عدد الفئات الرئي�سة امل�ستهدفة واخلا�صة بالن�ساء لت�صبح خم�س فئات :فئة �أرامل الأ�سر �أم الأيتام ،املر�أة التي ال معيل لها
ولأ�سرتها ،املطلقات و�أبنا�ؤهن وفئة �أ�سر الغائبني واملفقودين ،وبلغ حجم الإنفاق املخ�ص�ص للإناث  39مليون دينار عام � 2012سريتفع
لنحو  42مليون دينار عام  ،2016و�أعيد تعريف دخل الأ�سر التي تعيلها املر�أة فقط؛ فال يعترب الدخل ال�شهري لربة الأ�سرة من العمل
الذي يقل عن  150دينار دخ ً
ال للأ�سرة ،وال املردود املادي املت�أتي من ممار�سة املر�أة لأي من احلرف اليدوية �أو الأعمال الإنتاجية
املنزلية ،وبالتايل ال ت�أثري لهذا الدخل على املعونة امل�ستحقة ،ويعتمد ن�سبة ال تتجاوز  %40من دخل الأرملة العاملة كدخل للأ�سرة يف
القطاعات احلكومية وغري احلكومية.
.95ب .يوفر �صندوق املر�أة من خالل فروعه املنت�شرة يف �أنحاء اململكة متويل وتو�سيع امل�شاريع ال�صغرية والو�صول للمحتاجني يف
املناطق الأقل حظا ،وت�شكل الن�ساء  %97من املنتفعني ،كما يوفر اخلدمات غري املالية كالفر�ص التعليمية ،تطوير الأعمال ،اخلدمات
االجتماعية وبناء القدرات ،التدريب وبرامج التحفيز والت�أمني الذي ي�شمل جميع التمويالت الدائمة واملو�سمية.
.95ج .يقدم ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية القرو�ض الدوارة بفوائد ب�سيطة وفرتات �سداد مريحة للجمعيات الن�سائية
وللريفيات لعمل م�شاريع �أ�سرية منتجة ،بلغت ن�سبتها  %65من �إجمايل عدد القرو�ض للفرتة  ،2013-2011مع تدريب وبناء قدرات
املقرت�ضات على املهارات الالزمة لإدارة امل�شاريع الإنتاجية وما يتعلق بالت�سويق والتعبئة والتغليف واملحا�سبة والتحفيز على ابتكار
�أفكار مل�شاريع جديدة غري تقليدية ومناف�سة ،بلغت ن�سبة قيمة القرو�ض للريفيات  %58من �إجمايل قيمة القرو�ض.
.95د .ي�ساهم البنك الوطني لتمويل امل�شاريع ال�صغرية يف �إجناح اال�سرتاتيجية الوطنية للحد من م�شكلتي الفقر والبطالة من
خالل زيادة �إنتاجية �أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية خا�صة الن�ساء ،وحت�سني م�ستوى معي�شتهن ،بتوفري خدمات مالية م�ستدامة تلبي
االحتياجات للم�شاريع املايكروية وال�صغرية ،ومينح قرو�ضاً دون �ضمانات �أو كفاالت ،ويويل الن�ساء عناي ًة خا�ص ًة لي�ساهمن يف التنمية،
ن�سبة املقرت�ضات  %88ومنحت  %60من القرو�ض خارج العا�صمة للو�صول �إلى �أكرب �شريحة من املواطنني امل�ستهدفني ،بالإ�ضافة
ملجموعة من اخلدمات الأخرى التي متكنهم من احل�صول على فر�ص �أكرب لت�سويق منتجاتهم ورفدهم باملهارات التدريبية الالزمة
لإدارة �أعمالهم� ،سيطلق البنك مبادرة جديدة لتدريب  100الف �شاب و�شابة مبجاالت التمكني والريادة ومكافحة الفقر.
.95هـ .منح �صندوق التنمية والت�شغيل قرو�ضاً بقيمة  24مليون دينار عام  ،2013وفرت �أكرث من � 8آالف فر�صة عمل وبن�سبة زياده
يف قيمة الإقرا�ض بلغت  %32مقارنة مع عام  2012نتيجة انتهاج ال�صندوق �سيا�سة العمل امليداين وتلم�س احتياجات املواطنني يف
املحافظات البعيدة ومناطق البادية وجيوب الفقر لال�ستفادة من الربامج التمويلية املتخ�ص�صة للحد من م�شكلتي الفقر والبطالة،
لل�صندوق دور بتمكني الفئات امل�ستهدفة من احل�صول على التمويل الالزم لإقامة م�شاريع �إنتاجية �صغرية ومتو�سطة؛ لتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف القطاعات ال�سياحية واحلرفية والتجارية واخلدمية وم�شاريع الطاقة البديلة وت�صنيع املنتجات الغذائية وامل�شاريع
االنتاجية اخلا�صة باجلمعيات اخلريية والتعاونية وم�شاريع متكني املر�أة ،ما مت اجنازه لعام  2013زاد عما هو مخطط له بن�سبة ،%104
فقد ح�صلت مناطق الريف والبادية على  %48من �إجمايل القرو�ض ،ن�سبة الإناث جتاوزت  %50من �إجمايل عدد امل�ستفيدين ،وقرو�ض
محافظة العا�صمة مل تتجاوز ن�سبتها %21لتوفري حوافز للم�شاريع املمولة خارج العا�صمة� ،أ�سعار مرابحة ال�صندوق ب�سيطة ترتاوح
بني � %5-3سنويا ،مع قبول بدائل متعددة لل�ضمانات لتمويل كافة الفئات امل�ستهدفة دون ا�ستثناء.
