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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  
 *التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع للدول األطراف  

  
 *األردن  

 
 
 

 

 .التقرير بدون حترير رمسييصدر هذا  * 
 الـذي  CEDAW/C/JOR/1لالطالع على التقرير الدوري األويل املقـدم مـن اململكـة األردنيـة اهلامشيـة، انظـر               

ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري الثـاين املقـدم مـن اململكـة                . نظرت فيه اللجنـة يف دورـا الثانيـة والعـشرين          
 . الذي نظرت فيه اللجنة يف دورا الثانية والعشرينCEDAW/C/JOR/2األردنية اهلامشية، انظر 
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 مقدمة  
 كـانون  ٣وقعت اململكة األردنية اهلامشيـة علـى اتفاقيـة إلغـاء كافـة أشـكال التمييـز يف                 
وكانــت اململكــة األردنيــة . ١٩٩٢يوليــه /متــوز ١ وصــادقت عليهــا يف ١٩٨٠ ديــسمرب/األول

ا وتعهــداا فيمــا خيــتص بتنفيــذ اتفاقيــة إلغــاء كافــة اهلامشيــة قــد قــدمت تقريــرين حــول التزاماــ
، أي بعـد عـام مـن مـصادقتها     ١٩٩٣يف عـام   أشـكال التمييـز ضـد املـرأة للجنـة املعنيـة، األويل      

 ومت مناقشة هذين التقريرين معاً مـن قبـل   ١٩٩٧على االتفاقية؛ والتقرير الدوري الثاين يف عام  
 .٢٠٠٠ يناير/ى التمييز ضد املرأة يف كانون الثاينجلنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عل

وهذا التقريـر جيمـع التقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع ويظهـر حـصيلة مـا قامـت بـه                        
اململكة األردنية اهلامشيـة يف إطـار تنفيـذها التفاقيـة إلغـاء كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة منـذ                         

 . إعداد التقرير الدوري الثاين
لتقرير اإلجنازات اليت حققها األردن يف جمال االرتقاء بوضع املرأة كما أنـه             ويبني هذا ا   

يعرض أيضا التحديات اليت تواجهها احلكومة واملؤسسات على اخـتالف ختصـصاا يف حتقيـق               
األهـداف وااللتزامــات لتحقيــق العدالـة االجتماعيــة، ويأخــذ باالعتبـار إضــافة إىل مــواد اتفاقيــة    

عـالن ومنـهاج عمـل املـؤمتر العـاملي      إال التمييـز ضـد املـرأة مـا ورد يف     القضاء علـى مجيـع أشـك     
والبيان اخلتنامي للجلـسة االسـتثنائية للجمعيـة العموميـة لألمـم املتحـدة              ) ١٩٩٥(الرابع للمرأة   

ــشرين    ” ــرن احلــادي والع ــسالم يف الق ــة وال ــساواة والتنمي ــى    ٢٠٠٠ “امل ــب عل ــه جيي ــا أن ، كم
يــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة خــالل مناقــشاا للتقريــرين   استفــسارات جلنــة القــضاء علــى مج 

 .األويل والثاين
وهنـــا ال بـــد مـــن اإلشـــارة إىل األوضـــاع اإلقليميـــة خاصـــة يف األراضـــي الفلـــسطينية   

ــة يف        ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــشكل مباشــر أو غــري مباشــر علــى التنمي ــؤثر ب والعــراق، الــيت ت
 وبعـد وفـاة     ١٩٩٩وعلـى املـستوى الـوطين، ففـي عـام           . األردن، وعلى مواطنيه رجاالً ونـساء     

جاللة امللك حسني بن طالل انتقلت السلطة إىل ويل العهد جاللة امللـك عبـد اهللا الثـاين الـذي           
ــها       ــادرات من ــدة مب ــن خــالل ع ــة يف اململكــة م ــسرية التنمي ــة : واصــل م ، “األردن أوال”وثيق

ميـــة الـــسياسية عمومـــا، األجنـــدة والـــسياسي والتن مبـــادرات اإلصـــالح اإلداري واالقتـــصادي
وسنورد أثر هذه املبادرات على االرتقاء بوضـع املـرأة األردنيـة            . الوطنية وهيئة مكافحة الفساد   

 .ضمن هذا التقرير
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 إعداد التقرير  
تولــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة عمليــة إعــداد هــذا التقريــر الــذي جيمــع   

 خالل مشاركة مع املؤسسات احلكومية وغـري احلكوميـة لتـوفري            من) الثالث والرابع (التقريرين  
).  يظهـر أمسـاء مجيـع هـذه اجلهـات          ١املرفـق رقـم     (املعلومات والبيانات الالزمة إلعداد التقرير      

يف ) حكوميـة وغـري حكوميـة     (هذا وقد عرض التقريـر علـى كافـة املؤسـسات واهليئـات املعنيـة                
تقدميــه إىل جلنــة القــضاء علــى كافــة أشــكال  ورشــات عمــل مكثفــة غطــت كافــة جوانبــه قبــل  

 ٢٠٠٥يوليـه  /متـوز  و١٩٩٧يوليـه   /متـوز ويغطـي التقريـر الفتـرة الواقعـة بـني           . التمييز ضد املرأة  
ويتضمن بيانـات ومعلومـات توضـح التقـدم علـى املـستوى التـشريعي واإلجرائـي واإلحـصائي                   

ارة إىل أن التقريـر يتبـع يف منـهج    هـذا وجتـدر اإلشـ    . فيما يتعلق باالرتقاء بوضـع املـرأة األردنيـة        
ــتعني علــى      ”عرضــه وثيقــة   ــة بــشأن شــكل ومــضمون التقــارير الــيت ي ــادئ التوجيهي ــع املب جتمي

 الصادرة عن جلنة القضاء علـى كافـة أشـكال           “األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان تقدميها     
، ٢٠٠٣مـايو   /رأيـا  ١٣بتاريخ  ) HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(رقم  ) السيداو(التمييز ضد املرأة    

أخذا بعني االعتبار التوصيات العامة للجنة القضاء على كافة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                 
منهاج عمل بيجني، املالحظات اخلتامية والتوصيات اليت قدمتـها جلنـة القـضاء علـى كافـة                 

يـرين   يف مناقـشتها لوفـد اململكـة األردنيـة اهلامشيـة عنـد تقـدمي التقر       أشكال التمييـز ضـد املـرأة     
ينـاير  /كـانون الثـاين   ٢٠األويل والثاين حـول اتفاقيـة إلغـاء كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف              

٢٠٠٠. 
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 اجلزء األول
 املادة األوىل  

تقييـد    أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو  “التمييـز ضـد املـرأة   ”ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح  
بـاملرأة ومتتعهـا    نيـل مـن االعتـراف       يتم على أساس اجلنس ويكون مـن آثـاره أو أغراضـه ال            

يف ممارستها على قدم املساواة مع الرجل، لكافة حقوقها اإلنسانية واحلريات األساسـية              أو
امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، بغـض             

 .النظر عن حالتها الزوجية
 الـيت تـسند كافـة أعماهلـا         -صة واحلركة النـسائية األردنيـة       تعترب اجلهات األردنية املخت    - ١

 ووفقا ألصول قواعد اللغة العربية، أن النص الدستوري يف ذاتـه يعـين كـلٍ                -وتطالب حبقوقها   
وبالتايل فإن اجلهات املعنية تكرر بـأن املـادة الـسادسة مـن الدسـتور األردين                . من الرجل واملرأة  

ام القـانون سـواء، ال متييـز بينـهم يف احلقـوق والواجبـات وإن                األردنيون أم ”اليت تنص على أن     
ــدين   ــة أو ال ــرق أو اللغ ــوا يف الع ــذلك     “اختلف ــى حــد ســواء، ول ــساء عل  ختاطــب الرجــال والن

حيــث تــشمل عبــارة األردنــيني الرجــل . توجــد مــربرات تــستدعي تعــديل الــنص الدســتوري ال
دة يف الدستور األردين حيـث ال يوجـد أي          وينسجم هذا مع بقية املواد الوار     . واملرأة دون متييز  

واملتعلقـة حبـق مجيـع      ) ٢٣(متييز بني املرأة والرجل يف أي من مواد الدستور باستثناء املادة رقـم              
األردنيني يف العمل، مع ضرورة وضع تشريعات تتعلق حبماية العاملني ومن ضـمنها تـشريعات               

باستفـسارات جلنـة الـسيداو الـواردة يف     فيمـا يتعلـق   وعليه،  . تتعلق حبماية النساء واألحداث   
حـول  ) ٣١  و ٣٠ (املالحظات والتوصيات اخلتامية حـول تقريـري األردن األويل والثـاين          

  فلم جير أي تعديل على الدسـتور       ، الدستور األردين  من )البند األول (السادسة  تعديل املادة   
هو رمـز لالسـتقرار   ”تور  ومييل بعض املشرعني إىل تفسري هذا بالقول أن الدس.استجابة لذلك 

 .“د يؤثر سلبا على هذا االستقرارالوطين وأن تعديله ق

  كافــةوبــالرغم مــن عــدم ترمجــة هــذه املــساواة الدســتورية بــشكل متكامــل ضــمن         - ٢
يـربز يف   العليا  القيادة السياسية   من  التزاما  فإن األردن يشهد     التشريعات املعمول ا يف األردن،    

ــسامي الــ   ــة   خطــاب التكليــف ال ــوزارات املتعاقب ــة امللــك إىل رؤســاء ال هــذا . ذي يوجهــه جالل
 النـشطة املتناغمـة بـني اهليئـات واملنظمـات الـيت تعمـل ـدف إلغـاء كافــة          باإلضـافة إىل احلركـة  

أشكال التمييز ضد املرأة من خالل املطالبة بتعديل القوانني الـيت متيـز بـني املـرأة والرجـل وحتـد                     
 ــة يف ا أن ضــرورة  توجــه واضــح علــى  هنــاك أصــبح تمــع األردين، وقــدمــن املــساواة والعدال

هذه اجلهود مع العمل على زيـادة وعـي اتمـع بأمهيـة هـذه التعـديالت لـضمان التأييـد                ترافق  ت
 .ولة االلتفاف عليها من جهة أخرىالشعيب هلا من جهة، واحترامها وااللتزام ا وعدم حما
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ــة   أمــا فيمــا يتعلــق باالتفاقيــات الدوليــ   - ٣ ة الــيت صــادقت عليهــا حكومــة اململكــة األردني
فقد وقعت حكومة اململكة األردنية اهلامشية على مذكرة تفاهم مـع           ) ١٩٩٧(اهلامشية منذ عام    

 بنـاء علـى     ١٩٩٨مـارس   /آذار ١٣املفوضية الـسامية لألمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني بتـاريخ              
سـبتمرب  /أيلـول ة األردنيـة اهلامشيـة يف       كمـا وقعـت حكومـة اململكـ       . اتفاقية التعاون فيمـا بينـهما     

ــات املـــسلحة       ٢٠٠٠ ــشاركة األطفـــال يف الرتاعـ ــاص مبـ ــول االختيـــاري اخلـ ــى الربوتوكـ  علـ
 قـام األردن    ٢٠٠٢يوليه  /متوزيف  و. والربوتوكول اخلاص باالستغالل اجلنسي ودعارة األطفال     

قامـت اململكـة باملـصادقة       وأخـريا، فقـد      .على النظام األساسي حملكمة اجلناية الدوليـة      باملصادقة  
علــى اتفاقيــة حقــوق اإلنــسان العــريب والــيت مت تطويرهــا يف جامعــة الــدول العربيــة ونــشرت يف   

 .٢٠٠٥اجلريدة الرمسية يف عام 

وعلــى صــعيد متــصل، يلتــزم األردن بتقــدمي التقــارير الدوريــة لالتفاقيــات الــيت صــادق   - ٤
أغـسطس  / آبالـدوري للجنـة املعنيـة يف   عليها كاتفاقية حقـوق الطفـل، حيـث سـيقدم التقريـر        

 وكان قد قدم تقريرا حول االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشـكال التمييـز               ٢٠٠٥من عام   
ــام   ــصري يف ع ــداد       . ٢٠٠٤العن ــة بإع ــة اهلامشي ــة األردني ــة اململك ــد قامــت حكوم وأخــريا، فق

ــام       ــرين وطنــيني حــول التنميــة البــشرية األول يف ع باب األردين  متخــصص بالــش ١٩٩٩تقري
، كمـا قـدم تقريـرا حـول     “بناء سبل املعيـشة املـستدامة   ” وحيمل عنوان    ٢٠٠٤واألخر يف عام    

 .٢٠٠٤ يف عام “أهداف األلفية التنموية”

 بـني املـرأة والرجـل       تـساوي أن معظم التشريعات، باستثناء مـا سـيذكر الحقـا،           رغم  و - ٥
ويبدو هذا جليا مـن خـالل اإلحـصاءات         . إال أن التطبيق العملي قد ال يأيت منسجما مع النص         

ــسني يف بعــض املؤشــرات           ــة اهلامشيــة الــيت تعكــس الفجــوة بــني اجلن اخلاصــة باململكــة األردني
ــة  ــد باشــرت خــالل      . اإلحــصائية احليوي ــة ق ــرة اإلحــصاءات العام ــذكر أن دائ ومــن اجلــدير بال

للتعـرف بـشكل    األعوام املاضية عدة مشاريع لدمج مفهوم النـوع االجتمـاعي يف اإلحـصاءات              
): ١٩٩٩( يف عـام      إصـداراا  أدق على الفجوات النوعية بني الرجـل واملـرأة، وكـان مـن أهـم              

تقريـر أوضـاع    ” ، و “صـورة إحـصائية   : املرأة والرجـل يف األردن    ”الكتاب اإلحصائي املعنون    
 “رأةالدميوغرافية، واملشاركة االقتصادية، واملشاركة الـسياسية والعنـف ضـد املـ           : املرأة األردنية 
 الذي أعدته دائرة اإلحصاءات العامة بالتعاون مع اللجنة الوطنيـة األردنيـة             ٢٠٠٤الصادر عام   

 .منائي للمرأةلشؤون املرأة وبدعم من صندوق األمم املتحدة اإل

واســتكماال جلهــود دائــرة اإلحــصاءات العامــة يف ســعيها لتــوفري اإلحــصاءات املــصنفة    - ٦
اءات النوع االجتماعي، أوكلت له مهمة تـوفري قاعـدة          حسب اجلنس، فقد أنشأت قسم إحص     

بيانات مصنفة حسب النوع االجتمـاعي، ممـا يـساعد البـاحثني والعـاملني يف اـاالت املختلفـة              



CEDAW/C/JOR/3-4
 

6 06-26299 
 

 وتـأيت هـذه اجلهـود    .ـا  يف التعرف على الفجوات النوعية ومـدى تطبيـق التـشريعات املعمـول        
وملنـهاج عمـل    ) ٩(أشكال التمييز ضد املرأة رقم      لتليب التوصية العامة للجنة القضاء على كافة        

مفـصلة حـسب    إحـصائية   بتوفري اهليئات الوطنية اإلحـصائية لبيانـات        واملتعلقة  ) ٨(بيجني املادة   
كما تتعاون دائرة اإلحصاءات مـع      . ةاجلنس يف املسوحات السكانية العامة واملسوح االقتصادي      

 .التحليل النوعي املبين على األدوار االجتماعيةعدة منظمات دولية يف جماال بناء القدرات يف 
وجيدر يف هذا اال توضيح أثر املوروث االجتماعي على التطبيق العملي للتـشريعات              - ٧

حيـث تـشري األحبـاث املتـوفرة إىل أن البنـاء االجتمـاعي بـشكل عــام        . املـساوية للمـرأة والرجـل   
 النـساء ومطالبـهن هـو النظـرة االجتماعيـة           ، وأن مـا حيكـم العديـد مـن         طبيعتـه  يف   ايزال أبويـ   ال

العامة لوالية الرجل علـى نـساء عائلتـه مـن ناحيـة، وتـبىن النـساء بـشكل عـام هلـذه النظـرة مـن                     
ومن أبرز األمثلة على هذا أن بعض النساء، وعلـى األخـص يف املنـاطق الريفيـة،                 . ناحية أخرى 

لعرف السائد يقتـضي أن ال تـذهب        يتنازلن عن حقوقهن يف اإلرث لصاحل ذكور العائلة، ألن ا         
 يف اإلسـالم ومنـصوص      شـرعي ، بالرغم من أن حقهن يف اإلرث هو حـق           أمالك العائلة للغرباء  
 .عليه يف التشريعات

 
 املادة الثانية  

تشجب الدول األطـراف مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وتوافـق علـى أن تنتـهج، بكـل               
اء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقـا لـذلك تتعهـد         الوسائل املناسبة دون إبطاء، سياسة القض     

 :بالقيام مبا يلي
جتسيد مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة يف دسـاتريها الوطنيـة أو تـشريعاا املناسـبة                   ) أ (٢

 هلذا املبدأ العملياألخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيق 
 .ائل األخرىمن خالل القانون والوس

فقـد قـام جملـس       ،عدد من التعديالت القانونية يف قانون األحوال املدنية       جرى إدخال    - ٨
ــة رقــم     ــانون جديــد لألحــوال املدني ــوزراء بإصــدار ق ــرارا  ٢٠٠١لــسنة ) ٩(ال  تــضمن إق

  مـن ضـمنها    ، بناء على توصيات اللجنة األردنيـة لـشؤون املـرأة          بالعديد من احلقوق للمرأة   
بعد أن كـان  والوفاة ة احلق بأن تكون من األشخاص املكلفني بالتبليغ عن الوالدة           إعطاء الوالد 

 .هذا احلق مبوجب القانون السابق للذكور بشكل رئيسي ومن مث إناث العائلة

 ومل يفــرد لكــل منــهما نــصا فيمــا ،كمــا مل يفــرق القــانون اجلديــد بــني الــذكر واألنثــى - ٩
بعكس القانون امللغى الذي أفـرد نـصني لكـل          . خصيةيتعلق بوجوب احلصول على البطاقة الش     

العـامالت  بالنـساء   حـصول اإلنـاث علـى البطاقـة الشخـصية           وحـصر فـرض     من الذكر واألنثـى     
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 االشـتراطات الـسابقة    ٢٠٠١لـسنة   ) ٩(رقـم   اجلديـد   حيث ألغى قانون األحوال املدنيـة       . فقط
لـسنة  ) ٣٤(مـن قـانون     ) ب - ٤١(اخلاصة باحلصول على بطاقة شخـصية والـواردة يف املـادة            

يسري هذا احلكم على اإلناث العامالت علـى أنـه جيـوز لغـري العـامالت      ”: نصت اليت  ١٩٧٣
وجـاء القـانون اجلديـد ليجعـل احلـصول علـى             “احلصول على بطاقة شخصية بناء على طلبـهن       

منـه  )  أ -٣٨(على كل أردين بدون ختصيص اجلنس كمـا ورد يف املـادة             بطاقة شخصية واجبا    
على كل شخص أردين يزيد سـنه علـى سـتة عـشر عامـا أن حيـصل مـن املكتـب               ”: ليت تنص وا

الذي يقيم يف دائرته على بطاقة شخصية وجيوز ملن هـم دون الـسادسة عـشرة احلـصول عليهـا                     
لـسنة  ) ٩(دنيـة رقـم     مـن قـانون األحـوال امل      ) ٥٨( كمـا تـنص املـادة        .“بعد موافقـة ويل األمـر     

نية املطلقة أو األرملة أو املتزوجة من أجنيب احلـصول علـى دفتـر        املرأة األرد ” على حق    ٢٠٠١
 .“عائلة مستقل مبوجب قيد مدين منفصل إذا رغبت بذلك

أما بالنسبة لإلجراءات املتعلقة باحلـصول علـى دفتـر عائلـة فقـد أجـاز القـانون اجلديـد                     - ١٠
ية األردنيـة أو ختليـه    للمرأة الزوجة أن تكون ربـا لألسـرة يف حـال وفـاة الـزوج أو فقـده اجلنـس                   

 فإذا كان الزوج كذلك وكان له أكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مـع أوالدهـا دفتـر                   ،عنها
ــد مــدين منفــصل  ــة بقي ــة فقــد    . عائل ــا لألســرة يف حال ــزوج(كمــا أن للزوجــة أن تكــون رب ) ال

غيبته املنقطعة عـن اململكـة وذلـك لغايـات التـسجيل املـدين وذلـك خبـالف القـانون الـسابق                       أو
 وسـيتم ذكـر   .الذي قصر حق رب األسرة علـى األب أو أقـدم الزوجـات أو أكـرب األبنـاء سـنا       

 .من هذا التقرير) ٦٣، ٦٢( يف الفقرات “رب األسرة”التفصيالت املتعلقة بتعريف عبارة 
أعطى القانون اجلديد املرأة األردنية املطلقة أو األرملـة أو املتزوجـة مـن أجـنيب                وأيضا،   - ١١

علـى دفتـر عائلـة مـستقل مبوجـب قيـد مـدين منفـصل إذا رغبـت بـذلك، وذلـك                حق احلـصول    
األرملــة  أوخبــالف القــانون امللغــي الــذي مل يفــرد نــصا صــرحيا يعــاجل كيفيــة حــصول املطلقــة     

املتزوجة من أجنيب على دفتر عائلة وإن كان الواقع يف ظل القانون امللغي يلحـق هـذه الفئـة                    أو
 ...)كاألب أو األخ( كانت غري متزوجة من النساء برب أسرا كما لو

 الدميقراطية يف اململكة األردنيـة اهلامشيـة يف ايـة الثمانينـات،             أن عادت احلياة  منذ   - ١٢
والعمل على جتسيد مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة يف التـشريعات املختلفـة مـستمر مـن                    

ة الـيت تقـدم توصـيات إىل        خالل احلمـالت املنظمـة والعمـل اجلمـاعي والدراسـات القانونيـ            
اتفاقيـة  اعتمـاد   وبـالرغم مـن عـدم    .اجلهات التـشريعية حـول التعـديالت التـشريعية املرجـوة        

يف اجلريــدة عــرب القنــوات الدســتورية ونــشرها  القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   
مـن خـالل     هـذه االتفاقيـة  الرمسية إال أن احلكومات األردنية تعمل علـى تطبيـق روح وأهـداف         

وبالفعــل فقــد مت  .تعــديل واقتــراح التــشريعات القانونيــة الــيت تــضمن إلغــاء التمييــز ضــد املــرأة   
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تــضمني التــشريعات والقــوانني نــصوصا تفيــد بــاحلقوق املتــساوية للمــرأة، مــن ذلــك القــوانني     
. اخلاصة بضريبة الدخل وقانون العقوبات وقانون األحوال املدنيـة وقـانون األحـوال الشخـصية             

، ٦٣، ٦٢، ٣٢، ٣١، ٣٠(ريد تفصيل هذه التعديالت يف فقرات خمتلفة مـن هـذا التقريـر             وس
٢٤٨، ٢١١، ٢١٠، ٩٣.( 
 لتساؤالت جلنـة الـسيداو الـواردة يف املالحظـات والتوصـيات اخلتاميـة            أما بالنسبة  - ١٣

حـول عـدم نـشر اتفاقيـة القـضاء          ) ٣٣ و ٣٢(للجنـة    حول تقريري األردن األويل والثـاين     
األمـر الـذي يتطلـب عرضـها علـى جملـس األمـة               ،تمييز ضد املـرأة يف اجلريـدة الرمسيـة        على ال 

يجــدر ذكــر الظــروف املوضــوعية الــيت أحاطــت عــودة الربملــان األردين إىل  ومــصادقته عليهــا، ف
فبعد غياب الربملان عن الساحة التشريعية لعدة عقود ترافقـت          . احلياة السياسية كجهة تشريعية   

ــه  ــه      ضــغوط لدمــع عودت ــة الــيت صــدرت خــالل غياب ــد مــن القــوانني املؤقت ــرار العدي راســة وإق
ــة باإلضــافة إىل  ــصادية     أولوي ــشريعات ذات صــبغة اقت ــوانني وت ــرار عــدة ق وضــعت عــرض وإق

ومـن اجلـدير    . ملواكبة متطلبات العوملة مما أرجأ لغاية اآلن عرض االتفاقيـة علـى جملـس النـواب               
 الثنائيـة أو املتعـددة    عى حاليا إىل رصد كافة االتفاقيـات        بالذكر أن اجلهات احلكومية املعنية تس     

حـىت يتـسىن نـشرها يف اجلريـدة           لعرضـها علـى جملـس األمـة        األطراف اليت صادق عليها األردن    
علمـا بـأن الـدروس املـستفادة مـن عـرض التعـديالت              . الرمسية استكماال لإلجراءات الدستورية   

) ٢٥٤،  ٣٤(الفقـرات    سريد ذكرهـا الحقـا يف         واليت ،من قانون العقوبات  ) ٣٤٠(على املادة   
الرمسـي واألهلـي    ظهـر لنـا ضـرورة بـذل جهـود أكـرب علـى املـستوى الـوطين                   ت ،من هذا التقرير  

املـساندة والـضغط وكـسب التأييـد مـن قبـل احلركـة النـسائية لـضمان                  وضرورة دعم حركات    
 .موافقة الربملان على االتفاقية يف حال عرضها عليه

ــسياسية     علــى صــعيد   - ١٤ ــاة ال ــة احلي ــة بتطــوير وتنمي متــصل، وضــمن التوجهــات احلكومي
واملــشاركة يف األردن مت اســتحداث وزارة التنميــة الــسياسية الــيت قامــت بتطــوير االســتراتيجية   
الوطنيــة للتنميــة الــسياسية والــيت تــشتمل علــى أهــداف تتعلــق بنــشر االتفاقيــات الدوليــة ضــمن  

هذا باإلضافة إىل إنـشاء املركـز الـوطين حلقـوق اإلنـسان        . ية ا األطر التشريعية والتوعية اتمع   
 :الذي تتضمن أهدافه

اإلسهام يف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان يف اململكة على صعيدي الفكر واملمارسـة،              • 
 .وعدم التمييز بني املواطنني بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو اجلنس

ــة اخلاصــة حبقــوق    الــسعي النــضمام اململكــة إىل املواث  •  ــة والدولي يــق واالتفاقيــات العربي
 .اإلنسان
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متابعــة التطــورات الــيت تطــرأ علــى التــشريعات الوطنيــة ذات العالقــة حبقــوق اإلنــسان    • 
 .والعمل على تطويرها مبا ينسجم مع االتفاقيات واملعايري الدولية اليت التزم ا األردن

تعتـــرب حمـــور وإذ األردنيـــة لـــشؤون املـــرأة ومـــن اجلـــدير بالـــذكر أن اللجنـــة الوطنيـــة   - ١٥
 أفردت يف استراتيجيتها احملدثة بندا خاصا يتنـاول تعـديل           ، قد التشريعات من أهم حماور عملها    

املناسـبة  توصـيات   رفـع ال   القـوانني و   دراسـة علـى   وتعمل اللجنـة    . التشريعات اليت متيز ضد املرأة    
هـــذه القـــوانني مبـــا يتفـــق  بـــة بتعـــديل للمطالإىل ديـــوان التـــشريع واجلهـــات املختـــصة  بـــشأا 

 .واالتفاقيات الدولية ويضمن احلقوق القانونية املتساوية للمرأة
 
اختاذ املناسب مـن التـدابري التـشريعية وغريهـا، مبـا يف ذلـك مـا يقتـضيه األمـر مـن                  ) ب (٢

 .جزاءات حلظر كل متييز ضد املرأة
ا منها بإلغاء كافة أشكال التمييـز ضـد          والتزام ،تسعى حكومة اململكة األردنية اهلامشية     - ١٦
ورغـم أنـه ال يوجـد       .  إىل سن التشريعات والقوانني اليت تزيل التمييز القانوين أينما وجد          ،املرأة

قـــانون خـــاص حيـــرم التمييـــز ضـــد املـــرأة إال أن هنـــاك جـــزاءات حلظـــر التمييـــز يف عـــدد مـــن 
الذي حرم كـل مـن االغتـصاب         ١٩٦٠التشريعات األردنية منها قانون العقوبات الصادر عام        

جـراء  إوهتك العرض واالغواء والتهتك وخرق حرمة األماكن اخلاصة بالنساء وتزويج فتاة أو             
مراسم زواج لفتاة مل تتم اخلامسة عشرة من عمرها كما افرد عقوبات لكـل مـن حيـاول قيـادة       

اد حمــددة مــو  والــذي يــنص علــى١٩٩٦وقــانون العمــل الــصادر يف عــام . أنثــى ملمارســة البغــاء
 .ذي مت تفصيله يف التقرير الثاينواضحة لضمان عدم التمييز ضد األم العاملة وال

إال أنه جيدر الذكر وباإلشارة إىل املالحظـات والتوصـيات اخلتاميـة للجنـة القـضاء                 - ١٧
حـول تقريـري األردن األويل والثـاين رقـم     ) الـسيداو (على كافة أشكال التمييز ضد املرأة     

، أن ملتعلقــة باملمارســات االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تعيــق تطبيــق االتفاقيــة  وا) ٢٩  و٢٨(
األنشطة املتنوعة اليت تقدمها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة واملنظمات غري احلكوميـة يف             
جمال التوعية القانونية من جهة والتوعية باألدوار االجتماعية املختلفـة كجـزء مـن الـربامج الـيت                  

باإلضــافة إىل محــالت املــساندة والتأييــد كمــا  . ف تعــديل النظــرة النمطيــة هلــذه األدوارتــستهد
 .من هذا التقرير) ٢٥٤(سريد يف الفقرة 

 
إقرار احلماية القانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجـل وضـمان احلمايـة     ) ج (٢

ؤسـسات العامـة األخـرى      الفعالة للمرأة، عن طريق احملـاكم الوطنيـة ذات االختـصاص وامل           
 .من أي عمل متييزي
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 احملاكم الدينيـة الـيت      :ثالثة أنواع للمحاكم هي   يقوم نظام التقاضي يف األردن باعتماد        - ١٨
ــسائل األحــوال الشخــصية     ــزواج     (ختــتص يف م ــود ال ــور وعق ــة واحلــضانة وامله ــزواج والنفق ال

 احملـاكم النظاميـة     ؛) األخـرى  احملاكم الـشرعية وجمـالس الطوائـف      (وتقسم إىل   ) واإلرث وغريها 
اليت متارس حق القضاء على مجيع األشخاص يف مجيع املواد املدنية واجلزائية مبا فيها الـدعاوى               (

وللمــرأة حقــوق مــساوية للرجــل يف هــذه احملــاكم وفقــا  ) الــيت تقيمهــا احلكومــة أو تقــام عليهــا
ا ضـد أي جهـة حكوميـة        للقانون وحيق ألي مواطنـة أو مـواطن مراجعـة احملـاكم ورفـع القـضاي               

 . وأخريا احملاكم اخلاصة؛غري حكومية أو

ويف سياق التوصيات العامة للجنة القضاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة رقـم                     - ١٩
 ٢/١١/١٩٩٩مت يف    (وحدة محايـة األسـرة       أنشئت    العنف ضد املرأة فقد    بشأن) ١٩  و ١٢(

 وأنيط ـا واجـب التعامـل مـع          ، مديرية األمن العام   التابعة إىل ) تطويرها إىل إدارة محاية األسرة    
ــذا         ــة تراعــي ســرية وخــصوصية ه ــسية والعنــف األســري ضــمن آلي ــداءات اجلن حــاالت االعت

وقد بدأت الـدائرة عملـها يف منطقـة العاصـمة     .  ومبا يتالءم ومتطلبات حقوق اإلنسان   ،القضايا
أخـرى مـن اململكـة مثـل أربـد،           يف منـاطق     اإال أا وسعت نطاق عملها الحقـا لتـشمل أقـسام          

كمــا مت افتتــاح مكاتــب . باإلضــافة إىل قــسمي الكــرك ومادبــا مــؤخراالزرقــاء، العقبــة والبلقــاء 
 .ملكة اليت ال تتوفر فيها أقساممحاية يف كافة مديريات الشرطة يف حمافظات امل

 لــسنة) ٤٨(مــن جهــة أخــرى، أقــر الــس التــشريعي نظــام دور محايــة األســرة رقــم     - ٢٠
وتــؤمن هــذه .  الــذي يعــين مبؤســسات الرعايــة الــيت تــستقبل حــاالت العنــف األســري   ٢٠٠٤

أمـا علـى    ). املعنفـات (املؤسسات وفقا للنظام احلمايـة والتأهيـل للنـساء الـاليت تعرضـن للعنـف                
 الـدعم للمـرأة   تقـدمي مستوى املنظمات غـري احلكوميـة فقـد بـرزت عـدة منظمـات تعمـل علـى            

ــن خــالل    ــة م ــوفري املعنف ــساخنة واملالجــئ  ت ــري    . اخلطــوط ال ــد قامــت إحــدى املنظمــات غ فق
مـن خـالل التنـسيق مـع اجلهـات        هـذه املنظمـة     احلكومية بتوفري ملجـأ للنـساء املعنفـات وتعمـل           

 ٢٠٠٢وقد استقبل امللجأ منـذ افتتاحـه يف عـام           . احلكومية املختلفة العاملة يف جمال محاية املرأة      
ــة عــام   ــة) ٢٢٥ (٢٠٠٣إىل اي ــة الــيت تعــين    هــذ. حال ا باإلضــافة إىل املنظمــات غــري احلكومي

 “األمـان دار  ” هـذه املنظمـات بتـوفري        إحدى قامت   حيثحبماية األطفال من العنف واإلساءة      
 .الذين يتعرضون للعنف يف منازهلمحلماية األطفال 

الـيت وردت يف املالحظـات اخلتاميـة والتوصـيات للجنـة              التساؤالت وباإلشارة إىل  - ٢١
حـول جماـة العنـف ضـد      ) ٣٩  و ٣٨ (او حول تقريري األردن األويل والثـاين رقـم        السيد
، باشر مـشروع محايـة األسـرة     ويف إطار العمل على توفري احلماية من العنف األسري        املرأة،  

ويهدف هذا املـشروع الـوطين إىل بنـاء قـدرات مؤسـسات القطـاعني          .٢٠٠٠أعماله منذ عام    
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 وبالتعـاون   من العنف األسري  واحلماية   استراتيجية شاملة للوقاية     العام واألهلي لتطوير وتطبيق   
مـــع خمتلـــف املؤســـسات الوطنيـــة، كـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم، وزارة الـــصحة، وزارة التنميـــة   

األوقاف، ووزارة اإلعالم، واألمن العام، والقـضاء، وعـدد مـن املنظمـات             االجتماعية، ووزارة 
. قدرات هذه املؤسـسات وتطـوير اإلجـراءات املعمـول ـا           غري احلكومية وكما دف إىل بناء       

حتـت إشـراف     ،ويدير الربنامج هيئة جتمع كافة املنظمات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة          
ــشؤون األســرة    ــوطين ل ــس ال ــف      . ال ــة ضــحايا العن ــي محاي ــتراتيجيات ه ــع اس ــامج أرب وللربن

ــدعم    ــوفري ال ــاة، ت ــوعي يف اتمــع  األســريلــضحايا العنــف  األســري، مالحقــة اجلن ــادة ال  وزي
وقــد توجهــت محــالت التوعيــة حــول مفــاهيم العنــف إىل  هــذا  .األردين حــول قــضايا اإلســاءة

اإلعالمــيني، والعــاملني يف الــسلك القــضائي، والعــاملني يف األمــن العــام، وواعظــي وواعظــات   
 املعلمـني يـة الطلبـة و  وزارة األوقاف باإلضافة إىل العمل مـن خـالل وزارة التربيـة والتعلـيم لتوع          

 .واملرشدين التربويني يف املدارس

واآلن تقوم مديرية األمن العام من خالل مراكز اإلصالح والتأهيـل التابعـة هلـا حبمايـة                  - ٢٢
وتـشري  . النساء املهددات باإليذاء، حيث للمحـافظ احلـق بتوقيـف األفـراد إداريـا حفظـا لألمـن          

عدد التراكمي اإلمجايل السنوي للموقوفات إداريـا خـالل         اإلحصاءات احلديثة املتوفرة إىل أن ال     
ــا بــني  ٢٠٠٤-١٩٩٧األعــوام  ــراوح م ــغ   ) ٨٠٠-٤٠٠( يت ــام الواحــد حيــث بل ــة يف الع نزيل

نزيلـة، ويف العـام     ) ٨٩٩( إىل   ٢٠٠١ نزيلـة وارتفـع يف العـام      ) ٤٠٢ (١٩٩٧عددهن يف العام    
 ليــصل إىل ٢٠٠٤ عــام نزيلــة واخنفــض يف) ٥٤٠ (٢٠٠٣نزيلــة، ويف العــام ) ٨٨٥ (٢٠٠٢

وممـــا جيـــدر ذكـــره أن ارتفـــاع عـــدد الرتيـــالت قـــد يعـــزى إىل طريقـــة حفـــظ . نزيلـــة) ٥٢٤(
السجالت اليت تتـضمن تـسجيل الرتيلـة الواحـدة الـيت تـدخل وختـرج عـدة مـرات خـالل العـام                     

) ٧٠-٥٠(الواحد، لكن عدد الرتيالت املوقوفات إداريا داخل املراكز ال يتجاوز مـا جمموعـه               
وهــذا اإلجــراء الــذي يتخــذ حلمايــة النــساء أصــالً والــذي غالبــا مــا يواجــه . لــة يف آن واحــدنزي

بالنقد ال يزال سـاري املفعـول نتيجـة عـدم التوصـل إىل حلـول أجنـع، وال تـزال هنـاك ضـرورة                         
ملحة للنظر بأوضاع النـساء املوقوفـات وإجيـاد حـل ينـسجم ومحايتـهن يف ظـروف أفـضل مـن                      

 وجيدر التنويـه إىل أن جهـود مديريـة األمـن العـام بـدء العمـل ـا يف               .ظروف التوقيف اإلداري  
تـوفر احلمايـة    ) كدور الرعاية واملالجئ اليت أسست حديثا     (ظل عدم توفر أية بنية حتتية مناسبة        

أن أي عمل مستقبلي وال بد أن يأخذ بعني االعتبـار تكافـل كافـة               . للفتيات املعرضات للخطر  
 .ى األسباب اليت تعرض حياة الفتيات للخطر بشكل مبدئياجلهات املعنية للقضاء عل

 ،األســري يف ازديــاد مــستمر حــول العنــف ومــن اجلــدير بالــذكر أن الــوعي اتمعــي    - ٢٣
أن الزوجـة هـي الـضحية       يـدركون   حيث تشري أحـدث الدراسـات إىل أن غالبيـة أفـراد اتمـع               

ــالفهم اخلــاطئ حــول احل      ــذا ب ــف األســري ويربطــون ه ــة   األوىل للعن ــات املرتبط ــوق والواجب ق
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ــة امل  ــاألدوار االجتماعي ــم اخلــاطئ   ب ــة باإلضــافة إىل الفه ــاليم اإلســالمية ختلف ــشري  .  للتع ــا ت كم
النــدوات الــصحفية والعامــة واملنتــشرة يف كافــة أحنــاء اململكــة األردنيــة اهلامشيــة حــول مفــاهيم   

مـن جهـة أخـرى       . حـول هـذا املوضـوع      العنف األسري إىل ارتفاع مـستوى الـوعي يف األردن         
بدأت بعض املنظمـات غـري احلكوميـة ببـث ومـضات إعالنيـة تلفزيونيـة وإذاعيـة حـول العنـف                      

 .سري والعنف ضد املرأة بشكل خاصاأل
وقد نتج عن تطور الـوعي يف قـضايا العنـف األسـري يف اتمـع األردين دقـة أعلـى يف             - ٢٤

ــوفرة حــول   ــشري اإلحــصاءات مــ و هــذه الظــاهرة، اإلحــصاءات املت -٢٠٠١(ا بــني األعــوام  ت
 إن). ١(إىل ارتفـــاع نـــسبة التبليـــغ عـــن هـــذه القـــضايا كمـــا يوضـــح اجلـــدول رقـــم ) ٢٠٠٤

هــذا االرتفــاع إىل ازديــاد نــسبة الــوعي عنــد األردنــيني  وإذ يعــزون األخــصائيني يف هــذا اــال 
قعـون اخنفـاض    وبالتايل اهتمام أعلى بالتبليغ عن قضايا اإلساءة اليت تربز عند أفـراد اتمـع، يتو              

ممارسات العنف هذه يف املستقبل إذ أن األفـراد العـاملني يف حمـيط األسـرة يعملـون علـى زيـادة          
 .الوعي حول األساليب التربوية احلديثة اليت تساعد على نبذ العنف

 
 )١(اجلدول   

 ٢٠٠٤-٢٠٠٠نسبة اإلناث من اين عليهم يف القضايا الرئيسة املبلغ عنها للسنوات   
 

 االعتداءات اجلسدية عتداءات اجلنسيةاال 

 السنة
ــين   ــدد اـــ عـــ

  اإلناثنسبة عدد اإلناث عليهم
ــين   ــدد اـــ عـــ

 اإلناثنسبة  عدد اإلناث عليهم

٤٣ ٢٢ ٥١ ٪٥٥ ١٧٨ ٣٢١ ٢٠٠١٪ 
٤٥ ٣٠ ٦٧ ٪٦١ ٢٧٨ ٤٥٥ ٢٠٠٢٪ 
٥٤ ٨٤ ١٥٧ ٪٥٤ ٣٩٧ ٧٣٣ ٢٠٠٣٪ 
٥٠ ٨٢ ١٦٣ ٪٥٤ ٤٢٦ ٧٩١ ٢٠٠٤٪ 
 ٪٥٠ ٢١٨ ٤٣٨ ٪٥٦ ١٢٧٩ ٢٣٠٠ اموع

   
مديريــة األمــن العــام تــشري  /إحــصائيات دائــرة محايــة األســرة ومــن اجلــدير بالــذكر أن   - ٢٥

بلغـت  بينهم وبني الـضحية صـلة قرابـة         جناة  بشكل واضح إىل أن نسبة اإلساءات اليت تقع من          
). ٪٩,٩( هـي  ٢٠٠٣يف حني كانـت النـسبة يف العـام       لإلساءة اجلنسية   ) ٪٧,٨ (٢٠٠٤عام  

أما بالنسبة لإلساءة اجلسدية، فإن نسبة اإلساءة من جناة هلم صـلة قرابـة مـع الـضحايا وصـلت          
، ويعزى الـسبب يف ذلـك إىل أن اختـصاص اإلدارة يقتـصر علـى                ٢٠٠٤يف عام   ) ٪١٠٠(إىل  