.95و .متنح م�ؤ�س�سة الإقرا�ض الزراعي القرو�ض لدعم الزراعة وتنميتها وتطويرها ،ت�ضمنت برامج وخطط امل�ؤ�س�سة متويل م�شاريع
متخ�ص�صة موجهة للن�ساء تهدف �إلى مكافحة الفقر والبطالة يف الريف والبادية ،بلغت ن�سبة عدد القرو�ض املمنوحة للن�ساء (،%37
 )%33 ،%33 ،%33على التوايل من �إجمايل عدد القرو�ض خالل ال�سنوات ( ،)2013–2010وكانت ن�سبة عدد القرو�ض املمنوحة للن�ساء
الريفيات من �إجمايل القرو�ض للم�شاريع املختلفة كالتايل� :إدارة امل�صادر الزراعية املرحلة الثانية يف محافظات اجلنوب لتفعيل دور
املر�أة يف تنويع م�صادر دخل الأ�سرة بن�سبة  %83حتى عام  .2013م�شروع القرو�ض ال�صغرية لتنفيذ م�شاريع �أ�سرية �صغرية مدرة للدخل
بن�سبة %56؛ ا�ستمر امل�شروع حتى عام � 2013ضمن �إجراءات مي�سرة لإ�شراك املر�أة بالعمل الزراعي .م�شروع القرى ال�صحية بالتعاون مع
وزارة ال�صحة لتمكني املر�أة اقت�صاديا واجتماعيا عن طريق منح القرو�ض الزراعية وخا�صة للأ�سر التي تر�أ�سها الن�ساء ،و�إيجاد م�شاريع
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�صغرية مدّرة للدخل بن�سبة  %46حتى عام  .2013وم�شروع الت�سميد بالري ( )2014-2011لتمويل امل�شاريع الزراعية للمحافظة على
البيئة وحت�سني الإنتاج الزراعي نوعاً وكماً برفـع كفـاءة ا�ستخـدام ميـاه الري والأ�سمـدة وتدريب املزارعني على اال�ستخدام الأمثل لها
بن�سبة  ،%9وم�شروع �إدارة امل�صادر الزراعية حلو�ض نهر الريموك بن�سبة .%55
.95ز .تعمل م�ؤ�س�سة نهر الأردن على متكني الن�ساء يف املناطق النائية والفقرية والأقل حظاً ،وتلتزم ب�إدماج الن�ساء اجتماعيا
واقت�صاديا يف املبادرات التنموية التي تنفذها ،وخلق فر�ص اقت�صادية لال�ستفادة من قدراتهن كم�صدر �إ�ضايف للدخل ب�إن�شاء م�شاريع
ل�صاحلهن ،والتدريب وبناء القدرات وتوفري الو�صول �إلى املعلومات واملوارد املالية ،وخ�ص�صت �صناديق ملنظمات اﻤﻟﺠمتع املحلي التي
تديرها الن�ساء ليتم ّكن من ت�أ�سي�س م�شاريع مدرة للدخل ،وتخ�صي�ص �صناديق القرو�ض املتجددة لرائدات الأعمال� ،أطلقت امل�ؤ�س�سة
وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة بنهاية عام  2013م�شروع التمكني االقت�صادي للمر�أة يف محافظة املفرق التي ت�ضم �أكرث الن�ساء فقراً بن�سبة
 ،%22كما �أن معدالت الفقر مرتفعة جداً خا�صة �ضمن العائالت التي تر�أ�سها الن�ساء ،و�أن�ش�أت امل�ؤ�س�سة وحدة مواجهة العنف �ضد املر�أة
والتي توفر خدمات الرعاية النف�سية واالجتماعية للمعنفات.