 .التعامل يف قضايا اإلساءة اجلسدية مىت كان اجلاين من داخل األسرة
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ع بـأي عمـل أو ممارسـة متييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة تـصرف                  االمتناع عن االضطال  ) د (٢
 .السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام

مـن هـذا   ) ٢٤٦(باستثناء اجلزاءات اليت فرضها قانون العقوبات كما سـريد يف الفقـرة     - ٢٦
أيـة  توجـد   ال  مـن هـذا التقريـر فإنـه         ) ١٦٢(التقرير وقانون العمل الذي سريد ذكره يف الفقـرة          

إال أن املـرأة شـأا   . عقوبات أو تدابري جزائية تفرض على من مييزون ضد املرأة بـشكل خـاص      
كشأن الرجل تستطيع اللجوء إىل القضاء والقانون يف حال تعرضها للتمييز من خـالل احملـاكم               

ف حقهـا يف الطعـن بـالقرارات اإلداريـة الـصادرة بـالتعيني يف الوظـائ             للمـرأة   وكذلك  . املختصة
العامة أو الزيـادة الـسنوية، الترفيـع، الفـصل مـن الوظيفـة، اإليقـاف عـن العمـل، إلغـاء قـرارات                  

 ،تأديبية، منازعات خاصة بالرواتب والعالوات، حقوق تقاعدية، إخل أمام حمكمة العـدل العليـا             
للطاعنة أن يطلب تعويـضا عـن القـرارات واإلجـراءات الـصادرة حبقـه أو                /أنه حيق للطاعن  كما  
وقــد مت ترســيخ اهتمــام احلكومــة األردنيــة بــضمان حقــوق املــرأة ومحايتــها مــن التمييــز  . احقهــ

 ومت تعميمــه علــى ٦/١٢/٢٠٠٤أصــدره رئــيس الــوزراء بتــاريخ  املؤســسي مــن خــالل بــالغ  
الوزارات والدوائر الرمسية يطالب بوضع معـايري تراعـي النـوع االجتمـاعي يف التعـيني وحماسـبة                  

 .من مييز ضد النساء
 
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة مـن جانـب أي شـخص              ) هـ (٢

 .أو منظمة أو مؤسسة
للمرأة احلق كما للرجل باللجوء إىل القضاء ضد أي جهـة متيـز ضـدها سـواء شـخص                - ٢٧

وتنــشط العديــد مــن املنظمــات غــري احلكوميــة يف جمــال توعيــة النــساء    . أو منظمــة أو مؤســسة
دعــم النــساء علــى كمــا تتــوفر منظمــات غــري حكوميــة تعمــل  . هن الشخــصية أو املدنيــةحبقــوق

وعـي النـساء    إال أن نـسبة     . وتقدمي االستـشارات القانونيـة هلـن يف حالـة تعرضـهن إىل أي متييـز               
غــري احلكوميــة يف مــن النــشاط املكثــف للمنظمــات  ال يــزال متــدنيا بــالرغم حلقــوقهن القانونيــة

لـسنة  ) ٩(ويكفل قانون أصول احملاكمـات اجلزائيـة رقـم    . األمية القانونية محالت التوعية وحمو    
حيــث تــنص علــى وجــوب . منــه) ٢٠٨(يف املــادة وتعديالتــه مبــدأ املعونــة القــضائية ) ١٩٦١(

توفري املعونة القـضائية يف اجلـرائم الـيت يعاقـب عليهـا باإلعـدام أو األشـغال الـشاقة أو االعتقـال           
انـت  حماميـا أو ك يعني  حمام للدفاع عن املتهم إذا مل   على نفقة اخلزينة   ة احملكم املؤبد حيث تعني  

 .حالته املادية ال تسمح بذلك
وقد قامت اللجنة الوطنية األردنيـة لـشؤون املـرأة بتأسـيس شـبكة خاصـة باملؤسـسات                   - ٢٨

إىل تـوفري   الـشبكة    وـدف    ،احلكومية لدمج مفهوم النـوع االجتمـاعي يف املؤسـسات املختلفـة           
على حتقيق أهدافها من خالل تقدمي تقارير للجنـة ورؤسـائهم   يعملون مع اللجنة باط اتصال   ض
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حول أي متييز قد يكون موجـودا ضـد املـرأة مـن حيـث التعـيني، واالرتقـاء الـوظيفي، ومتابعـة                       
يـالء  إقضايا تقدمي اخلدمات للنساء، وليس فقط العامالت يف القطاع العام، وذلـك عـن طريـق                 

 وسـيتم اسـتعراض آليـات       .قضايا النساء املتعامالت مـع مؤسـسات القطـاع العـام          أمهية كربى ل  
أن وزارة العمل قد شكلت قـسما       ويذكر  . عمل اللجنة الوطنية يف املادة الثالثة من هذا التقرير        

 ، يعمل على متابعة شـؤون وقـضايا املـرأة العاملـة يف سـوق العمـل                ،خاصا بشؤون املرأة العاملة   
 وذلـك   ،ل اليت تواجه املرأة العاملة الـيت تقـدم إىل مديريـة التفتـيش املركزيـة               متابعة حل املشاك  و

محايتـها مـن    العمل على   بالتعاون والتنسيق مع مفتشات العمل يف مديريات العمل يف اململكة و          
 .التمييز يف جماالت العمل املختلفة

 
 إلغاء القوانني واألنظمة اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لتعديل أو) و (٢

 .واألعراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة
ــة اهلامشيــة  تــشهد  - ٢٩ ــة   حركــة مــستمرة اململكــة األردني مــن قبــل اهليئــات الرمسيــة كاللجن

 واملنظمــات غــري احلكوميــة ، لــشؤون األســرةالــوطين والــس ،الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة
.  وإلغـاء األعـراف واملمارسـات الـيت تـشكل متييـزا ضـد املـرأة                ،قوانني واألنظمة تعديل ال دف  

 معظـم هـذه   لـدى العمـل  يتمحـور  و. ويصاحب هذا التحرك اهتمام القيـادة الـسياسية ودعمهـا    
املؤسسات على دراسة وتقدمي االقتراحات لتعـديل القـوانني وتنظـيم محـالت املـساندة والـدعم                 

مــواقعهن /ختلــف أفــراد اتمــع يف مــواقعهمتوعيــة املوجهــة مل وعلــى عمليــات ال،هلــا مــن جهــة
ويعتـرب هـذا   . مواطنات أو صانعي وصانعات القرار مـن جهـة أخـرى       /املختلفة سواء كمواطنني  

 ، كمـا ذكـر سـابقا      ،التوجه، أي التوعية، رديفا هاما ألي تعديالت تـشريعية حيـث أن األفـراد             
 .االجتماعية بشكل كبرياألعراف والتنشئة حتكمهم النساء ضمنهم ومن 

الـيت  النـصوص القانونيـة   بعـض  عرب إلغـاء   وقد مت فعال تعديل بعض التشريعات -أ  
فقـد صـدر قـانون األحـوال املدنيـة          . كانت مستندة إىل األعراف ومتضمنة يف القوانني      

متـساوية مـع     حقوقـا    املـرأة  وجاء مبواد جديدة أعطت      ،٢٠٠١لسنة  ) ٩(املؤقت رقم   
وادا كانت حتد من متتـع املـرأة يف ممارسـة حقوقهـا وسـريد ذكـر هـذه                    وألغى م  الرجل،
 .)٦٣، ٦٢(الفقرات يف الحقا املواد 

 مبوجـب قـانون مؤقـت صـادر عـن      ،أما قانون جوازات الـسفر فقـد مت تعديلـه      -ب  
 حبيث أصـبح للمـرأة كمـا للرجـل احلـق بطلـب جـواز سـفر خـاص ـا                 ،جملس الوزراء 

مت تعـديل مـواد يف قـانون األحـوال          كـذلك   . مر أو الـزوج   دون احلاجة إىل إذن ويل األ     
 . من هذا التقرير)٩٣(الفقرة الشخصية سريد ذكرها يف 
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 .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة) ز (٢
مــن قــانون ) ٢٨٤(و ) ٢٨٣(و ) ٢٨٢(مــن أهــم هــذه اإلجنــازات إلغــاء نــص املــواد   - ٣٠

 واالستعاضـــة عنـــها ،٢٠٠١لـــسنة ) ٨٦( وذلـــك مبوجـــب القـــانون املؤقـــت رقـــم  العقوبـــات
ويـنعكس  ). فعـال وأدلـة ومالحقـة     (بنصوص حتقق املساواة بني الزوج والزوجة يف جرمية الزىن          

 :هذا اإلجناز من خالل

تـسقط  / وتـرد  ،ربط فعل الزىن بكل من الرجل واملرأة وجترميهما مـشتركني         النص على    :أوال
 .لشريكني يف حال إسقاطهاكوى عن االش

يف حني كانت الشكوى يف السابق تقبل على أسـس عامـة كوجـود رسـائل أو وثـائق                    :ثانيا
 حبيــث ،أكثــر دقــةبعــد التعــديل أخــرى مكتوبــة بــشكل عــام أصــبح التعريــف القــانوين 

 الـزىن األدلـة الـيت تقبـل وتكـون حجـة إلثبـات جرميـة               ”: تنص) ٢٨٣(أصبحت املادة   
لزانيــة يف حالــة التلــبس بالفعــل أو االعتــراف القــضائي أو وجــود   هــي ضــبط الــزاين وا

 .“وثائق قاطعة بوقوع اجلرمية
. مالحقة كل من الزاين والزانيـة حـىت يف حـال كانـت الـشكوى مقدمـة ضـد أحـدمها                     :ثالثا

ا الزنـ ال جيـوز مالحقـة الـزوج بفعـل        ”ففي حني كان القـانون الـسابق يـنص علـى أنـه              
 أصـبحت املـادة     “... الـسابقة إال بنـاء علـى شـكوى زوجتـه          املنصوص عليـه يف املـادة       

ال جيوز مالحقة الـزاين أو الزانيـة إال بـشكوى الـزوج أو الزوجـة، مـا دامـت                    ”املعدلة  
الزوجية قائمة بينهما، وكذلك بشكوى ويل الزانية، ويف حال الشكوى ضـد أحـدمها            

 الـزىن املتـدخل يف فعـل      أو كليهما يالحق االثنان معا باإلضافة إىل الشريك واحملـرض و          
 .“ وتسقط الشكوى والعقوبة باإلسقاطإن وجدوا،

 التعديل القانوين على بساطته يعرب بشكل واضح علـى رغبـة املـشرع يف               فإن ،وبامل - ٣١
 باإلضــافة إىل وضــع ضــوابط متنــع التعــرض للمــرأة      الــزىنمــساواة املــرأة والرجــل يف جرميــة    

غـاء االعتـراف بالرسـائل أو الوثـائق املكتوبـة كأدلـة مقبولـة                وبالتـايل إل   ،حبجج وأدلـة دامغـة     إال
استغالل الـنص   أظهرت دالئل على     ،إال أن بعض التطبيقات العملية    . وحصرها باألدلة الدامغة  

 واســتخدامه لتعــريض اإلنــاث إىل عــدة إجــراءات مهينــة بقــصد احلــصول علــى   ،بــشكل مغــاير
ذي يؤكد ضرورة توفري تفسري قانوين واضـح        ، األمر ال  األدلة الدامغة من خالل الطب الشرعي     
 .للنص حيول دون استغالل النص القانوين

وحقــق مطلــب  ،للجــدلحمــورا مــن قــانون العقوبــات والــيت كانــت ) ٣٤٠(أمــا املــادة  - ٣٢
 فقـد قامـت اجلهـات التـشريعية بتعديلـها           ،حتقيـق املـساواة    علـى    اهليئـات العاملـة   تعديلها إمجـاع    

ون املؤقـت املـذكور أعـاله يـساوي يف العـذر املخفـف، بـدال مـن         مبوجب نـص جديـد يف القـان       
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العذر احملل، بني مفاجأة أحـد الـزوجني لآلخـر متلبـسا جبرميـة الزنـا وإلغـاء االسـتفادة مـن حـق                        
 :حبيث أصبحت تنص على. الدفاع الشرعي يف هذه اجلرمية

أو يستفيد من العذر املخفف من فوجئ بزوجته أو أحـدى أصـوله أو فروعـه                 - ١ 
أخواته حال تلبسها جبرمية الزنا أو يف فراش غري مـشروع فقتلـها يف احلـال أو قتـل مـن        
يزىن ا أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى إىل موت أو جـرح أو                  

 .إيذاء أو عاهة دائمة
ويستفيد من العذر ذاته الزوجـة الـيت فوجئـت بزوجهـا يف حـال تلبـسه جبرميـة           - ٢ 

 أو يف فراش غري مشروع يف مسكن الزوجية فقتلتـه يف احلـال أو قتلـت مـن يـزين            الزىن
ــوت أو جــرح         ــضى إىل م ــداء أف ــا اعت ــه أو عليهم ــدت علي ــا أو اعت ــهما مع ــا أو قتلت 

 .إيذاء أو عاهة دائمة أو
وال جيوز استعمال حق الدفاع الشرعي حبق مـن يـستفيد مـن هـذا العـذر وال                    - ٣ 

 .ف املشددةتطبق عليه أحكام الظرو
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التعديالت الواردة أعاله أقل من سـقف وطمـوح مطالبـات            - ٣٣
  إذ أن،إلغـــاء هـــذه املـــادةدارت حـــول اهليئـــات واملنظمـــات احلقوقيـــة وغـــري احلكوميـــة الـــيت  

ت  إال أن اجلهـــا. ال تنـــسجم واملعاهـــدات الدوليـــة حلقـــوق اإلنـــسان بـــشكل عـــامالتعـــديالت
 للـزوج يعتـرب مناسـبا يف ظـل معارضـة      حقـا موازيـا   احلكومية والتشريعية ارتأت أن إعطاء املرأة       

بــدأت أن نــسبة جــرائم الــشرف قــد وجتــدر اإلشــارة إىل . إلغــاء املــادة املــذكورةالــس النيــايب 

الشكل (١) إحصائية تبين الجرائم المرتكبة بداعي الشرف التي عرضت 
على المحاكم والتي صدر بحقها حكم مخفف
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إحــصائية تــبني اجلــرائم املرتكبــة بــداعي الــشرف الــيت       )١(الشكل
 عرضت على احملاكم واليت صدر حبقها حكم خمفف
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) ٢١ (٢٠٠٢ففــي حــني بلــغ عــدد الــضحايا يف عــام   ،منــذ تطبيــق القــانون اجلديــد بالتنــاقص 
.  الـذي بـدئ بتطبيـق القـرار فيـه          ٢٠٠٣ضحية يف اية عام     ) ١٣(فض العدد ليبلغ    ضحية، اخن 

واألرقام املتوفرة حاليا لعـام     . ضحية) ١٩( ليبلغ   ٢٠٠٤إال أن عدد الضحايا قد ارتفع يف عام         
 إال .قد بلغ مخـسة ضـحايا    مايو  /أيار توضح أن عدد الضحايا منذ مطلع العام إىل شهر           ٢٠٠٥

ن األرقـام الـصادرة عـن الـس القـضائي وفقـا للنـاطق الرمسـي باسـم الـس                     أنه جيدر التنويـه أ    
قــضية مــن أصــل ) ٤١(القــضائي تؤكــد أن اجلــرائم الــيت ارتكبــت بــداعي الــشرف مل تتجــاوز  

مـن هـذا   ) ١(ويوضح الـشكل   ). ٢٠٠٣-١٩٩٩(جرمية قتل حصلت خالل األعوام      ) ٣٠٣(
تلك اليت صـدر حبقهـا حكـم خمفـف باالسـتناد          التقرير جمموع اجلرائم املرتكبة بداعي الشرف و      

مل يــتم ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(مـن قـانون العقوبـات، علمــا أنـه وخـالل الـسنوات       ) ٩٨(إىل املـادة  
 .ومل يتم احلكم على أي شخص مبوجبها) ٣٤٠(تفعيل املادة 

بــد مــن اإلشــارة إىل بعــض الــدروس املــستفادة مــن جتربــة اللــويب والتحــرك املــنظم   الو - ٣٤
اهليئات النـسائية واملنظمـات العاملـة يف        من قانون العقوبات اليت قامت ا       ) ٣٤٠(ادة  إللغاء امل 

فبعد مناقـشة مـشروع القـانون       . يف هذا اال  جمال حقوق اإلنسان واليت بذلت جهدا استثنائيا        
ــسابقة، رفــض الــس         ــه ال ــواب خــالل إحــدى دورات ــات يف جملــس الن ــانون العقوب ــدل لق املع

قبــول املــشروع حيــث قــرر األخــري أحيــل إىل جملــس األعيــان لدراســته لــذي امــشروع القــانون 
إال أن جملس النـواب جـدد رفـضه قبـول التعـديالت وبـرزت بعـض             . وإعادته إىل جملس النواب   

عـن التقاليـد األردنيـة وبـأن األصـوات          تعـرب   حبجـة أـا     ) ٣٤٠(األصوات الرافضة إللغاء املـادة      
وعندما أحيل مشروع القـانون مـرة أخـرى إىل جملـس األعيـان             . بيةاملنادية بإلغائها ال متثل األغل    

مـن حيـث    إال أنـه وبـالرغم مـن عـدم البـت بالتعـديالت              . جدد قبولـه ملـشروع القـانون املعـدل        
 أثـارت قـضية مـشروع       ، فقـد  )النـواب واألعيـان   (جملس األمـة بـشقيه      قبل  أو رفضها من    قبوهلا  

كافــة وخباصــة علــى مــستوى وســائل اإلعــالم املــستويات تعــديل القــانون حــوارات عامــة علــى 
الوعي بقـضايا جـرائم الـشرف عنـد         املقروءة ولدى املنظمات غري احلكومية مما ساهم يف زيادة          

التعـديالت  بـشأن   وتؤكـد هـذه التجربـة علـى ضـرورة تـزامن العمـل                .أفراد اتمع بشكل عام   
 ممـا ال شـك      لكـن .  التأييـد  التشريعية والقانونية مع التوعية الشعبية وعمليـات الـضغط وكـسب          

أو تعـديل التـشريعات الـيت متيـز بـني           / أن احلركات النسائية املنظمة واليت دف إىل إزالة و         ،فيه
املــرأة والرجــل قــد نــضجت خــالل التجربــة املاضــية وتعمــل بــشكل مــستمر مــن أجــل التوعيــة  

 .وتنظيم الدعم هلذه احلمالت
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 املادة الثالثة  
مجيـــع امليـــادين، وال ســـيما امليـــادين الـــسياسية واالجتماعيـــة  تتخـــذ الـــدول األطـــراف يف 

واالقتــصادية والثقافيــة، كــل التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، لكفالــة تطــور املــرأة  
وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية والتمتـع             

 .ا على أساس املساواة مع الرجل
والظـروف الـسياسية      علـى املـستوى احمللـي       املوارد الطبيعية واملادية   حمدوديةلرغم من   با - ٣٥

جهـودا   إال أن حكومـة اململكـة األردنيـة اهلامشيـة تبـذل        واملستجدات الدولية احلالية يف املنطقة،    
مـساعيها لـدعم    احلكومـة   واصـلت   ومـن هنـا     . تطـوير ومتكـني مواردهـا البـشرية       جادة يف جمال    

اسـتمرار عمـل اللجنـة    وبـشكل خـاص سـعت إىل دعـم      وتقدمها يف كافة امليـادين،       تطور املرأة 
 وقــد ورد يف التقريــر الثــاين .الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة كمنــرب للــسياسات املتعلقــة بــاملرأة

وتقـوم  . حول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة تفاصـيل تأسيـسها ومهامهـا                 
ردنية لشؤون املرأة منذ تأسيسها ولغاية تارخيه بالعمل على بناء الـشراكة مـع              اللجنة الوطنية األ  

 .املنظمات احلكومية وغري احلكومية لدعم ومتكني املرأة يف كافة امليادين

ــى صــعيد آخــر   - ٣٦ ــة   ،عل ــة الوطني ــشكيل اهليئ ــام “األردن أوال” مت ت ــيت ٢٠٠٢ يف ع  وال
حيـث نـص    كـني الـشباب األردين بـشكل خـاص          عملت على تطوير آليات خمتلفة تسعى إىل مت       

مكـــامن القـــوة عنـــد الفـــرد واتمـــع،  ”حتريـــك علـــى  “األردن أوال”أهـــداف شـــعار أحـــد 
ويــستكمل مــا بــدأه الــرواد والبنــاة األوائــل، ويؤســس ملرحلــة جديــدة مــن التنميــة االقتــصادية    

طاقـات شـباب األردن   واالجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية واإلدارية، وهي تنميـة تطلـق    
تناولـت الوثيقـة    قد   و .“وشاباته، وحتفز عملهم املبدع، النابع من االعتزاز باالنتماء إىل وطنهم         

عــدة حمــاور مــن ضــمنها آليــات تطــوير العمــل احلكــومي وتعميــق النــهج الــدميقراطي، وتطــوير  
 يف احليــاة اقتــراح نظــام الكوتــا لــتمكني النــساء مــن املــشاركة  تــضمن الربملــان األردين والــذي 

 .السياسية األردنية
ــم    - ٣٧ ــانون رق ــا مت إصــدار الق ــام ) ٢٧(كم ــوطين   ٢٠٠١لع  القاضــي بتأســيس الــس ال

 والــذي يهـدف إىل النــهوض باألسـرة األردنيـة مــن خـالل رؤيــة وطنيـة ترفــد      ،لـشؤون األسـرة  
لمجلـس  أمـا األهـداف الفرعيـة ل   . السياسات التنموية ومتكن األسرة من حتقيق أعلى طموحاا  

احملافظة على كيـان األسـرة واسـتقرارها، تـوفري بيئـة الـسياسات الثقافيـة واالقتـصادية           : فتتضمن
ــا  ،واالجتماعيـــة والتـــشريعية املـــساندة للكيـــان األســـري   وتعزيـــز حقـــوق أفـــراد األســـرة وفقـ

 وأخـريا متكـني األسـرة مـن التعامـل بإجيابيـة مـع               ،للمؤشرات الفنية ومعـايري األداء ذات العالقـة       
 .مؤثرات الظواهر الثقافية واالجتماعية واالقتصادية املستجدة إقليميا وعامليا
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 برئاسـة   )الس األعلـى للـسكان    (كما مت إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للسكان لتصبح          - ٣٨
وقـد  . ، وتضم يف عضويتها الـوزراء املعنـيني بـدال مـن األمنـاء العـامني للـوزارات                 رئيس الوزراء 

جية الوطنية للسكان لتشمل ضمن أهدافها حمورا خاصـا بالعدالـة           يث االستراتي قام الس بتحد  
واإلنــصاف بــني اجلنــسني يف خمتلــف منــاحي احليــاة مــن خــالل حتقيــق العدالــة بــني اجلنــسني يف  

 مـن جهـة ومتكـني املـرأة مـن      ،احلقوق والواجبات املدنية واالجتماعيـة واالقتـصادية والتـشريعية    
ــة املــستدامة   ،حتقيــق كامــل إمكاناــا  ــز مــسامهتها يف التنمي ــة تعزي ــر  ،وكفال  ويف عمليــات تقري

 .السياسات من جهة أخرى

أمــا االســتراتيجية الوطنيــة للــشباب الــيت أعــدها الــس األعلــى للــشباب، فقــد أولــت    - ٣٩
اهتماما خاصا يف فئة اإلناث إذ ترتكز على عدة مبـادئ منـها الـشمولية جلميـع فئـات الـشباب                

يف مجيع أرجاء الوطن والعدالة والتـوازن يف        ) ٣٠-١٢(ا وإناثا من الفئة العمرية      األردين ذكور 
 .النوع االجتماعي

 دف إىل استثمار القـوى      ،دعمت احلكومة استراتيجيات خمتلفة   متصل،  وعلى صعيد    - ٤٠
ومـن أهـم   .  آخذة بعني االعتبار خـصوصية وضـع املـرأة األردنيـة واحتياجاـا       ،البشرية األردنية 

عــدة مــشاريع أمههــا الــيت تــضمنت ه االســتراتيجيات االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفقــر هــذ
 والـذي يرتكـز علـى التوجـه         ،مشروع التـشغيل الـوطين الـذي تقـوم علـى تنفيـذه وزارة العمـل               

للمناطق النائية واألكثر فقرا للتأثري على الفئات املستهدفة وإقناعها بفكرة االستفادة من فـرص             
قدمة ضمن املناطق الصناعية مع تقـدمي التـسهيالت الالزمـة لـذلك مـن حيـث الـسكن          العمل امل 

ــام واملواصــالت   ــارب    ،املناســب والطع ــا يق ــشغيل م ــد مت ت ــة   ) ١٠٤٢( وق ــة لغاي ــل وعامل عام
ــه /متــوز كمــا تعمــل وزارة العمــل علــى مــشروع للتــدريب يف صــناعة احمليكــات    . ٢٠٠٣يولي

وأخـريا  . ة مدربة للعمل يف املناطق الصناعية املؤهلـة       يهدف إىل تزويد سوق العمل بعمالة ماهر      
 ،مشروع التدريب الوطين الذي ينفذ بالتعاون مع القـوات املـسلحة ومؤسـسة التـدريب املهـين                

ف شاب وألفي فتـاة بتخصـصات خمتلفـة حيـث مت ختـريج             آالوالذي يهدف إىل تدريب عشرة      
 ).٢٠٠٣(يونيه /حزيرانشاب لنهاية شهر ) ٨٧٢( وفتاة ) ١٦٥٤(

جلنة السيداو الواردة يف املالحظات والتوصيات اخلتامية أما فيما يتعلق بتساؤالت  - ٤١
واخلاصة بالوضـع القـانوين للجنـة الوطنيـة         ) ٤٨(حول تقريري األردن األويل والثاين رقم       

 فيجـدر الـذكر أن اللجنـة قـد مت تأسيـسها بنـاء علـى قـرار مـن جملـس                       ،األردنية لشؤون املـرأة   
 مما يدلل على تأييد ودعم حكومة اململكة األردنية اهلامشية لقضية تطـور املـرأة   ،األردينالوزراء  

كمـا يتجلـى هـذا الـدعم مـن خـالل الـس املـشرف                . وحتقيق املساواة يف كافـة ميـادين احليـاة        
اتمـع املـدين وترأسـه       والذي يتألف من عـدد مـن الـوزراء إضـافة إىل ممـثلني عـن                  على اللجنة، 
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للجنـة املعنيـة بإلغـاء كافـة        ) ٦(رية بـسمة بنـت طـالل ممـا ينـسجم مـع التوصـية العامـة                  مسو األم 
مبنـهاج عمـل بـيجني حيـث حـدد جملـس الـوزراء مهـام         ) ٨(أشكال التمييز ضد املـرأة و املـادة         

 وقـد أثبتـت     . مبا نصت عليه هذه التوصية ومنـهاج عمـل بـيجني           ١٩٩٦اللجنة الوطنية يف عام     
 األردنيـة لـشؤون املـرأة أن الـصيغة القانونيـة هلـا، كوـا صـدرت مبوجـب             جتربة اللجنة الوطنيـة   

قــرار ولــيس قــانون، ال تــشكل أي أثــر علــى فاعليــة عملــها كمــا أــا ولغايــة اآلن مل جتــد أي     
أمـا بالنـسبة إىل طبيعـة تركيبتـها والـيت تعتمـد علـى مـشاركة كافـة                   . صعوبة أو إعاقة يف عملها    

وميـة ذات الـصلة فتجـد اللجنـة الوطنيـة أن الـصبغة التـشاركية                القطاعات احلكومية وغـري احلك    
تناسب الوضع األردين حيث أثبتت التجارب السابقة فشل اآلليات اليت تعتمـد علـى وحـدات                
داخل الوزارات وجناح األنظمة اليت تعتمد التكاملية يف املؤسسات املختلفة حيث متـنح اللجنـة               

مـع احتفاظهـا    كافـة   ى حنو شامل تكاملي مع القطاعات       الوطنية املرونة والقدرة على العمل عل     
وقـد ورد يف  . بصفة اعتبارية متنحها القدرة على العمل بشكل مـساو ألي آليـة أخـرى ناجحـة     

التقرير الثاين تفاصيل حول اآلليات اليت تعمل من خالهلا اللجنة الوطنية مثـل اللجنـة القانونيـة،     
 هذا وقد قامـت اللجنـة   .ية للمنظمات غري احلكومية  وشبكة االتصال احلكومية واللجنة التنسيق    

الوطنية األردنية لشؤون املـرأة مـؤخرا بدراسـة مفـصلة هليكليتـها وتطـوير هيكليـة بديلـة تـتالءم            
 .والتطورات احمللية الوطنية دف االستفادة من املصادر املتاحة واستثمارها بشكل أفضل

ردة يف املالحظــات والتوصــيات اخلتاميــة جلنــة الــسيداو الــواوباإلشــارة إىل توصــية  - ٤٢
حول إعطاء اللجنـة الوطنيـة مهمـة متابعـة          ) ٤٩ (رقم حول تقريري األردن األويل والثاين    

أنــه مت إنــشاء املركــز الــوطين حلقــوق اإلنــسان مبوجــب  فتجــدر اإلشــارة إىل ، شــكاوى النــساء
. ذه الــشكاوي تتــضمن مهامــه الرئيــسة متابعــة مثــل هــ ٢٠٠٢لعــام ) ٧٥(قــانون مؤقــت رقــم 
يعمل املركز على حتقيـق أهدافـه بالوسـائل واألسـاليب           ” :من القانون ) ٥(حيث ورد يف املادة     

 :التالية
 جتـاوزات أو انتـهاكات هلـا،    أيـة التحقق من مراعاة حقوق اإلنسان يف اململكة ملعاجلـة         • 

ــسويتها أو إحالتــ      ــا يف ذلــك ت ــة مب ها إىل ومتابعــة اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة هلــذه الغاي
 .“السلطة التنفيذية أو التشريعية أو املرجع القضائي املختص إليقافها وإزالة آثارها

يتوىل املركز مراقبة التجاوزات الـيت تقـع علـى          ”من القانون ذاته    ) ٧(كما تنص املادة     - ٤٣
وقـد رصـد    . “حقوق اإلنسان واحلريات العامـة يف اململكـة، والـسعي لوقـف أي جتـاوز عليهـا                

شكوى تنطـوي علـى أكثـر       ) ٣٦٢(منذ إنشائه إىل تاريخ إعداد هذا التقرير ما جمموعه          املركز  
انتهاكاً منـها مـا يتعلـق بـاحلق باملـساواة وعـدم التمييـز، احلـق يف احلريـة، مقتـضيات                      ) ١٦(من  

ومل يرد وفقا للمعلومات الواردة مـن املركـز         . العدالة واإلنصاف، احلق يف حرية التعبري والرأي      
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علمـا بأنـه مل يـتم تـصنيف مقـدمي           . ه السنوي أية شكاوي خاصة بـالتمييز ضـد املـرأة          يف تقرير 
 .الشكاوي األخرى حسب اجلنس ملعرفة طبيعة الشكاوي اليت تتقدم ا النساء

ضــمن إطــار املركــز الــوطين حلقــوق اإلنــسان، تــشكيل جلنــة حقــوق املــرأة   وأيــضا، مت  - ٤٤
ة والطفـل املعتـرف ـا ونـشرها والـسعي لـضمان             تعزيـز حقـوق املـرأ     ”والطفل الـيت ـدف إىل       

 من خالل عمليات التوثيق والبحث وبناء عالقـات التنـسيق والتعـاون مـع               “احترامها وتطبيقها 
 .خمتلف اجلهات الرمسية واألهلية والوطنية العربية والدولية ذات الصلة

ململكـة األردنيـة   من جانب آخر متثل اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة حكومـة ا                - ٤٥
برئاســة اللجنــة وفــد مــن األردن حيــث شــارك  .اهلامشيــة يف احملافــل الدوليــة الــيت تتعلــق بــاملرأة  

الوطنية األردنية لشؤون املرأة وعضوية املنظمات النسائية الرئيـسة يف جلـسة اجلمعيـة العموميـة               
ــل بـــ        ــهاج عمـ ــق منـ ــى تطبيـ ــل علـ ــورات يف العمـ ــيم التطـ ــة بتقيـ ــدة اخلاصـ ــم املتحـ  نييجلألمـ

ــيجني( كمــا جنحــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة ومــن خــالل منــهجها          .)٥+ ب
التشاركي يف العمل على تطوير تقرير اململكة األردنية اهلامشية حول تنفيذ منهاج عمل بـيجني               

 .والذي مت تقدميه إىل األمم املتحدة) ١٠+ بيجني (
ة األردنيــة لــشؤون املــرأة قــد قامــت مــؤخرا وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن اللجنــة الوطنيــ - ٤٦

مبراجعة االستراتيجية الوطنية للمرأة وحتديثها حبيث تواكب خمتلف التطورات احمللية واإلقليميـة            
واعتمدت النهج التـشاركي يف صـياغة حمـاور وأهـداف اسـتراتيجيتها احملدثـة بعـد أن                  . والعاملية

ــتراتيجية الوطن   ــيم لالسـ ــة وتقيـ ــة مراجعـ ــرأة قامـــت بعمليـ ــة للمـ ــوء ) ١٩٩٩-١٩٩٣(يـ يف ضـ
اإلجنازات اليت حتققت والتطورات االقتـصادية االجتماعيـة للمـرأة األردنيـة واملـستجدات علـى                

العمــل بنــاء علــى جمموعــة دراســات متخصــصة   قــام وقــد. الــصعيد احمللــي واإلقليمــي والعــاملي 
ــة وأخــصائيني يف مشــال       ــة وغــري احلكومي ــثلني للمؤســسات احلكومي ــى مم  ووســط عرضــت عل

 احملــاور  علــىوتــشتمل االســتراتيجية. وجنــوب اململكــة مــن خــالل مخــسة عــشر ورشــة عمــل  
جمــاالت ( حمــور التــشريع، وحمــور األمــن البــشري واحلمايــة االجتماعيــة، والــذي يــشمل :التاليــة

ــة، املــأوى واإلســكان     ــيم، الــصحة، العنــف، الــشيخوخة، اإلعاقــة، األمــن الغــذائي، البيئ ، التعل
، وحمـور الـتمكني االقتـصادي، وحمـور املـشاركة يف احليـاة              )رئاسـة املـرأة لألسـرة     الفقر، وجمـال    

 .العامة، وحمور اإلعالم واالتصال
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 الرابعة ملادةا  
 ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة مؤقتــة تــستهدف التعجيــل باملــساواة   ٤/١

 بـأي ولكـن جيـب أال يـستتبع         بني الرجل واملـرأة متييـزا كمـا حتـدده هـذه االتفاقيـة،                الفعلية
 ذهحال، كنتيجة له، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيب وقف العمل               

 .التدابري عندما تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت
 واســـتجابة ملطالبـــات املنظمـــات غـــري ،يف بـــادرة تعتـــرب األوىل مـــن نوعهـــا يف األردن - ٤٧

مؤقتـة تـسهم يف     خاصـة   تدابري  باختاذ  توصيات اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة       واحلكومية  
 الـيت أطلقهـا جاللـة امللـك        “األردن أوال ” وضمن مبادرة    ،وصول املرأة إىل مراكز صنع القرار     

احلسني، قامت وزارة الداخلية بوضع هذا التوجه حيز التنفيذ حيث مت إضـافة سـتة    عبد اهللا بن    
وقـد صـدر    .  مقاعد موجودة أصال وختصص للنساء     ١٠٤أة يف الربملان األردين إىل      مقاعد للمر 

قانون معدل لقانون االنتخاب لس النـواب الـذي         ) ٢٠٠٣(لسنة  ) ١١(القانون املؤقت رقم    
من القانون األصلي اليت تنص على تشكيل جلان يف احملافظـات للقيـام باملهـام    ) ٢٤(عدل املادة   

 : وذلك بإضافة الفقرة التالية،لقانوناملنصوص عليها يف ا
 تشكل بقرار من الوزير يف مركز الوزارة جلنـة خاصـة برئاسـة حـاكم إداري                 - ١ج 

وعضوية قاض يسميه وزير العدل وأحـد مـوظفي الدولـة ال تقـل درجتـه عـن            
الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضـوع املقاعـد النيابيـة اإلضـافية               

شــغاهلا مــن الفــائزات مــن املرشــحات واحملــددة مبقتــضى أحكــام   املخصــصة إل
ووفقـــا ) نظـــام تقـــسيم الـــدوائر االنتخابيـــة واملقاعـــد املخصـــصة لكـــل منـــها(

ــرة   ــادة  ) ج(ألحكــام الفق ــن امل ــوزير إصــدار    ) ٤٥(م ــانون، ولل ــذا الق ــن ه م
 .التعليمات اليت يراها ضرورية لتحديد أية مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة

ــد     ت - ٢ج  ــه يف البنـ ــصوص عليـ ــيمني املنـ ــوزير، الـ ــام الـ ــة، أمـ ــسم اللجنـ ــن ) ١(قـ مـ
 .من هذه املادة) د( الفقرة

مــن القــانون واخلاصــة  ) ٤٥(كمــا مت مبوجــب هــذا التعــديل إضــافة الفقــرات التاليــة إىل املــادة   
 :بنتائج الفائزين يف االنتخابات حبيث يضاف إليها الفقرات التالية

 األصـوات وإعـالن النتـائج النهائيـة لالنتخابـات يف مجيـع           بعد االنتهاء من فرز    )ب( 
الــدوائر االنتخابيــة ورفعهــا إىل الــوزير مــن قبــل اللجــان املركزيــة لالنتخابــات 

مـن هـذا القـانون، حييـل الـوزير إىل اللجنـة اخلاصـة               ) ٤٤(وفقا ألحكام املادة    
 نالتـها  احملاضـر املتعلقـة بتلـك النتـائج ملراجعتـها، وتـدقيق عـدد األصـوات الـيت         
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املرشـــحات اللـــوايت مل يفـــزن بـــأي مـــن املقاعـــد النيابيـــة املخصـــصة للـــدوائر  
 .االنتخابية

حتدد اللجنة اخلاصة أمساء الفائزات باملقاعد اإلضـافية املخصـصة للنـساء علـى                )١ج( 
أســاس نــسبة عــدد األصــوات الــيت نالتــها كــل مرشــحة مــن جممــوع أصــوات   

 ترشــحت فيهـــا، وباملقارنــة بــني هـــذه    املقتــرعني يف الــدائرة االنتخابيـــة الــيت   
النسب، تعترب فائزة ذه املقاعد املرشحات اللوايت حصلن على أعلى النـسب            

مـسلمة أو مـسيحية     (يف مجيع الدوائر االنتخابية دون النظـر إىل كـون الفـائزة             
 .أو كوا من دوائر البدو االنتخابية املغلقة) أو شركسية أو شيشانية

نسبة بـني مرشـحتني أو أكثـر فتجـري القرعـة الختيـار املرشـحة                إذا تساوت ال   )٢ج( 
 .الفائزة

يعلــن رئــيس اللجنــة اخلاصــة بــصورة علنيــة، أمــام احلاضــرات مــن املرشــحات   )د( 
 .املندوبني عنهن، أمساء الفائزات باملقاعد اإلضافية املخصصة للنساء أو

ا وبالنتيجــة الــيت تــنظم اللجنــة اخلاصــة حمــضراً جبميــع اإلجــراءات الــيت اختــذ    )هـ( 
مـن هـذه املـادة وترفعـه إىل      ) د( و) ج(توصلت إليها وفقـاً ألحكـام الفقـرتني         

 .الوزير
إذا شغر مقعـد خمـصص للنـساء يف جملـس النـواب، فـيمأل باالنتخـاب الفرعـي                    ):و( 

يف الـدائرة االنتخابيــة اخلاصــة مبــن كانــت تــشغل ذلــك املقعــد، وفقــاً ألحكــام  
شـعار الـس    إال تتجـاوز الـستني يومـاً مـن تـاريخ            هذا القـانون وخـالل مـدة        

ــساء       ــه علــى الن ــشغور املقعــد، علــى أن يقتــصر الترشــيح مللئ ــوزراء ب رئــيس ال
 .اللوايت تتوافر فيهن شروط الترشيح يف تلك الدائرة

 فـأن القـانون املعـدل ال يـستثين املـرأة مـن فرصـة                ،وكما هو واضح من النص القـانوين       - ٤٨
 أنـه يعطيهـا الفرصـة للفـوز         بـل  ،حني الرجـال يف الـدوائر االنتخابيـة املختلفـة         املنافسة مـع املرشـ    

وبـالرغم مـن أن نتـائج    . ضمن املقاعد الست املخصـصة للنـساء إن مل تـنجح يف املنافـسة احلـرة              
 فقـد برهنـت التجربـة أن        ،االنتخابات الربملانية نتج عنها وصول ست نـساء إىل جملـس النـواب            

ــساء هــذه  ــة حتــرم الن ــساء يف     اآللي ــسنح الفرصــة إىل الن ــواز وت ــشكل مت ــة النجــاح ب  مــن إمكاني
 وال تــزال احلركــة .األمــاكن ذات الكثافــة الــسكانية املتدنيــة بالوصــول إىل مراكــز صــنع القــرار

النسائية يف األردن تواصل اجلهود لتعديل آلية الكوتا لضمان التمثيل األنـسب للمـرأة يف كافـة                 
 اختـاذ هـذا التـدبري املؤقـت منـسجم والتوصـيات العامـة للجنـة                 بشكل عـام فـإن    و. أحناء اململكة 

تعتـرب الـدورة الربملانيـة    حيـث  ) ٢٥( و) ٥(القضاء على كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـرأة رقـم          
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احلالية أول فرصة ملـشاركة املـرأة ضـمن كوتـا نـسائية تـستهدف التعجيـل باملـساواة بـني املـرأة                       
 .)٦( عمل بيجني رقم ، كما وينسجم مع توصيات منهاجوالرجل

على مستوى آخر، وضمن االستعدادات املبكرة للجنة الوطنية األردنية لـشؤون املـرأة              - ٤٩
ــشاوريا ضــم يف         ــا ت ــد اجتماع ــانون االنتخــاب احلــايل، مت عق ــديل ق ــدائل يف حــال تع لطــرح ب

مي، عــضويته ممــثلني لألحــزاب، اتمــع املــدين، احلركــة النــسائية، القطــاع األكــادميي واحلكــو   
. لبحث تعزيز مشاركة املرأة يف االس املنتخبة على املستوى الوطين أو على مـستوى األقـاليم           

وقد نتج عن االجتماع التـشاوري مـذكرة مت تقـدميها للجنـة امللكيـة الـيت تعكـف علـى صـياغة                      
 وتعتمـد املـذكرة ثالثـة     . األجندة الوطنية اليت ستشكل مرجعا واستراتيجية للحكومات املتعاقبة       

سيناريوهات حمتملة لتطوير النظام االنتخايب وتقدم املذكرة حلوال منـسجمة مـع كـل سـيناريو                
لضمان متثيل متوازن للمرأة سواء من خالل اإلبقاء على نظام الكوتا على أن يتم رفعها حبيـث                 

يف االس اإلقليمية، ومبـا ال يقـل        ) ٪٢٠ - ٪١٥(للمجلس النيايب، وبني    ) ٪١٥(ال تقل عن    
 .من املقاعد يف االس البلدية) ٪٢٠(عن 
 تعـيني  ،وتندرج ضـمن اجلهـود الرمسيـة الـيت تـساعد املـرأة يف تبـوء مواقـع صـنع القـرار             - ٥٠

 كـذلك . احلكومة لعدد من النساء يف االس البلدية وذلك ضمن املقاعـد الـيت يعـني أعـضاؤها         
هـذا باإلضـافة   . ه جاللـة امللـك  يتم تعيني عدد من النساء يف جملس األعيان الـذي يقـوم بتـشكيل           

وبالرغم مما سبقت اإلشـارة     . إىل تعيني سيدتني كسفريات للمملكة األردنية اهلامشية يف اخلارج        
 املـرأة   تمـع قـدرات وإمكانيـا     العـدد    ال يتفـق     إليه، إال أن التعيينات ال تزال تعترب متدنية حيث        

 .األردنية

ــة   - ٥١  لــدعم املــرأة فقــد قامــت وزارة  وعلــى صــعيد متــصل، وضــمن الــسياسات احلكومي
الداخلية بتعيني أول سيدة يف منصب حاكم إداري، باإلضافة إىل تعـيني سـيدة مبنـصب خمتـار،                  

كمـا قـررت مديريـة األمـن        . حبيث تصبح أول سيدة على املستوى الوطين حتظى ـذا املنـصب           
مديريـة الـشرطة،    العام تعـيني أول سـيدة يف تـاريخ جهـاز األمـن العـام، لتعمـل مـدعيا عامـا يف                       

وأخــريا، قامــت اجلهــات املختــصة بــوزارة الــصحة بتعــيني أول ســيدة يف موقــع طبيبــة يف قــسم   
الطب الشرعي، مما سيكون له األثر اإلجيايب يف التعامل مع النساء اللوايت يتم حتويلـهن إىل هـذا       

أول مــن جهــة أخــرى تــشري مــصادر وزارة العمــل إىل تعــيني  . القــسم ضــمن القــضايا املختلفــة
هذا باإلضـافة   . البعثات الدبلوماسية العاملة يف الوطن العريب      سيدة كمستشار عمايل يف إحدى    

إىل تعــيني عــدد مــن النــساء يف منــصب مــدير ميــداين يف عــدة وزارات منــها وزارة الزراعــة         
وإن كانــت ).  ســيدات٣(وديــوان اخلدمــة املدنيــة )  ســيدات٤(، ووزارة التربيــة )ســيدات ٥(

ال تزال أقل من طمـوح احلركـات النـسائية إال أـا تعكـس اهتمامـاً متزايـداً لـدى                     هذه األرقام   
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السلطات األردنية لزيادة متثيل املرأة يف مراكز صـنع القـرار خاصـة وأن منـصب املـدير امليـداين                    
 .أكثر متاسا مع املواطنني واملواطنات يف كافة مناطق اململكة

ميـة الـسياسية لتفعيـل املـشاركة الـسياسية لكافـة            وبشكل مباشر تتوجه اسـتراتيجية التن      - ٥٢
وقـد نـتج عـن هـذا االهتمـام احلكـومي شـراكة بـني              . فئات اتمع وباألخص النساء والـشباب     

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة ووزارة التنمية السياسية ظهرت جليا خالل مؤمتر التنميـة              
للجنة الوطنية وشاركت به وزارة التنمية الـسياسية        السياسية واملرأة األردنية الذي بادرت إليه ا      

وكان من أهم نتائج املؤمتر تـبين خطـة شـارك           . يف أقاليم الشمال والوسط واجلنوب يف اململكة      
ــة، كــاألحزاب ومنظمــات اتمــع املــدين هــدفت إىل دعــم       ــة كاف يف إعــدادها األطــراف املعني

 . املنتخبةمشاركة املرأة السياسية كناخبة وممثلة يف االس

ــه،  - ٥٣ ــواردة يف املالحظــات   ومتاشــيا مــع توصــية  وعلــى الــصعيد ذات جلنــة الــسيداو ال
 واملتعلقــة بتــشجيع )٤٥(رقــم والتوصــيات اخلتاميــة حــول تقريــري األردن األويل والثــاين 

 اللجنـة الوطنيـة     املؤسسات األهلية وغري احلكوميـة مـن خـالل        ، تعمل   مشاركة املرأة السياسية  
 مـن    ونـساءً  الـيت تـضم يف عـضويتها رجـاالً        اللجنة العليا لالنتخابات    عرب  شؤون املرأة   األردنية ل 

ذوي اخلــربة واالهتمــام بقــضايا املــرأة ومنــهم أعيــان ووزراء ســابقني وممــثالت عــن التنظيمــات  
كــذلك .  دعــم املــرأة املرشــحةةوضــع اخلطــوط العريــضة الســتراتيجيــدف النــسائية الرئيــسة، 

يهـدف إىل زيـادة     مـشروعا   ري حكومية بالتعاون مع جامعتني رمسيـتني        مخس منظمات غ  نفذت  
عدة أنشطة دف إىل زيادة الوعي عند أفـراد         تضمن   ،فرص املرأة املرشحة لالنتخابات النيابية    

كمـا  . وصـانعي القـرارات يف اـال اإلعالمـي والتـشريعي          األردين، ولدى فئـة الـشباب       اتمع  
رشحات هدفت إىل متكينهن من خالل تدربيهن علـى إدارة           املشروع خدمات موجهة للم    قدم

وأخريا عمل املشروع كـأداة لتنفيـذ احلمـالت الـضاغطة الـيت سـامهت يف                . احلمالت االنتخابية 
ــاد          ــل اعتم ــا وقب ــان آخره ــان، ك ــساء يف الربمل ــد املخصــصة للن ــات باملقاع ــع صــوت املطالب رف

النـشطاء والنـشيطات يف جمـال حقـوق         ختصيص مقاعد للنساء مؤمترا وطنيا، حضره العديد من         
 .٢٠٠٢املرأة يف عام 

وأخــريا وضــمن إطــار تطــوير احليــاة الــسياسية العامــة قــدمت وزارة التنميــة الــسياسية     - ٥٤
وقـد حـرص مـشروع      . ٢٠٠٥مـن عـام     مارس  /آذارمشروعا لقانون جديد لألحزاب يف شهر       

رد عددا من احملفـزات لألحـزاب،       القانون على تشجيع اخنراط املرأة يف العمل احلزيب، حيث أو         
ضــمن نظــام الــدعم املــايل لألحــزاب الــسياسية األردنيــة، بنــاء علــى عــدة عوامــل منــها زيــادة      

أو أن ال تقـل نـسبة املرشـحات         ) ٪٢٠(مشاركة املرأة يف احلزب واهليئات احلزبية مبا يزيد عن          
ح عن رغبـة احلكومـة      وهذا يعرب بشكل واض   ). ٪١٠(لالنتخابات النيابية يف قائمة احلزب عن       

 .باختاذ إجراءات خاصة لدعم مشاركة املرأة السياسية على كافة املستويات
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 ال يعترب اختاذ الدول األطـراف تـدابري خاصـة تـستهدف محايـة األمومـة، مبـا يف ذلـك                      ٤/٢
 .التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزا

مـن  . ات اخلصوصية واألمهية يف اتمع األردين     تعترب األمومة من األدوار االجتماعية ذ      - ٥٥
هنا فإن كافة التشريعات العمالية، إن كان قانون العمل أو نظام اخلدمة املدنية، تـضمن إجـازة                 

ــصوصها  ــة يف ن ــاين      . األموم ــر الث ــانون العمــل يف التقري ــة حــول ق ــد وردت شــروحات وافي وق
 .للمملكة األردنية اهلامشية

 
 املادة اخلامسة  

 :الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، لتحقيق ما يليتتخذ 
تعديل األمناط االجتماعية والثقافيـة لـسلوك الرجـل واملـرأة، ـدف حتقيـق القـضاء               ) أ/ (٥

علــى التحيــزات والعــادات العرفيــة وكــل املمارســات األخــرى القائمــة علــى فكــرة دونيــة  
 . واملرأةتفوق أحد اجلنسني، أو على أي أدوار منطية للرجل أو
املالحظــات اخلتاميــة والتوصــيات الــيت أوردــا جلنــة الــسيداو حــول   كمــا ورد يف  - ٥٦

 تعتــرب األمنــاط االجتماعيــة الــسائدة مــن أهــم      ،)٢٨(رقــم تقريــري األردن األويل والثــاين  
فــال يــزال اتمــع األردين . املعوقــات الــيت حتــول دون ممارســة املــرأة حقوقهــا املــساوية للرجــل  

أبويا حتظى به املرأة بدور ثانوي مقارنة بالرجـل سـواء علـى مـستوى العائلـة أو اتمـع                    جمتمعا  
علـى  وقد تنبـهت املنظمـات العاملـة مـن أجـل حتقيـق املـساواة إىل ضـرورة العمـل                     . بشكل عام 

من هنا برزت عدة برامج توعوية موجهة إىل كل أفـراد اتمـع             . تغيري هذه األمناط االجتماعية   
وقـد قامـت اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون            . وشبابا وشابات لتغيري هذه األمناط    ا  إناثرجاال و 

املالحظـات اخلتاميـة وتوصـيات    وبنـاء علـى    ،املرأة بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة 
 واملتعلقة بزيادة الوعي حول     )٢٩(رقم  جلنة السيداو حول تقريري األردن األويل والثاين        

باحثـة أردنيـة    بتكليـف    ،االجتماعية والثقافية يف تعزيز التنمـيط االجتمـاعي       دور املمارسات   
وقـد أبـرزت الدراسـة العوامـل املكونـة      . إعداد دراسـة حـول مـصادر هـذه األمنـاط االجتماعيـة          

كمـا أبـرزت دور     .  وأمهها اخلطاب التراثي الشعيب واخلطاب اإلعالمي والتربـوي        ،هلذه األمناط 
 ورشة عمـل وطنيـة مجعـت        وخالل. اإلعالمية يف تغيري هذه األمناط    كل من املدرسة واملؤسسة     

املـشاركون عـدة   قـدم  حيـث   جـرت مناقـشة هـذه الدراسـة         املنظمات احلكومية وغري احلكومية     
 فــشمل اجلانــب اإلعالمــي توصــيات تتعلــق     .توصــيات تعــىن باجلــانبني اإلعالمــي والتعليمــي    

 إىل مراكــز صــنع القــرار وتوعيــة    بتــدريب اإلعالميــات مــن ناحيــة ومتكينــهن مــن الوصــول      
 باإلضــافة إىل ،اإلعالمــيني حــول أمهيــة تعــديل األمنــاط االجتماعيــة الــسائدة مــن ناحيــة أخــرى  

أمـا اجلانـب التعليمـي فقـد قـدمت      . العمل على تعديل اخلطـاب اإلعالمـي ليكـون أكثـر توازنـا           
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الـسياسات التربويـة    تتعلـق بتعـديل املنـاهج التربويـة واإلشـراف التربـوي و            بشأنه  عدة توصيات   
ومــن اجلــدير بالــذكر يف هــذا الــصدد أن وزارة التربيــة . والتعليميــة وخلــق بيئــة تعليميــة مناســبة

. والتعليم تعمل بشكل مستمر على تعديل املناهج التربوية وحتديثها وتضمينها مفـاهيم عـصرية            
جيــري علــيم  وضــمن برنــامج تطــوير الكفــاءة املؤســسية يف وزارة التربيــة والت،مــن جهــة أخــرى

العمل على زيادة الوعي عند العاملني يف وزارة التربية والتعليم حول قـضايا النـوع االجتمـاعي      
 . وأثرها يف قضايا التعليم

أما على مستوى األسـرة فمـن الواضـح أن األمنـاط االجتماعيـة الـسائدة ال تـزال تعـزز            - ٥٧
إال يف ما يتعلق باختاذ القرارات املـصريية         ،دور اآلباء الثانوي يف تربية األطفال يف السن املبكرة        

اليت ختص األسرة بشكل عام واألطفال يف سـنوام املتـأخرة، كاختـاذ القـرار بالنـسبة إىل عمـل                 
وقد وجدت الدراسات احلديثة أن اآلبـاء أو ذكـور العائلـة هلـم دور               . الفتيات أو سلوك األبناء   

تؤكـد  وبـالرغم مـن هـذا    . علـق بعمـل إنـاث العائلـة    أكرب يف اختاذ القرار سواء املتعلق ـم أو املت    
ــالزواج     الدراســـات علـــى أن اإلنـــاث هلـــن دور يف اختـــاذ القـــرارات اخلاصـــة ـــن واملتعلقـــة بـ

هــذه القــدرة علــى اختــاذ القــرار يف قــضايا   املتــوفرة وتفــسر الدراســات . التخــصص العلمــي أو
املبنيــة علــى اجلنــدر يف حــني أن  التعلــيم والــزواج علــى أــا ال تــشكل ديــدا ملنظومــة األدوار   

أمـا األم فـال تـزال        .اختيار العمـل والقـدرة علـى الوصـول إىل املـصادر االقتـصادية قـد يهـددها                 
. العائلة التقليديـة توكـل هلـا القيـام باملهـام الرعويـة لألطفـال وتقـصيها عـن عمليـة اختـاذ القـرار                        

  يفرة املـرأة علـى املـشاركة   وتؤكد دراسة صدرت حديثا على أن الضغوط األسرية حتد من قد    
أن هـذه  )  سـيدة ٣٩٧(سيدة من جمموع عينة الدراسـة   ) ٪٥٤( حيث ذكرت    ،اختاذ القرارات 

وضـمن الدراسـة ذاـا بلغـت نـسبة      . الضغوط األسـرية تعتـرب مـن الـسلبيات البـارزة يف حيـان          
 “بيعـي للمـرأة   رعاية البيـت وتربيـة األوالد مهـا الـدور الط          ”السيدات اللوايت وافقن على عبارة      

إال أن دراســة حديثــة حــول وعــي طلبــة ثــالث جامعــات أردنيــة حبقــوق املــرأة  .ســيدة) ٪٦٨(
ــشباب           ــف وآراء ال ــيري يف مواق ــذه النتيجــة وترصــد بعــض التغ ــاقض ه ــرأة تن ــف ضــد امل والعن

وبالرغم من حمددات منهج الدراسـة حيـث أن عينـة الدراسـة غـري               . والشابات جتاه قضايا املرأة   
رها من جهة ولكوا تتوجه إىل فئة طلبة اجلامعات مـن جهـة أخـرى، إال أـا تعطـي                 ممثلة لصغ 

ــة   ــق  . بعــض املؤشــرات اجلــديرة باملتابع ــد واف ــى أن يكــون    ) ٪٨٥,٧(فق ــة عل ــراد العين ــن أف م
للنــساء نفــس القــدرات مثــل ”علــى أن ) ٪٥٢,٥( ، و“للنــساء نفــس احلقــوق مثــل الرجــال”

العنف ضد املرأة ظـاهرة منتـشرة يف جمتمعنـا          ” على أن    )٪٦١,١( ، و “الرجال يف جمال العمل   
، “لــيس للمــرأة أي دور غــري رعايــة البيــت واألوالد ”أن ) ٪٩٣,٢(بينمــا عــارض . “األردين

حيـق للرجـال    ”أن  ) ٪٩١,١( ، و “التعليم أكثر أمهيـة للـذكور مـن اإلنـاث         ”أن  ) ٪٨٨,٨( و
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ــر خــاص    ”أن ) ٪٨٩,٨(، “ضــرب زوجــام  ــف داخــل األســرة أم ــة  العن وال حيــق ألي جه
 .“التدخل فيه

عن القـيم الـيت يـتم تعليمهـا إىل األطفـال يف             تنتج  األمناط االجتماعية   ومن املعروف أن     - ٥٨
سن مبكر من خالل التنشئة االجتماعية داخل األسرة وإعطاء الفتيات أدوارا يف تربيـة إخـوم           

 وطنية حديثة خاصـة بالـشباب   نتائج دراسةالصورة من خالل   وقد مت تأكيد هذه     . والعناية م 
اآلبــاء يتحملــون عــبء تــأمني العــيش وتقــع علــيهم /والــشابات الــذين امجعــوا علــى أن األزواج

الزوجــات مــسؤولية العمــل املــرتيل / املاليــة بينمــا تقــع علــى األمهــات مــسؤولية اختــاذ القــرارات
ل إىل األطفـال الـذكور      وحبكم التنشئة االجتماعية فهذه األدوار التقليدية تنتق      . ورعاية األطفال 

) ٢(كما يوضح اجلدول رقـم      منظمة األمم املتحدة للطفولة     واإلناث، حيث تبني نتائج دراسة      
أما وجهـة نظـر الـشباب والـشابات حـول رؤيتـهم             . الزوج يتشارك فيها األبناء   /أن أدوار األب  

يؤكـد  ا  ملن يتحمل هذه املسؤوليات فقـد كانـت منـسجمة واألدوار الواقعيـة داخـل األسـرة ممـ                  
 مـن تفكـري     جزءا على أن التنشئة االجتماعية واألدوار املمارسة داخل األسرة تصبح           من جديد 

 .هؤالء الشباب والشابات
 

 )٢( اجلدول  
 راء األهل حول توزيع احلقوق والواجبات العائليةآ  

 
 الدور/النسبة املئوية ألفراد العائلة الذين ميارسون هذا احلق 

 البنات األبناء األبوان الزوجة/األم الزوج/باأل احلق/املسؤولية
األبنـــــــاء  
 آخرون والبنات

 ــ ــ ــ ٪٠,٣ ٪٨,٦ ٪٠,٥ ٪٩٠,٤ توفري الدخل للعائلة
 ٪٠,١ ــ ٪٠,٦ ــ ٪٢,٦ ٪٩٦,٥ ٪٠,٢ القيام باألعمال املرتلية

 ٪٠,٣ ٪٠,١ ٪٠,١ ــ ٪٩,٨ ٪٨٩,٥ ٪٠,٢ رعاية األطفال 
ــال يف   ــساعدة األطفـ مـ

 ٪٠,٥ ٪٤,٥ ٪١,٣ ٪٠,٨ ٪٣٨,٢ ٪٥١,١ ٪٣,٤ بام البيتيةواج
 ٪٠,١ ٪٠,٢ ــ ٪٠,٢ ٪٤١,١ ٪٧,٩ ٪٣,٤ اختاذ القرارات املالية

اختـــــــــاذ القـــــــــرارات 
 ٪١,٢ ٪٥,٣ ــ ٪٠,٥ ٪٦٠,٨ ٪٢,٥ ٪٥٠,٦ التعليمية 

اختاذ قـرار بـشأن عـدد       
 ٪٤,٣ ــ ــ ــ ٪٧٥,١ ٪٤,١ ١٣,٣ األطفال يف البيت

  
حيــام : مــن تقريــر الــشباب األردنيــون ) ٢١(، اجلــدول )٢٠٠٣( األمــم املتحــدة للطفولــة  منظمــة :املصدر 

 .وآراؤهم
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دور األســـرة يف تعـــديل منطيـــة األدوار  ألمهيـــة إال أن تنبـــه املنظمـــات غـــري احلكوميـــة - ٥٩
 بتقـدمي وتنفيـذ عـدة بـرامج          هـذه املنظمـات     أدت إىل قيـام    ،االجتماعية لكل من األنثى والذكر    

 ،بنـام /بـاء واألمهـات يف تربيـة أبنـائهم         التوعية بأمهية دور الرعاية الوالديـة ودور اآل        دف إىل 
 بل على أمهية مشاركة كل مـن الوالـدين          ،دون حتيز أو تأكيد على األمناط االجتماعية السائدة       

، مما ينسجم مع التوصـية العامـة للجنـة القـضاء علـى كافـة أشـكال                يف مسؤوليام جتاه أطفاهلم   
حيث تقدم هذه الربامج بعض من املؤسسات احلكوميـة كـوزارة التربيـة             ) ٣(مييز ضد املرأة    الت

 .والتعليم ووزارة التنمية االجتماعية

. الــربامج اإلعالميــة املختلفــة تــربز الــصورة النمطيــة للمــرأة ويف اإلطــار ذاتــه، ال تــزال  - ٦٠
يونية تربز كنموذج سليب غري مـؤثر،       يف الدراما التلفز  املرأة   الدراسات احلديثة أن     إحدىوتشري  

إال أن عددا من الربامج التوعويـة حـول أدوار املـرأة    . وغري مبادر، ضعيف ومعتمد على الرجل  
فقـد بـدأت    . املختلفة يف اتمع ودورها الفاعل يف تنميته بدأت تربز خـالل الـسنوات األخـرية              

 لتدريبـهم   ، اإلعالميـة والـصحفية    املنظمات غري احلكومية بعقد دورات تدريبيـة ملعـدي الـربامج          
انتـشار  سـاعد  كمـا  . اإلعالميـة على إبراز صور خمتلفة للمـرأة عـن الـصور النمطيـة يف بـراجمهم           

وسائل األعالم العربية األخرى من خالل نظم االتـصاالت احلديثـة، خـالل الـسنوات املاضـية،                 
ة أو مـن خـالل تقـدمي        الـربامج املتخصـص   مـن خـالل     على إعطاء نظرة خمتلفة حول املرأة سـواء         

مناذج خمتلفـة للمـرأة يف إعـداد الـربامج وتقـدميها حيـث بـرزت صـورة املـرأة كمقدمـة للـربامج                        
 . حكرا على الذكور، سابقا،الرياضية يف حني كان هذا الدور اإلعالمي

 دراســة شــاملة للكتــب املدرســية اخلاصــة باملرحلــة األساســية هــذا وقــد كــشفت نتــائج - ٦١
على املهن التقليديـة     تقتصريف اال األسري و   تتركز  األدوار األنثوية   ين، أن   أجراها باحث أرد  

 األعمــال  ضــمن بينمــا تتركــز األدوار الذكوريــة يف احليــاة العامــة    ،يف احليــاة العامــة لإلنــاث 
وجتـدر  . )١٢٣(، وسيقدم التقرير نتائج هذه الدراسة بـشكل واف يف الفقـرة             السياسية واحلرة 

ــا إىل   ــية إلضــافة       اإلشــارة هن ــب املدرس ــة للكت ــة دوري ــوم مبراجع ــيم تق ــة والتعل أن وزارة التربي
املنـاهج مبـا يـتالءم مـع        تطـور    ويف اآلن ذاتـه      ،يستجد من معلومات حقوقيـة ختـص األطفـال         ما

قامت الوزارة بتعديل بعـض األمنـاط االجتماعيـة يف        تبعا لذلك   و. القوانني والتشريعات السارية  
 . من إحراز تعديل جذري يف هذه األمناط، حىت اآلن،تمكن إال أا مل ت،مناهجها

 فــأن  ، وفيمــا يتعلــق بالتــشريعات وتطبيقاــا علــى أرض الواقــع      ، صــعيد آخــر  علــى  - ٦٢
ــالرغم مــن أن التعــديالت القانونيــة الــيت متــت يف   إىل الدراســات احلديثــة املتــوفرة تــشري   أنــه وب

 إال أن   ،نح املـرأة حقوقـا مـساوية للرجـل         بعـض النـصوص الـيت متـ        فيهـا السنوات األخرية تتوافر    
ويبــدو هــذا منــسجما والدراســة الوطنيــة اخلاصــة بالــشباب  . الواقــع العملــي قــد يتنــاقض معهــا 



CEDAW/C/JOR/3-4
 

30 06-26299 
 

أن ثلث شباب اتمع يعتقدون أنه يف حال وجود تعـارض بـني التـشريعات               اليت بينت   األردين  
ثلثـي العينـة فقـط مـن الـشباب      وأن  ، جيب إتباع التقاليد بدال من القانون   ،والتقاليد االجتماعية 

وقـد يكـون أحـد أبـرز األمثلـة          . أن املرأة والرجل متساويان أمام القـانون      على قناعة   والشابات  
التعديالت يف قـانون األحـوال املدنيـة والتعريـف اخلـاص      املفارقة بني التشريع والواقع على هذه   

ــارة  ــالرغم مــن أن التعر . “رب األســرة”بعب ــه وب نوين يــصنف أكــرب األوالد يــف القــاحيــث أن
سـنا مـن غـري املتـزوجني، يف حـال وفـاة رب األسـرة وزوجتـه، علـى أنـه                      ) ذكرا كان أم أنثـى    (

رب لألسرة، إال أن الواقع العملي يدل على أن ذكور العائلة حـىت ولـو كـانوا أصـغر سـنا مـن                   
 .إناثها يستأثرون بصفة رب األسرة

 ٢٠٠١لــسنة ) ٩( األحــوال املدنيــة رقــم  أ مــن قــانون- ٥٧والــنص الكامــل للمــادة  - ٦٣
 :يشري إىل تعديل معىن عبارة رب األسرة لتشمل

األب، ويف حالــة وفاتــه أو فقــده اجلنــسية األردنيــة أو ختليــه عنــها يكــون رب   - ١ 
األسرة الزوجة وإذا كان له أكثر من زوجة يصرف لكل زوجـة مـع أوالدهـا                

 .دفتر عائلة بقيد مدين منفصل
ــات     الزوجــة يف - ٢  ــة عــن اململكــة وذلــك لغاي ــه املنقطع ــة فقــد األب أو غيبت  حال

 .التسجيل املدين

 .أكرب األوالد سنا من غري املتزوجني يف حالة وفاة رب األسرة وزوجته - ٣ 

ــة     - ٦٤ ــالرغم مــن وجــود هــذه املعيقــات االجتماعي الــيت تؤكــد علــى أن تعــديل املفــاهيم   ب
ــاج إىل و   ــسألة حتت ــة م ــاك  واألمنــاط االجتماعي ــت، هن ــها    ق ــيت تبين ــة ال بعــض املؤشــرات اإلجيابي

فتـشري إحـدى    . دراسات أخرى تؤكد على أن الوعي العام حول أدوار املرأة املختلفة قـد تغـري              
الدراسات احلديثة أن املرأة قد بدأت ومن خالل انفتاحهـا علـى العلـم والعمـل بتغـيري الـصورة                    

ــة هلــا  ــساء يف أحــدى الدراســات  . النمطي ــالنظرة   فقــد أشــارت الن ــى وعــي عــال ب  إىل أــن عل
 وباحلاجــة إىل التغــيري الــذي جيــب أن  ،االجتماعيــة املتدنيــة الــيت يتعامــل اتمــع ــا مــع النــساء 

يــشمل باإلضــافة إىل تعــديل التــشريعات القانونيــة العمــل علــى تعــديل األمنــاط االجتماعيــة          
علـى أن النـساء كقـوى       وهـذه الدراسـة تـدلل       .  وختفيف ضغوط العائلـة علـى اإلنـاث        ،السائدة

صانعة للتغيري أصبحن على وعي أعلـى بأمهيـة احلـصول علـى حقـوق ومعاملـة أفـضل مـن قبـل                       
ــائج ودراســة أخــرى أجريــت يف عــام    . اتمــع  والــيت أوضــحت أن  ٢٠٠١وتتوافــق هــذه النت

بـائهن وأقـران مـن الـذكور ال يـتفقن           آاإلناث يف الفئات العمرية الـصغرية، بعكـس أمهـان و          
ــر ). ٣(أي القائــل بــأن النــساء أقــل مرتلــة مــن الرجــال كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم     وال
يؤكـد أن هنـاك تغـيري يف توجهـات اإلنـاث مـن اجليـل الـشاب حـول مرتلتـهن ودورهـن يف                          مما
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ويف حـني   . اتمع بعكس أمهان اللوايت يتمسكن باملعـايري االجتماعيـة الـيت حتـط مـن قـدرهن                
 الــسابقة، تلعــب التنــشئة االجتماعيــة دورا هامــا يف تــشكيل اآلراء أنــه، كمــا ذكــر يف الفقــرات

والتوجهات عند األفراد، مـن الواضـح أن هنـاك مـؤثرات أخـرى تلعـب دورا يف تغـيري األمنـاط                      
إال أن هذه النتائج حباجة إىل دراسـة أكثـر عمقـا    . واملعتقدات االجتماعية السائدة منها اإلعالم 

نـاء علـى خمرجاـا بـشكل منـهجي لإلسـراع يف تعـديل األمنـاط                 للتعرف عليها بشكل أكرب والب    
 .االجتماعية

 
 )٣(اجلدول   

بــاء واألمهــات، والــشباب الــذكور واإلنــاث الــذين يؤيــدون الــرأي القائــل أن   آلنــسبة ا  
 النساء عموما أدىن مرتلة من الرجال

 
 الفئة

أن النــساء عمومــا أدىن ”نــسبة املوافقــون علــى 
 “مرتلة من الرجال

 ٪٤٩,٣ ) فأكثر٦٠ - ٤٠أقل من (باء املوافقون الفئة العمرية آلسبة ان
 ٪٤٦,٩ )٢٤ - ١٠(نسبة الذكور املوافقون الفئة العمرية 

ــة     ــة العمري ــات الفئ ــسبة األمهــات املوافق ــن  (ن ــل م  ٦٠ - ٤٠أق
 )فأكثر

٤١,٢٪ 

 ٪٢٦,٣ )٢٤ - ١٠(نسبة اإلناث املوافقات الفئة العمرية 
  
إلحصاءات العامـة، اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  دائرة ا  :املصدر 

 .تقرير أوضاع املرأة األردنية) ٢٠٠٤(للمرأة 
 

كافــة أشــكال العامــة للجنــة القــضاء علــى  التوصــية ويف ســياق وعلــى صــعيد عملــي،   - ٦٥
،  فعالة من اجل القضاء علـى التمييـز        بتنفيذ استراتيجيات وتدابري  اخلاصة  ) ٦(التمييز ضد املرأة    

أخـــذا باالعتبـــار و، يف منـــهاج عمـــل بـــيجني) ٥املـــادة (وجمـــال مـــشاركة املـــرأة االقتـــصادية 
املالحظــات اخلتاميــة وتوصــيات جلنــة الــسيداو حــول تقريــري األردن األويل والثــاين رقــم   

ألردنيـة لـشؤون     قامت اللجنة الوطنيـة ا     ، حول تدين مشاركة النساء يف العمل املأجور       )٤٦(
دعـم العدالـة النوعيـة مـن        ” بتنفيـذ مـشروع      ،املرأة بالتعاون مع الوكالـة األملانيـة للتعـاون الفـين          

إىل دمـــج العدالـــة النوعيـــة يف   املـــشروع  ويهـــدف  .“خـــالل التطـــوير املؤســـسي يف األردن  
  إىل جعل مكان العمل أكثر حساسية للنـوع االجتمـاعي          ،املؤسسات احلكومية وغري احلكومية   
جيــاد طــرق جديــدة لتطــوير إكمــا يهــدف املــشروع إىل . وجعلــه مرحيــاً وغــري مميــز ضــد النــساء

هـا مـن الـسعي حنـو النجـاح، واسـتغالل مهـارات النـساء                يكـن موظف  متثقافات مؤسـسية عادلـة      
 وذلـك لرفـع نـسبة مـشاركة النـساء           ،خاصة يف جمال االتصال واستخدام اللغة على وجـه أمثـل          

 .هلنتوفري الراحة التامة يف األعمال املأجورة و
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جلنة السيداو الواردة يف املالحظـات والتوصـيات        ويف معرض الرد على تساؤالت       - ٦٦
حــول ســن تــشريعات وقــوانني  ) ٢٩(رقــم  اخلتاميــة حــول تقريــري األردن األويل والثــاين 

، فلـم يـتم تقـدمي أي    تساهم يف احلـد مـن أثـر األعـراف والتقاليـد الـيت تنظـر للمـرأة بدونيـة              
إال أن محـالت التوعيـة الـيت تقـدمها          . شريعات خاصة بـاجلزاءات املتعلقـة بـاألعراف والتقاليـد         ت

 تـشري إىل    ،حكومة اململكة األردنية اهلامشية ضمن مؤسساا الرمسية واملنظمـات غـري احلكوميـة            
أن التغيري االجتماعي ال يتم بالنصوص التشريعية فحسب بل حيتـاج إىل توعيـة اجتماعيـة عامـة      

 وكما سـريد الحقـا يف املـادة الـسابعة مـن هـذا        ،ويف هذا الصدد  . تد على فترات زمنية طويلة    مت
ــر ــوع االجتمــاعي يف      ،التقري ــة بدراســة أســاليب دمــج منظــور الن ــدوائر الرمسي  قامــت بعــض ال

العاملــة يف تلــك املــرأة أنظمتــها الرمسيــة وغــري الرمسيــة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ســواء    
وسـيتم تفـصيل بعـض مـن هـذه املبـادرات يف             . لك الـيت تتلقـى خـدمات املؤسـسة        املؤسسة أو ت  

 .الفقرات الالحقة
كفالة أن تتضمن التربية األسرية تفهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعيـة            ) ب/ (٥

واالعتراف باملـسؤولية املـشتركة لكـل مـن الرجـال والنـساء يف تربيـة أطفـاهلم وتطـورهم،                    
 .ما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالتعلى أن يكون مفهو

 أن ، حيـث  األسرة يف األردن تربط املرأة بشكل عام بدورها االجتماعي النمطـي كـأم             - ٦٧
 .هذا الدور يف امل يعتـرب دورا هامـا يف األردن ويقـدر عاليـا مـن خـالل التنـشئة االجتماعيـة                      

 يلجـأون  الـذي اب والشابات يعتربون األم املـصدر األول   وتشري الدارسات احلديثة إىل أن الشب     
النظـر إىل   إىل  وحتـاول املنظمـات غـري احلكوميـة الـدعوة           . إليه لتأمني الـدعم النفـسي والعـاطفي       

 ودورات التـدريب والتوعيـة      الندوات من خالل    ،األدوار األخرى اليت تأخذها املرأة يف اتمع      
دور املــرأة يف إبــراز  يف القــوانني والتــشريعات املختلفــة أو  كتوعيــة املــرأة،يف اــاالت املختلفــة

 . وصناعة القرار وأمهها الدورات اخلاصة بالنوع االجتماعي،احلركة السياسية األردنية

 فمـن الواضـح أن      ، سـابقا  اخلاصـة بـاملرأة األردنيـة الـيت ذكـرت         وباإلشارة إىل الدراسة     - ٦٨
 علـى مفهـوم   ، وإن كـان بـشكل بطـئ       ، قـد بـدأ بالتـأثري      اخنراط املرأة يف جماالت التعليم والعمل     

 ممــا قــد يكــون لــه أثــر خــاص علــى كيفيــة تربيتــها   ،املــرأة عــن ذاــا وعــن إمكاناــا املــستقبلية 
 .ألوالدها
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 السادسة املادة  
 األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التـشريع ملكافحـة مجيـع أشـكال                  الدول تتخذ
 .استغالل دعارة املرأة باملرأة واالجتار
 والواردة يف التقريـر     ، تعديالت يف التشريعات اخلاصة مبكافحة االجتار باملرأة       أيةمل جتر    - ٦٩

الثــاين للمملكــة األردنيــة اهلامشيــة حــول تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد 
ن العـام أن قـضايا إدارة بيـت        األمـ مصادر مديرية   وتفيد اإلحصاءات احلديثة املتوفرة من      . املرأة

مــن جممــوع اجلــرائم خــالل األعــوام  ) ٪٢٦,٤٢(الــدعارة قــد زادت لتــشكل نــسبة مقــدارها  
) ١٣٤( بينمـــا ســـجلت ٢٠٠٠قـــضية يف عـــام ) ١٠٦( حيـــث ســـجلت ،)٢٠٠١-٢٠٠٠(

قـضية أي بزيـادة مقـدارها    ) ١٨٨(فقـد سـجلت   ) ٢٠٠٢( أمـا يف عـام     .٢٠٠١يف عام   قضية  
 مــن جهــة أخــرى وضــمن  .حــول قــضية الــدعارة يف األردنراســات وال توجــد د). ٪٤٠,٣(

مــن القــانون األصــلي ) ٣١( مت إلغــاء املــادة ٢٠٠٢لــسنة ) ١١(قــانون األحــداث املؤقــت رقــم 
واملتعلقة بتعريف احملتاج للرعاية واحلمايـة واالستعاضـة عنـه بتعريـف مـن عـشرة نقـاط يـشتمل                    

...  :اية من تنطبق عليه أي من احلـاالت التاليـة         يعترب حمتاج إىل احلماية والرع    ”: على بند ينص  
ــق        ) ١٠( ــساد اخلل ــسق أو إف ــدعارة أو الف ــصل بال ــسول أو بأعمــال تت ــتغلَ بأعمــال الت ــن اس م
 .“خدمة من يقومون ذه األعمال أو يف أية أعمال غري مشروعة أو

غــري علــى صــعيد متــصل، تــشري البيانــات واملعلومــات املتــوفرة مــن إحــدى املنظمــات     - ٧٠
احلكومية حول موضوع الدعارة، أن العامالت اللوايت يلجـأن إىل هـذه املنظمـة حلمايتـهن مـن                  
العنف الذي يتعرضن، إليه يتم إكراههن على ممارسة مهنة الـدعارة، ويـتحملن أشـكاالً خمتلفـة                 

ومـن بـني مخـسني حالـة راجعـت املنظمـة،            . من العنف مع غياب ألي محاية قانونيـة أو صـحية          
 اخلــصائص للنــساء اللــوايت يــزاولن مهنــة الــدعارة، منــها أن معظمهــن مــن الفئــة    بــرزت بعــض

 .مل حيصلن على تعليم كاف وأن نسبة كبرية منهن متزوجات) ٢٥-١٦(العمرية 
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 اجلزء الثاين
 السابعة املادة  

ــدول تتخــذ ــاة      ال ــرأة يف احلي ــز ضــد امل ــدابري املناســبة للقــضاء علــى التميي ــع الت  األطــراف مجي
 :يف والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل احلق سيةالسيا
ــاتالتــصويت يف مجيــع ) أ/ (٧ ــة االنتخــاب جلميــع   االنتخاب  واالســتفتاءات العامــة، وأهلي

  باالقتراع العامأعضاؤهااهليئات اليت ينتخب 
) ٢٣(الــسيداو رقــم بــشكل عــام تــستجيب احلكومــة األردنيــة للتوصــية العامــة للجنــة   - ٧١

واخلاصـة بـاملرأة يف مراكـز صـنع القـرار، فتكفـل للمـرأة احلـق          ) ٦(ومنهاج عمل بـيجني املـادة       
باملــشاركة باهليئــات املنتخبــة ويف مؤســسات اتمــع املــدين بــشكل مــساو للرجــل، وال توجــد   

يف مــن حــصول املــرأة علــى احلــق إال أنــه وبــالرغم . تــشريعات حتــد مــن قــدرا علــى املــشاركة
الترشيح واالنتخاب يف مجيع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام يف اململكـة األردنيـة               

مارســت وقــد .  إال أن نــسبة مـشاركة املــرأة األردنيـة يف احليــاة العامـة ال تــزال متدنيـة    ،اهلامشيـة 
 الـضغط علـى     ، اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املـرأة      من خالل اهليئات النسائية غري احلكومية و    

مت توضـيحه   األمـر الـذي      ، للنـساء  “كوتـا ”تعديل قانون االنتخاب مبا يضمن      لاألطر احلكومية   
ومن اجلدير بالذكر أن احلوارات واالجتماعات اليت ناقـشت         . من هذا التقرير  ) ٤٧(يف الفقرة   

وعي يف زيـادة الـ  سامهت هذا املوضوع سواء يف الصحافة أو يف املنتديات واملؤسسات الفكرية   
 ١٩٩٩وقد برز هذا جليا يف استطالعات الرأي الـيت أجريـت يف عـام       . عند أفراد اتمع كافة   

مــن املــشاركني يف االســتطالع أيــدوا ختــصيص كوتــا للمــرأة لفتــرة  ) ٪٦٢,٧(حيــث تــبني أن 
 ، مما يؤكد زيادة الـوعي عنـد األفـراد األردنـيني حـول أمهيـة مـشاركة املـرأة الـسياسية                      ،مرحلية
 ويأيت هذا منسجما مـع دراسـة املركـز الـوطين     .جياد سبل لتسهيل ودعم هذه املشاركة   وأمهية إ 

الرجـال  ”من الطالب مقولة    ) ٪٤٦,٣(حلقوق اإلنسان يف اجلامعات، حيث عارض ما نسبته         
 .“أفضل كقادة سياسيني من النساء

ابــات  ويف االنتخ.تــشارك املــرأة يف عمليــة االنتخابــات العامــة بــشكل مــساو للرجــل و - ٧٢
حـسب دراسـة   ) ٪١٠٩(ارتفعت نـسبة املقترعـات لتـصبح      ٢٠٠٣عام  األخرية اليت جرت يف     

وقد عزت الدراسة هـذه النـسبة املرتفعـة إىل عـدة عوامـل منـها العـشائرية، وعـدم قـدرة                      . أولية
عــشرات ألــوف الرجــال مــن منتــسيب اجلــيش والقــوات املــسلحة واألجهــزة األمنيــة اإلدالء          

ــانون   ــة األخــرية ترشــحت   . االنتخــاببأصــوام حــسب ق ) ٥٤(ويف هــذه االنتخابــات النيابي
ويـذكر أن الدراسـة املـشار إليهـا     . سيدة، فازت منهن ست سـيدات فقـط ضـمن إطـار الكوتـا        



CEDAW/C/JOR/3-4  
 

06-26299 35 
 

 أعــاله قــد ذكــرت أن نــسبة املــواطنني واملواطنــات الــذين انتخبــوا امــرأة يف االنتخابــات بلغــت  
 .فقط وهي نسبة ضئيلة للغاية) ٪٢,٧(

 يف رفـع بعـض املعيقـات    ٢٠٠١لـسنة  ) ٣٤(د ساهم قانون االنتخاب املؤقت رقـم     وق - ٧٣
فمن جهة مت ختفـيض سـن االنتخـاب إىل    . وتسهيل اإلجراءات مبا يضمن مشاركة أعلى للمرأة 

مثانيــة عــشرة ســنة مشــسية علمــا أن القــانون الــسابق كــان يــشترط إكمــال تــسعة عــشرة ســنة      
كمـا الـذكور الفرصـة يف املـشاركة يف احليـاة العامـة             نـاث   تـاح لعـدد أكـرب مـن اإل        أ ، مما ميالدية