 .96ي�سهم برنامج الإغاثة واخلدمات االجتماعية يف الأونروا يف التخفيف من حدة الفقر املدقع وتعزيز الأمن الغذائي ملجتمع الالجئني
الفل�سطينيني ،حيث يعمل برنامج �شبكة الأمان االجتماعي على تقدمي الدعم الغذائي والنقدي ،بلغ عدد الأ�سر امل�ستفيدة من الربنامج
عام  2013حوايل � 11.875أ�سرة فقرية %35 ،من �أرباب هذه الأ�سر ن�ساء ،ويف عام  2010عدّلت الأونروا �آلية التقييم التي تعتمدها لتحديد
اال�ستحقاق ل�شبكة الأمان االجتماعي بحيث ي�ستهدف الربنامج العائالت التي تعي�ش حتت خط الفقر املدقع دون متييز �آخذة بعني االعتبار
العمر ومراعاة النوع االجتماعي .ولتمكني املر�أة يتم العمل من خالل نظام التعامل مع العنف املبني على النوع االجتماعي ،حيث مت تدريب
كوادر ق�سم الإغاثة واخلدمات االجتماعية وق�سم التعليم وال�صحة بالتعامل مع احلاالت وحتويلها �إلى �أق�سام الأونروا املختلفة والهيئات
ال�شريكة ،كما عاجلت الأونروا ق�ضية اخلالف بني الزوجني يف تلقي الدعم املادي والعيني من ق�سم الإغاثة بحيث ت�ستطيع املر�أة تلقيها �إذا
تقدمت ب�شكوى لق�سم الإغاثة تفيد ب�أن الزوج ال ينفقها على �أبنائه ،وقدمت الأونروا برنامج “القرو�ض ال�صغرية “ الذي قدم  3683قر�ضا
�صغرياً لتمكني املر�أة اقت�صادياً ،وميتاز الربنامج بعدم ا�شرتاطه على املر�أة تقدمي كفيل ذكر.
� .97أ�س�س جتمع جلان املر�أة الوطني عام “ 2010مركز تنمية املر�أة” لتمكني الن�ساء الأقل حظا من الالجئني العراقيني وال�سوريني والأردنيني،
وتقدمي امل�ساعدة لأكرب عدد من الن�ساء مبختلف املجاالت املهنية واالجتماعية وال�صحية والنف�سية ،وحت�سني امل�ستوى املعي�شي بالعمل على
توفري الو�سائل والأدوات املنا�سبة ،والتدريب املهني ،وتقدمي القرو�ض للن�ساء والفتيات لتمكينهن من احل�صول على فر�ص عمل �أو �إقامة
امل�شاريع ،بالإ�ضافة ملا يقوم به املركز من توعية ،تثقيف ،تعليم ،متكني ذاتي ،وتقدمي اال�ست�شارات.
 .98ت�شارك الن�ساء بكافة الأن�شطة الريا�ضية ،فقد حققت كرة القدم الن�سوية قفزة نوعية ،وتقدم املنتخب الوطني للن�ساء على الئحة ت�صنيف
املنتخبات ال�صادرة عن االحتاد الدويل (فيفا) وعددهن  23العبة ،فزن بلقب بطولة ك�أ�س العرب الأولى “الطريق �إلى �أملانيا” ،وي�شارك املنتخب
بنهائيات ك�أ�س �أ�سيا ،ويوا�صل الكادر التدريبي متابعته للوقوف على جاهزية الالعبات لإعداد املنتخب ودعمه للظهور يف النهائيات ب�صورة
جيدة ،كما منحت الفيفا الأردن ا�ست�ضافة الن�سخة ال�ساد�سة من مونديال نهائيات ك�أ�س العامل لل�سيدات حتت  17لعام  ،2016مما مينح م�سرية
الكرة الن�سوية دفعة للأمام ،و�إطالق موجة �إيجابية لتطوير قطاع كرة القدم الن�سوية وخا�صة النا�شئات� ،أبدت كل م�ؤ�س�سات الدولة ا�ستعدادها
لتقدمي الدعم لهذا احلدث ،ي�أتي ذلك بعد حتقيق الهدف الأول املتمثل يف الت�أهيل لنهائيات ك�أ�س �أ�سيا ونهائيات ال�صني ومن ثم بلوغ امللحق
العاملي ،وكان �أول املنتخبات العربية التي حتقق اجنازاً يف ت�صفيات املونديال ،وي�شارك منتخب كرة اليد لل�سيدات يف البطولة اال�سيوية لعام
 2014وللدورة العربية يف عام  ،2015و�شاركت فرق كرة ال�سلة لل�سيدات يف بطوالت على امل�ستوى املحلي والإقليمي ،وحققن ميداليات ذهبية
على امل�ستوى االقليمي يف املبارزة.