من جهة أخـرى اعتمـدت البطاقـة الشخـصية كإثبـات حلـق الناخـب                . والسياسية يف سن مبكر   
االنتخــاب ممــا يكــرس حــق املــرأة يف االنتخــاب وحريــة اختيارهــا،   ممارســة حــق يف الناخبــة  أو

ان يـربط مكـان اإلدالء باألصـوات        حيث توقف اعتمادها على دفتر العائلة كإثبات، والذي ك        
 هـذا  ويـأيت . بدفتر العائلة إضافة إىل عـدم إعطـاء الـزوج دفتـر العائلـة لزوجتـه إذا رغـب بـذلك            

يف بعـض األحيـان عائقـا       ذلـك يـشكل     كـان   حيث  كبديل عن بطاقة االنتخابات     أيضا  اإلجراء  
/ بـصوته لـإلدالء  لناخبـة  كما أتاح القانون املؤقت الفرصـة للناخـب وا     . أمام املرأة من املشاركة   

صوا يف أي مركز من مراكـز االقتـراع والفـرز يف دائرتـه االنتخابيـة ممـا يتـيح الفرصـة للنـساء                  
باملشاركة يف العملية االنتخابية ويزيل املعوقـات الناجتـة عـن املواصـالت والتنقـل الـيت قـد تعيـق             

ــراع اخلاصــة ــا بــسبب بعــد املــ      ــوفر  املــرأة مــن الوصــول إىل مراكــز االقت سافات أو صــعوبة ت
 .املالئمةاملواصالت 

املــرأة علــى ســاعدت لقــانون املؤقــت والــيت تاحهــا اأعلــى الــرغم مــن التــسهيالت الــيت  - ٧٤
ممارسة حقها كناخبة إال أن املنظمات النسائية ترى أن قانون الصوت الواحـد، الـذي ال يـزال                  

ــدوائر الــسياسية، حيــد مــن فــرص ال     ــة  حمــل نقــاش واســع يف خمتلــف ال نــساء يف الوصــول إىل قب
. إذ أن الصوت الواحد يفـرض علـى الناخـب أو الناخبـة انتخـاب مرشـح واحـد فقـط              . الربملان

الناخبـة مييـل إىل     / جند أن الناخـب    ، اليت ال تزال سائدة بشكل واسع      ،ويف ظل العقلية الذكورية   
 .جناحهافرص  انتخاب ذكور العائلة أو املرشحني الذكور مما يهمش دور املرأة أو يقلل من

املتمثلــة جباللــة امللــك عبــد اهللا الــسياسية العليــا  أن القيــادة ،إال أنــه مــن اجلــدير بالــذكر - ٧٥
 إىل مراكـز صـياغة وصـناعة القـرار مـن خـالل       تعزيـز فـرص املـرأة يف الوصـول       الثاين تسعى إىل    

يها جملـس   بـشق تعيني نساء يف جملس األعيان، الذي يشكل ركنا أساسيا من الـسلطة التـشريعية               
 وبنـاء علـى توجيهـات       ).٪٧,٥(حيـث بلغـت نـسبة النـساء املعينـات           األعيان وجملس النواب،    

جاللـــة امللـــك فقـــد مت تـــشكيل جلنـــة ملكيـــة كلفـــت بدراســـة التقـــسيمات اإلداريـــة لألقـــاليم  
واحملافظات وتطـوير آليـات لتفعيـل مـشاركة املـواطنني يف طـرح قـضاياهم ضـمن إطـار جمـالس                      

شــر تعمــل مترافقــة مــع اــالس البلديــة املنتخبــة يف حتديــد أولويــات العمــل   منتخبــة بــشكل مبا
 .بشكل ال مركزي
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ــام         - ٧٦ ــات ع ــد ترشــحت النتخاب ــة فق ــات البلدي ــرأة يف االنتخاب ــشاركة امل ــسبة مل ــا بالن أم
فازت منهن مخس مرشـحات فقـط       من جمموع املرشحني    ) ٪٢,٤(بنسبة  سيدة  ) ٤٠ (٢٠٠٣

بـد   ، لكـن ال عضوية اـالس البلديـة   من  ) ٪٠,٩(سبة مل تتجاوز    فائزاً أي بن  ) ٥٨٨(من أصل   
من اإلشـارة إىل أنـه مل يكـن هنالـك إقبـال شـديد علـى االنتخابـات البلديـة مـن قبـل املـواطنني                           
حيث مت إجراؤها بعد فترة قصرية من االنتخابات النيابية مما قد يكون أحد أسباب عـدم جنـاح             

بتت القيادة حرصها على دعم املـرأة حيـث قامـت بتعـيني            ومرة أخرى أث  . عدد أكرب من النساء   
كعــضوات يف اــالس البلديــة لــضمان متثيــل املــرأة يف كــل   عــضو معــني ) ٤٧٧(مــن ) ١٠٢(

وذا تصل نسبة النساء املمـثالت يف اـالس احملليـة،           . جملس بلدي يف خمتلف حمافظات اململكة     
وإن كانـت هـذه النـسبة تعتـرب        .  األعـضاء  مـن جممـوع   ) ٪١٠(سواء املعينات أو املنتخبـات إىل       

متواضــعة أمــام طموحــات احلركــة النــسائية األردنيــة، إال أــا بالــضرورة تــشكل خطــوة مميــزة   
 .خاصة إذا ما ترافقت مع جهود لدعم النساء بالتدريب واخلربة

املنظمــات األهليــة لــدعم وصــول املــرأة إىل  قبــل مــن ويــشار هنــا إىل االهتمــام العــايل   - ٧٧
فقد قدمت االستراتيجية الوطنية للمرأة حمورا خاصا حـول مـشاركة املـرأة             . كز صنع القرار  مرا

 ،يف احلياة العامة يهدف إىل التعرف على املعيقات املؤسسية اليت تواجههـا املـرأة وسـبل إزالتـها            
قامت املنظمـات غـري احلكوميـة    كما . ودعم القدرات املؤسسية لدمج قضايا النوع االجتماعي 

ل علــى توعيــة اتمــع بأمهيــة مــشاركة املــرأة الــسياسية وذلــك مــن خــالل ورش العمــل    بالعمــ
ودف محالت التوعية اليت توجه إىل مجيع أفـراد اتمـع           . يف خمتلف حمافظات اململكة   املنعقدة  

بقوانني االنتخاب واملعيقات اليت تواجه املرأة لتكون عضوا فـاعال          إىل التعريف   ) رجاال ونساء (
 .ز صنع القراريف مراك

 
 يف صـياغة سياسـة احلكومـة وتنفيـذ هـذه الـسياسة ويف شـغل الوظـائف                  املشاركة) ب/ (٧

 . مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكوميةوتأديةالعامة 
وقد كانـت املـرأة ممثلـة       . أردنية وزارات) ٦(مت تشكيل   وحىت تارخيه    ١٩٩٧منذ عام    - ٧٨

ومــن اجلــدير بالــذكر أن املــرأة تبــوأت  . تثناء حكومــة واحــدةباســت امــن هــذه الــوزاريف كــل 
ــة   ــة غــري منطي ــع وزاري ــوزارة      ،مواق ــرة ل ــيس وزراء ووزي ــصب نائــب رئ ــرأة من ــد شــغلت امل  فق

ــا املعلومــات التخطــيط ــا حكــرا علــى  تصــب كانــ ا مني وهــ، واالتــصاالت وتكنولوجي  تارخيي
مـا مت وعلـى مـدى الـسنوات         ك. أو تدخل ضمن التصنيفات التقليدية لعمل الرجـال       / و الرجال

تعيني مخـس نـساء يف منـصب أمـني عـام أو مـدير عـام ضـمن عـدة                  ) ٢٠٠٤-١٩٩٧(السابقة  
كمـا عينـت سـيدة كرئيـسة        .  ومؤسسات حكوميـة خمتلفـة إحـداها مؤسـسة اقتـصادية           وزارات

وصـول النـساء إىل املراكـز       صـعيد   أمـا علـى     . جلامعة حكومية يف بادرة تعترب األوىل مـن نوعهـا         
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) ٪٣,٨(نـسبة النـساء املـشاركات يف وظـائف الفئـة العليـا              الرمسية فبلغـت    ا يف املؤسسات    العلي
وال تـزال هـذه النـسب متدنيـة باملقارنـة مـع             ) ٢٠٠٤(لعـام   ) ٪٦,٤(ويف وظائف الفئة األوىل     

 كمـا أــا ال تنـسجم والــدعم الـذي متــده القيـادة الــسياسية     قـدرات وإمكانيــات املـرأة األردنيــة  
كمـا أـا    . يف إعطـاء النـساء حقائـب وزاريـة أو إداريـة ملؤسـسات هامـة وحموريـة                 للمرأة سواء   

تشري إىل مـشاركة املـرأة يف الوظـائف العليـا يف املؤسـسات اخلاصـة والـيت يـصعب احلـصول                       ال
 يف عـام  أمـا الـسلطة القـضائية فقـد ارتفـع عـدد النـساء القاضـيات              . على معلومات دقيقة حوهلا   

يعملـن يف حمـاكم     ) ٪٤(أي مـا نـسبته      قاضـي،   ) ٦٢٦(ن جمموع   مقاضية  ) ٢٥( ليبلغ   ٢٠٠٣
ويبلــغ عــدد النــساء العــامالت يف  . األحــداث واحملــاكم الــصلحية والبدائيــة واجلنايــات الكــربى 

أي ) ٧٧٩(حماكم اململكة األردنية اهلامشيـة     خمتلف  اجلهاز اإلداري املساند للجهاز القضائي يف       
 .اململكةاء يف من جمموع أعوان القض) ٪٤٠(ما نسبته 

ويف هذا اإلطار يربز اإلجناز الذي حققـه األردن حيـث مت انتخـاب قاضـية أردنيـة مـن                     - ٧٩
مرشـحا مت تنـسيبهم مـن قبـل         دوليـا   قاضـيا   ) ٣٥(مـن بـني     لألمم املتحدة   قبل اجلمعية العمومية    

 روانـدا،  جملس األمن النتخام كأعضاء يف احملكمة اجلنائية الدوليـة حملاكمـة جمرمـي احلـرب يف             
 . قاض عريب من النساء والرجال تصل إىل احملاكم اجلنائية الدوليةأولوبذلك تكون 

وانسجاما مع منهاج عمل بيجني والذي يـدعو إىل         ويف بادرة تعترب األوىل من نوعها،        - ٨٠
قامـت حكومـة اململكـة األردنيـة        دمج منظور النوع االجتماعي يف مجيع السياسات والـربامج،          

ــة  ــوع       اهلامشي ــدمج منظــور الن ــرأة ب ــشؤون امل ــة ل ــة األردني ــة الوطني ــرح اللجن ــى مقت ــة عل باملوافق
اخلطـة  تـضمنت   وقـد   ). ٢٠٠٣-١٩٩٩(االجتماعي يف اخلطة االقتصادية االجتماعية لألعوام       

 ومـــشاركتها يف كافـــة القطاعـــات واالهتمـــام بالعدالـــة بـــاملرأةبكافـــة أبواـــا اهتمامـــا خاصـــا 
كما كانت اخلطة االقتصادية االجتماعيـة لألعـوام        . وصول إىل املوارد  واملساواة يف احلصول وال   

ســباقة يف أســلوب عملــها حيــث قامــت رئاســة الــوزراء بتــشكيل جلنــة فنيــة ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(
برئاسة األمني العام للجنة الوطنية األردنيـة لـشؤون املـرأة لـدعم املبـادرة املتعلقـة بـدمج مفهـوم                     

ــةالنــوع االجتمــاعي يف اخلطــة االقتــ  ــة بــدورها بإضــافة   . صادية االجتماعي وقامــت اللجنــة الفني
 حيــث بلــغ عــدد النــساء املــشاركات يف وضــع  ،خــبريات فنيــات يف اللجــان القطاعيــة املختلفــة

مـن جممـوع مـن شـاركوا يف         ) ٪٢٠(، أي ما نـسبته      سيدة) ٥١(اخلطة االقتصادية االجتماعية    
 .اللجان القطاعية

ة وتعميمهــا واالســتفادة منــها علــى املــستويني احمللــي   الســتخالص الــدروس املــستفاد و - ٨١
ــة األردنيــة لــشؤون املــرأة بدراســة شــاملة للخطــة االقتــصادية      واإلقليمــي قامــت اللجنــة الوطني

وقــد أبــرزت الدراســة أهــم املنجــزات الــيت حتققــت مــن خــالل اخلطــة االقتــصادية  . االجتماعيــة
 :االجتماعية وهي



CEDAW/C/JOR/3-4
 

38 06-26299 
 

زء من حقوق اإلنسان بشكل عام وتكـرار هـذا مـرارا            التركيز على أن حقوق املرأة ج      • 
 .يف اخلطة

احلاجــة إىل إتاحــة فــرص تظهــر تـضمن اإلطــار العــام للخطــة اعترافــا متكـررا بأهــداف    • 
ــة والوصــول إىل اخلــدمات        ــاة العام ــشاركة يف احلي ــق بامل ــا يتعل ــسني فيم ــة للجن متكافئ

 .واالمتيازات
 .جتماعي بني اجلنسني يف قطاعات خمتلفةأهداف خاصة جلسر فجوة النوع االإدراج  • 
 .التركيز على التصدي لبعض القضايا النوعية والعمل على إجنازها • 
التركيز على احلاجة إىل وضع نظم دقيقة جلمع وتوزيع املعلومات اليت ميكن تقـسيمها               • 

 .نعي السياسات واألفراد املعنينيوفقا للجنس، وتوفريها لصا
واصــلت  ،اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة  ومــن خــالل متــصل،وعلــى صــعيد  - ٨٢

عمليــة دمــج مفهــوم النــوع االجتمــاعي يف عــدد مــن   دعــم حكومــة اململكــة األردنيــة اهلامشيــة  
ــساحة     ــرة األراضـــي واملـ ــة ودائـ ــة املدنيـ ــديوان اخلدمـ ــسة كـ ــة الرئيـ ــدوائر احلكوميـ ــرة ،الـ  ودائـ

 االجتمــاعي يف هــذه املؤســسات إىل وــدف عمليــة دمــج منظــور النــوع . اإلحــصاءات العامــة
ضــمان العدالــة واملــساواة بــني النــساء والرجــال علــى حــد ســواء يف كــل مــن اهليكــل التنظيمــي 

 وهـو املؤسـسة املعنيـة       ،ففـي ديـوان اخلدمـة املدنيـة       . األنظمة اخلاصة ا وإجراءاا   وللمؤسسة،  
 قامـت اللجنـة     ،األردنبتوظيف وترفيع وإجراءات تدريب موظفي وموظفات القطاع العام يف          

الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة مبراجعــة القــضايا املتعلقــة بــالنوع االجتمــاعي علــى ثــالث           
. مــن خــالل ثــالث دراســات وذلــك  العمليــة املمارســاتاملؤســسي وو ،التــشريعي: مــستويات

 فيهـا  متت مراجعة كافة التشريعات اليت حتكم العمل يف اخلدمة املدنيـة مبـا     فعلى املستوى األول    
نظــام اخلدمــة املدنيــة والتعليمــات اخلاصــة بــه للوقــوف عنــد مــواطن التمييــز ضــد املــرأة وتقــدمي  

أما على املستوى املؤسسي فتم حتليـل بيانـات املـوارد البـشرية العاملـة يف            . مقترحات لتجاوزها 
 كمـا . بكـل مـن النـساء والرجـال       اخلاصـة    وحتديـد اإلجـراءات املؤسـسية        ،ديوان اخلدمة املدنية  

 غري الرمسية يف املؤسسة تعكـس       جبانب املمارسات العملية أن املمارسات    بينت الدراسة املتعلقة    
بنــاء علــى نتــائج هــذه  و. املعتقــدات واملفــاهيم االجتماعيــة النمطيــة الــسائدة علــى بيئــة العمــل   

اللجنة الوطنية األردنية بالتعاون مع ديوان اخلدمـة املدنيـة خطـة عمـل لـدمج                الدراسات أعدت   
لبـشرية،   وآليـات عمـل املـوارد ا     ،فهوم النوع االجتمـاعي يف تـشريعات ديـوان اخلدمـة املدنيـة            م

 .واملمارسات العملية فيه

ــدائرة   - ٨٣ ــسبة ل ــة    فقــد ،األراضــي واملــساحة وبالن قامــت أحــدى املنظمــات غــري احلكومي
ة خطـط إلحـداث تغـيريات ملموسـ    إعداد وضع النساء يف املؤسسة نتج عنه    حول  حبث  بإجراء  
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كان مـن أمههـا مـشاركة النـساء العـامالت يف دائـرة األراضـي واملـساحة يف املناصـب اإلداريـة                       
 .وخلق جو إجيايب يف الدائرة بشكل عام

اء املـذكور آنفـا مـصدر دعـم لـربامج وأهـداف       روأخريا، فقد شكل بـالغ رئـيس الـوز     - ٨٤
ج النـوع االجتمـاعي علـى    اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، إذ أنـه أكـد علـى ضـرورة دمـ             

مستوى التخطيط الوطين والقطاعي واملؤسسي أسوة بالتجارب الـسابقة، سـواء علـى مـستوى               
خطة التنميـة، أو ديـوان اخلدمـة املدنيـة، باإلضـافة إىل الطلـب بتحليـل املوازنـة العامـة وموازنـة                       

ألردنية لـشؤون   وقد باشرت اللجنة الوطنية ا     .املؤسسات اخلدمية من منظور النوع االجتماعي     
 .املرأة بالعمل من خالل الشبكة احلكومية على تنفيذ البالغ

 
 املنظمـات واجلمعيـات غـري احلكوميـة الـيت تعـىن باحليـاة العامـة                 مجيـع املشاركة يف   ) ج/ (٧

 والسياسية للبلد
امتدادا للفهم التقليدي لدور املرأة يف اتمعـات ال تـزال مـشاركة املـرأة يف املنظمـات                  - ٨٥
اجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامة والسياسية ضعيفة وتتركز يف املؤسـسات الـيت              و

نـسبة اإلنـاث املـشاركات يف     ) ٥(ويـبني اجلـدول     . تعىن بـشؤون املـرأة أو ذات الطـابع اخلـريي          
أمــا بالنــسبة إىل اجلمعيــات التعاونيــة، فتــشري     . اجلمعيــات اخلرييــة علــى املــستويات املختلفــة    

 مل تـزد عـن   اجلمعيات التعاونية النـسائية يف خمتلـف احملافظـات   صاءات املتوفرة إىل أن نسبة     اإلح
مجعيـة تـشمل اجلمعيـات التعاونيـة الزراعيـة واإلسـكانية ومتعـددة               )٩٧٠( من جممـل  ) ٪٥,٩(

مــن ) ٢٧١٥( ويبلــغ عــدد أعــضاء اجلمعيــات التعاونيــة النــسائية  .األغــراض والنــسائية وغريهــا
) ٪٢,٣(أي ما نـسبته      ،)٢٠٠٤(أعضاء يف املؤسسات التعاونية يف عام       ) ١١٧٤٦٥(جمموع  

وال تتـــوفر إحـــصاءات خاصـــة بأعـــداد النـــساء املـــشاركات  . ضـــئيلة جـــداتعـــد وهـــي نـــسبة 
 .العضوات يف املؤسسات التعاونية األخرى أو

تنميـة  أما بالنسبة للمنظمات واهليئـات النـسائية فتـشري املعلومـات املتـوفرة مـن وزارة ال                 - ٨٦
منظمـة نـسائية مـسجلة يف سـجالت وزارة التنميـة االجتماعيـة              ) ١٤٧(االجتماعية إىل وجـود     

ــام   ــة ع ــات       .٢٠٠٥لغاي ــة للجمعي ــة االجتماعي ــده وزارة التنمي ــذي تعتم ــف ال ــا أن التعري علم
هـذا باإلضـافة إىل     . النسائية بأا تلك اليت يكون فيها مجيـع أعـضاء اهليئـة اإلداريـة مـن اإلنـاث                 

ادات واملراكز والنـوادي الـيت تتبـع يف ترخيـصها إىل مؤسـسات حكوميـة أخـرى كـوزارة                    االحت
 ).الداخلية أو جملس الوزراء
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 )٤(اجلدول   
ــة يف األردن         ــات اخلريي ــة للجمعي ــة واإلداري ــات العام ــشاركات يف اهليئ ــاث امل ــسبة اإلن ن

 ١/١٠/٢٠٠٥موزعة حسب حضر وريف لغاية 
 

 أعضاء اهليئات اإلدارية ء اهليئات العامةأعضا

 التصنيف
ــدد  عـــــــــ
 إناث اموع نسبة اإلناث إناث اموع اجلمعيات

نــــــــسبة 
 اإلناث

 ٪٣٠,٦ ١٢٥٩ ٤١١٧ ٪١٨,٤ ١٤٣٩٠ ٧٨٣٨٧ ٥٩٤ حضر
 ٪١٩,١ ٥٤٦ ٢٨٥٣ ٪٢٣,٦ ٦٩٤١ ٢٩٣٩٢ ٣٩٤ ريف

 ٪٢٥,٩ ١٨٠٥ ٦٩٧٠ ٪١٩,٨ ٢١٣٣١ ١٠٧٧٧٩ ٩٨٨ اموع
  
 .التقارير الصادرة عن الوزارة) ٢٠٠٥(ماعية وزارة التنمية االجت :املصدر 
  

وتعتــرب مــشاركة املــرأة يف األحــزاب الــسياسية متدنيــة نتيجــة غيــاب احليــاة احلزبيــة          - ٨٧
ودراســات نوعيــة حــول وبــالرغم مــن عــدم وجــود إحــصاءات دقيقــة . والتعدديــة لفتــرة طويلــة

 تـشري إىل أن     املعلومات املتوفرة  أن    إال ،القياديةومشاركة املرأة يف هيئاا التأسيسية و     األحزاب  
حزبــا منــها اإلســالمي والوســطي والقــومي ) ٣٣(األحــزاب املــسجلة يف األردن قــد بلــغ عــدد 

وتـشري املعلومـات املتـوفرة إىل       . ٢٠٠١-١٩٩٣تسجلت ما بني األعوام     /واليساري، تأسست 
امـرأة  ) ٢٥٠(عـضوا منـهم     ) ٣٦٥٣(األعضاء املؤسسني لألحزاب السياسية املرخصة بلـغ        أن  

 وتدرج الدراسات املتوفرة بعض املؤشرات حول مشاركة املرأة احلزبيـة           ).٪٦,٨٣(أي بنسبة   
 :فيما يلي أبرزها

 . أحزاب ال يوجد نساء بني أعضاء هيئاا التأسيسية٣” • 
 .٪٥ أحزاب تشارك املرأة يف هيئاا التأسيسية بنسبة دون ٥ • 
 .٪٩-٥ة يف هيئاا التأسيسية ما بني  أحزاب تراوحت نسبة تواجد املرأ٣ • 
 .٪١٤-١٠ أحزاب تراوحت نسبة تواجد املرأة يف هيئاا التأسيسية ما بني ٣ • 
 .٪١٩-١٥حزبان تراوحت نسبة تواجد املرأة يف هيئتهما التأسيسية ما بني  • 
 . حزبا ال توجد أية امرأة يف هيئاا القيادية١٣ • 
 .يف هيئاا القيادية أحزاب توجد امرأة واحدة ٣ • 
 .“حزب واحد توجد امرأتان يف هيئته القيادية • 
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تستخلص إحدى الدراسات النوعية احلديثة حول اخلطاب احلـزيب األردين أن قـضايا             و - ٨٨
 حيـث ال تنـسجم      ،املرأة يف مرجعيات وتقارير ودوريات بعض األحزاب تتسم بالضعف العـام          

مـن  . ليت تنادي باملـساواة مـثال مـع اخلطـط الرباجميـة هلـا      أطروحات الربامج السياسية لألحزاب ا 
فيـتم التعامـل    داخـل احلـزب     يف احلالة الـيت يـتم فيهـا إفـراد أجـزاء خاصـة بـاملرأة                 و ،جهة أخرى 

 . على سلم أولويات األحزابموقعاًمعها على أا قضايا اجتماعية فقط ال حتتل 
 

 املادة الثامنة  
بري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املـساواة مـع الرجـل            تتخذ الدول األطراف مجيع التدا    

شـــتراك يف أعمـــال ودون أي متييــز، فرصـــة متثيـــل حكومتـــها علــى املـــستوى الـــدويل واال  
 .املنظمات الدولية

ــساء يف الــسلك الدبلوماســي    - ٨٩ ــسبة الن ــغ ن ــا . )٪٧,٦(األردين بــشكل عــام  تبل عــدد أم
) ٢(وسـكرتري ثـاين   ) ٣(وسـكرتري أول  ) ٢(مستـشار  ، )٢ ( فيبلغالنساء العامالت برتبة سفري 

ويـشار هنـا إىل     . وظيفة دبلوماسـية  ) ٢٢٩(من أصل   ) ١٦(وبرتبة ملحق   ) ٧(وسكرتري ثالث   
لـدى املنظمـات الدوليـة العـدد الكـايف          بعثاـا   على أن تتـضمن     حرص وزارة اخلارجية األردنية     

تعـديل نظـام الـسلك     مت  كمـا   .  الرمسيـة   إضافة إىل التمثيل النـسائي يف الوفـود        من الدبلوماسيات 
أسـوة بـاملوظف الدبلوماسـي،      الدبلوماسي ليضمن إعطـاء املوظفـة الدبلوماسـية كامـل احلقـوق             

املتعلقـة بعـالوة التعلـيم، أو فيمـا يتعلـق بالتـأمني الـصحي هلـا         املاليـة   سواء فيمـا يتعلـق بـاحلقوق        
 .ولعائلتها

أيـة معيقـات تـشريعية أمـام املـرأة      توجـد  ة، فـال  أما بالنسبة للعمـل يف املنظمـات الدوليـ         - ٩٠
 ولغايـات إعـداد هـذا التقريـر مت خماطبـة مكاتـب كافـة املنظمـات                  . متنعها من املـشاركة    األردنية

الدولية املتواجدة يف األردن لغايات إعالمنا عن أعـداد ومناصـب ورتـب األردنيـات العـامالت                 
 يردنـا أي جـواب منـها للتعـرف علـى واقـع               إال أنـه مل    ،يف هذه املنظمات على املستوى الدويل     

 .املرأة األردنية العاملة يف املنظمات الدولية

للجنـة القـضاء علـى كافـة أشـكال التمييـز            ) ٨(وأخريا، وفيمـا يتعلـق بالتوصـية العامـة           - ٩١
ضد املرأة واملتعلقة باختاذ تدابري مباشرة وضمان فرص متكافئـة للمـرأة، فيجـدر التنويـه إىل أنـه                   

حني تدعم القيادة السياسية العليا، ممثلة جباللة امللك، متثيل املرأة سـواء مـن خـالل تعيينـها                  ويف  
يف االس املختلفة أو ضمن الوفود الرمسية، ال تزال القيادات اإلدارية الوسطى غري ممتثلـة هلـذا                 

ه التوجه، حيث يطغى التنميط االجتمـاعي علـى قـرارات هـذه الفئـة حبيـث ال تنـسجم والتوجـ                    
 .العام حنو زيادة متثيل املرأة
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  التاسعةاملادة  
 متــنح الـــدول األطـــراف املـــرأة حقـــا مــساويا حلـــق الرجـــل يف اكتـــساب جنـــسيتها   ١/ ٩
 أو تغيريهــا، وتــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن أجــنيب    ــااالحتفــاظ  أو
ــسية   أو ــيري جن ــزوجتغ ــسية الزوجــة    ال ــا جن ــتغري تلقائي ــزواج، أن ت ــاء ال ــصبح  أثن ، أو أن ت
 . عليها جنسية الزوجتفرضجنسية أو أن  بال
ضــمن التــزام حكومــة اململكــة األردنيــة اهلامشيــة باالتفاقيــات الدوليــة وخاصــة املتعلقــة   - ٩٢

بــشأن جنــسية املــرأة املتزوجــة، تــضمن القــوانني األردنيــة حــق املــرأة يف االحتفــاظ جبنــسيتها يف 
ذا مبوجـب قـانون معـدل لقـانون اجلنـسية األردنيـة             وقـد مت تفـصيل هـ      . حال زواجها من أجنيب   

للمـرأة األردنيـة الـيت تزوجـت مـن          ” منـه    ٨/٢ والـذي يـنص يف املـادة         ١٩٨٧لعام  ) ٢٢(رقم  
غري أردين وحصلت على جنسية زوجها االحتفاظ جبنسيتها األردنيـة إال إذا ختلـت عنـها وفقـا                  

دنيـة بطلـب تقدمـه هلـذا الغـرض إذا           ألحكام هـذا القـانون، وحيـق هلـا العـودة إىل جنـسيتها األر              
 مـن القـانون ذاتـه إىل حـق          ٨/٣كما تـشري املـادة      . “انقضت الزوجية ألي سبب من األسباب     

الـيت جتـنس زوجهــا أو يتجـنس جبنـسية دولـة أخــرى بـسبب ظـروف خاصـة، أن تبقــى         ”املـرأة  
 خاصـة بـاملرأة   كما ال يفرض قانون اجلنسية األردين أية اشتراطات    .“حمتفظة جبنسيتها األردنية  

ويـبني مـا سـبق أن التـشريع األردين     . األجنبية يف حال رغبتها باحلصول علـى اجلنـسية األردنيـة       
 .مينح املرأة حقا مساويا للرجل يف اكتساب اجلنسية واالحتفاظ ا وتغيريها

فيما يتعلق حبق املرأة يف احلصول على جواز سفر خاص ا دون الرجـوع إىل ويل                أما   - ٩٣
 حيـث تـنص     ٢٠٠٣لـسنة   ) ٥( فقد أقره قانون جوازات السفر املؤقت رقم         ، أو زوجها  أمرها
تعطى جوازات الـسفر لطالبيهـا مـن األردنـيني الثابتـة جنـسيتهم أصـال                ”من القانون   ) ٣(املادة  
 اشـتراطات مبنيـة   أيـة  ومل يـشترط القـانون      “بعد حصوهلم على شـهادة اجلنـسية أو التجـنس          أو

ومبوجــب هــذا القــانون املؤقــت مت إلغــاء املــادة الــيت كانــت  . ز الــسفرعلــى جــنس املتقــدم جلــوا
 .تشترط موافقة الزوج حلصول الزوجة على جواز سفر أو جتديده

 
 . الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلامتنح ٢/ ٩
قريـر الثـاين حلكومـة اململكـة        جيدر التنويـه إىل أن الت     ) ٢١(انسجاما مع التوصية العامة      - ٩٤

أمـا  . األردنية اهلامشية قد أوضح أن األردن صادق على االتفاقية اخلاصة جبنسية املـرأة املتزوجـة              
بالنسبة للمالحظات اخلتامية وتوصيات جلنة السيداو حول تقريري األردن األويل والثـاين            

ل حتفظ األردن على هـذه  ال يزا ،  ٢/ ٩واملتعلقة برفع التحفظ عن املادة      ) ٣٥  و ٣٤(رقم  
 كمــا ورد يف الــنص  حيــث ينحــصر احلــق مبــنح اجلنــسية لــألب وحــده دون األم  ا،املــادة قائمــ

 وذلــك “يعتــرب أردين اجلنــسية مــن ولــد ألب متمتــع باجلنــسية األردنيــة ”القــانوين الــذي يــنص 
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لمــرأة إال أن هنــاك اسـتثناءات يف القــانون تـسمح ل   .لتـداعيات أوضــاع سياسـية إقليميــة وحمليـة   
بإعطــاء جنــسيتها ألبنائهــا إذا كــان األب جمهــول اجلنــسية أو ال جنــسية لــه أو مل تثبــت نــسب  

 مـن اإلشـارة أنـه ملعاجلـة احلـاالت           ال بـد  و. الطفل ألبيه قانونا شريطة أن تتم الوالدة يف األردن        
اإلنــسانية الــيت تتطلــب رعايــة خاصــة، تقــوم وزارة الداخليــة ومبوجــب تعليمــات صــادرة عــن    

سة الوزراء، بدراسة كل حالة تتطلب منح اجلنسية األردنيـة ألطفـال األردنيـة املتزوجـة مـن            رئا
غري أردين، بعد اختـاذ القـرار املناسـب بـشأم مبـا يـتالءم مـع احلاجـة اإلنـسانية لـألم ومـصلحة                         

وبالرغم من املطالبة بتعديل قانون اجلنسية لضمان حق املـرأة األردنيـة يف مـنح               . الطفل الفضلى 
نسيتها ألبنائها، إال أن موضوع اجلنسية يبقى خاضعاً لعـدة اعتبـارات ال يقـصد ـا أي متييـز       ج

ضد الطفل، كالظروف السياسية الـيت تـسود املنطقـة، وعـدم جـواز ازدواجيـة اجلنـسية العربيـة                    
مبوجب قرار من اجلامعة العربية، واحتجاج بعض الـدول علـى مـنح اجلنـسية األردنيـة ألطفـال                   

إال أن . املتزوجــة مــن رعاياهــا ألســباب عــدم مســاح تلــك الــدول بازدواجيــة اجلنــسية  األردنيــة 
ــم     ــت رق ــسفر املؤق ــانون جــوازات ال ــسنة ) ٥(ق ــادة  ٢٠٠٣ل ــص يف امل ــى أن  ) ١٠( ن ــه عل من

للوزير ويف حاالت إنسانية أو خاصة، ومبوافقة من رئيس الوزراء إصدار جـواز سـفر عـادي                 ”
للتجديــد دون أن يكــسب هــذا اجلــواز حاملــه اجلنــسية   ملــدة ال تتجــاوز مخــس ســنوات قابلــة   

ــوزير اســترداده يف أي وقــت   ــة، ولل ــيني    “األردني ــسهل علــى املتزوجــات مــن غــري األردن  ممــا ي
 .احلصول على جوازات سفر ألوالدهنوضمن ظروف خاصة 

وعلى صعيد متصل قامت إحدى املنظمات غري احلكوميـة بـإجراء دراسـة حالـة لعـدد                  - ٩٥
األردنيـات املتزوجـات مـن غـري أردنـيني للوقـوف علـى أوضـاعهم واحتياجـام،               من السيدات   

حيث بينت نتائج الدراسة أثر حرمان النساء من حقهن املوازي للرجـل يف نقـل جنـسيتهن إىل                  
وقد قـدمت الدراسـة عـدة       . أطفاهلن وخاصة يف ظل ظروف إمكانات اقتصادية حمدودة للعائلة        

وتــستخدم هــذه .  موازيــاً للرجــل إلعطـاء أوالدهــا جنـسيتها  توصـيات أمههــا إعطـاء املــرأة حقـاً   
 . الدراسة ونتائجها وتوصياا يف محالت املساندة والضغط على احلكومة لتعديل القانون
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 اجلزء الثالث
 العاشرة املادة  

 للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة لكـي تكفـل               املناسبة الدول األطراف مجيع التدابري      تتخذ
 ميدان التعليم، بوجه خاص، لكـي تكفـل تـساوي           يف مساوية حلقوق الرجل     للمرأة حقوق 

 :الرجل واملرأة على أساس
 إىل الدراسـات واحلـصول      وللوصـول الظروف نفسها للتوجيه الوظيفي واملهـين،       ) أ/ (١٠

ــع      ــن مجي ــة م ــة يف املؤســسات التعليمي ــدرجات العلمي ــى ال ــات،عل ــة  الفئ ــاطق الريفي  يف املن
 الــسابقة لاللتحــاق املرحلــة اء، وتكــون هــذه املــساواة مكفولــة يف واحلــضرية علــى الــسو 

 العام والـتقين واملهـين والتعلـيم الـتقين العـايل، وكـذلك يف مجيـع أنـواع            التعليمباملدرسة يف   
 . املهينالتدريب

ــساوي يف      يف األردن ال يوجــد  - ٩٦ ــا خيــص احلــق املت ــاث فيم ــذكور واإلن ــني ال ــز ب أي متيي
تتـساوى الفـرص لكـل مـن الـذكر واألنثـى       و ،ا يف التعلـيم والتـدريب    احلصول على الفرص ذا   

املـادة العاشـرة مـن    كـذلك كمـا جـاء يف       و ،كما نص عليها الدستور الذي يكفل عـدم التمييـز         
عـشر  (قانون التربية والتعليم اليت تنص بأن التعلـيم إلزامـي جمـاين يف مـدارس املرحلـة األساسـية                    

ومنذ إعداد وتقـدمي التقريـر الثـاين للمملكـة األردنيـة            . نسبغض النظر عن اجل   ) سنوات دراسية 
 مل تـرد أي تعـديالت       ،التمييـز ضـد املـرأة     أشـكال   اهلامشية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع        

التخطــيط االســتراتيجي أمــا علــى مــستوى  . يف التعليمــات أو القــوانني مبــا يفيــد عكــس ذلــك  
مــن أبرزهــا االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفقــر واخلطــط االســتراتيجية فقــد أفــردت الــوطين، 

 .ردم الفجوة النوعية بني اجلنسنيواالستراتيجية الوطنية للمرأة أجزاء خاصة بالتعليم و

فقــد أولــت االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفقــر اهتمامــا خاصــا لتعلــيم اإلنــاث مــن     - ٩٧
مال وســائل تنظــيم األســرة، خــالل توضــيح أثــاره علــى خفــض معــدالت الفقــر، وزيــادة اســتع 

باإلضافة إىل أثره على زيادة نـسبة مـشاركة         . وخفض نسب معدالت وفيات األطفال والنساء     
علـى أمهيـة تعلـيم اإلنـاث وردم         االستراتيجية  كما ركزت   . النساء يف العمل اإلنتاجي والسوق    

 ومت إيــالء ،فتيـات الفجـوة النوعيـة واألسـباب الــيت حتـول دون تطبيـق إلزاميـة التعلــيم بالنـسبة لل       
اهتمام خاص بتطوير البنية التحتيـة للمـدارس، وتطـوير الـربامج الـيت تـدعم املـصاريف املباشـرة                  

هـذا باإلضـافة إىل   . لتخفيـف الـضغط املـايل عـن أهـايل الطلبـة           ) املالبس، الكتب، والقرطاسـية   (
ول إىل الـصف    الربامج األخرى كاملشروع الغذائي لألطفال يف املرحلة املدرسية من الـصف األ           

 لكــل ، بــسكويت وقطعــة فاكهــة االبتــدائي والــذي يــشتمل علــى تــوفري عبــوة حليــب الــسادس
 .الصف األول إىل الصف الثاين عشر، ومشروع املكمل الغذائي للطالب من طالبة/طالب
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أما االستراتيجية الوطنية للمرأة واليت حدثتـها اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة،                  - ٩٨
 : حمور األمن البشري واالجتماعي للعمل لتحقيق األهداف التالية يفدت بابافقد أفر

 .تطوير النظام التربوي ورفع كفاءته الداخلية مع مراعاة مفهوم النوع االجتماعي • 
تطوير برامج التعليم غري النظامي مع مراعاة النوع االجتماعي والتركيـز علـى جمـاالت                • 

 .)ألمية األجبدية والوظيفية واحلاسوبيةا(حمو األمية بأشكاهلا كافة 
 .رفع نسب االلتحاق بربامج التعليم والتأهيل والتدريب املهين • 
 .تغيري االجتاهات االجتماعية السائدة اليت حتد من خيارات املرأة التعليمية • 

 بــادرت وزارة التربيــة والتعلــيم إىل تقــدمي مــشروع إلنــشاء ريــاض  ،علــى صــعيد آخــر - ٩٩
لـسنة  ) ٣(لقـانون التربيـة والتعلـيم رقـم         فتحقيقـا   . حكومية يف مديريات التربية والتعليم    أطفال  
 وضمن جهودها الرامية إىل تعميم رياض األطفـال ليـصبح اعتمـاد الـسنة اخلامـسة مـن                   ١٩٩٤

 روضة يف املـديريات املختلفـة تـستوعب         ةغرف) ١٧٢( توفري   عمر الطفل سنة متهيدية جمانية، مت     
وتوزيع األدلـة   ) ١٩٤(كما قامت الوزارة بتوفري املربيات      . طفل وطفلة ) ٤٠٧٧(ما يزيد عن    

ومن اجلدير بالذكر أن غرف الروضة املستحدثة تتـوفر يف          . التعليمية وسامهت يف توفري األثاث    
 . مدارس اإلناث أو املدارس املختلطة

يري الدوليــة وبــالرغم مــن أن مــستوى اخلــدمات يف ريــاض األطفــال ال يــزال دون املعــا - ١٠٠
، ١:١٢ يف حني أن ما ينصح به عامليـا هـو            ١:٢٢حيث تبلغ نسبة عدد األطفال إىل املعلمات        

فقـد مت  . إال أن التوجه العام يف اململكة ينحو باجتاه تطوير العمل يف جمال تنمية الطفولة املبكـرة    
هــا عــدة منظمــات  اعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة الطفولــة املبكــرة الــيت اشــترك يف إجناز   

حكومية وغري حكومية وتعين برعاية الطفولة املبكرة من خـالل الـسعي لتحقيـق عـدة أهـداف                  
من ضمنها تعديل التشريعات اليت متس األطفال، باإلضـافة إىل عـدة إجـراءات لرعايـة الطفولـة                  

وقــد مت إعــداد خطــة عمــل لتحقيــق االســتراتيجية . وخــالل مرحلــة احلمــل منــذ املراحــل األوىل
 .من ضمنها تطوير املناهج التعليمية لتصبح أكثر حساسية للنوع االجتماعيو

 فـوق اخلامـسة عـشر    األردنـيني املستوى التعليمـي للـسكان    ) ٥(يوضح اجلدول رقم    و - ١٠١
 حيث يبني تزايد نسبة األميـة عنـد الرجـال والنـساء مـع تقـدم العمـر                   ،حسب اجلنس من العمر   

امـسة والـستني فمـا فـوق بينمـا تكـون ضـئيلة جـدا وتكـاد أن                   لتبلغ أعلى قيمة هلا عند عمر اخل      
كمــا يوضــح اجلــدول تقــارب نــسبة امــوع الكلــي       . تنعــدم عنــد الفئــات العمريــة اليافعــة    

ملــم، (للمــستويات التعليميــة املختلفــة بــني اإلنــاث والــذكور وخاصــة يف املــستويات التعليميــة  
الثـانوي  ( الـذكور يف املـستويات التعليميـة      بينما ترتفع نسبة اإلنـاث عـن      ) االبتدائي واإلعدادي 
 ).والدبلوم املتوسط