املادة الرابعة ع�شر :املر�أة الريفية
 .99قامت وزارة الزراعة بخطوات �إيجابية نحو تعزيز دور املر�أة الريفية يف التنمية ،واعتمدت لتحقيق هذا الهدف محورين؛ الأول عقد دورات
تدريبية على املهارات الإنتاجية و�أهمية دور املر�أة يف التنمية؛ �أهمها دورات يف الإدارة والت�سويق واملحا�سبة وكيفية التعامل مع التكنولوجيا يف
�إدارة امل�شاريع .ارتفعت ن�سبة من ح�صلن على تدريب يف املجاالت الزراعية لت�صبح مقاربة لن�سبة الرجال .واملحور الثاين حت�سني ظروف املر�أة
االقت�صادية واالجتماعية� ،أما اخلطوات الإيجابية لتحقيق املحورين فكانت .1 :و�ضع برنامج املبادرات املجتمعية يف القرى ال�صحية الذي
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يعمل يف املناطق النائية وجيوب الفقر ،حيث مت عقد  15دورة حرفية يف جماالت مختلفة .2 .زيادة م�شاركة الن�ساء بن�سبة  %25يف مواقع �صنع
القرار يف املجال�س القروية واجلمعيات التعاونية .3 .زيادة الربامج الثقافية الإعالمية الإر�شادية املوجهة للمر�أة الريفية عن دورها يف الأ�سرة
واملجتمع ،وعن حقوقها ،و�إدراج ق�ضايا النوع االجتماعي يف املقررات الزراعية وبرامج محو الأمية .4 .مت تغطية  %80من الن�ساء الريفيات يف
دورات رفع الكفاءة واملوا�ضيع التنموية ومتكني املر�أة ومهارات االت�صال والت�شبيك.
 .100و�ضعت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية ا�سرتاتيجية �إدراج ق�ضايا النوع االجتماعي يف �سيا�سات وم�شروعات
وبرامج الوزارة ،ويف التنمية الريفية ،وجتديد الإجراءات والأن�شطة للحد من امل�شكالت التي تواجه الن�ساء يف الزراعة وزيادة م�شاركتهن
االقت�صادية ،حيث يبلغ معدل البطالة يف الريف للإناث  %24.2يف عام  .2013حتوز الن�ساء يف الريف على  %3من الأرا�ضي الزراعية ب�سبب
عدم توفر املوارد املالية الالزمة ل�شراء الأر�ض ،ون�سبة ملكية الن�ساء للما�شية  %12وللدواجن  %8وللمعدات الزراعية  .%5نفذت وزارة الزراعة
م�شاريع وجهت للن�ساء الريفيات كم�شروع احلديقة املنزلية ،وم�شروع زيادة دخل الأ�سرة الريفية الفقرية ووحدة الأمن الغذائي ،ور�صد 5.7
مليون دينار لربنامج مكافحة الفقر يف موازنة عام  2014بزيادة ن�صف مليون دينار عن عام  ،2013ومت زيادة مخ�ص�صات �إن�شاء م�ساكن الأ�سر
الفقرية لتبلغ  1.5مليون دينار ،ورفع عدد الأ�سر امل�ستفيدة �إلى � 120أ�سرة مقارنة بنحو � 100أ�سرة يف عام .2013
 .101مت التو�سع يف خدمات التنمية االجتماعية ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف توفريها ،ففي عام  2011زاد عدد اجلمعيات اخلريية
التي مت ت�أهيلها يف املناطق الفقرية �إلى  85جمعية ،وعدد الأفراد والأ�سر التي مت تقلي�ص فجوة الفقر لهم نحو � 85970أ�سرة ،ون�سبة الإناث
امل�ستفيدات من الدورات التدريبية التي يقدمها �صندوق التنمية والت�شغيل �سنويا �إلى  .%78ولتقلي�ص التفاوت بني املناطق �أطلقت احلكومة
مبادرة عام  2011بت�أ�سي�س �صندوق تنمية املحافظات بر�أ�سمال مقداره  150مليون دينار ،ومت �إطالق الربنامج التنفيذي التنموي للمحافظات
للأعوام ( ،)2014-2012وا�سرتاتيجية تنمية املوارد الب�شرية واال�ستثمار بر�أ�س املال الب�شري يف املحافظات البعيدة عن العا�صمة ،وذلك من
خالل �إن�شاء اجلامعات وتخ�صي�ص منح درا�سية لأبنائهم ،و�إفراد باب قبول ا�ستثنائي خلريجي املدار�س الأقل حظا ،والتي تعاين �ضعف البيئة
التعليمية .ولت�شجيع الفر�ص االقت�صادية للن�ساء؛ تنفذ وزارة العمل عدة م�شاريع لتعزير دورهن يف �سوق العمل �أهمها؛ م�شروع فتيات (ت�شغيل
الفتيات من املناطق النائية) ،وم�شروع الفروع الإنتاجية (نقل بع�ض فروع االنتاج لبع�ض امل�صانع الكربى للمناطق ال�سكنية املكتظة بالفتيات)
لت�سهيل و�صولهن �إلى مكان العمل.
 .102بلغت ن�سبة الفقر لعام  2010بني الإناث  %7.4مقابل  %6.9بني الذكور ،يف حني بلغت هذه ن�سبة على امل�ستوى الوطني  ،%10.4وح�سب
جن�س رب الأ�سرة فقد بلغت بني الأ�سر التي �أربابها ذكور  %9.5مقابل  %0.9بني الأ�سر التي �أربابها من الإناث ،و�إلى ارتفاع الن�سبة بني الأ�سر يف
املناطق الريفية  %13.1يف حني ت�شكل يف املناطق احل�ضرية  ،%9.9وتزداد ن�سبة الفقر بني الإناث يف الريف عنها يف احل�ضر؛ لكرب حجم الأ�سرة
الريفية ،وعدم �إمكانية احل�صول على فر�ص العمل يف ال�سوق املحلي ،ومحدودية اخلدمات االجتماعية والأ�سا�سية ،وارتفاع ن�سب الأمية بني
�أرباب الأ�سر الإناث مقارنة ب�أرباب الأ�سر الذكور ،هذا وت�شكل ن�سبة الإناث �أرباب الأ�سر ( %13.7يف احل�ضر  %14.1مقابل  %11.3يف الريف).
 .103نفذت الهيئة التن�سيقية للتكافل االجتماعي م�شروعا بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بهدف درا�سة �أثر االتفاقيات التجارية
على الفقر والعمالة ( ،)2013-2009و�أعدت دليل للم�ؤ�س�سات العاملة مبجال التكافل االجتماعي يت�ضمن مهامها� ،أهدافها ،ا�سرتاتيجية
عملها ،خططها امل�ستقبلية والفئات امل�ستهدفة من خدماتها ،مع �إعداد الدرا�سات املتخ�ص�صة يف جوانب مكافحة الفقر ومنها درا�سات مبوا�ضيع
الفقر بالأردن من منظور جندري وق�ضايا املر�أة والتمكني االقت�صادي.
 .104ينفذ ال�صندوق الأردين الها�شمي للتنمية الب�شرية؛ الربامج البيئية واالقت�صادية التدريبية املكثفة ،لتمكني مناطق جيوب الفقر على
املهارات املهنية للن�ساء الريفيات ،ي�سهل تطبيقها كم�شاريع �إنتاجية مدرة للدخل ،مثل التدريب على اخلياطة االحرتافية ،ت�صميم الألب�سة،
ال�صناعات الغذائية التحويلية وتلك املتعلقة بالتدوير ،كما اهتم برنامج �إدارة املوارد الطبيعية باملر�أة الريفية من خالل تعزيز دورها كنقطة
محورية يف عمليات التنمية االقت�صادية ،والت�أثري االيجابي على البيئة ،ومت ا�ستهدافها مب�شاريع و�أن�شطة ت�ساهم يف حت�سني م�ستواها املعي�شي
من خالل تدريبها وبناء القدرات مبجموعة من املهارات منها :ا�ستثمار املياه الرمادية ،و�إعادة تدوير املخلفات املنزلية ،وتوفري الطاقة والأمن
الغذائي ،وا�ستثمار احلديقة املنزلية ،وحفر الآبار املنزلية اخلا�صة بالريفيات ربات الأ�سر وغريها.
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الجزء الرابع
املادة اخلام�سة ع�شر :الأهلية وامل�ساواة مع الرجل �أمام القانون
 .105كفل الد�ستور الأردين حق التقا�ضي للجميع كحق عام ومطلق ،ون�صت املادة  256من القانون املدين على حق املت�ضرر ذكرا كان �أو �أنثى
املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي يلحق به .وال يوجد يف قانون البينات �أي ن�ص يعطي قيمة قانونية ل�شهادة املر�أة مختلفة عن تلك التي
يديل بها الرجل ،كما �أن �شهادة املر�أة يف املحاكم النظامية م�ساوية يف حجيتها القانونية لل�شهادة التي يديل بها الرجل .وفيما يتعلق بحركة
الأ�شخا�ص وحرية اختيار محل �إقامتهم فقد كفل الد�ستور الأردين املعدل لعام  2011هذا احلق مبوجب املادة  9التي ن�صت على �أنه ال يجوز
�إبعاد �أردين من ديار اململكة� ،أو �أن يحظر على �أردين الإقامة يف جهة ما� ،أو مينع من التنقل ،وال �أن يلزم بالإقامة يف مكان معني؛ �إال يف الأحوال
املبينة يف القانون.