 

 

C
E

D
A

W
/C

/J
O

R
/3

-4
 

46
 

06
-2

62
99

 

 
 )٥ (اجلدول  

 )توزيع نسيب( سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي، اجلنس وفئات العمر العريضة ١٥السكان األردنيون ممن أعمارهم   
 

 املستوى التعليمي 

 أساسي إعدادي ابتدائي ملم أمي
تلمـــــــــــذه 

 انويث مهنية
ــوم  دبلـــــــــــــــ

ــات  بكالوريوس متوسط الفئـــــــ
 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ العمرية

 ١١٫٥٧٫٣ ٩٫٤ ١٦٫٤١٧٫٥٦٫٦ ٠٫١ ١٨٫٧١٧٫٢٢١٫١١٨٫٢١٫٣ ١٤٫١١١ ٤٫١ ١٥٫١٤٫٦ ٥٫٦ المجموع

 صفر صفر صفر صفر ١٥٫٨ ١١٫٢ صفر ٠٫٩ ٤٧٫٦ ٤٩٫٣ ٢٢٫٢ ١٢٫٦٢٠٫٢ ١٥٫٦ ٠٫٧ ١٫٢ ٠٫٩ ١٫٥  ١٩ - ١٥

١١٫١ ١٠٫٣٧٫٢ ٣٫٣ ٣٨ ٣٣٫٧ ٠٫١ ٢٫٦ ٢٨٫٥ ٣٦٫٥ ٤ ٥٫٥ ٥ ٨٫١ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٦ ١٫٧  ٢٤ - ٢٠

١٢ ١٠٫٦١٦٫٥١٦٫٦ ١٦٫٨ ١٥٫١ ٠٫٢ ١٫٦ ١٤٫١ ١٤٫٧ ٢٢٫٣ ١٠٫٥٢٣٫٩ ١٢٫٧ ٢٫٩ ٢٫٥ ٤٫٦ ٢٫١  ٣٩ - ٢٥ 

 ٧٫١ ١٢٫٦١١٫٣١٩ ١٢٫٨ ١٤٫٧ ٠٫١ ٠٫٧ صفر صفر ٢١٫٧ ١٧٫٢٢٦ ١٦٫٩ ٨ ٥٫١ ٢١٫٨ ٤٫٩  ٥٤ - ٤٠

 ٢٫٥ ١٨٫٣ ٢٫٢ ٦٫٦ ٥٫٤ ٩٫٩ صفر ٠٫٣ صفر صفر ٨٫٩ ١١٫٩١٦٫٧ ١٣٫١١٠٫٧٢١٫٧ ٥٨٫٤ ١٣٫٥ ٦٤ - ٥٥

 ٠٫٤ ٧٫٤ ١ ١٫٦ ٢٫٤ ٣٫٢ صفر صفر صفر صفر ٤٫٣ ١٠٫٩ ٤٫٥ ١٦٫٩ ٢٢٫٧٨٫٣ ٧٩٫١ ٣٧٫٢ ٦٥+ 

  
 .)٢٠٠٤( العمالة والبطالة الرئيسي ملسحالتقرير ) ٢٠٠٥(دائرة اإلحصاءات العامة 
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املـدارس  (وزارة التربيـة والتعلـيم   يف األردن كـل مـن   م تشرف علـى التعلـيم    بشكل عا  - ١٠٢
وتــشكل موازنــة . ووكالــة الغــوث الدوليــة) اخلاصــة واملــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم 

ــيم   ــة والتعل ــة    ) ٪١١,٣٩(وزارة التربي ــة اهلامشي ــة األردني ــة اململك ــة حكوم ــن موازن ــصل . م وي
 أي ،)١٥٣١٣٣١(مــــن أصــــل جممــــوع الطلبــــة ) ٧٥١٣٣٧(إىل جممــــوع الطلبــــة اإلنــــاث 

توزيــع الطلبــة حــسب الــسلطة ) ٦(ويوضــح اجلــدول رقــم . مــن الطلبــة) ٪٤٩,١(يقــارب  مــا
 .املشرفة واملرحلة التعليمية واجلنس

 
 )٦ (اجلدول  

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥الطلبة حسب السلطة املشرفة واملرحلة التعليمية واجلنس لألعوام   
 

 املرحلة التعليمية
 نسالسلطة املشرفة واجل

 األساسي روضة وزارة التربية والتعليم
ــانوي  الثـــــــــــــــــــ

 الثانوي املهين األكادميي
 ١٠٧٧٨ ٧١٢٣٩ ٤٦٧١١٧ ٢٥٧١ إناث

 ٢٤٦٢٠ ١٣١٠٥٧ ٩١٦٢٧٤ ٤٧٨٠ اموع

 ٪٤٣,٧ ٪٥٤,٣ ٪٥١ ٪٥٣,٨ نسبة اإلناث إىل جمموع الطلبة

     وكالة الغوث

ــوفر  ٦٤٠٦٤ إناث ال يتــــــــــــ
 لإلناث

 ٥٩٣ ١٢٩٢٨١ اموع

 نسبة اإلناث إىل جمموع الطلبة

ــاض   ــوفر ريـ ال تتـ
يف مدارس  أطفال  

وكالـــــة الغـــــوث 
 الدولية

٤٩,٦٪ 

ال تتــوفر املرحلــة  
الثانويــــــــــــــــة يف 
ــة   ــدارس وكالــ مــ

 الغوث الدولية
 ـ

     التعليم اخلاص
 ١٧ ٧٩٩٣ ٨٢٨٦٤ ٤٠٩٧٤ إناث

 ٢٣٩ ١٧٨٦٢ ٢٠١٣٩٠ ٨٦٥٩٤ اموع

 ٪٧,١ ٪٤٤,٧٤ ٪٤١ ٪٤٧,٣ ث إىل جمموع الطلبةنسبة اإلنا
  
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥، إحصاءات التعليم للعام الدراسي )٢٠٠٥(وزارة التربية والتعليم  :املصدر 
 

ويوضح اجلدول أعاله أن نسبة اإلناث يف فئـات التعلـيم املختلفـة تـوازي إن مل تـضاه             - ١٠٣
ن قد متكـن مـن حتقيـق اهلـدف الرابـع مـن              يف بعض األحيان نسبة الذكور مما يشري إىل أن األرد         

إزالة الفروقات املبنية على أساس النـوع االجتمـاعي         ”أهداف التنمية األلفية والذي ينص على       
 ويف مستويات التعلـيم األخـرى حبلـول العـام           ٢٠٠٥يف التعليم األساسي والثانوي حبلول العام       
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رس احلكوميـة والـذي قـد تفـسره     احنيـاز األهـايل إىل املـدا   ) ٦(ويالحظ من اجلدول   . “٢٠١٥
اجلهــات التعليميــة بأفــضلية التعلــيم يف القطــاع العــام يف حــني يفــسره املراقبــون علــى أنــه نتــاج   

إال أن الفـروق الواضـحة    . ارتفاع تكاليف املعيشة بشكل عـام والتعلـيم اخلـاص بـشكل خـاص             
وميـة قـد تعـزى إىل     إىل املدارس اخلاصـة مقارنـة مـع املـدارس احلك      انتساب الذكور واإلناث  يف  

عدة أسباب أحدها توجه األهل لتمويل دراسة الـذكور أكثـر مـن اإلنـاث يف املـدارس اخلاصـة               
 أو أن غالبيــة اإلنــاث حيــصلن علــى ،علــى األخــص) املهــيناألكــادميي و(ويف املــستوى الثــانوي 

ر مـسألة   مع األخـذ بعـني االعتبـا       عالمات مرتفعة وال يوجد مربر النتقاهلن إىل املدارس اخلاصة        
االنــضباط املدرســي املتــوفر يف مــدارس اإلنــاث أكثــر مــن تــوفره يف مــدارس الــذكور ممــا حيــدو  

 .أولياء األمور إىل تسجيل الذكور من أوالدهم يف مدارس خاصة حفاظا عليهم

أمـا بالنـسبة إىل املــدارس احلكوميـة األخـرى واملرتبطــة باجلهـات العـسكرية فتــنخفض        - ١٠٤
وجيدر الذكر إىل أن تدىن نسبة التحـاق        . أدناه) ٧(ا يوضح اجلدول رقم     فيها نسبة اإلناث كم   

 “حكوميـة أخـرى  ”بلـغ إمجـايل عـدد املـدارس املـصنفة          اإلناث يف هذه املدارس متوقـع حيـث ي        
تتواجـد  وموزعـة يف أحنـاء اململكـة        مـدارس خمتلطـة     ) ٦(لإلناث و ) ١٢(تتضمن  مدرسة  ) ٥١(

 .ية والتعليمإىل جانبها مدارس تابعة لوزارة الترب
 

 )٧( اجلدول  
الطلبـــة يف املـــدارس احلكوميـــة األخـــرى حـــسب املرحلـــة التعليميـــة واجلـــنس لألعـــوام     

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
 

 الثانوي املهين الثانوي األكادميي األساسي روضة حكومية أخرى

 ١٣٢٦ ٣١٠ ٢٠٢٣ ٦١ إناث
 ٧٤٧٧ ١٥٦٤ ٩٤٨٨ ١١٢ اموع

نــسبة اإلنــاث إىل جممــوع   
 ٪١٧,٧ ٪١٩,٨ ٪٢١,٣ ٪٥٤,٥ الطلبة
  
 .٢٠٠٥‐٢٠٠٤، إحصاءات التعليم للعام الدراسي )٢٠٠٥(وزارة التربية والتعليم  :املصدر 
  

نـسبة التحـاق اإلنـاث يف املراحـل التعليمـة املختلفـة خـالل               ) ٨(ويوضح اجلدول رقم     - ١٠٥
إلناث يف كافـة    ويربز اجلدول إىل أن نسبة التحاق ا      ). ٢٠٠٣،  ٢٠٠١،  ١٩٩٧(أعوام خمتارة   

 وجيـدر   .قد ارتفعـت بـشكل ملحـوظ      ) رياض األطفال، األساسي، والثانوي   (املراحل التعليمية   
ــيم       ــشجيع اخنــراط الطــالب يف التعل ــيم تعمــل علــى ت ــة والتعل ــذكر أن سياســات وزارة التربي ال
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ــاء     ــسبة اإلعف ــغ ن ــن التربعــات  احلكــومي حيــث تبل ــدارس ) ٪٢٥(م ــشكل .لألشــقاء يف امل  وت
 .من كلفة الطالبجزءا يسريا اليت تساهم ا العائلة التربعات 

 
 )٨ (اجلدول  

  التعليمية لسنوات خمتارةحسب املرحلةوالذكور لإلناث اإلمجايل نسبة االلتحاق   
٢٠٠٣ ٢٠٠١ ١٩٩٧ 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور املرحلة
 ري متوفرغ ٪٢٧,٥٥ ٪٢٨,٨١ ٪١٣,٩٣ ٪٢٧,٠٥ رياض األطفال

 ٪٩٩,٣ ٪٩٩,٣ ٪٩٤,١٦ ٪٩٣,٨٥ ٪٩٤,٢٥ ٪٩٤,٩٨ أساسي
 ٪٩٣,٧ ٪٨٨,٤ ٪٧٥,٦٧ ٪٧٥,٦١ ٪٦٧,٢٢ ٪٧٢,٢٢ ثانوي
  
 مستقاة من التقرير الثـاين للمملكـة األردنيـة اهلامشيـة حـول اتفاقيـة       ١٩٩٧األرقام اخلاصة بالعام الدراسي    :املصادر 

 .إلغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة
 مصدرها كتـاب اإلحـصاء الـسنوي لـوزارة التربيـة والتعلـيم للعـام        ٢٠٠١الدراسي األرقام اخلاصة بالعام    

 .٢٠٠٠/٢٠٠١ذاته للعام الدراسي 
 ٢٠٠٣ مصدرها مسح األسرة متعدد األهداف لعام ٢٠٠٣األرقام اخلاصة بالعام الدراسي   

  
الـشامل  مـسار التعلـيم الثـانوي       ) ١(ويتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيـسني مهـا           - ١٠٦

مـسار  ) ٢. (الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مـشتركة وثقافـة متخصـصة أكادمييـة أو مهنيـة                
وزارة التربيـة   طبقـت   وقـد    .التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على اإلعداد والتـدريب املهـين          

يف والتعليم عدة سياسات لالرتقاء بالتعليم املهين أمهها افتتاح عدد من الـشعب والتخصـصات               
وبـالنظر  . الفروع املختلفة مما أدى إىل حتقق نسبة منو سنوية يف أعداد املقبولني يف التعليم املهين              

، )كافة مدارس الثانوي املهين بغض النظر عن اجلهـة املـشرفة        (إىل األرقام على املستوى الوطين      
مـن  ) ٪٢٢,٧(فمن املالحظ أن نـسبة مـشاركة الـذكور يف التعلـيم الثـانوي املهـين والـيت تبلـغ                  

جممـل الطــالب الــذكور يف املرحلـة الثانويــة ونــسبة مــشاركة اإلنـاث يف التعلــيم الثــانوي املهــين    
من جممل الطالبات يف املرحلة الثانوية ال تزال منخفضة ممـا يفيـد بـأن اإلقبـال علـى                   ) ٪١٣,٢(

هـذا إىل عـدم     وقـد يعـزى     . التعليم املهين ال يزال متدنيا رغـم اجلهـود املكثفـة املبذولـة لتطـويره              
ربــط خمرجـــات التعلـــيم املهـــين باحتياجـــات الــسوق علـــى مـــستوى اـــال العلمـــي املطـــروح   

 .مضمونه أو

أما توزيع الطلبة حسب فـروع التعلـيم واجلـنس فتفيـد اإلحـصاءات املتـوفرة أن نـسبة                    - ١٠٧
واألدوار االلتحــاق يف الفــروع التعليميــة املختلفــة ال تــزال متــأثرة بــالتنميط االجتمــاعي الــسائد 

 حيث جند مشاركة اإلناث يف اـال الـصناعي          ،االجتماعية املسندة إىل كل من الذكر واألنثى      
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بينمـا  و.  طالب وطالبـة   )٩٩٧٩( طالبة من    )١٠٧( بسيطة جدا    ٢٠٠٤/٢٠٠٥خالل األعوام   
 والـيت  إنتـاج املالبـس  ال يتوفر فرع التعليم الفنـدقي لإلنـاث جنـد أن مـشاركة الـذكور يف مـادة                 

ــ ــوي  تعت ــن أصــل   ) ٢٩(رب ختــصص أنث ــب م ــة ) ٢٥٦٤(طال ــب وطالب ويوضــح اجلــدول  . طال
 .٢٠٠٤/٢٠٠٥توزيع الطلبة حسب الفروع واجلنس لألعوام ) ٩( رقم

ومن خالل املقارنة مع بعض األرقام اخلاصة بالتعليم املهين يف التقرير الثـاين للمملكـة                - ١٠٨
 اإلنـاث لدراسـة مـساقات تعـرف       يبدو بـشكل واضـح أن هنـاك بعـض التغـيريات يف توجهـات              

فبينمـا مل تتجـاوز     . إال أن هذا التغيري بطيء جدا وقد يعزى إىل التطـور الطبيعـي             .بأا ذكورية 
 زاد ١٩٩٧يف عـام  ) ٧٥٣٥(طالبـات مـن أصـل      ) ٤(مشاركة اإلناث يف التخصص الصناعي      

 .٢٠٠٤يف عام ) ١٠٠٧٤(من ) ٩٥(عددهن إىل 

 )٩ (اجلدول  
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥سب فروع التعليم واجلنس للعام توزيع الطلبة ح  

 
 اموع إناث ذكور الفرع

 ١٥٩٤ ١٩٠ ١٤٠٤ الزراعي
 ١٠٠٧٤ ٩٥ ٩٩٧٩ الصناعي
 ٢٦٨٩ ١٨٢٥ ٨٦٤ التمريضي
 ١٢ ١٨١٩ الفندقي

ــوفر مراكــز لإلنــاث    ال تت
واســتحدث مركــز واحــد 

 فقط خمتلط

١٨٣١ 

 ٢٥٧٤ ٢٥٣٢ ٤٢ إنتاج مالبس
 ٣٠٥٨ ٣٠٥٨  مراكزال تتوفر تربية طفل

 ٢٢٥٩ ٢٢٥٩ ال تتوفر مراكز جتميل
 ٥٥٧ ٥٥٧ ال تتوفر مراكز تصنيع مرتيل
 ٢٣٧ ٢٣٠ ٧ حرف تقليدية
 ٨٠١٩ ١٣٢٦ ٦٦٩٣ مراكز مهنية

 ٣٢٨٩٢ ١٢٠٨٤ ٢٠٨٠٨ اموع
  
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥، إحصاءات التعليم للعام الدراسي )٢٠٠٥(وزارة التربية والتعليم  :املصدر 
 

تقدم مؤسسة التدريب املهـين بـرامج ودورات تدريبيـة ـدف إىل         صعيد متصل،    على - ١٠٩
وتـويل املؤسـسة   . تقدمي خدمات يف جماالت التدريب واالستشارات املهنية وتنظيم العمل املهين   

االهتمـام بتعزيـز فـرص التـدريب لغايـات         اسـتراتيجياا    إحـدى  حيث تربز    لإلناثأمهية خاصة   
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اركة اإلناث يف سـوق العمـل مـن خـالل تطـوير الـربامج بنـاء علـى          التوظيف وحتسني نسبة مش   
االحتياجــات الفعليــة لــسوق العمــل وإعــداد الــربامج التوجيهيــة إللغــاء النظــرة الدونيــة للتعلــيم   

كمــا قامــت املؤســسة ومــن خــالل شــراكتها يف مــشروع تطــوير القــدرات   . والتــدريب املهــين
مناهجهـا وإبــراز صـورة للمــرأة يف التعلـيم املهــين    اإلداريـة والفنيـة بــدمج النـوع االجتمــاعي يف    

وتعمل املؤسسة من خالل شبكة من العالقات مـع املنظمـات احلكوميـة وغـري               . مبوازاة الذكور 
ــة و ــسبته     ) ٣٧( احلكومي ــها مــا ن مركــزا ومعهــدا شــكلت مراكــز التــدريب املهــين لإلنــاث من

-١٩٩٧( املهــين لألعــوام يف بــرامج التــدريب وقــد بلغــت نــسبة اإلنــاث امللتحقــات ). ٪٢٠(
عــرب براجمهــا  اخنــراط اإلنــاث يف براجمهــا بتــشجيعاملؤســسة اهتمــام ويــربز ). ٪١٩,٩) (٢٠٠٣

ــة املختلفــة   ــة      والتوعوي ــيم األساســي حــول أمهي ــة التعل ــات يف مرحل ــا هــو موجــه للطالب ــها م من
اجلغرايف املطـرد   هذا باإلضافة إىل التوسع     . األمورالتدريب املهين ومنها ما هو موجه إىل أولياء         

 .ملهنية املتوفرة وغري التقليديةيف خدمات التدريب والتوسع يف أنواع الربامج ا

. وعلى مستوى التعليم العايل فإن فرص االلتحاق لإلنـاث والـذكور متـساوية            وأيضا،   - ١١٠
فمن جهة ال يوجد أي متييز يف إجراءات التقدمي واالختيار حيث يتم االعتمـاد علـى التحـصيل                  

ــة العامــة  ال ــة الثانوي ــسبة التحــاق اإلنــاث يف  ) ١٠(ويــشري اجلــدول رقــم  . علمــي يف مرحل إىل ن
 يف فتـرة إعـداد التقريـر الثـاين للمملكـة            التعليم العايل إىل جمموع اإلناث يف الفئة العمرية املعنيـة         

ال وإن كانـت النـسبة ال تـز       . األردنية اهلامشية وأحدث النسب املتوفرة عنـد إعـداد هـذا التقريـر            
متدنيـــة، ممـــا يـــشري إىل أن بقيـــة اإلنـــاث يف ذات الفئـــة العمريـــة أمـــا يلـــتحقن بـــسوق العمـــل  

أمــا اإلنــاث اللــوايت يلــتحقن مبؤســسات التعلــيم العــايل، فيجــدر التنويــه إىل أــن    . يتــزوجن أو
 . حيظني بفرص مساوية للذكور

 
 )١٠ (اجلدول  

  اإلناث يف الفئات العمرية املعنيةنسبة التحاق اإلناث يف التعليم العايل إىل جمموع  
 

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ ١٩٩٧/١٩٩٨ املرحلة

 ٪١٨,٧ ٪١٦,١ دبلوم
 ٪١٣,٧ ٪١٩,٥ بكالوريوس

 
 .كتاب املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة :املصدر 
 

ــار ا     - ١١١ ــى اختي ــن التنمــيط االجتمــاعي وانعكاســه عل ــالرغم م لتخــصص الدراســي يف  وب
مرحلة البكالوريوس فإن أعداد اإلناث يف التخصصات املختلفة مبـا فيهـا تلـك املتعـارف عليهـا                  

إىل التخصـصات املختلفـة ونـسب       ) ١١(ويـشري اجلـدول رقـم       . بأا ذكورية يف ازدياد مستمر    
وميـة  جلدول يوضح جممـوع أعـداد الطلبـة يف كـل مـن اجلامعـات احلك        ، علما بأن ا   االلتحاق ا 
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يف اململكـة   جامعـات    كافـة    نسبة التحاق اإلناث بدرجة البكـالوريوس يف      قد بلغت   و. واخلاصة
أمــا يف اجلامعــات ) ٪٥٧(، ويف اجلامعــات احلكوميــة )٪٥١ (٢٠٠٤/٢٠٠٥العــام الدراســي 

وقد يـشري اخنفـاض نـسبة اإلنـاث يف اجلامعـات اخلاصـة         ). ٪٣٢,١(اخلاصة فتبلغ نسبة اإلناث     
لباهظــة الــيت يتحملــها أوليــاء األمــور يف نفقــات التعلــيم اجلــامعي اخلــاص ممــا قــد إىل التكــاليف ا

 إضافة إىل أن اإلناث غالبـا مـا حيـصلن علـى معـدالت               ،حيدوهم إىل التركيز على تعليم الذكور     
 .عالية يف امتحانات الثانوية العامة مما يؤهلهن لاللتحاق باجلامعات احلكومية بسهولة

 )١١ (اجلدول  
درجــة البكــالوريوس ونــسبة ) حكوميــة وخاصــة(بــة امللتحقــون باجلامعــات األردنيــة الطل  

 ٢٠٠٤/٢٠٠٥اإلناث للعام 
 نسبة اإلناث اموع اإلناث الكلية

 ٪٨٢,٩ ٢٣٦٩٠ ١٩٦٢٨ علوم التربية وإعداد املعلمني
 ٪٦٨,٦ ٢٨١٥١ ١٩٣٠٣ العلوم اإلنسانية والدينية

 ٪٦٠,٦ ٦٣٨٦ ٣٨٧١ العلوم االجتماعية والسلوكية
 ٪٢٨,٥ ٦٠٠١ ١٧١٠ احلقوق
 ٪٢٤,٤ ٢٠٥٦١ ٥٠٢٤ اهلندسة

 ٪٣١,٧ ٣٢٤١٥ ١٠٢٨٧ التجارة وإدارة األعمال
 ٪٦٦,٥ ١١٨٨ ٧٩٠ االتصال اجلماهريي والتوثيق

 ٪٥٨,٤ ٢٩١٧ ١٧٠٤ التربية الرياضية
 ٪٥٨,٨ ٣١٣٥ ١٨٤٣ الزراعة
 ٪٥١,١ ٥٦٦٧ ٢٨٩٧ الصيدلة

 ٪٥٤,٤ ١٣٤١ ٧٣٠ طب األسنان
 ٪٣٠,٤ ٢١٤ ٦٥ الطب البيطري

 ٪٥٨,٤ ٢٠١٢ ١١٧٥ الفنون اجلميلة والتطبيقية
 ٪٣٠,٤ ٣٢٢٩ ٩٧٧ الطب

 ٪٦٨,٢ ٨٥٠١ ٥٨٠٠ العلوم الطبيعية
 ٪٣٨,٣ ٢٢١٠٥ ٨٤٦٨ الرياضيات وعلم احلاسوب

 ٪٤٤ ٩٢١٠ ٤٠٤٨ العلوم الطبية املساعدة
 ٪٦١,٤ ١٢٢٣ ٧٥١ اهلندسة املعمارية وختطيط املدن

 ٪٥٧,٧ ٦٧٣ ٣٨٨ هن اخلدماتم
 ٪٥٠,١ ١٧٨٦١٩ ٨٩٤٥٩ اموع

 
 .٢٠٠٥ خالصة إحصائية عن التعليم العايل)٢٠٠٥(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  :املصدر 
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وباملقارنة مع التقرير الثـاين للمملكـة األردنيـة اهلامشيـة والـذي يعـرض للعـام الدراسـي             - ١١٢
ن هناك تطوراً ما جتاه اخنراط اإلناث يف ختصـصات عرفـت          تربز اإلحصاءات أ   ١٩٩٥/١٩٩٦

فعلى سبيل املثال ارتفعـت نـسبة اإلنـاث امللتحقـات يف ختـصص اهلندسـة                . تقليديا بأا ذكورية  
، ٪٢٤,٣( لتـــــصل إىل ١٩٩٥/١٩٩٦يف العـــــام الدراســـــي  ) ٪٤٤,٧(، الزراعـــــة )٪٢١(

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥يف العام الدراسي  ) على التوايل٪٥٨,٨

مـن جممـل    ) ٪٦١,١(لكليات اتمع فتبلغ نسبة اإلنـاث امللتحقـات فيهـا           ة  بما بالنس أ - ١١٣
توزيــع اإلنــاث ونــسبهن حــسب الــربامج يف كليــات اتمــع، فيوضــحها    أمــا . امللــتحقني فيهــا
) ١١(كليـة منـها     ) ٤٨(ويبلغ العدد اإلمجـايل لكليـات اتمـع يف األردن           ). ١٢(اجلدول رقم   

 اجلــدولعلــى مــن خــالل اإلطــالع ويالحــظ . خمتلطــة) ٣١( ذكور وللــ) ٦(كليــة لإلنــاث و 
 أن التنمـيط االجتمـاعي يـؤثر بـشكل كـبري      ،اخلاص بـامللتحقني وامللتحقـات يف كليـات اتمـع     

حيــث تتركــز مــشاركة اإلنــاث يف . علــى اختيــار كــل مــن الــذكور واإلنــاث للــربامج املختلفــة 
يف مـشاركتهن  امج التربـوي بينمـا تـنخفض نـسبيا        الربامج املرتبطة بأدوارهن االجتماعية كالربن    

ومـن اجلـدير    . التخصصات األخرى مثل برنامج األعمال اإلدارية واملالية أو الربنـامج اهلندسـي           
باملالحظــة أنــه ورغــم عــدم تــوفر برنــامج الفندقــة يف التعلــيم املهــين الثــانوي يف مــدارس وزارة    

اإلناث يف هذا الربنامج علـى مـستوى كليـات          التربية والتعليم وبالرغم من تدين نسبة مشاركة        
ــات      ــة يف مــستوى كلي ــامج الفندق ــد يعكــس  اتمــعاتمــع، إال أن عــدد امللتحقــات يف برن  ق

مـن اإلنـاث يف دخـول هـذا التخـصص ممـا يـشري إىل أمهيـة متابعـة تعـديل األمنـاط                        أوليا  اهتماما  
قطاع سيما وأن حكومة اململكـة      االجتماعية السائدة وتشجيع اإلناث على املشاركة يف هذا ال        

 .األردنية اهلامشية تركز على تطوير وتنمية القطاع السياحي يف األردن
 

 )١٢ (لواجلد  
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥توزيع اإلناث يف برامج كليات اتمع للعام الدراسي   

 
 اإلناث اموع الربنامج

نـــــسبة اإلنـــــاث إىل  
 اموع

 ٪٨٨ ٣٥٧ ٤٠٥ برنامج اللغات
 ٪٩٤ ٤٧٠٦ ٥٠١٥ نامج التربويالرب

 ٪٩ ٢١٩ ٢٥٦٣ الربنامج اهلندسي
 ٪١٣ ١٢ ٩٢ الربنامج الزراعي

 ٪٥٤ ٢٣٦٩ ٤٣٥٤ برنامج املهن الطبية املساعدة
 ٪٦٢ ٥٢٥٦ ٨٤٧٩ برنامج األعمال اإلدارية واملالية

 ٪٧٤ ١٢٠٤ ١٦٣٦ برنامج إدارة املعلومات واملكتبات
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 اإلناث اموع الربنامج
نـــــسبة اإلنـــــاث إىل  

 اموع

 ٪١٠ ٤٤ ٤٢٨ برنامج الفندقة
 ٪٥١ ٨٥٥ ١٦٨١ نامج الفنون التطبيقيةبر

 ٪٨٧ ١١٩ ١٣٧ برنامج علوم الشريعة واحلضارة اإلسالمية
 ٪٦١ ١٥١٤١ ٢٤٧٩٠ اموع

  
 .٢٠٠٥خالصة إحصائية عن التعليم العايل ) ٢٠٠٥(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  :املصدر 
 

بة االلتحـــاق بـــالتعليم العـــايل وتـــربز الفجـــوة النوعيـــة بـــني الـــذكور واإلنـــاث يف نـــس - ١١٤
 حيــث تبلــغ نــسبة اإلنــاث إىل جممــوع الطلبــة امللــتحقني يف اجلامعــات ،)ماجــستري، ودكتــوراه(

أمــا يف جمــال الــدكتوراه    .٢٠٠٤/٢٠٠٥ لألعــوام )٪٣٥,٣(األردنيــة يف مرحلــة املاجــستري   
مج املاجـستري   فتنخفض نسبة التحاق اإلناث يف اجلامعات األردنيـة عـن نـسبة التحـاقهن يف بـرا                

 للعام الدراسي ذاته مـن جممـوع الطلبـة امللـتحقني يف هـذه      )٪٢٦,٦ (والدبلوم العايل لتصل إىل 
ماجــستري ( إحــصاءات تــشري إىل نــسبة اإلنــاث امللتحقــات بــالتعليم العــايل  توجــدوال . الــربامج

تطــور ) ١٣(ويوضــح اجلــدول رقــم . إىل جممــوع الطلبــة الدارســني خــارج األردن) ودكتــوراه
نسبة التحاق اإلناث يف برامج الـدبلوم العـايل واملاجـستري والـدكتوراه منـذ فتـرة إعـداد التقريـر             

إىل العـام   ) ١٩٩٦-١٩٩٥(الثاين حول اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                 
 .)٢٠٠٥-٢٠٠٤(الدراسي احلايل 

 
 )١٣(اجلدول   

ــتحقني يف      ــاث إىل جممــوع املل ــسبة التحــاق اإلن ــا يف اجلامعــات   ن ــرامج الدراســات العلي ب
 األردنية حسب الدرجة العلمية لسنوات خمتارة

 
 السنوات الدراسية

 ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ١٩٩٦‐١٩٩٥ الدرجة العلمية
 ٪٣٩,٤ ٪٢٩,٥ دبلوم عايل
 ٪٣٥,٣ ٪٢٤,٨ ماجستري
 ٪٢٦,٦ ٪١٧,١ دكتوراه

 ٪٣٣,٨ ٪٢٣,٨ النسبة اإلمجالية اللتحاق اإلناث
 
 .٢٠٠٥ و ١٩٩٦خالصة إحصائية عن التعليم العايل لألعوام /رة التعليم العايل والبحث العلميوزا :املصدر 
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وبالرغم من االرتفاع امللحوظ بني الفترتني اللتني أعد فيهما التقريـرين الثـاين واحلـايل                - ١١٥
حـاق  يف نسبة التحاق اإلناث يف برامج الدراسات العليا، إال أنـه جيـدر مالحظـة تـدين نـسبة الت                   

اإلنـاث مقارنــة بالـذكور ممــا قــد يعـزى إىل انــشغال اإلنــاث باملـسؤوليات العائليــة واحلاجــة إىل     
املواءمة بني األعباء املرتلية والدراسة هذا باإلضافة إىل العمل يف احلاالت اليت تكون املـرأة فيهـا                 

ييــز بــني عاملــة ممــا حيــد مــن قــدرن علــى مواصــلة التعلــيم العــايل وقــد يكــون هــذا بــسبب التم 
أدنــاه ال تــزال ) ١٤(مــن جهــة أخــرى وكمــا يوضــح اجلــدول رقــم   . اجلنــسني عنــد الوالــدين 

التخصصات اليت ختتارها اإلناث يف جمال التعليم العايل منحصرة يف تلـك الـيت تتوافـق واألدوار                 
 .االجتماعية املنوطة باملرأة

 
 )١٤ (اجلدول

األوىل يف اجلامعات األردنية حسب احلقـل       توزيع طلبة الدراسات العليا املقبولني يف السنة        
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤والدرجة العلمية للعام 

 
 الدرجة العلمية 
 دكتوراه ماجستري دبلوم عايل 

 إناث جمموع احلقل
نسبة اإلناث 

 إناث جمموع )٪(
نسبة اإلناث 

 إناث جمموع )٪(
نسبة اإلناث 

)٪( 

         اجلامعات الرمسية
علــــــــوم التربيــــــــة 

 ٪٣١,٦١ ٦١ ١٩٣ ٪٤٧,٩٤ ٣٠٢ ٦٣٠ ٪٦٠,٣٤ ٩٦٠ ١٥٩١ إعداد املعلمنيو
العلــوم االجتماعيــة 

 ٪٤٢,٠٠ ٢١ ٥٠ ٪٤١,٦١ ٦٢ ١٤٩ - - - والسلوكية
ــسانية   ــوم اإلنــ العلــ

 ٪١٨,٦٤ ٣٣ ١٧٧ ٪٣٤,١٠ ١٦٤ ٤٨١ - - - والدينية
 - - - ٪٢٩,٠٥ ٤٣ ١٤٨ - - - احلقوق

ــارة وإدارة  التجـــــــ
 - - - ٪٢٦,٣٣ ٨٩ ٣٣٨ - - - األعمال

 ٪١٨,١٨ ٤ ٢٢ ٪١١,١١ ٣ ٢٧ - - - التربية الرياضية
 ٪٣٤,٦٢ ٩ ٢٦ ٪٤٨,٨٨ ٨٧ ١٧٨ - - - العلوم الطبيعية

ــريض وعلـــوم   التمـ
 - - - ٪٥١,٦١ ٣٢ ٦٢ ٪٩٠,٠٠ ٩ ١٠ طبية مساعدة

الرياضـــيات وعلـــم 
 ٪١٢,٥٠ ١ ٨ ٪٢٤,٣٨ ٥٩ ٢٤٢ - - - احلاسوب

الطـــــــب وطـــــــب 
 - - - ٪٥٥,٤٦ ٦٦ ١١٩ ٪٢٨,٥٧ ١٠ ٣٥ األسنان
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 الدرجة العلمية 
 دكتوراه ماجستري دبلوم عايل 

 إناث جمموع احلقل
نسبة اإلناث 

 إناث جمموع )٪(
نسبة اإلناث 

 إناث جمموع )٪(
نسبة اإلناث 

)٪( 

 - - - ٪صفر  صفر ٦ - - - الطب البيطري
 - - - ٪٦٤,١٥ ٣٤ ٥٣ - ـ ـ الصيدلة
 ٪٠,٠٠ صفر ٨ ٪١٥,٦٤ ٢٨ ١٧٩ - ـ ـ اهلندسة

اهلندســـة املعماريـــة 
 - - - ٪٦٠,٠٠ ٦ ١٠ - ـ ـ وختطيط املدن

 ٪١٨,١٨ ٢ ١١ ٪٣١,٣٧ ٣٢ ١٠٢ - ـ ـ الزراعة
جامعـــــــة عمـــــــان 

 للدراسات(العربية  
          )العليا

 ٪٢٠,٥٩ ٧ ٣٤ ٪٢٥,٨٩ ٢٩ ١١٢ ٪٢٣,٥٣ ١٦ ٦٨ التجارة
 ٪٢٨,٢ ٣١ ١١٠ ٪٣٤,٨ ٤٠ ١١٥ ٪٤٧,٣ ٢٦ ٥٥ التربية
 ٪١٢,٢ ٥ ٤١ ٪٨ ٧ ٨٦ ٪١٣ ٨ ٦٠ احلقوق

 ٪١٤,٣ ١ ٧ ٪١٤,٣ ٥ ٣٥ ٪١٠,٨ ٤ ٣٧ احلاسوب
 ٪٢٥,٤٤ ١٧٥ ٦٨٧ ٪٣٥,٤٢ ١٠٨٨ ٣٠٧٢ ٪٥٥,٦٦ ١٠٣٣ ١٨٥٦ اموع

 
 .٢٠٠٣/٢٠٠٤التقرير اإلحصائي السنوي عن التعليم العايل يف األردن لعام ) ٢٠٠٥(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  :راملصد 

  
 املناهج الدراسية نفسها، واالمتحانات وهيئات تدريسية تتمتع مبؤهالت         توافر) ب/ (١٠
  ومعدات مدرسية من النوعية نفسها نفسه ومباناملستوىمن 
م وزارة التربية والتعليم املناهج ذاا لكـل مـن الطـالب والطالبـات وال يوجـد أي       تقد - ١١٦

أمـا مـن حيـث نـسبة املعلمـات إىل      . متييز بينهما من حيث احملتوى التعليمي يف الكتب املدرسية        
ومـن اجلـدير   .  ومن هنا يربز التقارب يف النسب     ،املعلمني فيعترب التعليم هو اال اخلاص باملرأة      

هـذه  يعتـرب العمـل التعليمـي يف    ر أنه ال يوجـد أي رجـل معلـم يف مرحلـة الروضـة حيـث            بالذك
 .)٪٦٢,٦(وتبلغ نسبة املعلمات إىل امـوع بـشكل عـام           . املرأة التقليدية ضمن أدوار   املرحلة  

نسبة املعلمات يف املراحل املختلفة ويف املدارس التابعة لوزارة التربيـة           ) ١٥(ويبني اجلدول رقم    
 .ليم والتابعة لوكالة الغوث الدوليةوالتع
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 )١٥ (اجلدول  
ــة املختلفــة يف املــدارس التابعــة        نــسبة املعلمــات إىل جممــوع املعلمــني يف املراحــل التعليمي

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث لألعوام 
 

 املدارس اخلاصة وكالة الغوث وزارة التربية والتعليم املرحلة
 ٪٩٩,٢ال تتوفر مرحلة رياض أطفال ٪٩٩,٦ ياض أطفالر

 ٪٨١ ٪٥١,٢ ٪٦٠,٢ أساسي
 ٪٣٩,٢ غري متوفر ٪٥٣,٢ ثانوي أكادميي
 ٪١٢,١ ال يتوفر تعليم مهين لإلناث ٪٤٢ ثانوي مهين

 ٪٨١,١ ٪٤٩,٢ ٪٥٨,٣ إمجايل نسبة اإلناث
 
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤سي إحصاءات التعليم للعام الدرا/وزارة التربية والتعليم :املصدر 
  

 )٥٣٤٨) (٢٠٠٤/٢٠٠٥(لألعـوام   اململكـة بلـغ إمجـايل عـدد املـدارس يف     هذا وقـد     - ١١٧
تـشرف  مدرسـة   ) ٥١(  تشرف عليهـا وزارة التربيـة والتعلـيم و          مدرسة )٣٠٤٧(منها  مدرسة  

) ٢٠٧٦( والدوليــة تابعــة لوكالــة الغــوث مدرســة ) ١٧٤( عليهــا جهــات حكوميــة أخــرى و
غ نـسبة املـدارس املخصـصة لإلنـاث مـن جممـل املـدارس بغـض النظـر عـن                     وتبلـ . مدارس خاصة 
 ).٪٦٠,٣(ونسبة املدارس املختلطة ) ٪١٦,٣(اجلهة املشرفة 

ــذكور        - ١١٨ ــيم املخصــصة لل ــة والتعل ــوزارة التربي ــة ل ــدارس التابع ــغ عــدد امل  )١٠٧٥(ويبل
مــن ) ١٢٠٨( أمــا املـدارس املختلطـة فيبلــغ عـددها     مدرسـة )٧٦٤( ومـدارس اإلنــاث  مدرسـة 

 خبفـض  ٢٠٠٤/٢٠٠٥وقد قامت وزارة التربيـة والتعلـيم خـالل األعـوام       . جممل عدد املدارس  
مدرسـة  ) ٢٧٦٨( مدرسـة تـدرس علـى فتـرتني و        ) ٢٧٩(عدد املدارس ذات الفتـرتني لتـصبح        

كمـا تعمـل وزارة التربيـة والتعلـيم وضـمن مـشروع حوسـبة التعلـيم               . تدرس على فترة واحـدة    
ــد املــدارس بــ   علمــا أن هــذا املــشروع  ،األجهزة والربجميــات الالزمــة وربطهــا باالنترنــت  بتزوي

 . اخلاصة باإلناث والذكور واملختلطةاململكةيستهدف مجيع مدارس 
توزيـع مـدارس التربيـة والتعلـيم حـسب امللكيـة والفتـرة              ) ١٦(ويوضح اجلـدول رقـم       - ١١٩

اإلمجـايل يف كافـة مـدارس       علـم   امل/الطالـب وتشري اإلحـصاءات املتـوفرة إىل أن معـدل          . واجلنس
حيــث يبلــغ . طالبــاً لكــل معلــم) ١٩,٦ ( قــد بلــغ٢٠٠٥-٢٠٠٤اململكــة يف العــام الدراســي 

، ويف املـدارس احلكوميـة       طالبـاً  )٢٠(معدل الطلبة لكل معلم يف مدارس وزارة التربية والتعليم          
 املـدارس اخلاصـة     ويفطالبـاً   ) ٣٢(ويف مدارس وكالـة الغـوث الدوليـة         طالباً  ) ١١,٩(األخرى  

الطــالب إىل  / وبــالرغم مــن عــدم تــوفر إحــصاءات حــول معــدل الطالبــات       . طالبــاً)١٦,٢(
املعلمات إال أن املعدل بشكل عام حتسن باملقارنة مع التقرير الثـاين للمملكـة األردنيـة                /املعلمني
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طالبــة بينمــا كــان يف مــدارس الــذكور معلــم ) ١٦,٤(اهلامشيــة حيــث بلــغ معلمــة واحــدة لكــل 
 .طالباً) ٢٧,٢(واحد لكل 

 
 )١٦ (اجلدول  

توزيع مـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم حـسب امللكيـة والفتـرة واجلـنس للعـام الدراسـي                 
)٢٠٠٥-٢٠٠٤( 
 

 اجلنس الفترة امللكية
 فترتان فترة واحدة ملك ومستأجر مستأجر ملك

 ١٠٧ ٩٦٨ ١٧ ١٣٩ ٩١٩ ذكور
 ١٢٢ ٦٤٢ ١٥ ١٥٠ ٥٩٩ إناث
 ٥٠ ١١٥٨ ٢٤ ٤٣٧ ٧٤٧ خمتلط

 ٢٧٩ ٢٧٦٨ ٥٦ ٧٢٦ ٢٢٦٥ اموع
 
 .٢٠٠٥‐٢٠٠٤إحصاءات التعليم للعام الدراسي /وزارة التربية والتعليم :املصدر 
  

تـشرف علـى كليـات اتمـع عـدة جهـات منـها جامعـة                وعلى صعيد التعلـيم العـايل،        - ١٢٠
. إلضـافة إىل القطـاع اخلـاص      البلقاء التطبيقية ودوائر حكومية أخرى ووكالة الغوث الدوليـة با         

مــن ) ٥٦٨(ويبلــغ عــدد اإلنــاث املدرســات يف هــذه الكليــات علــى اخــتالف جهــة اإلشــراف  
فيبلـغ  ) احلكوميـة واخلاصـة   (أمـا اجلامعـات األردنيـة       ). ٪٣٣,٧(أي مـا نـسبته      ) ١٦٨٣(أصل  

مـن  ) ٩٩٨ ( يف اجلامعـات ويبلغ عـدد اإلنـاث املدرسـات      . جامعة مجيعها خمتلطة  ) ٢١(عددها  
 .من جمموع املدرسني واملدرسات) ٪١٦,٨(أي ما نسبته ) ٥٩٤٢(أصل 

 
 على أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املرأة على مجيع مـستويات              القضاء) ج/ (١٠

 أشكاله عن طريق تشجيع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم الـيت               مجيعالتعليم ويف   
 طريــق تنقــيح كتــب الدراســة والــربامج   هــذا اهلــدف، وال ســيما عــن حتقيــقتــساعد علــى 

 .م التعليأساليباملدرسية وتكييف 
مـن جممـل مـدارس اململكـة بغـض          ) ٪٦٠,٣(تبلغ نسبة املـدارس املختلطـة يف األردن          - ١٢١

 وفقـا للتقريـر    ١٩٩٧، مما يعكس زيادة نسبة املدارس املختلطة يف عـام           النظر عن اجلهة املشرفة   
مشية حيـث بلغـت نـسبة املـدارس املختلطـة، بغـض النظـر عـن اجلهـة           الثاين للمملكة األردنية اهلا   

، مما يعكس اهتمام اجلهـات املعنيـة بانتـشار التعلـيم وفـتح املـدارس يف كافـة               )٪٥٤,٧(املشرفة  
املدارس التابعـة لـوزارة التربيـة       أما بالنسبة جلهة اإلشراف على املدارس املختلطة، فبني         . املناطق

ــة أخــرى ملؤســسات التابعــة بــني تلــك  و.)٪٣٨,٢ (النــسبةوالتعلــيم تبلــغ  ) ٪١٠,٦(حكومي
 ).٪٩٥,٣(والتابعة للتعليم اخلاص ) ٪٥,٨(والتابعة لوكالة الغوث الدولية 
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أمــا فيمــا خيــص املنــاهج فتقــوم وزارة التربيــة والتعلــيم بــشكل دوري مبراجعــة املنــاهج  - ١٢٢
ــة اال   ــة لتطويرهــا وتــضمني املفــاهيم املختلفــة ومواكب ــة الــيت توقــع عليهــا   التربوي تفاقيــات العاملي

حكومــة اململكــة األردنيــة اهلامشيــة حيــث مت تــضمني الكتــب املدرســية بعــض بنــود املعاهــدات    
وقـد بـادرت وزارة التربيـة والتعلـيم إىل ضـمان            . واالتفاقيات الدوليـة اخلاصـة حبقـوق اإلنـسان        

 ويف فــرق  ٪٥٠اللجــان  متثيــل النــساء يف مراجعــة املنــاهج التربويــة حيــث تبلــغ نــسبتهن يف        
وتعمــل وزارة التربيــة والتعلــيم علــى تعــديل املنــاهج  ). ٪٤٠(اإلشــراف علــى مراجعــة املنــاهج 

كمـا قامـت الـوزارة باعتبـار        . والكتب املدرسـية حبيـث يـتم إزالـة أي مؤشـرات سـلبية عرضـية               
الـوزارة  تعمـل   كـذلك   . النوع االجتماعي أحد النقاط املشتركة الستراتيجية التعلم االلكتـروين        

علـى التوعيــة بــالنوع االجتمـاعي وأدوار كــل مــن النــساء والرجـال بــاتمع وحقــوق املــرأة يف    
مــن جهــة أخــرى بــادرت وزارة التربيــة والتعلــيم يف . اإلســالم والقــانون وجتربــة املــرأة األردنيــة

 مـن قـد بـدأ العمـل بالنظـام اجلديـد         و ،نظـام الفـصول   حسب  تعديل نظام الثانوية العامة ليصبح      
هــذا  ، أفــضل لإلنــاث يف االلتحــاق بــه فرصــاً ممــا يتــيح ٢٠٠٣/٢٠٠٤العــام الدراســي القــادم 

  .باإلضافة إىل تقدمي برنامج اإلدارة املعلوماتية يف برنامج الثانوي املهين
 مــن اإلشــارة إىل نتــائج دراســة أجراهــا أحــد أســاتذة اجلامعــة    ال بــدويف هــذا اــال  - ١٢٣

وقـام  .  منهاج وزارة التربية والتعليم وإدماج النوع االجتماعي فيهـا         األردنية تناولت البحث يف   
بدراســة منــاهج املرحلــة األساســية وحتليلــها مــن حيــث املــضمون والعــرض باســتخدام الباحــث 

ــة  ــل األدوار االجتماعيــ ــرض األدوار   ،أدوات حتليــ ــته إىل أن عــ ــالل دراســ ــن خــ ــل مــ  وتوصــ
كمـا بـني   .  مناهج اللغة العربية والتربيـة الوطنيـة       االجتماعية للذكور واإلناث غالبا ما يتركز يف      

 ولفــت ،يف املنــاهج العلميــة كالرياضــيات والعلــوم  تــزداد نــسبة األدوار الذكوريــةالباحــث أن 
النظــر إىل أن األدوار االجتماعيــة تظهــر مــن خــالل شــروحات الــدروس مــن قبــل املعلمــني          

هـذا وقـد    . غـري موجـودة يف الكتـب      واملعلمات حىت يف األوقات اليت تكون فيهـا هـذه األدوار            
 :توصلت الدراسة إىل مؤشرات خاصة بالكتب املدرسية، من أبرزها

 .هناك تواجد حمدود لألدوار األنثوية كنسبة من جممل األدوار اليت مت رصدها” • 
ــث تتركــز األدوار        •  ــة، حي ــة التقليدي ــى أســاس األدوار اجلندري ــصل واضــح عل ــاك ف هن

 .اصة أو العائلية وتتركز األدوار الذكورية يف األدوار العامةاألنثوية يف األدوار اخل
ــدريس     •  ــة كالتـ ــاالت التقليديـ ــز يف اـ ــة تتركـ ــاة العامـ ــة يف احليـ ــة األدوار األنثويـ غالبيـ

 .والتدريب وختتفي يف األدوار غري التقليدية كاألعمال احلرة والسياسة
 .“األدوار األنثوية العائليةأن دور األم والزوجة واالبنة يستحوذ على غالبية  • 
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وبــالرغم مــن أن نتــائج الدراســة تــشري إىل ضــعف يف متثيــل أدوار غــري تقليديــة للمــرأة  - ١٢٤
 إال أن التطـور الـذي يـشهده اتمـع األردين            ،باإلضافة إىل ترسيخ التنميط االجتمـاعي الـسائد       

 باجتـاه تعـديالت جذريـة       والرؤيا اجلديدة لدور األردن علـى املـستوى اإلقليمـي والـدويل يـدفع             
مت التأكيد ضمن االستراتيجيات والسياسات التربوية لوزارة التربية والتعلـيم          وقد  . على املناهج 

مواصلة تطوير املناهج والكتب املدرسـية لتـتالءم مـع احلاجـات املـتغرية للفـرد واتمـع،        ”على  
صحية والسكانية والبيئية واملهنيـة،     ومتابعة إدخال املفاهيم التربوية املعاصرة ضمنها، كالتربية ال       

وتعمـل  . “والعمل على إبراز صورة متوازنة لألسرة بشكل عـام، وللمـرأة بـشكل خـاص فيهـا                
 مؤشــرات أيــةوزارة التربيــة والتعلــيم علــى تعــديل املنــاهج والكتــب املدرســية حبيــث يــتم إزالــة  

ة االجتاهـات التقليديـة   سلبية عرضية كما تعكف الوزارة على إعداد برنامج توجيـه مهـين إلزالـ           
 .السائدة حنو عمل املرأة وتوجهها ملهن غري تقليدية

 
  نفسها لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسيةالفرص) د/ (١٠
تعتمد التعليمات اخلاصة باملنح التعليمية على املساواة بني اجلنسني ومن هنا فـإن مـنح     - ١٢٥

ترتيبـه وترتيبـها    الطالبـة يف الثانويـة العامـة، و       /لى معايري كمعدل الطالب   املكرمة امللكية تعتمد ع   
ــوب   ــة والتخــصص املطل ــدم كمــنح       . يف احملافظ ــيت تق ــوي ال ــل الترب ــسبة لــربامج التأهي ــا بالن أم

اجلامعــة /فتعتمــد علــى معــدل كليــة اتمــع    يف وزارة التربيــة والتعلــيم  للمعلمــني واملعلمــات  
 .املوظفة والتخصص املطلوب/نوية للموظفخلدمة والتقارير السوسنوات ا

املـــستفيدين مـــن البعثـــات ) سبكـــالوريو(بالنـــسبة لتوزيـــع طلبـــة الدراســـات العليـــا و - ١٢٦
 ،)أوائــل األلويــة، الكــشافة واملرشــدات والــصندوق األردين اهلــامشي للتنميــة البــشرية (الداخليــة 

ــام     ــة لع ــات الداخلي ــغ عــدد البعث ــة حــ ) ٤٠٨ (٢٠٠٢/٢٠٠٣فقــد بل ــى  بعث ــاث عل صلت اإلن
نــسبة امللتحقــات ) ١٥(ويوضــح اجلــدول رقــم  ). ٪٧٧,٢ ( مــا نــسبتهبعثــة منــها أي) ٣١٥(

 .٢٠٠٣-١٩٩٩باملنح اخلارجية لألعوام 
 

 )١٧(اجلدول   
 نسبة اإلناث املستفيدات من املنح اخلارجية  

 
  األعوام الدراسية

٢٠٠٣‐٢٠٠٢ ٢٠٠٢‐٢٠٠١ ٢٠٠١‐٢٠٠٠ ٢٠٠٠‐١٩٩٩ 
 ٪١١ ٪٨,٥ ٪٧,٨ ٪٣,٧ نسبة اإلناث

 
 .أخصائيني من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي :املصدر 
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وتبني دراسـة حديثـة حـول املـرأة يف مؤسـسات التعلـيم العـايل يف األردن أن متوسـط                      - ١٢٧
يف حـني بلـغ متوسـط       ) ١١٧,٦(عدد الطالبات اللوايت حصلن على منح دراسية لتفوقهن بلـغ           

يف حــني انعكــست هــذه الــصورة يف اجلامعــات .  اجلامعــات الرمسيــةيف) ٥٩,٢(عــدد الطــالب 
بينمــا بلــغ ) ١٧,٧(اخلاصــة، حيــث بلــغ متوســط عــدد الطــالب احلاصــلني علــى مــنح التفــوق  

 ).٦,٣(متوسط عدد الطالبات 
 

الفرص نفسها للوصول إىل برامج التعليم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم           ) هـ/ (١٠
 أيةلوظيفية، وال سيما اليت دف إىل أن تضيق، يف أقرب وقت ممكن،   وحمو األمية ا   الكبار

 .فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة
تعترب نسبة األمية بـشكل عـام وبـشكل خـاص عنـد النـساء يف اخنفـاض مـستمر بفعـل                       - ١٢٨

فتبلـغ  . حلكوميـة الربامج التنموية املكثفة اليت تقـوم ـا وزارة التربيـة والتعلـيم واملنظمـات غـري ا                 
). ٪١٥,١(وعنــد اإلنــاث ) ٪٥,٦( عنــد الــذكور ٢٠٠٤ لإلحــصاءات احلديثــة وفقــانــسبتها 

 األمية إمجاال مقارنة بالتقرير الثاين حيـث بلغـت نـسبة            نسبةوبالرغم من االخنفاض امللحوظ يف      
ــة  ــذكور و ) ٪٩,٨(األميـ ــد الـ ــام   ) ٪٢٠,٦( عنـ ــصاءات عـ ــا إلحـ ــاث وفقـ ــد اإلنـ  ١٩٩٤عنـ

ه، إال أن اهلدف الذي أعلن سابقا مـن قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم والـذي يتـضمن                    املذكورة في 
وتــشري اإلحــصاءات . ٢٠٠٠مل يتحقــق حبلــول العــام ) ٪٨(خفــض مــستوى نــسبة األميــة إىل 

ــار    ــوفرة إىل أن مراكــز تعلــيم الكب ــة والتعلــيم ســواء منفــردة أو    توفرهــا  الــيت ،املت وزارة التربي
أن إمجـايل عـدد     ، تتوجـه بـشكل خـاص لإلنـاث، حيـث            ري احلكوميـة  بالتعاون مع املنظمـات غـ     

) ٢٧٣(بينمـا يـصل عـدد املراكـز اخلاصـة باإلنـاث             مركـزاً   ) ٢٢(املراكز اخلاصة بالذكور هـو      
خـالل  ) ٢٨٢(أما عـدد الـذكور فبلـغ        ) ٣٤٥٦(وبلغ عدد الدارسات يف هذه املراكز       . مركزا
النجـاح عنـد الرجـال أعلـى بفـرق بـسيط            ومن اجلدير بالذكر أن نسبة      . ٢٠٠٥-٢٠٠٤العام  

 ).٪٧١(ونسبة جناح النساء ) ٪٧٨(بلغت نسبة جناح الرجال حيث عن النساء 

من أن عدد النساء املشاركات يف مراكز حمو األميـة أعلـى مـن عـدد الرجـال       بالرغم  و - ١٢٩
 وزارة وتــشري الدراســات الــيت جتريهــا. أن نــسبة املــشاركة ال تــزال دون املــستوى املطلــوبإال 

د عدة أسباب لتدين هذه النسبة أمههـا احلاجـة إىل تـوفري حـوافز ماديـة                 والتربية والتعليم إىل وج   
أو معنويــة للمــشاركني واملــشاركات باإلضــافة إىل ضــرورة تعــديل املنــاهج والكتــب املدرســية  

 . املستخدمة لتتجاوب واحتياجات الفئة املستهدفة
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بل األوان بني الطالبات وتنظيم بـرامج للفتيـات          معدالت ترك املدرسة، ق    خفض) و/ (١٠
 . تركن املدرسة قبل األوانالالئيوالنساء 
ــام        - ١٣٠ ــسبة التــسرب لع ــه إىل أن ن ــذي أشــري في ــاين للمملكــة وال ــر الث ــة مــع التقري باملقارن

هـذه  اخنفاض  حتقيق  يبدو أن تقدما ملموسا قد حصل يف         ،)٪٠,٩(كانت  ) ١٩٩٧-١٩٩٦(
مـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم واحلكوميـة     (بشكل إمجايل نسبة التسرب  اخنفضتفقد  . النسبة

كمـا  ) ٢٠٠٤-٢٠٠٣(يف العـام الدراسـي      ) ٪٠,٧٥(إىل  ) األخرى ووكالة الغـوث واخلاصـة     
وبالرغم من أن االخنفاض يف نسبة التسرب بني العامني الدراسـيني           ). ١٨(يوضح اجلدول رقم    

عيــدا عــن طمــوح اجلهــات املــشرفة علــى      ال يــزال ب) ٢٠٠٢-٢٠٠١(و ) ١٩٩٧-١٩٩٦(
إال أنـه مـن الواضـح أن الفجـوة          . التعليم واليت تسعى إىل القـضاء علـى التـسرب بـشكل كامـل             

وهنالـك اخنفـاض    . النوعية يف هذا اـال هـي لـصاحل اإلنـاث يف املـستويني األساسـي والثـانوي                 
يف التقريـر الثـاين إىل      ) ٪١,١٦(عند الطالبات باالسـتناد إىل جممـوع الطلبـة مـن            نسبة التسرب   

ــام الدراســي  ) ٪٠,٣٥( ــاض ) ٢٠٠٢-٢٠٠١(يف الع ــذا االخنف ــشكل وه ــورا وال شــك  ي تط
 .يساعد العاملني يف وزارة التربية والتعليم على البناء عليه وتعزيزه

 
 )١٨ (اجلدول  

 يف إمجــايل مــدارس اململكــة األردنيــة اهلامشيــة  ٢٠٠١/٢٠٠٢التــسرب للعــام الدراســي   
 التربية والتعليمومدارس 

 
 وزارة التربية والتعليم إمجايل اململكة األردنية اهلامشية

 ثانوي أساسي إمجايل ثانوي أساسي إمجايل اجلنس
 ٪٠,٥٧ ٪٠,٣٩ ٪٠,٤٢ ٪٠,٥٥ ٪٠,٣٩ ٪٠,٤١ جمموع
 ٪٠,٦١ ٪٠,٤٧ ٪٠,٤٩ ٪٠,٦١ ٪٠,٤٦ ٪٠,٤٨ ذكور
 ٪٠,٥٥ ٪٠,٣٢ ٪٠,٣٥ ٪٠,٥٠ ٪٠,٣٣ ٪٠,٣٥ إناث
 
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير اإلحصائي التربوي للعام الدراسي ) ٢٠٠٣ (وزارة التربية والتعليم :املصدر 
  

أجريــت عــام  دراســة أوضــحت ويف معــرض حتليــل أســباب التــسرب مــن املــدارس،     - ١٣١
مـن  ذكورا وإناثـا  ) ٢٥١٤(أفراد العينة البالغ عددهم  حيث سئل    ،أسباب ترك التعليم   ٢٠٠٢

 أجـاب أكثـر مـن       ،عن األسباب املوجبة بالنسبة هلم لترك التعليم      ) ة سن ٢٥-١٠(الفئة العمرية   
 بــأن) ٪١٠,١(أن الــسبب الرئيــسي هــو ضــعف التحــصيل العلمــي، بينمــا أجــاب   ) ٪٢٩,٥(

) ٪٩,١( والفقـر،   ) ٪٩,٠( وعدم االهتمـام بـالتعليم،      ) ٪٩,٨( والسبب هو احلاجة للعمل،     
، )٪٨(االنتــهاء مــن املرحلــة املدرســية ور، الــزواج املبكــ) ٪٦,٢( وارتفــاع تكــاليف التعلــيم، 

اعتقــاد العائلــة أن التعلــيم غــري مهــم،   )٪٢,٧( واالنتــهاء مــن الربنــامج التعليمــي،   )٪٥,٢( و
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ــرتل،   )٪١,٨( و ــساعدة يف املـ ــدمي املـ ــة لتقـ ــسات   )٪١,٢( واحلاجـ ــسافة عـــن املؤسـ ــد املـ بعـ
بــأن هنــاك أســبابا أخــرى  ) ٪٦,٤(وأجــاب ، اجلــسديةاملــرض أو اإلعاقــة  )٪١( و، التعليميــة

/ أن الضغوطات الـيت تواجـه األطفـال    كما تشري نتائج الدراسة إىل      . ال أعرف أو  وبدون سبب   
الشباب الذكور للتسرب من التعليم تبدو أكرب من تلك اليت تواجهها اإلناث باسـتثناء الـزواج                 

  . باإلناثخاصاًاملبكر الذي يعترب سببا 
 
 .النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية نفسها للمشاركة الفرص) ز/ (١٠
تدخل األلعاب الرياضية كجزء من املنهاج املقـرر علـى الطلبـة مـن الـصف األول إىل                    - ١٣٢

ويزيـد عـدد املـشرفات علـى عـدد          . الصف الثاين عشر للذكور واإلناث وال يوجد متييز بينهما        
 .أللعاباملشرفني كما تتوفر القاعات والساحات ملمارسة مجيع ا

أما على مـستوى التعلـيم العـايل، فتـربز الدراسـة احلديثـة حـول واقـع املـرأة يف التعلـيم               - ١٣٣
العايل أن الذكور يف اجلامعات الرمسية واخلاصـة تفوقـوا علـى اإلنـاث يف احلـصول علـى جـوائز            

) ٤٤,٦(حيث بلغ معدل حصوهلم علـى جـوائز النـشاط الرياضـي     . التميز يف النشاط الرياضي   
ــة، ومبعـــدل  ) ٢٥,٢(ابـــل مق ) ٦,٣(للـــذكور يف مقابـــل ) ١٥(لإلنـــاث يف اجلامعـــات الرمسيـ

 .لإلناث يف اجلامعات اخلاصة
 

ــة حمــددة للمــساعدة علــى ضــمان صــحة األســر     الوصــول) ح/ (١٠  إىل معلومــات تربوي
 . والنصح عن ختطيط األسرةاملعلوماتورفاهها، مبا يف ذلك 

ــيم  - ١٣٤ ــة والتعل  وضــمن مناهجهــا املختلفــة يف كافــة املراحــل الدراســية   تقــدم وزارة التربي
كمـا  . معلومات تربوية حول املفاهيم الصحية بشكل عام واملفـاهيم اخلاصـة بالـصحة اإلجنابيـة              

تقدم الوزارة يف مناهجها املفاهيم املتعلقة حبقوق الطفـل واالتفاقيـات املـصادق عليهـا مـن قبـل                   
ــة الدراســات احلإحــدىوتــشري . حكومــة اململكــة  ــشابات علــى وعــي    إىلديث ــشباب وال  أن ال

ــة للتعــرف علــى فهــم  . مبخــاطر التــدخني إال أن وعــيهم باملخــاطر األخــرى ضــعيف   ويف حماول
الشباب والشابات لقضايا البلوغ تبني الدارسة أن وعـي الـشباب والـشابات بالـصحة اإلجنابيـة            

 . متدنياًال يزال
 

 املادة احلادية عشرة  
يع ما يقتضي احلال اختاذه مـن تـدابري للقـضاء علـى التمييـز ضـد                 تتخذ الدول األطراف مج   

املرأة يف ميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجـل واملـرأة، احلقـوق نفـسها                  
 :وال سيما
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 .احلق يف العمل بوصفه حقا غري قابل للتصرف لكل البشر) أ (١/ ١١
ــشريعات املعمــول ــا يف اململكــة األردن   - ١٣٥ ــة وعلــى األخــص الدســتور  إن الت ــة اهلامشي  ،ي

قانون العمل ونظام اخلدمة املدنية تؤكد علـى مبـدأ املـساواة بـني املـواطنني يف                 القانون املدين و  و
 تعــديالت تتعلــق حبقــوق املــرأة يف العمــل بوصــفها مــساوية حلقــوق   أيــة ومل جتــر .جمــال العمــل

لـسنة  ) ٥٥(دمـة املدنيـة رقـم     ونظـام اخل ١٩٩٦لعام  ) ٨(الرجل بعد صدور قانون العمل رقم       
 قـوانني وتعليمـات تتعلـق بكـل مـن           ،وحيكم قوانني العمل يف اململكة األردنية اهلامشيـة       . ٢٠٠٢

تعتــرب مــسامهة املــرأة يف النــشاط االقتــصادي انعكاســا رغــم ذلــك ال و .القطــاع العــام واخلــاص
ديـدا يف سـوق العمـل    حقيقيا حلقوقها الـيت نـص عليهـا القـانون، إذ تعتـرب مـشاركتها متدنيـة حت                

اإلنـاث الناشـطات اقتـصاديا      جممـوع   مـن   ) ٪٩,٣(املـشتغالت   فقد بلغت نسبة اإلناث     . املنظم
 يـشري  إال أن هـذه النـسبة كمـا          .٢٠٠٤من قوة العمـل يف عـام         )٪١٠,٤(واملقدرة نسبتهن بـ    

والـذي  (عدد من الدراسات احمللية ال تعكس مشاركة املرأة االقتصادية يف القطاع غري الرمسـي                
ــأجورة       ــة غــري امل ــال الزراعي ــصغرية، أو األعم ــشاريع ال ــضمن العمــل يف جمــال امل  ويوضــح .)يت

 سـنة فـأكثر     ١٥من هـذا التقريـر معـدل النـشاط االقتـصادي واملـشتغلني للـسكان                ) ١( الشكل
ومــن اجلــدير باالهتمــام مالحظــة اخنفــاض معــدالت النــشاط . ٢٠٠٤-٢٠٠٠خــالل األعــوام 

ويف حــني أن املعــدالت بالنــسبة  . ٢٠٠٣ للــذكور واإلنــاث منــذ عــام  االقتــصادي واملــشتغلني
وال شـك أن    . ، بقيت مسة االخنفاض مستمرة بالنـسبة لإلنـاث        ٢٠٠٤للذكور ارتفعت يف عام     

االخنفاض قد يعزى إىل برنامج اإلصالح االقتـصادي ومـا يرافقـه مـن توجـه حنـو دعـم القطـاع             
بكــل األحــوال، فمــن الــسابق ألوانــه حتديــد أثــر  و. اخلــاص وختفــيض العمالــة يف القطــاع العــام

 .برنامج اإلصالح االقتصادي خالل السنوات األوىل له

مــن جهــة أخــرى فــإن اإلحــصاءات املتــوفرة تــشري إىل اخنفــاض عــن املــستويات الــيت     - ١٣٦
 نـسبة اإلنـاث     ١٩٩٧أوضحها التقريـر الثـاين للمملكـة األردنيـة اهلامشيـة حيـث بلغـت يف عـام                   

ويف ). ٪١٣,٦(بينمــا بلغــت نــسبة اإلنــاث يف القــوى العاملــة ) ٪١٦,٥(قتــصاديا الناشــطات ا
حجام القطـاع اخلـاص     حني تتوجه الدراسات احلديثة إىل تفسري عزوف النساء عن العمل إىل إ           

عن توظيف النساء بشكل عام واملتزوجات بشكل خاص ملا يف ذلـك مـن تبعـات ماديـة نامجـة                 
جـازات األمومـة، سـاعات الرضـاعة وتـوفري خـدمات            إعن قانون العمـل وخاصـة فيمـا يتعلـق ب          

إال أنـه جيـدر   .  موظفـة ٢٠رعاية يف املؤسـسات الـيت يزيـد عـدد العـامالت األمهـات فيهـا عـن                 
مـن هـذا التقريـر إىل أن توجـه اإلنـاث للعمـل يف             ) ١٤٩(حظة كما هو موضـح يف الفقـرة         املال

من جهة أخـرى فقـد أصـبح واضـحاً أنـه مـن الـضروري                . كافة أحناء اململكة يف ازدياد مستمر     
التوصــل إىل نــوع مــن التــوازن واحللــول العمليــة الــيت تــضمن حقــوق املــرأة العاملــة يف القطــاع  

 . االتفاقيات الدولية، وإجياد بيئة استثمارية للقطاع اخلاصاخلاص، كما تنص عليها
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زيــادة مــشاركة املــرأة وتعكــس االســتراتيجيات الوطنيــة املختلفــة االهتمــام الــوطين يف  - ١٣٧
فقــد أفــردت االســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة حمــورا خاصــا لــتمكني املــرأة اقتــصاديا    . االقتــصادية

العمــل علــى زيــادة الفــرص االقتــصادية مــن  جــراءات أمههــاإة أهــداف ووذلــك مــن خــالل عــد
. خالل تطـوير بـرامج التعلـيم املهـين والعمـل علـى إقامـة مـشاريع اقتـصادية يف الريـف والباديـة                       

ــة تــشريعية مالئمــة وحتقيــق مــشاركة أكــرب للمــرأة يف       كمــا ــدف االســتراتيجية إىل إجيــاد بيئ
أمـا االسـتراتيجية الوطنيـة للفقـر     . لكاملة بني املرأة والرجلالنشاط االقتصادي تضمن املساواة ا   

فقــد أولــت اهتمامــا خاصــا يف موضــوع الــتمكني االقتــصادي مــن خــالل التركيــز علــى دعــم    
كمـا أن خطـة التنميـة       . املشاريع الصغرية وزيادة فرص العمل يف املناطق الريفية واملدن الثانويـة          

ــ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(االقتـــصادية واالجتماعيـــة  متكـــني املـــواطنني وتـــوفري الفـــرص  ”دف إىل ـ
 .“املناسبة وخصوصا لفئيت الشباب والنساء، إىل جانب تشجيع وتعزيز االستثمار اخلاص

تشري إحدى الدراسات احلديثـة حـول املـرأة العاملـة يف صـناعة النـسيج واأللبـسة يف                   و - ١٣٨
ة الــيت حتــيط بالعمــل يف هــذه املنــاطق الــصناعية املؤهلــة أنــه وبــالرغم مــن الظــروف البيئيــة الــسيئ

للسنوات (٢٠٠٠ - ٢٠٠٤) الشكل ٢: مـعدل النشاط االقتصادي المنقح ونسبة المشتغلين للسكان  ١٥ سنة فأكثر (إناث وذكور) 

(٢٠٠٥) التقرير الرئيسي لمسح العمالة والبطالة ٢٠٠٠ -  ٢٠٠٤ المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة

معدل النشاط االقتصادي المنقح للسكان ١٥ سنة فاآثر ( اناث) للسنوات ٢٠٠٠-
٢٠٠٤
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معدل النشاط االقتصادي المنقح للسكان ١٥ سنة فاآثر ( ذآور ) للسنوات ٢٠٠٠-
٢٠٠٤
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نسبة المشتغلين للسكان ١٥ سنه فاآثر  (للذآور) للسنوات ٢٠٠٠-٢٠٠٤
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نسبة المشتغلين للسكان ١٥ سنة فاآثر (لالناث) ٢٠٠٠-٢٠٠٤
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 .٢٠٠٤‐٢٠٠٠سي ملسح العمالة والبطالةالتقرير الرئي)٢٠٠٥(دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
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إال أا متكنت مـن أن تـوفر لعـدد ال بـأس بـه مـن الفتيـات العازبـات                      ،املناطقتلك  الصناعة يف   
لغايـة  ) ١٩٤٠٨(فرص عمل حيث يبلـغ عـدد اإلنـاث العـامالت يف املنـاطق الـصناعية املؤهلـة                   

. حلديثــة نــسبيامــن جممــل العــاملني يف هــذه املنــاطق ا ) ٪٦٤(أي مــا نــسبته  ٢٠٠٣مــايو /أيــار
وتوضح الدراسة أن النساء العامالت يسامهن يف توفري الدعم املايل ألسرهن مما أدى إىل التـأثري                

 هــذا باإلضــافة إىل إفــساح اــال هلــن باملزيــد مــن  ،علــى الــدور النمطــي للمــرأة داخــل األســرة
لــة األجنبيــة يف  إال أنــه جيــدر التنويــه يف هــذا املعــرض إىل أن نــسبة العما.احلركــة خــارج البيــت

املناطق الصناعية املؤهلة يف ازدياد مستمر مما يؤثر علـى نـسبة اسـتفادة املـواطنني األردنـيني مـن                   
 . هذه الفرص

مــن جهــة أخــرى، وضــمن ســعي األردن إلجيــاد فــرص عمــل للمــواطنني ضــمن إطــار  - ١٣٩
صـدرت حـديثا   وتـشري دراسـة   . االقتصاد املعريف، تساهم اإلناث بشكل متزايد يف هذا القطاع    

إىل أن نــسبة اإلنــاث العــامالت يف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصال قــد بلغــت يف عــام  
ــل  ) ٪٢٨ (٢٠٠٢ ــن جمم ــة ) ٣٧٦٤(م ــل وعامل ــع    . عام ــسجاما م ــا توضــح الدراســة، ان كم

ممـن يعملـون يف     ) ٪٣٨(الدراسات األخـرى أن نـسبة اإلنـاث العـامالت يف هـذا اـال بلغـت                  
مـن العـاملني    ) ٪٧(يف القطاع اخلاص حيث تشكل النساء ما جمموعه         ) ٪٢٢( القطاع العام و  

 .والعامالت يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف القطاع املصريف

أما بالنسبة لعمل املرأة يف القطاع غري الرمسي، فـال توجـد إحـصاءات واضـحة ترصـد         - ١٤٠
) ٪٥٥(ىل أن نـسبة عاليـة تتجـاوز         حجم مشاركة املرأة فيه وإن كانت الدالئل األوليـة تـشري إ           

من النساء العامالت يعملن يف القطاع غري الرمسي الذي يشمل العـامالت يف القطـاع الزراعـي                 
إال أن مزيداً مـن الدراسـات املعمقـة واملفـصلة       . والعاملني بدون عقد عمل أو ضمان اجتماعي      

ايـة املـرأة العاملـة    للتعرف عن كثـب علـى حجـم مـشاركة املـرأة فيـه وكيفيـة تطـوير آليـات مح                
 .ضمن هذا القطاع

املالحظات اخلتاميـة والتوصـيات جلنـة الـسيداو الـواردة           ويف معرض اإلجابة على      - ١٤١
) ٤٧،  ٤٦ (يف املالحظات والتوصيات اخلتامية حول تقريـري األردن األويل والثـاين رقـم            

 :يح النقاط التاليةجيدر توضحول تدين نسبة مسامهة املرأة األردنية يف االقتصاد األردين 
تبذل حكومة اململكة األردنية اهلامشيـة جهـودا مميـزة يف زيـادة فاعليـة ومـشاركة املـرأة                   • 

يف االقتصاد وذلك من خالل االستراتيجيات واخلطط التنموية املختلفـة الـيت تعتمـدها               
 كمـا تعمـل ومـن خـالل اإلعـالم التوعـوي إىل التأكيـد علـى              ،اململكة األردنية اهلامشية  

 .أمهية مشاركة املرأة
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بــالرغم مــن أن األعــراف والتقاليــد وثقافــة العيــب املرتبطــة بعمــل املــرأة يف مهــن غــري     • 
 برزت خـالل الـسنوات القليلـة الـسابقة عـدة           ،)كعامالت يف املنازل  (مقبولة اجتماعيا   

) حتديــدا مــن ذوي الــدخل املتــدين    (مــشاريع وأنــشطة تعمــل علــى تــدريب النــساء      
للعمـل بـشكل مهـين وربطهـم بـسوق العمـل وتـشجع علـى عمـل                  ليصبحن مـؤهالت    

 .وتالقي هذه الربامج جناحا كبريا يف األردن. املرأة من فئات الدخل املتدين

كما أن برنامج اإلصالح االقتصادي والـذي يؤكـد علـى أمهيـة دور القطـاع اخلـاص،                   • 
ما لـذلك مـن آثـار    الذي بدأ تدرجييا حيل مكان القطاع العام يف النشاطات اإلنتاجية و          

على عمالة املرأة ال خيدم زيادة مشاركة املـرأة االقتـصادية، خاصـة يف ظـل حتيـز املـرأة                    
 .ضيل القطاع اخلاص لتوظيف الذكورللعمل يف القطاع العام، وتف

مـن القـرار الـصادر عـن وزيـر          ) ٤( فاملـادة    ،أما بالنسبة لتحديد ساعات العمل للنـساء       • 
: ألوقـات الـيت حيظـر تـشغيل النـساء ـا تـنص علـى مـا يلـي                   العمل اخلاص باألعمال وا   

ال جيوز تشغيل النساء ما بني الساعة الثامنة مساء والسادسة صـباحا إال يف األعمـال                ”
 :التالية

 .العمل يف الفنادق واملقاهي ودور املالهي واملسارح ودور السينما - ١ 
 .احيةالعمل يف املطارات وشركات الطريان واملكاتب السي - ٢ 
 .العمل يف املستشفيات واملصحات والعيادات - ٣ 
 .العمل يف نقل األشخاص والبضائع بالطرق املائية واجلوية والربية - ٤ 
 .العمل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واملهن املرتبطة ا - ٥ 
 اجلرد السنوية وإعداد امليزانيـة والتـصفية وقفـل احلـسابات واالسـتعداد              أعمال - ٦ 

بيــع بأمثــان خمفــضة واالســتعداد الفتتــاح املواســم، أو ملنــع وقــوع خــسارة يف  لل
 مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب خمـاطر عمـل فـين أو مـن               أيةالبضائع أو   

أجل تسلم مواد معينة أو تسليمها أو نقلـها ويـشترط أن ال يزيـد عـدد األيـام                   
نة وأن ال تزيـد  يومـا يف الـس  ) ٣٠( أحكام هـذه الفقـرة علـى     عليهااليت تنطبق   

سـاعات يف كـل يـوم كمـا يـشترط إبـالغ             ) ١٠(ساعات العمل الفعلية علـى      
 .مديرية العمل والتشغيل املعنية بذلك

وإشـارة إىل املالحظـات اخلتاميــة وتوصـيات جلنـة الــسيداو حـول تقريــري األردن       - ١٤٢
ديـد سـاعات    فـإن حت   ،واملتعلقـة بالـشروط اخلاصـة بالعمـل الليلـي         ) ٤٦ (األويل والثاين رقم  

العمل الليلي اليت ال جيـوز تـشغيل النـساء فيهـا يتفـق ومعـايري اتفاقيـات العمـل الدوليـة وخاصـة            
بـشأن العمـل الليلـي    ”واملتعلقـة  ) ٨٩(كـول  ووالربوت) ١٧١(اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    
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 بعـد   ، وأجازت للسلطة املتخصصة حتديـد هـذه الفتـرة         “بفترة ال تقل عن سبع ساعات متعاقبة      
استشارة منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيـة، ممـا يعـين أن حتديـد هـذه الـساعات ال حتـد                     

 .مع احلفاظ على حقوقهن كعامالتكافة العمل يف األشغال من خياران يف 

اإلشارة إىل جمموعة دراسات دف إىل قيـاس مـدى اسـتعداد            ، جتدر   من جهة أخرى   - ١٤٣
 تـشري إحـدى   ، حيـث لعاملة ومواقف عائلتهن من هذه املشاركة     الفتيات للمشاركة يف القوى ا    

أبدين رغبـة يف العمـل عنـد ختـرجهن مـن            ) إناث(من أفراد العينة    ) ٪٩٠,٧(الدراسات إىل أن    
من هذا التقرير، خيضع قرار العمل بالنـسبة        ) ١٤٥(إال أنه وكما سريد يف الفقرة        .كلية اتمع 

ا القـدرة علـى احلركـة اآلمنـة بالنـسبة لإلنـاث مـن وإىل                للنساء إىل جمموعـة مـن احملـددات أمههـ         
وتــشري . كــون بيئــة العمــل تعمــل مببــدأ الفــصل بــني اجلنــسني       باإلضــافة إىل مكــان العمــل،  

إىل أن القرار جتاه العمل يعود إىل الشاب أو الشابة بداية قبـل الوالـدين كمـا                 أيضا،  الدراسات  
ائج مع بعض الدراسات الـيت تـشري إىل أن          وتتعارض هذه النت  ). ١٩(اجلدول رقم   يوضح ذلك   

 .موافقة األسرة أو الزوج تعترب أساسية لعمل املرأة
 

 )١٩(اجلدول   
 اختاذ القرار بالنسبة للعمل حسب متخذ القرار واجلنس  

 
 الذكور اإلناث اختاذ القرار بالنسبة للعمل

 ٨٤ ٧٥,٤ يتخذ القرار الشاب أو الشابة لوحدهم
 ١١,٢ ٨ األب
 ٠,٦ ٢,٨ األم

 ٢,٨ ١٠,٥ الشابة باستشارة الوالدين/الشاب
 ١,١ ٠,٣ أفراد آخرون يف العائلة

 ٠,٣ ٣,١ آخرون
 
 .حيام وآراؤهم: الشباب األردنيون) ٢٠٠٣(منظمة األمم املتحدة للطفولة  :راملصد 
 

ــرأة   - ١٤٤ ــسامهة امل ــصادي وتتركــز م ــشاط االقت ــة   يف الن ــة العمري ــا ، )٣٩-٢٥( يف الفئ كم
 بالنــشاط االقتــصادي خــالل الفتــرة  اإلخنــراط، حيــث تبــدأ املــرأة  )٢٠(يوضــح اجلــدول رقــم  

لتــصل ذروــا خــالل الفتــرة العمريــة إال أــا ســرعان مــا تزيــد مــشاركتها ) ٢٤-٢٠(العمريــة 
إال أنه جيدر اإلشـارة إىل أن       ). ٥٤-٤٠(باالخنفاض يف الفترة العمرية     لتبدأ بعدها   ) ٣٩-٢٥(

مرشحة لالرتفاع يف ظل نظام التقاعـد املـدين         ) ٥٤-٤٠(ة املرأة يف الفئة العمرية      نسبة مشارك 
والذي رفـع مـدة اخلدمـة لبلـوغ التقاعـد للمـرأة إىل عـشرين                ) ١٥٨(اجلديد املوضح يف الفقرة     

 .سنة بدال من مخسة عشر سنة
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 )٢٠(اجلدول   
 ٢٠٠٤املشتغلون األردنيون حسب اجلنس وفئات العمر   

 
 ذكور إناث مريةالفئة الع

٥,٨ ٪١,٦ ١٩ - ١٥٪ 
١٧ ٪١٩,٩ ٢٤ - ٢٠٪ 
٤٧,٢ ٪٥٨,٩ ٣٩ - ٢٥٪ 
٢٢,٧ ٪١٨,٢ ٥٤ - ٤٠٪ 
٥,٧ ٪١,٢ ٦٤ - ٥٥٪ 
 +١,٦ ٪٠,٢ ٦٥٪ 

 
 .٢٠٠٤التقرير الرئيسي ملسح العمالة والبطالة ) ٢٠٠٤(دائرة اإلحصاءات العامة  :املصدر 
  

 حول أسباب عزوف املرأة عـن العمـل وتـدين           افيةكوبالرغم من عدم توفر معلومات       - ١٤٥
ــه مــن املعــروف أن مــشاركتها إال  ــشئة    أن ــق بالتن ــشكل وثي ــرتبط ب ــة الــيت ت  العوامــل االجتماعي