 .106لعبت التغريات االجتماعية واالقت�صادية التي �شهدها الأردن واملتمثلة يف حت�سن �أو�ضاع الن�ساء ب�شكل عام ،دوراً جوهرياً يف �إحداث ت�أثريات
�أدت للتحرر من العادات املوروثة والتقاليد ال�سائدة ،املتعلقة بحرمان الن�ساء من حقوقهن يف املرياث يف كثري من احلاالت .وت�شري البيانات
لعام � 2012أن هناك تطورا يف ملكية الن�ساء للأ�صول العقارية ،فقد بلغت ن�سبة املالكات من جمموع املالكني من الأرا�ضي  ،%9.2وال�شقق %19.5
والأوراق املالية  .%43.4كما �أن الدخل ال�سنوي املت�أتي من الإيجارات للأمالك ي�شكل بالدينار الأردين كما يلي؛ للإناث  1581.6وللذكور
 ،1565.5والدخول التحويلية  2881.0للإناث و 1755.7للذكور ،بفجوة ل�صالح الإناث يف هذين القطاعني� ،أما الدخول من امللكية فهي للإناث
 120.9وللذكور  ،167.2وذلك بفجوة ل�صالح الذكور.
 .107وحول مالحظة اللجنة رقم ( )49من �أن ف�صل الذمة املالية ينطوي على متييز �ضد املر�أة؛ يعني انف�صال الذمة املالية بني
الزوجني �أن ال �سلطان للزوج على ت�صرفات الزوجة ،وهو ما �أكد عليه جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي الدويل املنبثق عن منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي يف قرار جاء فيه :ا�ستقاللية الذمة املالية للمر�أة تعني �أال يكون هناك �سلطان لأحد على �أموالها وذمتها املالية .للزوجة الأهلية
الكاملة والذمة املالية امل�ستقلة التامة ،ولها احلق املطلق يف �إطار �أحكام ال�شرع مما تك�سبه من عملها ،ولها ثروتها اخلا�صة ،ولها حق التملك،
وحق الت�صرف مبا متلك ،وال �سلطان للزوج على مالها ،وال حتتاج لإذن الزوج يف التملك والت�صرف مبالها .كما تخلو الت�شريعات الأردنية
املنظمة حلق امللكية واملرياث من �أية ن�صو�ص متييزية �ضد املر�أة �أو �أية قيود على �أهليتها القانونية وحقها بالتملك �أو املرياث وال يجيز �أي منها
حرمانها من هذه احلقوق.
املادة ال�ساد�سة ع�شر :الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف جميع الأمور املتعلقة بالزواج والعالقات الأ�سرية
 .108فيما يتعلق بتو�صية اللجنة رقم ( )10املتعلقة مبراجعة التحفظات الواردة على الفقرة (1ج) و(د) و(ز) من املادة
 16من االتفاقية؛ فهي من التو�صيات التي مل حتظى بقبول الأردن �أمام جمل�س حقوق الإن�سان؛ بدعوى التعار�ض مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،ووفق التربيرات التي قدمت يف التقرير اخلام�س والتقارير ال�سابقة ،ونظرا ملا ت�شهده الدول يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وما نتج عنها من تراجع يف تعزيز وحماية حقوق املر�أة يف العديد من الدول؛ و �سعياً للحفاظ على املكت�سبات حيث تواجه احلركة الن�سائية من
ينادي بالرتاجع عن الت�صديق على االتفاقية ،فقد قدمت رابطة علماء الأردن ر�سالة �إلى رئي�س جمل�س النواب تطالب املجل�س بعدم املوافقة
على رفع التحفظات عن االتفاقية ملخالفتها لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وعليه يتم التعامل مع رفع التحفظات بكل ح�سا�سية وبتدرج يتنا�سب
مع االهتمام ب�أهمية تعزيز حقوق املر�أة الإن�سانية والتم�سك برف�ض كل ما يخالف �أحكام ال�شريعة وهو ما ال تتبناه هذه االتفاقية.