فباإلضافة إىل األعباء املرتلية اليت ال تزال بشكل عام تـرزح           . االجتماعية حتد من هذه املشاركة    
ملواصالت وتـوفر أمـاكن العمـل القريبـة مـن           على كاهل املرأة، تعد العوامل األخرى كسهولة ا       

فقد أشارت إحدى الدراسات اليت أجريـت للتعـرف علـى           . مكان سكن املرأة عوامل مساعدة    
 أن اآلبـــاء ،)كالـــسياحة وتكنولوجيـــا املعلومـــات(حمــددات العمـــل يف قطاعـــات عمـــل معينـــة  

تــشري كمــا  . النــساءواألزواج وذكــور العائلــة هلــم دور هــام يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة بعمــل 
وتقـدم  . قرب العمل من مقر الـسكن وسـهولة وأمـن املواصـالت عوامـل هامـة                الدراسة إىل أن  

اإلحصاءات احلديثـة تأكيـدا علـى أن الـزواج يـؤدي إىل ضـعف مـشاركة املـرأة االقتـصادية يف                      
 تــشري إىل أن زواج  أخــرىإال أن دراســات). ٢١(اجلــدول رقــم ذلــك األردن، كمــا يوضــح 

. القطـاع الـذي تعمـل فيـه     اختيـار    ال يعيقها عن املشاركة االقتصادية لكنه قـد يـؤثر علـى              املرأة
ــغ        ــامالت تبل ــساء املتزوجــات الع ــسبة الن ــشري أحــدى الدراســات إىل أن ن ) ٪١٣,١(حيــث ت

 الدراسة أن نسبة النـساء املتزوجـات تتركـز          توضحو. لغري املتزوجات ) ٪١١,٧(مقارنة بنسبة   
بـد مـن     كمـا وال .لزراعي واملـشاريع الـصغرية أكثـر مـن القطـاع الرمسـي       يف العمل يف القطاع ا    

التنويه إىل أن الوضع االقتصادي العام يؤثر على نسبة عمالة املرأة، حيـث أنـه نتيجـة للظـروف                 
االقتصادية الصعبة اليت مر ا األردن خالل العقد املاضي مل تتوفر فرص عمل جديـدة تـساوي             

 . ارتفاع نسبة البطالة لدى اجلنسنيالطلب عليها، مما أدى إىل
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 )٢١(اجلدول   
 نيسـواء مـشتغل   (ن اقتصاديا   و النشط  فما فوق   سنة ١٥السكان األردنيون ممن أعمارهم       

 ٢٠٠٤ حسب اجلنس واحلالة الزوجية لعام) نيأو متعطل
 ذكور إناث احلالة الزوجية

 ٪٥٤,٨ ٪١٥,٥ أعزب

 ٪٧٣,٣ ٪٧,٣ متزوج

 ٪٣٠,٥ ٪٤,٩ أخرى

 ٪٦٣,٧ ٪١٠,٤ اموع
 
 .٢٠٠٤التقرير الرئيسي ملسح العمالة والبطالة ) ٢٠٠٤(اإلحصاءات العامة  :املصدر 
  

ويف األردن تتركــز مــسامهة املــرأة يف جمموعــات العمــل املتخصــصة حيــث تبلــغ نــسبة   - ١٤٦
 من جمموع العاملني يف هـذه اموعـة كمـا يوضـح اجلـدول رقـم               ) ٪٤٥,٢(اإلناث العامالت   

ومن اجلـدير بالـذكر أن النـسبة العامـة ملـشاركة اإلنـاث قـد ارتفعـت عـن فتـرة التقريـر                        ). ٢٢(
الثاين للمملكة األردنية اهلامشية حيث بلغت نسبة اإلناث من جممل العـاملني بـأجر يف منـشآت                 

) ٪٢٤,٢ (٢٠٠٤يف حــني بلغــت يف عــام ) ٪١٠,٢ (١٩٩٦القطــاعني العــام واخلــاص للعــام 
 .كما يشري اجلدول

 
 )٢٢(اجلدول   

العاملون بأجر يف منـشآت القطـاعني العـام واخلـاص حـسب اموعـات الرئيـسة للمهـن             
 ٢٠٠٤واجلنس لعام 

 
 جمموع العاملني  

 اموع إناث ذكور اموعات الرئيسة للمهن

ــاث   ــسبة اإلن ن
إىل جممـــــــوع 

 العاملني

 ٪١٥,٦ ٢١٦٩٤ ٣٣٧٨ ١٨٣١٦ املشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون
 ٪٤٥,٢ ١٤٩٠٢١ ٦٧٣٣٨ ٨١٦٨٣ املتخصصون

 ٪٣٠,٣ ٧٥٩٥٤ ٢٣٠٠٧ ٥٢٩٤٧ الفنيون واملتخصصون املساعدون
 ٪٣٨,٧ ٦٨٢٦٠ ٢٦٤٠٥ ٤١٨٥٥ الكتبة

 ٪١١,٦ ٦٩٧٦٥ ٨٠٧١ ٦١٦٩٤ العاملون يف اخلدمات والبائعون يف احملالت التجارية
 ٪صفر  ١١٢٩ صفر ١١٢٩ العمال املهرة يف الزراعة وصيد األمساك
 ٪٥,٧ ٧١٠٢٣ ٤٠٢٦ ٦٦٩٩٧ العاملون يف احلرف وما إليها من املهن
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 جمموع العاملني  

 اموع إناث ذكور اموعات الرئيسة للمهن

ــاث   ــسبة اإلن ن
إىل جممـــــــوع 

 العاملني

 ٪١١,٨ ٥٩٣١٧ ٦٩٨٩ ٥٢٣٢٨ مشغلو اآلالت وجممعوها
 ٪١٠,١ ١٠١٣٠٢ ١٠٢١٥ ٩١٠٨٧ املهن األولية

 ٪٢٤,٢ ٦١٧٤٦٥ ١٤٩٤٢٩ ٤٦٨٠٣٦ اموع
 

 .٢٠٠٤سنوي  الكتاب اإلحصائي ال)٢٠٠٥(ة دائرة اإلحصاءات العام :املصدر 
  

 ،وقد أولت حكومة اململكة األردنيـة اهلامشيـة اهتمامـاً خاصـاً بـاملرأة العاملـة املهـاجرة                  - ١٤٧
حيث باشرت مؤخرا ومن خالل وزارة العمل وبالتعاون مع إحدى املنظمـات الدوليـة بتطبيـق        

اع علـى إجـراء دراسـة حـول أوضـ         اشـتمل    الـذي    “املرأة العاملة املهاجرة يف األردن    ”مشروع  
اجلوانـب املختلفـة ألشـكال    الدراسـة   أبـرزت  قـد املرأة املهاجرة العاملة يف جمال العمالة املرتلية و     
تعمـل وزارة العمـل يف حماولـة ملواجهـة هـذه            و. التعدي على حقوقهـا واملـشاكل الـيت تواجههـا         

 ويتضمن العمل على تعـديل قـانون العمـل          ،على عدة مستويات منها ما هو تشريعي      األوضاع  
لغـة املـستخدم ورب    تـستخدم   مل خدم املنـازل وإلـزام أربـاب العمـل بعقـود عمـل خاصـة                 ليش

ــدريب   . العمــل ــة ومكاتــب   كمــا يــشمل املــشروع ت وتأهيــل الكــوادر يف املؤســسات احلكومي
االستخدام ومحالت التوعية بـني أصـحاب العمـل إضـافة إىل نـشر دليـل للعـامالت املهـاجرات                    

وقـد مت بالفعـل     .  وواجبان خـالل فتـرة العمـل يف األردن         بلغتهن ليكن على وعي مبسؤوليان    
 .تنفيذ استعمال العقد املوحد وترخيص مكاتب االستخدام

 
احلق يف التمتع بفرص التوظيف نفسها، مبا يف ذلـك تطبيـق معـايري االختيـار                ) ب (١/ ١١

 .ذاا يف شؤون التوظيف
ستخدمة يف التعـيني والتوظيـف منـد        مل يتم إضافة نص أو تعديل فيما خيص املعـايري املـ            - ١٤٨
تــنظم أســس وقواعــد انتقــاء وتعــيني املــوظفني واملوظفــات يف  وهــي املعــايري الــيت  ،١٩٩٧عــام 

تعتمـد بـدرجات متفاوتـة       و الوظائف احلكوميـة الـصادرة مبوجـب أحكـام نظـام اخلدمـة املدنيـة              
لــديوان اخلدمــة وقــد بلــغ عــدد اإلنــاث املتقــدمات بطلبــات توظيــف . علــى الكفــاءة واألقدميــة

عــدد أمــا . مــن جممــوع املتقــدمني بطلبــات للتعــيني ) ٪٦٧(متقدمــة بنــسبة ) ٩٤٠٠٣(املدنيــة 
مــن املعيــنني يف عــام  ) ٪٤٩,٣(أي مــا نــسبته ) ٤٤٦٣(فقــد بلــغ اإلنــاث اللــوايت مت تعيينــهن  

، نـسبة اإلنـاث اللـوايت مت تعيينـهن تعتـرب أعلـى مـن الـسنوات الـسابقة         أن وبالرغم مـن    . ٢٠٠٤
 إال أـا ال تـزال تـشري         فقط،) ٪٤٠(ث بلغت نسبة اإلناث املعينات يف فترة التقرير السابق          حي
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 وقد يعود هـذا     .إىل فجوة نوعية حتديدا عند املقارنة بني عدد اإلناث املتقدمات وعدد الذكور           
 مقارنـة   التخصـصات املطلوبـة لـشغل الوظـائف أكثـر لـدى الـذكور             توفر  يف بعض األحيان إىل     

خاصة وأن عدد اإلناث املتقدمات للتخصصات املشبعة والراكـدة سـواء يف مـستوى               ،باإلناث
إال أن هذا ال ينفي أن يكـون        محلة البكالوريوس أو الدبلوم أعلى من أعداد املتقدمني الذكور،          

ومـن اجلـدير بالـذكر أن اللجنـة         . هنالك بعض التحيز لدى اللجـان الـيت تعـني هـؤالء املـوظفني             
ــة  ــة األردني ــرأة الوطني ــشؤون امل ــوع      ل ــامج دمــج منظــور الن ــة األوىل مــن برن ــد أجنــزت املرحل  ق

االجتماعي يف ديوان اخلدمة املدنية وهو الربنامج الذي تضمن إجراء دراسة نوعية للتـشريعات              
باإلضـافة إىل الوقـوف علـى اإلجـراءات الرمسيـة           . واألنظمة والقوانني اليت تنظم عمـل املؤسـسة       

وألمهية مؤسسة ديوان اخلدمة املدنية اليت تـشرف        . ضد املرأة يف املؤسسة   وغري الرمسية اليت متيز     
علــى التعــيني والتوظيــف يف القطــاع احلكــومي، فقــد طــورت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون 
املرأة خطة عمـل مبنيـة علـى الدراسـة املـذكورة أعـاله وتـسعى اللجنـة حاليـا للبـدء يف املرحلـة                         

، ومـن  ا يف هيكلية املؤسسة وأنظمتها وإجراءاـ ور النوع االجتماعيمنظالثانية اليت تعين بدمج    
 .ضمنها زيادة حساسية جلان التعيني لقضايا النوع االجتماعي

ــات للعمــل يف املؤســسات       - ١٤٩ ــدمني بطلب ــداد املتق ــة بأع ــدقيق باإلحــصاءات املتعلق إن الت
 تزايد مستمر ممـا ينـاقض   احلكومية يشري بشكل واضح إىل أن عدد اإلناث الراغبات بالعمل يف    

إذ وكمـا  . بعض الدراسات اليت تشري إىل أن املرأة ال تسعى للعمل بسبب العقبات االجتماعيـة   
هناك أعـداد متزايـدة مـن اإلنـاث املتقـدمات بطلبـات عمـل لـديوان               ) ٢٤(يوضح اجلدول رقم    

ة بالعمـل حـىت يف      اخلدمة املدنية يف كافة احملافظات تفـوق أعـداد الـذكور ممـا يؤكـد رغبـة املـرأ                  
اتمعات األكثر حمافظة كالبادية أو معان أو الطفيلة، والذي بدوره يشري إىل تغريات يف رؤيـة               

إال أنـه يف ظـل التوقعـات اخلاصـة باسـتدامة العمـل الـوظيفي         . اتمع ملـسامهة املـرأة االقتـصادية      
رأة ملـا يف ذلـك مـن        احلكومي وميزاتـه يف مقابـل تـردد القطـاع اخلـاص يف اسـتقطاب عمالـة املـ                  

تبعات قانونية حلماية املرأة العاملة ضمن قانون العمـل، تتوجـه املـرأة بطلـب العمـل يف القطـاع                 
هذا باإلضافة إىل متركـز القطـاع اخلـاص يف العاصـمة بعيـدا عـن احملافظـات خبـالف                    . احلكومي

درة جاللـة امللـك   ومن هنا فإن مبـا . القطاع العام الذي تتوفر مؤسساته يف كافة مناطق اململكة       
لتطــوير جمــالس إقليميــة تعــىن بتنميــة احملافظــات املختلفــة بعيــدا عــن املركزيــة قــد يــسهم بــشكل  
خاص يف توفري فرص عمـل يف جمـال القطـاع اخلـاص إذا مـا نـشر مؤسـساته يف خمتلـف منـاطق                         

 .اململكة
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 )٢٤(اجلدول   
دنيــة حــسب احملافظــات  نــسبة اإلنــاث إىل جممــوع املتقــدمني بطلبــات لــديوان اخلدمــة امل    

 ٢٠٠٤ لعام
 

 اموع إناث ذكور احملافظة
ــاث   ــسبة اإلنـــ نـــ

)٪( 

 ٪٦٦,٨ ٣٨٩٢٢ ٢٦٠١٧ ١٢٩٠٥ العاصمة
 ٪٦٩,٠ ١١٢٧٣ ٧٧٧٧ ٣٤٩٦ البلقاء
 ٪٦٣,٩ ١٦٥٧٦ ١٠٥٩٨ ٥٩٧٨ الزرقاء
 ٪٧٠,٩ ٤٥٨٠ ٣٢٤٥ ١٣٣٥ مادبا

 ٪٧٣,٠ ١٩٠٠ ١٣٨٧ ٥١٣ البادية الوسطى
 ٪٦٥,٨ ٣٣٤٩٣ ٢٢٠٢٦ ١١٤٦٧ أربد
 ٪٧٠,٨ ٣٨٥٩ ٢٧٣٤ ١١٢٥ املفرق
 ٪٦٤,٩ ٥٠٤٨ ٣٢٧٦ ١٧٧٢ جرش
 ٪٧١,٧ ٥٣٥٩ ٣٨٤٥ ١٥١٤ عجلون

 ٪٦٩,٨ ٢٤٢٠ ١٦٩٠ ٧٣٠ البادية الشمالية
 ٪٧١,٥ ٨٢٤٦ ٥٨٩٥ ٢٣٥١ الكرك
 ٪٧٤,٨ ٢٤٩٣ ١٨٦٤ ٦٢٩ الطفيلة
 ٪٧٣,٢ ٢٠١٢ ١٤٧٢ ٥٤٠ معان
 ٪٦٨,٣ ٢٠٩٩ ١٤٣٣ ٦٦٦ العقبة

 ٪٧٣,٨ ١٠١١ ٧٤٦ ٢٦٥ جلنوبيةالبادية ا
 ٪٦٧,٥ ١٣٩٢٩١ ٩٤٠٠٥ ٤٥٢٨٦ اموع

 
 .٢٠٠٤التقرير السنوي لعام ) ٢٠٠٥(ديوان اخلدمة املدنية  :املصدر 
 

احلق يف حرية اختيار املهنة والعمل، واحلق يف الترقي واألمـن الـوظيفي، ويف              ) ج (١/ ١١
 وإعادة التدريب املهين مبـا يف ذلـك         مجيع مزايا اخلدمة وشروطها، واحلق يف تلقي التدريب       

 .التلمذة الصناعية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر
 حيـــث بلـــغ معـــدل البطالـــة وفقـــا  ، مـــشكلة البطالـــةالـــذكوركمـــا اإلنـــاث تواجـــه  - ١٥٠

هـذا وقـد بلغـت نـسبة البطالـة بـني        .٢٠٠٣عـام  ) ٪١٤,٥(لإلحصاءات الرمسيـة بـشكل عـام       
الــذكور ، يف حــني بلغــت النــسبة بــني )٪٢٠,٨(ســنة فــأكثر ) ١٥(مــارهن اإلنــاث اللــوايت أع

وباملقارنة مع التقرير الثـاين للمملكـة األردنيـة اهلامشيـة، يتـضح             . )٪١٣,٤(لنفس الفئة العمرية    
بــشكل عــام بينمــا ) ٪١٤,٤ (١٩٩٧أن هنــاك اخنفاضــا يف نــسبة البطالــة والــيت بلغــت يف عــام 

 ).٪٣٤,٣(كانت نسبتها بني اإلناث 
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 والتعليمات املتوفرة ما يشري إىل وجود أي متييـز مينـع املـرأة مـن       األنظمةال يوجد يف    و - ١٥١
 بعــض الــربامج للتوعيــة اخلاصــة باحتياجــات  وتتــوفر ،حقهــا يف اختيــار املهنــة الــيت ترغــب ــا  

ــسوق و ــا  ال ــها م ــة      من ــشطة ال منهجي ــن خــالل أن ــدميها م ــيم بتق ــة والتعل  ،باشــرت وزارة التربي
ال تعتـرب هـذه   مـع ذلـك   و. ة إىل أخرى تقدمها اجلامعات بالتعـاون مـع القطـاع اخلـاص          باإلضاف

األنشطة شاملة كما ال تـشمل مجيـع الطلبـة وبالتـايل فـإن اختيـار املهـن يعتمـد بالدرجـة األوىل              
وتـشري  . املهـن تـرتبط بـاألدوار التقليديـة للمـرأة         أن  على التنشئة االجتماعية الـيت ال تـزال تعتـرب           

نسبة املوظفـات يف وزارة التربيـة        أن   ٢٠٠٤ات املتوفرة من ديوان اخلدمة املدنية لعام        اإلحصاء
ــغ   ــيم تبل ــغ  ) ٪٥٢,٧(والتعل ــيم   حيــث بل ــة والتعل  .)٣٧٨٧٤(عــدد املوظفــات يف وزارة التربي

توزيع الذكور واإلناث يف الوزارات املختلفة والفئة الوظيفيـة الـيت           ) ٢٥(ويوضح اجلدول رقم    
 .ينتمون إليها

 ال يبني تركز مـسامهة املـرأة يف القطاعـات           )٢٥(رقم   ومن اجلدير بالذكر أن اجلدول     - ١٥٢
 بــل يوضــح أيــضا أن نــصيب املــرأة مــن  ، فحــسب، وبــاألخص يف القطــاع التعليمــي،التقليديــة

 .يف املؤســسات احلكوميــة ضــعيف مقارنــة بالرجــل ) الفئــة العليــا والفئــة األوىل (املراكــز العليــا 
للوصـول إىل  ممـا يقلـل مـن فرصـهن      مبكـرة سن يف  أن النساء غالبا ما يتقاعدن   ويعزى هذا إىل  
كمــا أن فرصــة النــساء يف التــدريب واحلــصول علــى املهــارات الالزمــة الكفيلــة  . تلــك الفئــات

 حيـث تـشري اإلحـصاءات املتـوفرة مـن           .إىل املواقع اإلشرافية غري كافيـة     من الوصول   بتمكينهن  
 بلغـــت ٢٠٠٤نـــسبة اإلنـــاث املوفـــدات يف بعثـــات دراســـية لعـــام  ديـــوان اخلدمـــة املدنيـــة أن 

أو /موظفـا وموظفـة لبعثـات خارجيـة و        ) ٩٧٧(من إمجايل املوفدين البـالغ عـددهم        ) ٪٤٠,٥(
حيـث بلغـت    ومن الالفت لالهتمام أن اإلناث املوفدات تركـزن يف البعثـات الداخليـة              . داخلية

مــن جهــة أخــرى  ). ٪٢٥,٨(اخلــارجي بينمــا بلغــت نــسبتهن يف اإليفــاد  ) ٪٧٠,٥(نــسبتهن 
 مـن إمجـايل     ٢٠٠٤لعـام   ) ٪١٥,٢( خارجيـة    بلغت نسبة اإلناث املوفدات يف دورات تدريبيـة       

 يف حني مل يتم إيفـاد مـوظفني أو موظفـات يف دورات تدريبيـة                ) موظفا وموظفة  ٩٢(املوفدين  
خـارج األردن   ريبيـة   وتعزى النسبة الضئيلة ملـشاركة املـرأة يف البعثـات والـدورات التد            . داخلية

 منـها على اختيـار املبعـوثني و      داخل املؤسسات إىل األسباب االجتماعية اليت يفترضها القائمون       
تبىن أن النساء أقل إقباال على البعثات والدورات التدريبية بسبب أعبائهن املرتلية واخلـوف مـن      

إىل البعثـــات عـــزوف النـــساء أنفـــسهن عـــن التقـــدم تعـــزى أيـــضا إىل البعـــد عـــن عـــائالن، و
ويـشار هنـا إىل أنـه ال توجـد أيـة إحـصاءات تـساعد          . والدورات بـسبب ظـروفهن االجتماعيـة      

. على الكشف عن وضع املـرأة العاملـة يف القطـاع اخلـاص وفـرص التـدريب املتاحـة هلـا ضـمنه          
أنه جيدر التذكري يف هذا املوقع جبهود اللجنة الوطنية األردنية مـن خـالل عملـها مـع ديـوان                     إال

اخلدمة املدنية لزيادة حساسية اللجان املشرفة واإلجراءات اخلاصة باالبتعاث ضمن خطة دمـج             
 .النوع االجتماعي
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من جهة أخرى، تسلط الدراسة احلديثة حول مشاركة املرأة األكادميية على مـستوى              - ١٥٣
غ نـسبة   الـضوء علـى وضـع املـرأة األكادمييـة، حيـث تبلـ             ) الرمسيـة واخلاصـة   (اجلامعات األردنيـة    

وتــنخفض نــسبة . مــن إمجــايل أعــداد اهليئــات التدريــسية ) ٪١٢(متثيــل املــرأة يف التعلــيم العــايل 
النساء األكادمييات يف كافة ااالت العلمية لتصل يف حقـل االتـصال اجلمـاهريي والتوثيـق إىل                 

 بينمــا ترتفــع نــسبة النــساء األكادمييــات يف    ). ٪٤,٤(، الزراعــة )٪٤,٦(، اهلندســة )٪٣,٥(
وطـــب األســـنان ) ٪٣٨,١(بعـــض التخصـــصات لتـــصل أعلـــى نـــسبة هلـــا يف حقـــل الـــصيدلة  

كما أن نسبة متثيل اإلناث يف الرتـب األكادمييـة الـذي يؤشـر علـى مـدى اسـتفادة                    ). ٪٣٢,٩(
اإلناث مـن فـرص الترقـي الـوظيفي إىل أن النـساء األكادمييـات يتركـزن يف فئـة املـدرس حيـث                        

 املنــتمني إىل هــذه الفئــة وتــنخفض تــدرجييا هــذه النــسبة   مــن جممــوع) ٪٣٤,٥(تبلــغ نــسبتهن 
برتبـة  ) ٪٣,٤( برتبة األستاذ املـشارك و  ) ٪٧,٢(برتبة األستاذ املساعد،    ) ٪١١,١(لتصل إىل   
 .األستاذ
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 )٢٥(اجلدول   
 ٢٠٠٤أعداد املوظفني الدائمني حسب الدائرة والفئة واجلنس لعام   

 
 الفئة 
     رابعة ثالثة ثانية أوىل عليا 
 جمموع عقود  غري مصنفني مصنفني غري مصنفني مصنفني     
 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ الدائرة

١٠ ١٠٠١٧ ١٣٤٦٠ ٧٣٢ ٢٠ ١٦١ صفر ٢ التربية والتعليم  ٩ ٣٢٦٦ ١٢٨٣٢ ٢٠٩  ٥ ١١٨٠ ١٨٤٨ ٠٢١  ٤ ٠٢٧  ٣٣ ٩٥٣ ٤٤ ٨  ٣٧ ٨٧٤  

٢ ٢٠٤ ٦ ٩٦ صفر ١ الصحة  ٢ ٠٧٧ ٩١٩  ١ ٥٦٦  ٢ ٢٥٣١ ٢٠٩  ٣ ١٥٥٩ ٢٦٨ ٧٥٤  ٤ ١٣٤  ١٠ ٩٢٥ ٨ ٢٥  ١٠ ٤٣٢  

٥ ٨٠٢ ٣٤ ٥٧٢ ٩٩٤ باقي الوزارات  ٣ ٦٩٥ ٩٠١  ١ ٦٥٤٧ ٠٩٢ ٩١٣  ٣ ١٦٦٢٦ ١٢١٠ ٢٢٧٢ ٠٨٨  ١ ٨١٢  ٣٦ ٣٧٠ ٨٥٥  ٩ ١٥٢  

١٥ ١٢٧٨٩ ٢١٢٨٠ ٧٣٨ ٦٠ ٨٢٩ ١٠٢٤ اموع  ١٣ ١٢٣٤٤ ١٤١٣٣ ٦٨٨  ١١ ٢٤٧٨٧ ٤٩٤٩ ٣٣٨٨ ٨٦٣  ١ ٨٤٥  ٨١ ٢٤٨ ٩٠٧  ٥٧ ٤٥٨  

٦٤ ٤٩٥ ٨٨٩ ١٠٦ جمموع الفئة  ٣٣ ٧٢٨  ٣٦ ٧٣٦  ٢ ٧٥٢  ١٣٨ ٧٠٦  

 ٪٤١,٤ ٪٣٣,٠ ٪٣٢,١ ٪٥١,٠ ٪٤١,٨ ٪٦,٧ ٪٣,٨٪نسبة اإلناث
  

 .اليت مت احتساا باستثناء جمموع الفئة ونسبة اإلناث و٢٠٠٤التقرير السنوي لعام ) ٢٠٠٥(ديوان اخلدمة املدنية  :املصدر 
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أحكام نظـام اخلدمـة املدنيـة ملزمـة لكافـة الـدوائر احلكوميـة        على صعيد متصل، تعترب     - ١٥٤
نظـام اخلدمـة   عند إجراء الترفيعات ملستحقيها مـن خـالل التطبيـق الـدقيق للـشروط الـواردة يف                 

ــم   ــة رق ــسنة ) ٥٥(املدني ــاءة واملؤهــل العلمــي واألق   ٢٠٠٢ل ــى الكف ــيت تعتمــد عل ــة يف  وال دمي
نـسبة  وقـد بلغـت     . الدرجة أو التعيني والـربامج التدريبيـة الـيت شـارك فيهـا املوظـف أو املوظفـة                 

 موظفـاً ) ١٨٣٨٤(مـن إمجـايل     ) ٪٥٨,٦ (النساء الـاليت مت تـرفيعهن يف الفئـتني الثانيـة والثالثـة            
ختلفـة  وبناء على اإلحـصاءات احلديثـة اخلاصـة بالترفيعـات يف الوظـائف احلكوميـة امل              . وموظفة

). ٪٥٦(إىل الفئـة الثانيـة أي مـا نـسبته           ) ١٣١٩٣(موظفـة مـن أصـل       ) ٧٣٩٤(فقد مت ترفيـع     
مــن جممــوع مــن مت  ) ٪٦٥,٢(أمــا بالنــسبة إىل الترفيــع إىل الفئــة الثالثــة فبلغــت نــسبة اإلنــاث    

موظـف وموظفـة، يف   ) ٥١٩١(من أصل ) ٣٣٨٥(ترفيعهم إىل الفئة الثالثة حيث بلغ عددهن   
موظفـات مـن    ) ٨(أي  ) ٪١٣,٣(ة النساء اللوايت مت تـرفيعهن إىل الفئـة األوىل           حني بلغت نسب  

 .موظف وموظفة) ٦٠(أصل 
 وفيما يتعلق بالتأمينات الصحية فال يوجد متييز بني املوظـف أو املوظفـة فيمـا                أخريا،و - ١٥٥

ة شترط عــدم عمــل الــزوج يف دائــرة حكوميــ  الــيت تــيتعلــق باألنظمــة املتعلقــة بالتــأمني الــصحي 
كـذلك األمـر    للسماح للموظفة بإضافة أبنائهـا أو األشـخاص املعـالني مـن قبلـها إىل تأمينـها، و                 

أما بالنـسبة للقطـاع اخلـاص فتلتـزم كـل      . اخلاصة حباالت الشيخوخة والعجز   بالنسبة للتأمينات   
 مؤسسة مبا يالئمها وال يوجد ما يشري إىل أن هناك رقابة فاعلـة ـذا الـشأن وبالتـايل ال يوجـد                     

 .ما يدلل ما إذا كانت املؤسسة متيز بني حق الرجل واملرأة يف التأمينات املختلفة
 

احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف                ) د (١/ ١١
املعاملة فيما يتعلق بالعمل املتعـادل القيمـة، وكـذلك املـساواة يف املعاملـة ويف تقيـيم نوعيـة             

 .العمل
 وعلى الـرغم مـن عـدم وجـود          ،على صعيد مشاركة املرأة يف القطاعني العام واخلاص        - ١٥٦

 فهنـاك فروقـات واضـحة تـربز مـن خـالل األجـور كمـا هـي مبينـة يف                      ال متيـز  قانونيـة   نصوص  
اللجنــة املختــصة بــاألجور قــد أصــدرت قــرارا مبقتــضى أحكــام   وكانــت ). ٢٦(اجلــدول رقــم 

وقـد بـدأ العمـل ـذا        . حديـد احلـد األدىن لألجـور يف اململكـة         بتمن قـانون العمـل      ) ٥٢( املادة
علمــا بــأن اجلهــات املعنيــة قــد رفعــت احلــد األدىن لألجــور منــذ  ١/١٠/١٩٩٩ بتــاريخ القــرار

. ومل مييز القرار بني العامل والعاملـة وتـسري أحكامـه علـى مجيـع العـاملني         . ٢٠٠٣مطلع عام   
 القـضاء علـى كافـة       للجنـة ) ١٣(رقـم   العامـة   وصية  التويأيت هذا القرار كخطوة أوىل يف سياق        

ويف إطـار الـرد     .  املتساوي لقاء عمـل ذو قيمـة متـساوية         األجرأشكال التمييز ضد املرأة حول      
 املالحظــات اخلتاميــة وتوصــيات جلنــة الــسيداو حــول تقريــري األردن األويل والثــاين علــى 



CEDAW/C/JOR/3-4
 

78 06-26299 
 

 أن يؤثر قـرار حتديـد حـد أدىن           من املتوقع  حول تساوي األجر بني املرأة والرجل     ) ٤٦( رقم
متساوي لألجور بني العـاملني والعـامالت بـشكل مباشـر علـى حتـسني وضـع املـرأة العاملـة يف                      

 إال أنـه جيـدر املالحظـة، بنـاء علـى الدراسـات الـيت متـت مناقـشتها سـابقا، أن                 .القطاع اخلـاص  
ميـزات الـيت    القطاع اخلاص يتجه حنو خفض األجر الشهري لإلنـاث كـسبيل للتعـويض عـن امل               

 .حتصل عليها املرأة كإجازة األمومة والرضاعة
 

 )٢٦(اجلدول   
 ٢٠٠٤متوسط األجر الشهري يف منشآت القطاع اخلاص للذكور واإلناث لعام   

 
 متوسط األجر الشهري 

 إناث ذكور اموعات الرئيسة للمهن

 ٤٢٧ ٨١١ املشرعون وموظفو اإلدارة العليا واملديرون
 ١٩٨ ٤١١ وناملتخصص

 ٢١٤ ٢٦٢ الفنيون واملتخصصون املساعدون
 ١٦٦ ٢٣٨ الكتبة

 ١١١ ١٥٤ العاملون يف اخلدمات والبائعون يف احملالت التجارية
 صفر ١٥٩ العمال املهرة يف الزراعة وصناعة األمساك
 ١٢١ ١٥٣ العاملون يف احلرف وما إليها من املهن

 ٩٩ ١٦٦ مشغلو اآلالت وجممعوها
 ٩٧ ١٣٥ األوليةاملهن 
 ١٧٢ ٢١١ املعدل

 
 .٢٠٠٤ الكتاب اإلحصائي السنوي) ٢٠٠٥(ة دائرة اإلحصاءات العام :املصدر 
  

 فلـم   ،أما بالنسبة ملوظفي وموظفات القطاع العام الذين حيكمهم نظام اخلدمـة املدنيـة             - ١٥٧
لـك بـاملؤهالت     وربـط ذ   ،بني الرجل واملـرأة فيمـا خيـص الراتـب املـستحق والدرجـة             النظام  مييز  

ــة  ــة واخلــربات العملي ــم   .العلمي ــسنة ) ٢٣( إال أن نظــام العــالوات املوحــدة رق ــذي ١٩٨٨ل  ال
 يف كافـة العـالوات، اشـترط السـتحقاق املوظفـة للعـالوة العائليـة أن           الرجل واملـرأة   ساوى بني 

تكون هي املعيلة ألسرا وزوجهـا متـوف وال يعمـل لـدى إحـدى الـدوائر احلكوميـة أو لـدى                      
 .  جهة أخرىأي
احلــق يف الــضمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد، والبطالــة،       ) هـــ (١/ ١١

واملرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شـكل آخـر مـن أشـكال عـدم القـدرة علـى العمـل،          
 .وكذلك احلق يف إجازة مدفوعة األجر
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د فقد صدر القـانون     بالنسبة لعدد سنوات اخلدمة اليت ميكن بعدها اإلحالة على التقاع          - ١٥٨
تـنص املـادة    ، حيـث     وهو قانون معدل لقانون التقاعـد املـدين        ،٢٠٠٢لسنة  ) ٦١(املؤقت رقم   

تزداد املدة املقررة جبواز إحالة املوظف أو املوظفة علـى التقاعـد بواقـع سـتة                ”منه  ) ١-ب-٥(
إىل أن  أشهر سنويا وملـدة عـشر سـنوات وذلـك اعتبـارا مـن نفـاذ أحكـام هـذا القـانون املعـدل                         

وقــد حــدد جملــس  . “تــصبح املــدة مخــسة وعــشرون ســنة للموظــف وعــشرون ســنة للموظفــة   
ســنة للــذكور ) ٤٥ (ـالـوزراء الــسن األدىن لتقاعــد املـوظفني اخلاضــعني لنظــام اخلدمــة املدنيـة بــ   

سنة لإلناث علـى أن ميـضي املوظـف سـنتني كحـد أدىن يف الدرجـة قبـل إحالتـه علـى             ) ٤٠( و
إال أنــه مل يــتم أي تعــديل علــى القــوانني   .غلي الــدرجات العليــا واخلاصــة شــاءالتقاعــد باســتثنا

 ١٩٩٦لعــام ) ٨(واألنظمــة املتعلقــة بفــصل املــرأة مــن اخلدمــة منــذ صــدور قــانون العمــل رقــم 
والذي تضمن بنودا تعاجل الفصل التعسفي وإيقاع اجلزاءات على املخالفني والـيت مت ذكرهـا يف            

 بالنسبة لنظام اخلدمة املدنية وقانون التقاعد املـدين حيـث ال يـزال              وكذلك األمر . التقرير الثاين 
 يفهنــاك متييــز يف عــدد ســنوات اخلدمــة الــيت ميكــن بعــدها اإلحالــة علــى التقاعــد وحــق الورثــة  

 .الراتب التقاعدي
 فقـد سـاوى قـانون الـضمان االجتمـاعي      ،احلق يف الضمان االجتمـاعي خيص أما فيما    - ١٥٩
 بــني الرجــل واملــرأة يف احلقــوق وااللتزامــات التأمينيــة الــواردة يف       ٢٠٠١لــسنة  ) ١٩(رقــم 

وقـد مـنح   . كال من الرجل واملرأة  ) املؤمن عليه (نصوصه كمؤمن عليهم، حيث يشمل تعريف       
 :القانون اجلديد امتيازات للمرأة أمهها

 عـشر   حدد القانون مدة االشتراك الفعلي الالزمة لغايات التقاعد املبكر للمرأة خبمـسة            • 
ــا  ــتراكا١٨٠(عام ــني يف حــني      )  اش ــسة واألربع ــا ســن اخلام ــد إكماهل كحــد أدىن عن

كحـد  )  اشـتراكا  ٢١٦(حددت مدة اشتراك الرجل للتقاعد املبكر بثمانية عـشر عامـا            
أيـضا فيمـا يتعلـق باحلـسميات علـى التقاعـد املبكـر، ففـي حالـة                  . أدىن عند تلك السن   

ن الراتــب التقاعــدي بينمــا تبــدأ بالنــسبة  مــ) ٪١٠(املــرأة تبــدأ احلــسميات عنــد نــسبة  
 .من الراتب التقاعدي) ٪١٨(للرجل عند نسبة 

ويف حالة كون املرأة هي املشترك يف أحكام القانون وتوفيت أو كانت صاحبة راتـب                • 
ــاء         ــن األبن ــستحقني م ــإن امل ــت ف ــتراكها وتوفي ــسبب اش ــتالل ب ــب اع تقاعــدي أو رات

بها التقاعدي بنفس الشروط الـيت يـستفيدون منـه         والبنات والوالدين يستفيدون من رات    
األرمـل فيـشترط السـتحقاقه حـصة مـن راتـب            /أمـا الـزوج   . لو كان املتوىف رجال   فيما  

زوجته املتوفاة أن يكون عاجزا كليا وأن ال يكون له دخـل خـاص يعـادل حـصته مـن          
 مـن   راتبها التقاعدي فإذا كـان الـدخل أقـل فيـدفع لـه مبقـدار الفـرق ويـوزع مـا تبقـى                      

 .الراتب بعد ذلك على املستحقني اآلخرين وفقا ألحكام القانون
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أعطى قانون الضمان االجتماعي للمؤسسة احلـق بـاحلجز علـى الرواتـب التقاعديـة أو                 • 
 . املستحقات لغايات دين النفقة ودين املؤسسة فقط

ملـرأة  فيما يتعلق حباالت صرف تعويض الدفعـة الواحـدة، فقـد أعطيـت املـؤمن عليهـا ا                  • 
إضــافة للحــاالت املقــررة لــصرف التعــويض مرونــة يف حــاالت أخــرى جيــوز هلــا فيهــا   

 :طلب تعويض الدفعة الواحدة ومن ذلك
انتهاء خدماا وتفرغهـا لـشؤون األسـرة بـسبب زواجهـا أو طالقهـا أو ترملـها أو               - 

 .كوا متزوجة أو مطلقة أو أرملة
 .ماهلا سن اخلامسة واألربعنيإذا كانت عزباء وانتهت خدماا شريطة إك - 

يف حال استحقاق زوجة أو بنت املـؤمن عليـه حـصة مـن راتبـه التقاعـدي مث تزوجـت           • 
يوقف عنها نصيبها من الراتب، أما يف حالة ترملها أو طالقها فتعاد إليها حـصتها مـن                

 .هذا الراتب
تحقاق والديـه   عند استحقاق املرأة املتزوجـة حلـصة عـن زوجهـا املتـوىف إضـافة إىل اسـ                  • 

حلصصهما، ففي حالة وفاة أحد الوالدين أو كليهما فـإن حـصتهما أو أحـدمها تـؤول                 
 .إىل األرملة ما مل تكن متزوجة

تستحق والدة املؤمن عليه املتوىف حصة مـن راتبـه التقاعـدي دون قيـد أو شـرط سـواء                • 
 مـن  كان هلا دخل خاص من عمل أو راتب تقاعدي أو غريه ما مل تكـن قـد تزوجـت          

 .غري والده
رفع القانون اجلديد من حصة األرملـة يف حـال كوـا املـستحقة الوحيـدة مـن الراتـب                     • 

التقاعدي لزوجها املتوىف إىل ثالثة أرباع الراتب بدال من النـصف كمـا كـان معمـوال                 
 .به مبوجب القانون السابق

 للراتـب   “الورثـة ” لقائمة املستحقني    “احلمل املستكن ”أضاف القانون اجلديد اجلنني      • 
 .التقاعدي حبيث يتم إعادة توزيع هذا الراتب بعد والدته حيا

فيمــا يتعلــق بــاحلق يف األجــازات مدفوعــة األجــر فلــم يطــرأ أي تعــديل علــى احلقــوق   - ١٦٠
املتساوية للموظف واملوظفة العاملني يف القطاع العام أو اخلاص كمـا وضـحها التقريـر الـسابق                 

ية اهلامشية، حول تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                   حلكومة اململكة األردن  
ــرأة ــم     . امل ــة رق ــة املدني ــام اخلدم ــد حــدد نظ ــام ) ٥٥(فق ــوظفي   ٢٠٠٢لع ــسنوية مل  اإلجــازة ال

كمـا  . وموظفات القطاع العام بناء على الدرجة اليت يشغلها املوظف بغـض النظـر عـن اجلـنس                
حلــق يف إجـازة دراسـية دون راتــب وعـالوات لتحــسني    املوظفـة ا /مـنح النظـام احملــدث املوظـف   
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كمــا ســاوى النظــام بــني املوظــف واملوظفــة فيمــا يتعلــق . املــستوى الثقــايف أو العلمــي أو املهــين
باإلجازة املرضية، اليت حددها بسبعة أيام جمتمعة أو متفرقة، وشروط متديـدها بنـاء علـى تقريـر      

املوظفـة فقـد    /تب وعالوات واليت يطلبها املوظف    اأما اإلجازة دون ر   . اللجنة الطبية املتخصصة  
 :بني نظام اخلدمة املدنية احملدث احلاالت التالية هلا

إذا كان أحدمها يعمل خارج اململكة أو كان يف إجازة دراسـية أو             : للزوج أو الزوجة   • 
 .معارا أو موفدا يف بعثة أو دورة خارج اململكة

 .ىل وظيفة خارج اململكةإذا نقل أحدمها إ: للزوج أو الزوجة • 
إذا اقتـضت ظـروف األسـرة أن تتفـرغ للعنايـة بطفلـها الرضـيع أو بـأي مـن            : للموظفة • 

ــضا وكانــت أحواهلمــا       ــهما مري ــديها إذا كــان أي من ــا أو بأحــد وال أبنائهــا أو بزوجه
 .الصحية تستدعي ذلك

هم مريـضا،   للعنايـة بأحـد والديـه أو زوجتـه أو أحـد أبنائـه إذا كـان أي منـ                   : للموظف • 
 . على أن ال تزيد مدة اإلجازة يف هذه احلالة على سنة واحدة