 .109ولقد عالج قانون الأحوال ال�شخ�صية ل�سنة  2010الأحكام املو�ضوعية والإجرائية املتعلقة بالزواج ،وحدد �أهلية الزواج ب�سن  18عاماً ،و�أجاز
ب�إذن القا�ضي ومبوافقة قا�ضي الق�ضاة ،وحلاالت محدودة ،تزويج من �أكمل  15عاماً  -ال ميكن تزويج من هم دون ذلك -على �أن يكون اخلاطب
كف�ؤاً للمخطوبة من حيث؛ القدرة املالية على النفقة ودفع املهر ،و�أن يكون يف زواجهما م�صلحة محققة ،و�أن يتحقق من ر�ضا املخطوبة
واختيارها �إذا كان اخلاطب يكربها ب  20عاما ،و�إجازة و�ضع �شروط يف عقد الزواج ال تخالف الأحكام ال�شرعية كحقها يف العمل �أو متابعة
التعليم بعد الزواج وغريها� ،إال �أن املمار�سات غري الر�سمية وال�ضغوط �أو الثقافة املجتمعية حتد من ا�ستفادة املر�أة من ممار�سة هذه احلقوق،
وهو ما تعمل عدة جهات ر�سمية وغري ر�سمية على رفع الوعي بذلك ،كما خفف القانون عبء الإثبات يف دعوى ال�شقاق والنزاع وو�ضع �ضوابط
لتعدد الزوجات ،وعلى عدم �سريان التخارج على الأموال غري املنقولة املوروثة� ،إال بعد �إجراء معاملة االنتقال عليها با�سم املورث قبل ت�سجيل
حجة التخارج ،ونظم �أحكام ت�سجيل حجج التخارج من �أن تت�ضمن املدة الواجب انق�ضاءها بني وفاة املورث و�إجراء التخارج عن الرتكة ،ورفع
�سن ح�ضانة الأم �إلى بلوغ املح�ضون �سن � 15سنة وبعدها يخري املح�ضون بني �أبويه وين�ضم الى من يرغب منهما.
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 .110تعاقب املادة  279من قانون العقوبات بحب�س كل من �أجرى مرا�سيم زواج �أو كان طرفا يف �إجرائها مبا ال يتفق مع �أحكام قانون الأحوال
ال�شخ�صية ،وو�ضعت التعليمات اخلا�صة مبنح الإذن بالزواج ملن هم دون � 18سنة �ضوابط منها �أن ال يكون الزواج مكررا و�سببا يف االنقطاع عن
التعليم الأ�سا�سي ،وك�شف التقرير الإح�صائي لدائرة قا�ضي الق�ضاة عام � 2012أن ن�سبة حاالت زواج فتيات �أعمارهن �أقل من  18عاما بلغت
 %12.6من حاالت الزواج امل�سجلة لدى املحاكم ال�شرعية ،وامللفت �أن الن�سبة الأقل من احلاالت قد �سجلت مبحافظة الطفيلة ،وقد ارتفع
متو�سط عمر الزواج الأول للإناث �إلى � 25.9سنة وللذكور � 30سنة (امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة  ،)2012وتناول تقرير �صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان الزواج لدى الالجئات ال�سوريات يف الأردن ،ووفقا ال�ستطالع �أراء الأهايل �أن ( )18-15هو �سن الزواج الأن�سب ،وهو مقبول
اجتماعيا لديهم ،وخا�صة يف الأرياف ،وهم ال يوثقوا عقود زواج الق�صر ،مما ي�ستدعي تظافر اجلهود الوطنية والدولية لرفع الوعي بخطورة
هذه املمار�سات ،وحلماية الالجئني من اال�ستغالل.
� .111أوردت الئحة املطالب لعام  2013تو�صيات ب�ضرورة مراجعة �أحكام الو�صية الواجبة ،وان ت�شمل حق �أبناء البنت املتوفية قبل والدها من
�إرث جدهم �أ�سوة ب�أبناء االبن املتويف قبل اجلد ،ورفع التعوي�ض عن الطالق التع�سفي خا�صة عندما يتم يف �سن متقدم من عمر الزوجة ومرور
�سنني من احلياة الزوجية ،ومعاجلة مو�ضوع الأموال امل�شرتكة للزوجني واقت�سامها عند الطالق ،ومن �أن ت�صدر فتوى من جمل�س الإفتاء
الأردين تلغي �أو تقلل من �أهمية القرار الق�ضائي ال�صادر عن محكمة اال�ستئناف ال�شرعية بعدم اعتماد �شهادة املر�أة التي ال ت�ضع غطاء الر�أ�س
وغري املحجبة يف ق�ضايا النزاع ال�شخ�صية.
� .112صدر قانون التنفيذ ال�شرعي ل�سنة  2013و�ألغى قانون �سنة  2006وقد تو�سع القانون يف مفهوم ال�سند التنفيذي الذي تنفذه املحاكم
ال�شرعية حيث �شمل بالإ�ضافة �إلى الأحكام والقرارات املعجلة ،االتفاقات بني االطراف املت�ضمنة حقا ال�صادرة عن املحاكم ال�شرعية �أو امل�صادق
عليها من قبلها والأحكام االجنبية القطعية؛ لتي�سري حت�صيل احلقوق وجتنبا للجوء �إلى �إقامة الدعاوى لتح�صيلها كما و�سهل القانون
االجراءات التنفيذية ب�شكل عام.
 .113ويف مو�ضوع تعدد الزوجات� ،سبق الإ�شارة يف التقرير ال�سابق لتعديالت قانون الأحوال ال�شخ�صية ،التي ا�شرتطت ت�أكد القا�ضي من
القدرة املالية للزوج ،و�إعالم الزوجة بعقد القران املكرر ،و�إخبار املخطوبة ب�أن الزوج متزوج ،و�إن �أغلب حاالت الزواج املكرر يف حقيقتها جتري
يف ظل انف�صال حقيقي بني الرجل واملر�أة ،ويف فرتة انتظار �صدور قرار املحكمة بالتفريق ،ت�شري �إح�صاءات م�سح ال�سكان وال�صحة الأ�سرية لعام
� 2012أن ما ن�سبته  %5من حاالت الزواج هو زواج متعدد.
 .114وحول التو�صية (رقم /50د) حتتفظ املر�أة با�سمها قبل الزواج وفق �أحكام قانون الأحوال املدنية ،كما �إن توريث الن�ساء يف الت�شريع
م�ستمد من ال�شريعة الإ�سالمية التي تعتمد مبد�أ العدالة يف توزيع املرياث ،ال مبد�أ امل�ساواة املطلق ،و�ضمن معادلة متكاملة ،فالبنت ت�أخذ
ن�صف ن�صيب االبن يف حالة واحدة م�ستقرة ،بينما ن�صيب املر�أة من الإرث قد يزيد عن ن�صيب الرجل يف �أكرث من �ست حاالت ،كما �أن ن�صيبها
ي�ساوي ن�صيب الرجل يف �ست حاالت �أخرى ،هناك حاالت ترث فيها املر�أة من املتوفى وال يرث الرجل� ،إن ت�شريع �أحكام الإرث على هذا الوجه
فيه �ضمان حلق املر�أة .وردت �أحكام الإرث �ضمن قانون الأحوال ال�شخ�صية الذي طرح للنقا�ش وحقق قبو ًال وتوافقاً وطنياً عاماً على �أحكامه،
وبالن�سبة حلرمان املر�أة امل�سيحية من مرياث زوجها امل�سلم فالرجل �أي�ضاً يحرم من مرياث زوجته امل�سيحية فال يرث الزوجان بع�ضهما �إذا كانا
مختلفا الديانة ،وهذا ال �أ�صل له يف الأديان؛ ولكنه قانون مدنى يحتاج �إلى نظرة �أخرى ،مع جواز الو�صية للزوجة ومبقدار يزيد عن ح�صتها
الإرثية املفرت�ضة .وت�ستحــق الزوجة العاملة النفقة ب�شرطني �أن يكون العمل م�شروعاً ،و�أن يوافق الزوج على العمل �صراحة �أو داللة ،وال يجوز
للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته �إال ب�سـبب م�شـروع ودون �أن يلحق بها �ضرراً.
 .115ب�إيقاع الرجل الطالق ب�إرادته املنفردة يلتزم بكامل التبعات املالية املتعلقة بهذا الطالق ،وقد منح قانون الأحوال ال�شخ�صية املر�أة احلق
يف طلب الطالق من تلقاء نف�سها ،حيث �أجاز �أن ت�شرتط يف عقد الزواج �أن تطلق نف�سها متى �شاءت ،وحتتفظ بكامل حقوقها املرتتبة على عقد
الزواج ،ولها احلق بالتفريق لعدة �أ�سباب منها :التفريق للعيوب اجلن�سية واجل�سيمة املنفرة وللهجر وللعنة ولالمتناع �أو العجز عن دفع النفقة
�أو دفع املهر املعجل ولعقم الزوج والتفريق ب�سبب ال�شقاق والنزاع ،حيث اعترب القانون يف املادة � 126أن �أي �ضرر حلق باملر�أة �سواء كان ح�سياً
كالإيذاء بالفعل �أو القول �أو معنوياً ويعترب �ضرراً معنوياً �أي ت�صرف �أو �سلوك م�شني �أو مخل بالأخالق احلميدة ويلحق بها �إ�ساءة �أدبية �أو
�إخالل باحلقوق والواجبات الزوجية ،كل ذلك يعترب موجبا لطلب التفريق ودون حاجة �إلى الإثبات بو�سائل الإثبات املعروفة ،وميكن االعتماد
على قول املر�أة وحدها ،ووفقا للمادة  232من القانون ميكن للأم �أن تكون و�صيا على القا�صر �سواء كان يف ح�ضانتها �أم ال ،تبني �سجالت املحاكم
ال�شرعية �أن �أغلبية الن�ساء هن الأو�صياء على الق�صر ،علماً �أن الو�صي رج ً
ال كان �أو امر�أة ال ميلك الت�صرف ب�أموال القا�صر �إال ب�إذن املحكمة.

38