أمــا بالنــسبة لقــانون العمــل والــذي يــنظم العالقــة بــني أصــحاب العمــل والعــاملني يف    - ١٦١
 بالنــسبة ١٩٩٦لــسنة ) ٨(القطــاع اخلــاص، فلــم تطــرأ أيــة تعــديالت علــى قــانون العمــل رقــم 

انون املـرأة احلـق يف أن تأخـذ خـالل سـنة مـن تـاريخ                 لإلجازة مدفوعة األجر حيـث أعطـى القـ        
الوالدة فترة أو فترات مدفوعة األجر بقصد إرضاع مولودهـا اجلديـد ال يزيـد علـى الـساعة يف          

كما أعطـى املـرأة الـيت تعمـل يف مؤسـسة تـستخدم عـشرة عمـال أو أكثـر احلـق                       . اليوم الواحد 
لتفرغ لتربية أطفاهلا، وحيق هلا الرجـوع       باحلصول على إجازة دون أجر ملدة ال تزيد على سنة ل          

وأخريا فلكـل مـن الـزوجني العـاملني احلـق باحلـصول علـى        . إىل عملها بعد انتهاء هذه اإلجازة   
إجازة ملرة واحدة دون أجر ملدة ال تزيد عن سنتني ملرافقة زوجه إذا انتقل إىل عمل آخـر يقـع                    

أمـا بالنـسبة   . عمـل يقـع خـارج اململكـة      خارج احملافظـة الـيت يعمـل فيهـا داخـل اململكـة أو إىل                
إلجازة األمومة فلم يطرأ أي تعديل على ما هو منصوص عليه يف نظام اخلدمة املدنيـة، وقـد مت                

 يف التقريــر الثــاين حلكومــة اململكــة األردنيــة اهلامشيــة حــول  ١٩٩٦تفــصيل قــانون العمــل لعــام 
 ).السيداو(تنفيذ اتفاقية 

 
ــة الـــ  ) و (١/ ١١ ــق يف الوقايـ ــة     احلـ ــك محايـ ــا يف ذلـ ــل، مبـ ــروف العمـ ــالمة ظـ صحية وسـ

 .اإلجناب وظيفة
ــة هــي صــدور       - ١٦٢ ــة األموم ــة حلماي ــيت اختــذا احلكوم ــشريعات ال ــرار خــاص  ”مــن الت ق

 وذلــك مبقتــضى أحكــام  “١٩٩٧باألعمــال واألوقــات الــيت حيظــر تــشغيل النــساء فيهــا لعــام    
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د مشلــت الــصناعات واألعمــال وقــد تــضمن القــرار أربــع مــوا . مــن قــانون العمــل) ٦٩( املــادة
مــن القــرار تــضمنت حظــر تــشغيل  ) ٣(كمــا أن املــادة . واألوقــات الــيت حيظــر تــشغيل النــساء 
 :النساء احلوامل يف عدة أعمال هي

األعمال اليت تشمل التعرض لإلشعاعات الذرية أو النوويـة وأشـعة إكـس خـالل فتـرة                  • 
 احلمل

 وأدخنة أي من مشتقات النفطأي عمل يستدعي تداول أو التعرض ألخبرة  • 
 -  تراتوجينية-األعمال اليت يصحبها التعرض ملواد ماسخة لألجنة  • 
األعمال اليت تـستلزم التعـرض لإلثلـثني يف الـصباغة وثـاين كربتيـد الكربـون يف صـناعة                  • 

ــق     ــرول والزئبـ ــر البتـ ــة يف تكريـ ــواد اهليدروكربونيـ ــسيلوفان واملـ ــصناعي والـ ــر الـ احلريـ
 نيتروبرتول واملنجنيز والكالسيوم والبرييليوموالفسفور وال

 
 توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بـسبب الـزواج أو األمومـة، ولـضمان حقهـا الفعلـي                   ٢/ ١١

 :يف العمل تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة
حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل               ) أ (٢/ ١١

 . على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفنيمن العمل 

إلدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجـر أو مـع التمتـع مبزايـا اجتماعيـة                ) ب (٢/ ١١
 .مماثلة دون أن تفقد املرأة الوظيفة اليت تشغلها أو أقدميتها أو العالوات االجتماعية

قطـاع اخلـاص مل يـرد أيـة تعـديالت علـى املـواد               بالنسبة لقانون العمـل الـذي حيكـم ال         - ١٦٣
حيث تبلغ مدة إجازة األمومة، بنـاء علـى الـنص القـانوين، عـشرة           . املتعلقة حبقوق املرأة احلامل   

بعـدم جـواز   أما بالنسبة لنظـام اخلدمـة املدنيـة فلـم يـتم إضـافة أو تعـديل املـواد املتعلقـة                  . أسابيع
ــة أو     ــها الزوجي ــى أســاس حالت ــرأة عل ــوالدة فــصل امل ــسبب احلمــل أو ال ــضايا و خاصــة ،ب أن ق

كمـا  . وأساليب الفصل من العمل ال تسمح بأي حال من األحوال مبثل هذا النوع من الفصل              
 تعديالت أو إضافات يف نظام اخلدمة املدنيـة الـذي حيكـم كافـة العـاملني يف القطـاع                    أيةمل تتم   

باإلضـافة إىل   . وعـة الراتـب كـامال     يومـا مدف  ) ٩٠( إجـازة أمومـة ملـدة         يف العام على حق املـرأة    
جواز منحها إجازة بدون راتب أو عالوات للعناية بزوجها وأطفاهلا أو االلتحـاق بزوجهـا إذا                

 .كان يعمل خارج البالد
املالحظات اخلتامية وتوصيات جلنة السيداو حـول تقريـري     ويف معرض الرد على      - ١٦٤

ــاين ــادة ) ٤٧(رقــم  األردن األويل والث ــة يف القطــاع اخلــاص   حــول عــدم زي  إجــازة األموم
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، فمــن اجلــدير بالــذكر أن القطــاع اخلــاص مل يــزل   بــشكل مــساو لإلجــازة يف القطــاع العــام 
حديث العهد يف األردن وأن املفاهيم املتعلقة باملسؤولية االجتماعيـة للمؤسـسات ال تـزال غـري                 

القطـاع  يف  العمـل   إجازة األمومة عـزف بعـض أصـحاب         مدة  وبالتايل وعندما مت رفع     مستقرة،  
مـن هنـا يتـبني     . اخلاص عن توظيف اإلناث مما أثر سلبا على توظيف النساء يف القطاع اخلـاص             

أمهية توافر وعي جمتمعـي كامـل بأمهيـة إجـازة األمومـة وعلـى األخـص وعـي أصـحاب العمـل                       
 .مبسؤوليام االجتماعية ذا اخلصوص قبل العمل على زيادة هذه اإلجازة

 
يع توفري ما يلزم من اخلدمات االجتماعية املساندة لتمكني الوالدين من تشج) ج (٢/ ١١

اجلمع بني التزامام األسرية وبني مسؤوليات العمل واملشاركة يف احلياة العامة، وال سيما             
 .عن طريق تشجيع وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال

ــشريعات ســواء ل   - ١٦٥  ١٩٩٦قــانون العمــل عــام  ضــمن التعــديالت املنــصوص عليهــا يف الت
 تعـديالت تتعلـق ـذا البنـد اخلـاص      أيـة  مل تطـرأ  ٢٠٠٢لـسنة  ) ٥٥(لنظام اخلدمة املدنية رقم     أو

 من اإلنـاث أن يـوفر       عدداً معيناً وبالرغم من أن القانون جيرب رب العمل الذي يوظف          . باالتفاقية
 على الشكاوى املقدمة مـن      ت تعتمد آهذه املنش الرقابة على    إال أن    ، ألطفال العامالت  حضانات

إال أن . العامالت وبالتايل ال تتوفر معلومات حول مدى فاعلية وتطبيق املؤسسات هلذه القـوانني            
أعداد احلضانات املتوفرة قد ازدادت خـالل الفتـرة املاضـية كمـا تـشري اإلحـصاءات الـواردة مـن                     

ســسات الــيت تعمــل ــا  تتبــع للمؤحــضانة) ٨٢٥(وزارة التنميــة االجتماعيــة حيــث بلــغ عــددها 
 .عن فترة التقرير الثاين) ٪٣٨( أي بزيادة النساء أو جلهات خاصة أو مجعيات

 
ــرة احلمــل يف األعمــال الــيت يثبــت أــا      ) د (٢/ ١١ ــاء فت ــة خاصــة للمــرأة أثن لتــوفري محاي
 .هلا مؤذية

وقــد مت . مل تــتم أيــة تعــديالت قانونيــة علــى التــشريعات القانونيــة املتعلقــة ــذا البنــد    - ١٦٦
 .من هذا التقرير) ١٦٢(تفصيلها يف الفقرة 

 
ــادة     ٣/ ١١ ــة املتــصلة باملــسائل املــشمولة ــذه امل ــستعرض التــشريعات الوقائي  جيــب أن ت

استعراضا دوريا يف ضـوء املعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة، وأن يـتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو                    
 .توسيع نطاقها حسب االقتضاء

. اسـتعراض التـشريعات بـشكل دوري      ب ،وطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة       قوم اللجنـة ال   ت - ١٦٧
 وتقـدم   . لشؤون األسرة بإجراء حتليل لكافة القوانني اليت متس األسـرة          الوطينكما يقوم الس    

كــل مــن اللجنــة والــس توصــياما بالتعــديالت علــى التــشريعات وفــق مقتــضى احلــال وعــرب  
 .األطر الرمسية املعتمدة



CEDAW/C/JOR/3-4
 

84 06-26299 
 

 الثانية عشرة املادة  
 للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف            املناسـبة  تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري        ١/ ١٢

 علــى أســاس تــساوي الرجــل واملــرأة،   هلــا،ميــدان الرعايــة الــصحية مــن أجــل أن تــضمن   
 . املتعلقة بتخطيط األسرةاخلدماتاحلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك 

تمام يف القطاع الصحي من أولويات اخلدمات التنموية يف اململكـة األردنيـة       يعترب االه  - ١٦٨
فقــد أفــردت اخلطــط التنمويــة واالســتراتيجيات املختلفــة خططــا خاصــة لــضمان متتــع  . اهلامشيــة

وتعتــرب وزارة الــصحة اجلهــة الرمسيــة  .مجيــع املــواطنني واملواطنــات باخلــدمات الــصحية الــشاملة
قطـاع الـصحي يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة وقـد بلغـت ميزانيتـها يف         األوىل اليت تشرف على ال  

ــام ــارق   ) ٪٦ (٢٠٠٤ ع ــة أي بف ــة العام ــن املوازن ــاين    ) ٪٠,٤(م ــر الث ــداد التقري ــرة إع عــن فت
مــن املوازنــة ) ٪٥,٦( حيــث بلغــت موازنــة وزارة الــصحة ،حلكومــة اململكــة األردنيــة اهلامشيــة

ــةالعامــة مات الــصحية كــل مــن القطــاع احلكــومي واخلــاص   ويعمــل علــى تقــدمي اخلــد .  للدول
إال أن اإلحـصاءات احلديثـة تـشري إىل أن الكـوادر البـشرية العاملـة يف جمـال                   . واألهلي والـدويل  

 لـسنة   يف القطاعات املختلفـة   عدد العاملني جمموع   يف القطاع اخلاص، حيث بلغ       تتركزالصحة  
ــة٤٠٠٤٦ (٢٠٠٤ ــاء األســـ )  عامـــل وعاملـ ــاء وأطبـ ــهم األطبـ ــصيادلة واملمرضـــني منـ نان والـ

 ).٢٧(والقابالت القانونيات ومساعدي التمريض كما يوضح اجلدول رقم 
 

 )٢٧(اجلدول   
 ٢٠٠٤أعداد الكوادر البشرية العاملة يف جمال الصحة ضمن القطاعات املختلفة لعام   

 
 وزارة الصحة القطاع/املهن الصحية

ــدمات  اخلــــــــ
 اموع الغوثوكالة  القطاع اخلاص اجلامعات الطبية

 ١٢٠٠٨ ٩٥ ٧١٣٨ ٤٤٣ ١٠٨٢ ٣٢٥٠ أطباء
 ٣٩٢٦ ٢٤ ٣١٥٤ ٤٢ ١٩٢ ٥١٤ طبيب أسنان

 ٦٧٣٥ ٢ ٦٢٧٧ ٣١ ٢٠١ ٢٢٤ صيديل
 ٩٣٧٣ ٤٢ ٥٦٤٥ ٧٠١ ٨٩٢ ٢٠٩٣ ممرضة قانونية/رضمم

 ١٥٨٢ ٢٧ ٥٠٦ ١٥ ٧١ ٩٦٣ قابلة قانونية
 ٤٨٣٤ ١٦٧ ٥٣٩ ٢٦٢ ١٠٢٨ ٢٨٣٨ مساعدة ممرضة/مساعد

 ١٥٨٨ ـ ـ ١٧ ١١٢١ ٤٥٠ رض مشاركمم
 ٤٠٠٤٦ ٣٥٧ ٢٣٢٥٩ ١٥١١ ٤٥٨٧ ١٠٣٣٢ اموع

 
 .٢٠٠٤وزارة الصحة، التقرير اإلحصائي السنوي لعام  :املصدر 
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وزارة الـصحة خـالل األعـوام الـسابقة بتقـدمي مـشاريع عـدة لتطـوير                 هذا وقـد قامـت       - ١٦٩
ها بالـشراكة مـع عـدة جهـات دوليـة           عدد املـشاريع الـيت تقـدم      جتاوز   حيث   ،اخلدمات الصحية 

 مـن أبـرز   .  وحىت إعداد هذا التقرير    ١٩٩٨ منذ عام     مشروعا يف القطاع الصحي    )٣٠(وحملية  
 والـذي   ، مشروع إعادة هيكلة قطاع الصحة ومـشروع هيكلـة القطـاع الـصحي             هذه املشاريع 

 األردنيــة، مــن قبــل وزارة الــصحة واخلــدمات الطبيــة امللكيــة ومستــشفى اجلامعــة تنفيــذمها يــتم 
ــة         ــة وغــري احلكومي ــع املؤســسات احلكومي ــيت ــدف إىل العمــل م ــصحية ال ــة القــرى ال ومديري
املختلفة على تنمية اتمعات احمللية يف املناطق األقل حظا صحيا، واقتصاديا وبيئيا واجتماعيـا،              

ــادر  ــهاج تكــاملي يف     ةومــشروع مب ــذي يهــدف إىل اســتخدام من ــة وال ــصحية األولي ــة ال  الرعاي
لرعايـــة وتطـــوير الكفـــاءة املؤســـسية والرقابـــة الـــصحية يف مراكـــز الرعايـــة الـــصحية األوليـــة، ا
باإلضـافة إىل مـشروع تعزيـز نوعيـة اخلـدمات الـصحية الـذي               مشروع رعاية ما بعـد الـوالدة        و

كمـا تعمـل وزارة الـصحة    . يعىن بشكل مباشر بتحقيق اإلنصاف واملساواة بـني املـرأة والرجـل           
 مـن  ف، علـى احلـد  يواليونيـس نية اهلامشية وبالتعاون مـع منظمـة الـصحة العامليـة     يف اململكة األرد  

 هـذا باإلضـافة     ،الصحية لألطفال والنساء يف كافـة احملافظـات       املطاعيم  األمراض وضمان تأمني    
 تنـشط املنظمـات غـري       متـصل وعلـى صـعيد      .إىل مشروع الـصحة اإلجنابيـة والرضـاعة الطبيعيـة         

 .ية الصحية وتقدمي اخلدمات الصحية لفئات اتمع املختلفةاحلكومية يف قضايا التوع

، تقـدم وزارة الـصحة   ٢٠٠٤لـسنة  ) ٨٣(ويف تطور حديث وكما نـص النظـام رقـم         - ١٧٠
 :عدداً من اخلدمات الصحية اانية اليت تتضمن

 .إعطاء األمصال واملطاعيم بقصد الوقاية واملعاجلة من األمراض السارية - أ” 
 األمومـة والطفولـة وتنظـيم األسـرة وذلـك وفقـا لتعليمـات يـصدرها                 خدمات - ب 

 .الوزير هلذه الغاية
الفحــص الطــيب للموفــدين يف أيــة بعثــة علميــة ولطــاليب االســتخدام الــذين يــتم  -ج  

 .حتويلهم من الدوائر اليت تسري عليها أحكام هذا النظام
 .فحص التالسيميا للمقبلني على الزواج -د  
 .دم لغايات التربع بالدمفحص ال -هـ  
 خدمات الصحة املدرسية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير هلذه الغاية -و  
 .“أي حالة أخرى يقررها الوزير حفاظا على الصحة العامة -ز  

ــم       - ١٧١ ــدين رق ــصحي امل ــأمني ال ــام الت ــا ســاوى نظ ــسنة ) ٨٣(كم ــني الزوجــة  ٢٠٠٤ل  ب
ني الــصحي ومشــل أولئــك املعــالني مــن قبلــهم  والــزوج يف حقــوق االنتفــاع مــن صــندوق التــأم 
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. شــريطة عــدم انتفــاعهم مــن أي تــأمني صــحي آخــر) الوالــدين، األخــوة واألخــوات واألوالد(
 .وجتري وزارة الصحة دراسات للتعرف على إمكانية توفري التأمني الشامل لكافة املواطنني

ة يف تقـدمي خـدمات       يساهم القطاع األهلي من خالل املنظمات غـري احلكوميـ          كذلك - ١٧٢
ــرامج       ــة وب ــة الثابت ــة كمــشروع اخلــدمات العيادي صــحية وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــصحة اإلجنابي

وبـالرغم مـن أن األردن مل يـنجح بـشكل كامـل يف التوعيـة مبفهـوم الـصحة                    . التوعية والتثقيف 
 حاجـة   هنـاك وال تـزال     ،اإلجنابية حيث ال تزال املراكز املتوفرة تركـز علـى اجلوانـب اخلدماتيـة             

إىل توفر مـا يتجـاوب مـع حاجـات اإلنـسان اإلجنابيـة وتأهيـل الكـوادر العاملـة لالسـتجابة إىل                       
ومـن هنـا فقـد أولـت حكومـة اململكـة األردنيـة اهلامشيـة                . متطلبات الشباب التوعوية والتثقيفية   

 اهتمامـا خاصــا يف تــوفري مراكــز الرعايــة الــصحية األوليـة لتــصل إىل أكــرب قطــاع مــن املــواطنني  
فباإلضافة إىل وزارة الصحة واملهام املوكلة هلا، فإن تبين حكومة اململكة األردنيـة             . واملواطنات

 .هتمام رمسي واضح يف هذا االاهلامشية لالستراتيجية الوطنية احملدثة للسكان تشري إىل ا
كما أولت اجلهات الرمسيـة األخـرى اهتمامـا خاصـا يف الـصحة بـشكل عـام وصـحة                     - ١٧٣
الـيت أبـرزت اهتمامهـا      ومن أبـرز هـذه اجلهـات وزارة التنميـة االجتماعيـة             . ة بشكل خاص  املرأ

 والــيت تتنــاول عــدة ٢٠٠٢ضــمن االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفقــر الــيت قدمتــها عــام هــذا 
حماور أبرزها احملور املتعلق بتقـدمي اخلـدمات الـصحية للفقـراء وحتـسني أوضـاعهم الـصحية مـن                    

. راءات الوقائية وتطوير الكوادر البشرية العاملة يف املراكز الـصحية املختلفـة           خالل حتسني اإلج  
 ويركز احملور الـصحي     ، االستراتيجية بني احلالة الصحية السيئة والسقوط يف دائرة الفقر         تربطو

 :من االستراتيجية على التوصيات التالية
 .السيطرة على النمو السكاين • 
 .رعاية الصحية للمجتمعات الفقريةتقدمي اخلدمات الصحية وال • 
 .مشاركة اتمعات احمللية يف تطوير اخلدمات الصحية • 

أمــا مــن ناحيــة االســتراتيجيات الوطنيــة فقــد ركــزت االســتراتيجية الوطنيــة للــسكان    - ١٧٤
 :على مثانية حماور برز منها ٢٠٠٠الصادرة عام 

حالــة ) ٣٠(يل حــواالعمــل علــى خفــض معــدل وفيــات األمهــات إىل  : أوال”  
حالـة لكـل    ) ٢٧( وأقـل مـن      ٢٠١٥مولـود حـي حبلـول عـام         ) ١٠٠٠٠٠(وفاة لكل   

 وذلـك مـن خـالل ختفـيض مـستويات التعـرض             ٢٠٢٠مولود حي بعام    ) ١٠٠٠٠٠(
، حتــسني فــرص اســتخدام خــدمات    إىل خمــاطر اإلجنــاب املتقــارب واملبكــر واملتــأخر    



CEDAW/C/JOR/3-4  
 

06-26299 87 
 

الــصحية األساســية مبــا فيهــا األمومــة اآلمنــة وتوســيع وتركيــز شــبكة خــدمات الرعايــة 
 .خدمات فترة النفاس

 ٢٠١٥ألـف لعـام     ) ٢٠(خفض معدل وفيات الرضع ليصل إىل حوايل        : ثانيا  
، وذلـك مـن خـالل الوقايـة مـن األمحـال عاليـة               ٢٠٢٠وإىل أقل من ذلك حبلـول عـام         

تـشجيع وتفعيـل اخلطـوات املنـصوص عليهـا يف الـسياسة الوطنيـة               من خالل   اخلطورة،  
فرة إليـــصال  الطبيعيـــة والتثقيـــف الـــصحي واالســتفادة مـــن اخلـــدمات املتـــو للرضــاعة 

 .املعلومات بشكل أفضل
حبلــول عــام مولــوداً ) ٢,٩(خفــض معــدل اخلــصوبة الكليــة إىل حــوايل : ثالثــا  

ــوداً) ٢,٥(ىل إ و٢٠١٠ ــام مول ــام     ٢٠١٥ ع ــول ع ــع حل ــك م ــن ذل ــل م  ٢٠٢٠ وأق
 األسرة ورفـع كفـاءة اسـتخدام    وذلك من خالل رفع معدالت استخدام وسائل تنظيم     

 .“وسائل تنظيم األسرة وحتسني نوعية خدماا
حمـــور ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(كمـــا طرحـــت االســـتراتيجية الوطنيـــة للـــشباب يف األردن   - ١٧٥

 :خاص بالشباب والصحة يهدف إىل حتقيق جمموعة من األهداف تشمل
ظ علــى اإلجيابيــة الــصحية للــشباب ودعــم احلفــا الــسلوكيات ترســيخ : أوال”  

 .الصحة البدنية والشخصية والترويج لألمناط احلياتية الصحية السليمة
مــشاركة فاعلــة للــشباب يف تلبيــة احتياجــام يف جمــال الــصحة النفــسية : ثانيــا  

 .وحتقيق رفاههم الصحي واالجتماعي
دعم وتطوير خدمات الصحة اإلجنابية للشباب وإدخال مفـاهيم للتهيئـة           : ثالثا  

 .“جتماعية للحياة األسرية السليمة يف اتمع األردينالصحية واال
ــشؤون     - ١٧٦ ــة ل ــة األردني ــة الوطني ــردت اللجن ــشري    كمــا أف ــا يف حمــور األمــن الب ــرأة باب امل

واحلماية االجتماعية من استراتيجيتها احملدثة يتعلق يف اال الصحي مبا ينـسجم واالسـتراتيجية     
 :هداف التاليةالوطنية للسكان حبيث يتضمن حتقيق األ

 تطوير خدمات الرعاية الصحية األولية للمرأة يف مجيع مراحلها العمرية • 
تعزيز الربامج الوقائية اليت تتصدى لألخطـار علـى صـحة املـرأة بكافـة مراحـل حياـا،                    • 

 .وخصوصا قضايا الصحة اإلجنابية ونشر الثقافة الصحية للفئات العمرية املختلفة

ره على صـعيد إعـداد هـذا التقريـر وعلـى األخـص فيمـا يتعلـق باملـادة               ومن اجلدير ذك   - ١٧٧
الثانية عشرة، فقد اتفقت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املـرأة بالتعـاون مـع إحـدى منظمـات                  
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حقوق اإلنسان الدولية اليت كانت مكلفة من قبل منظمة الصحة العاملية بوضع دليـل ارشـادي                
ضاء على التمييز ضد املرأة، على إجـراء االختبـار امليـداين هلـذا              حول مادة الصحة يف اتفاقية الق     

ــدليل  ــدليل شــارك فيهــا عــدد مــن     .يف األردناإلرشــادي ال  ومت عقــد ورشــيت عمــل ملناقــشة ال
العاملني يف اال الصحي من القطاعات احلكومية وغري احلكومية واخلاصـة والدوليـة، كمـا مت                

وينسجم مع هـذا التعـاون      .  ما أمكن  اإلرشاديقرير بالدليل   االلتزام يف إعداد هذا اجلزء من الت      
املــشروع الــذي تنفــذه وزارة الــصحة بالتعــاون مــع منظمــة الــصحة العامليــة الــذي يهــدف إىل     

 .تدعيم نظام املعلومات الصحية الوطين جلمع املعلومات الصحية وحتليلها

ــة اهل    - ١٧٨ ــة أن اململكــة األردني ــصحية العام ــبني املؤشــرات ال ــة وت ــد امشي ــشكل  ق تقــدمت ب
وتـبني آخـر اإلحـصاءات املتـوفرة مـن دائـرة            . ملموس يف حتقيق أهدافها على املستوى الـصحي       

ــال الرضــع لكــل      ــات األطف ــة أن عــدد وفي خــالل األعــوام  طفــل ) ١٠٠٠(اإلحــصاءات العام
 يف حــني يــشري التقريــر الثــاين حلكومــة اململكــة األردنيــة    طفــالً،)٢٢( بلــغ )٢٠٠٢-١٩٩٧(

) ١٠٠٠( لكـل  طفـالً ) ٢٨(ية أن عدد وفيات األطفـال الرضـع لفتـرة تقـدمي التقريـر بلـغ            اهلامش
أنه ال توجد فروقات تذكر بني اجلنسني يف عـدد وفيـات الرضـع حيـث                يشار هنا إىل    و. مولود

لكــل ) ٢٣(مولــود بينمــا تبلــغ نــسبة اإلنــاث ) ١٠٠٠(طفــل لكــل ) ٢٥(تبلــغ نــسبة الــذكور 
 .مولود) ١٠٠٠(

معـدل وفيـات األطفـال دون سـن اخلامـسة فقـد أظهـرت البيانـات املتـوفرة نتــائج          أمـا   - ١٧٩
أن عـدد   ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(تـشري بيانـات دائـرة اإلحـصاءات العامـة خـالل األعـوام               و .مشاة

طفـل، يف حـني بلـغ عـدد         ) ١٠٠٠(لكـل   طفـل   ) ٢٧(وفيات األطفال دون سن اخلامـسة هـو         
لتقرير الثـاين حلكومـة اململكـة األردنيـة اهلامشيـة           وفيات األطفال دون سن اخلامسة حني إعداد ا       

ــود) ١٠٠٠(لكــل ) ٣١,٥( ــة يف      . مول ــري مبين ــذكور غ ــاث إىل ال ــسبة اإلن ــن أن ن ــالرغم م وب
.  تـربز فرقـا طفيفـا بـني الـذكور واإلنـاث      ١٩٩٩ إال أن بيانـات عـام       ٢٠٠٢إحصائيات العـام    

 ٣٣(طفـل مولـود     ) ١٠٠٠(لكـل   طفالً  ) ٣١(بلغ عدد وفيات األطفال دون سن اخلامسة         إذ
 إىل ارتفــاع معــدل توقــع ٢٠٠٠كمــا تــشري بيانــات وزارة الــصحة لعــام ).  إنــاث٣٠ذكــور و

سـنة للـذكور مقارنـة مـع     ) ٧٠,٦(احلياة عند الوالدة عن السنوات السابقة حيـث بلـغ املعـدل             
 ليــصبح ١٩٩٦ســنة عــام ) ٧٠( وارتفــع عنــد اإلنــاث مــن  ،١٩٩٦ســنة لعــام  ) ٦٦(معــدل 

ــالرغم مــن التحــسن امللمــوس يف إحــصاءات وفيــات األطفــال     .٢٠٠٣نة عــام ســ) ٧٢,٤( وب
 حيــث يالحــظ أن االخنفــاض بطــيء  ،الرضــع واألطفــال دون اخلامــسة علــى املــستوى الــوطين  

 إال أنــه جيــدر الــذكر أن النــسب املــذكورة ،)٢٨( كمــا يوضــح اجلــدول رقــم ،ولكنــه مــستمر
 يتفـاوت بـاختالف األقـاليم واحملافظـات يف          أعاله تعكس التطور على املـستوى الـوطين والـذي         

 .اململكة األردنية اهلامشية
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 )٢٨(اجلدول   
 مخـسية سـابقة     لفئـات عمريـة   معدالت وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة من العمـر            

 ٢٠٠٢للمسح، األردن 
 

  دون اخلامسة من العمرلوفيات األطفا وفيات الرضع السنوات السابقة للمسح

 ٢٧ ٢٢ ٤ - صفر
٣١ ٢٧  ٩ - ٥ 
٣٠ ٢٨  ١٤ - ١٠ 

 
 .٢٠٠٢مسح السكان والصحة األسرية يف األردن ) ٢٠٠٣(اإلحصاءات العامة دائرة  :املصدر 
  

القـضاء  كليـا   وتشري البيانات املتوفرة واملتعلقة بالقضاء على األمراض الـسارية بأنـه مت              - ١٨٠
كمــا مت احلــد مــن الكــزاز عنــد . ١٩٩٥ حالــة منــذ عــام أيــةعلــى شــلل األطفــال إذ مل تــسجل 

وطبقـا لإلحـصاءات احلديثـة فقـد ارتفعـت نـسبة التغطيـة باملطـاعيم لتـصل إىل                   . حديثي الوالدة 
ــساء   . ١٩٩٧يف عــام ) ٪٨٦( يف حــني كانــت  ٢٠٠٢يف عــام ) ٪٩٤( ــسبة الن كمــا بلغــت ن

ة إىل   الدراسـات احلديثـ    تـشري و). ٪٣٤,٣(املطعمات جبرعة أو أكثر من الكزاز خـالل احلمـل           
ــهابات اجلهــاز التنفــسي   ــزال أن الت ــرا علــى وفيــات األطفــال دون ســن    ال ت ــر األمــراض أث أكث

 .اخلامسة
ــسبة    - ١٨١ ــسوحات والدراســات املتخصــصة أن ن ــائج امل ــديهن  أظهــرت نت ــاليت ل ــساء ال  الن

ــة  درجــة مــا مــن فقــر الــدم    لعــام ) ٪٢٩(أي ســن اإلجنــاب هــي  ) ٤٥-١٥(مــن الفئــة العمري
ه النــسب خــالل فتــرة احلمــل لتــصل يف الثــالوث األول مــن احلمــل إىل  وتتفــاوت هــذ. ٢٠٠٢

ــاين  ) ٪١١( ــالوث الثـ ــث  ) ٪٣٤(ويف الثـ ــالوث الثالـ ــود   ). ٪٤٣(ويف الثـ ــسبة للجهـ ــا بالنـ أمـ
قامـت وزارة الـصحة بالتعـاون مـع         احلكومية املبذولة للحد من انتشار األنيميا عند النساء فقـد           

ــة  ــة الــيت تعــين    وزارة الزراعــة ومنظمــة الــصحة العاملي ، علــى تطــوير اســتراتيجية الغــذاء والتغذي
بأهــداف خمتلفــة مــن ضــمنها بــرامج خاصــة بتغذيــة الفئــات املهمــشة واحملرومــة وبــرامج تتعلــق   

عملـت وزارة الـصحة علـى إضـافة احلديـد إىل الطحـني         وقـد   . بالتغذية واملواد الغذائيـة املكملـة     
ارة بإضافة عـدد مـن الفيتامينـات املـساعدة           كما ستقوم الوز   )٢٠٠٢(يونيه  /حزيرانابتداء من   

 مـن النـساء يأخـذن    ٪٤٦وتشري الدراسات احلديثة إىل أن  . ٢٠٠٦إىل الطحني ابتداء من عام      
 .أقراص احلديد كأغذية مكملة ملدة ثالثة شهور فأكثر أثناء فترة احلمل

دة بزيـارة   قبـل الـوال   الـصحية   نـسبة النـساء اللـوايت اسـتفدن مـن الرعايـة             وقد ارتفعـت     - ١٨٢
كمــا ارتفعــت نــسبة . ٢٠٠٢عــام ) ٪٩٩( إىل ١٩٩٠عــام ) ٪٨٠( مــن ،واحــدة علــى األقــل
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إىل ) ٪٦٧(زيـارات مـن   ) ٤(النساء اللوايت اسـتفدن مـن الرعايـة قبـل الـوالدة مبـا ال يقـل عـن                   
أما نسبة النساء اللوايت استفدن من الرعايـة أثنـاء الـوالدة حبيـث              . خالل الفترة ذاا  ) ٪٩٠,٩(

 لتـصبح   ١٩٩٧عـام   ) ٪٩٧( فقد ارتفعت مـن      ، الوالدة حتت إشراف كادر صحي مؤهل      متت
. يف العـام ذاتـه    ) ٪٩٦,٩( كما وصلت نسبة الوالدة يف مرفـق صـحي           ٢٠٠٢عام  ) ٪٩٩,٥(

فقـد  بعـد الـوالدة مباشـرة        يوما) ٣٩-٧(أما نسبة النساء اللوايت زرن مرفقا صحيا خالل فترة          
 . السابقة للمسحخالل اخلمس سنوات) ٪٢٣,٥(بلغت 

 عـام  “املستشفيات الصديقة لألطفـال ” من تشكيل جلنة وطنية ملتابعة مبادرة   وبالرغم - ١٨٣
 مستـشفيات حكوميـة مـن    أربعـة  كانت االستجابة ضعيفة نسبيا حيث مل تعتمد إال يف        ١٩٩٥

وجيــدر .  ومل تعتمــدها أي مــن املستــشفيات اخلاصــة أو العــسكرية ،مستــشفى حكــومي) ١٦(
مـن حـاالت   ) ٪٤٠(تـشرف علـى مـا يزيـد عـن           ن املستشفيات األربع املذكورة أعاله    الذكر أ 

ــة فكمــا هــو معــروف فــإن    . الــوالدة يف اململكــة نــسبة الرضــاعة أمــا بالنــسبة للرضــاعة الطبيعي
 حيث تبلـغ نـسبة األطفـال الـذين يتغـذون            ،الطبيعية تعكس اهتمام وجهود املؤسسات املختلفة     

بينمـا كانـت نـسبة األطفـال        ) ٪٥٥(أشـهر   ) ٢-٠(الفئـة العمريـة     بالرضاعة الطبيعية فقط مـن      
ــة يف عــام     ــة العمري ــذات الفئ ــة ل ــذين يتغــذون بالرضــاعة الطبيعي . فقــط) ٪٢٠( تبلــغ ١٩٩٧ال

نسبة األطفال الذين أعمارهم دون الثالثة من العمـر حـسب حالـة             ) ٢٩(ويوضح اجلدول رقم    
يف جمــال صــحة األم والطفــل أن وســيط مــدة    اخلــرباء واألخــصائيون يعتــربو. الرضــاعة احلاليــة

قصري وأن هناك حاجة لالستمرار وتكثيف اجلهـود الراميـة     شهرا  ) ٢,٢(الرضاعة احملضة البالغ    
إىل توعية األم واحمليطني ا من قبل القطـاع األهلـي واحلكـومي حـول أمهيـة الرضـاعة الطبيعيـة              

 مـشاركة القطـاع اخلـاص يف هـذه        وأثرها على صـحة األم والطفـل باإلضـافة إىل تفعيـل ودعـم             
ــادرات ــدعم      .املب ــوعي ول ــادة ال ــة أهــدافاً حمــددة لزي  وقــد أدرجــت اســتراتيجية الغــذاء واألغذي

 .محالت الرضاعة الطبيعية
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 )٢٩(اجلدول   
 لألطفال الصغار الذين أعمارهم دون الثالثة من العمر حسب حالة           )٪ (التوزيع النسيب   

 الرضاعة احلالية
 

 شهرالعمر باأل
ال يتم إرضاعهم 

 طعام مساند حليب آخر سوائل مائية وعصري ماء فقط رضاعة حمضة حاليا

 صفر ٢٢,٣ ٦,٢ ٩,٢ ٥٤,٨ ٧,٥ ٢<
١٢,٤ ٢٣,٣ ٢,٧ ٢٥,٤ ٢٦,١ ١٠ ٣ - ٢ 
٥٠,١ ٩,٨ ٥,١ ١٩,٣ ٣,٢ ١٢,٥ ٥ - ٤ 
 ٦٩,٥ ٢,٣ ٤,٢ ٣,٨ صفر ٢٠,٢ ٧ - ٦
 ٧١ صفر ١ ١,١ ٠,١ ٢٦,٨ ٩ - ٨
 ٥٩,٧ ١,٣ ٠,٣ ١,١ صفر ٣٧,٦ ١١ - ١٠
 ٥٠,٧ صفر ٠,٢ ٠,٣ صفر ٤٨,٩ ١٥ - ١٢
 ٣٣ صفر ٠,٤ صفر صفر ٦٦,٦ ١٩ - ١٦
 ١١,٢ ٠,٦ صفر ٠,٦ صفر ٨٧,٦ ٢٣ - ٢
 ٣,٩ صفر صفر صفر صفر ٩٦,١ ٢٧ - ٢٤
 ٥,٣ صفر صفر صفر صفر ٩٤,٧ ٣١ - ٢٨
 ٢,٢ صفر صفر صفر صفر ٩٧,٨ ٣٥ - ٣٢

 
 .٢٠٠٢، مسح السكان والصحة األسرية يف األردن )٢٠٠٣ (ءات العامةدائرة اإلحصا :املصدر 

 
يساعد النظـام االجتمـاعي القـائم يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة علـى احلـد مـن انتـشار                       - ١٨٤

 حيـث تـشري إحـصاءات وزارة الـصحة إىل أن عـدد              ،مرض نقص املناعة املكتـسبة بـشكل عـام        
 إصـابة عـن عـام       ٤٠ أي بزيـادة     ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  لغايـة ) ٣٩٧(اإلصابات ذا املرض بلغـت    

يف حـني أن عـدد اإلصـابات يف فتـرة           إصـابة،   ) ٣٢٤(والذي بلغ عـدد اإلصـابات فيـه          ٢٠٠٣
وتبلـغ نـسبة النـساء املـصابات        ). ١٧٤(بلغـت   اهلامشيـة   التقرير السابق حلكومة اململكة األردنية      

وتـشري  . )٣٩-٢٠(الفئـة العمريـة     يف  معظمهـم    يتركـز    الـذين من إمجايل املصابني    ) ٪٣٠,٢٣(
اإلحصاءات املتـوفرة إىل أن الطـرق األكثـر شـيوعا النتقـال املـرض هـي عـرب االتـصال اجلنـسي                       

ــه     ) ٪٥٦,٤( ــدم والعمليــات املرتبطــة ب ــة نقــل ال  جتــدرو). ٪١٩,٤(ومــن مث مــن خــالل عملي
ــا إىل   ــد األردنــيني واألردنيــات بلغــت    أن اإلشــارة هن ــسبة اإلصــابة عن ــ) ٪٣٦,٣(ن ن جممــل م

مــن هــذه اإلصــابات حــصلت خــارج   ) ٪٨٩,٤( أن املتــوفرة وتــبني اإلحــصاءات ،اإلصــابات
وقد قامت وزارة الصحة بتجهيز مركـز متخـصص لـضحايا مـرض نقـص املناعـة                 هذا   .اململكة

 املختلفـة   تنظـيم محـالت التوعيـة     اخلـط الـساخن و    املكتسبة يقدم العالج واإلرشاد باإلضافة إىل       
كمـا تتوجـه وزارة الـصحة حاليـا إىل          . وجهة لطالب وطالبات املـدارس    ومن ضمنها محالت م   

تقدمي فحص روتيين للكـشف عـن حـاالت اإلصـابة بـاملرض لطـالب وطالبـات الثانويـة العامـة                     
 النـساء يف األردن   أن الغالبية العظمى مـن      إىل  وتشري الدراسات احلديثة    . والسنة األوىل اجلامعية  
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تـسبة بغـض النظـر عـن عمـرهن، حالتـهن الزوجيـة أو املنطقـة         قد مسعن مبرض نقص املناعـة املك      
بـني الـذكور واإلنـاث يف جمـال اجلهـود العامـة             وال يوجـد أي متييـز       . اجلغرافية الـيت يعـشن فيهـا      

 مما يليب التوصية العامـة للجنـة القـضاء علـى كافـة أشـكال                ،العناية الصحية مبرض اإليدز   لتقدمي  
لقة مبنع التمييز ضد املرأة يف االسـتراتيجيات الوطنيـة للوقايـة            واملتع) ١٥(التمييز ضد املرأة رقم     

 قـد مشـل   ٢٠٠٤علما بأن نظـام التـأمني الـصحي لعـام     . واحلد من مرض نقص املناعة املكتسبة    
مجيع األطفال األردنيني دون الست سنوات كما يغطي مجيع مرضـى الـسرطان واحملتـاجني إىل                

ة الـصحة تعليمـات حديثـة تلـزم مـستقدمي           وعلـى صـعيد متـصل، أصـدرت وزار        . غسيل كلى 
العمالة الوافـدة بـإجراءات فحوصـات طبيـة شـاملة مـن ضـمنها فحـص نقـص املناعـة املكتـسبة                       

 .والتهاب الكبد الوبائي
مـن  ) ٪٤٨,٧(يف األردن فقـد بلغـت       السرطان بـني اإلنـاث      مرضى  أما نسبة حاالت     - ١٨٥

ائية توفرها مـصادر وزارة الـصحة     حسب أحدث إحص  ) ٣٤٣٠( البالغة   جممل حاالت اإلصابة  
 وختتلــف أنــواع اإلصــابات بــني النــساء لتــشمل ســرطانات الثــدي والــدم وعــدة   .٢٠٠٢لعــام 

. نـسبة اإلصـابات الرئيـسة العـشرة األوىل لألردنيـات          ) ٣٠(ويبني اجلـدول رقـم      . أنواع أخرى 
ــذكور و    و ــد ال ــسبة اإلصــابات عن ــا أن ن ــذكر هن ــاث ترتفــع يف املراحــل  جــدير بال ــة اإلن العمري

مــن جممــوع ) ٪٢٨(حبيــث تــشكل نــسبة اإلصــابة يف هــذه املرحلــة   ) ٦٥أكثــر مــن (املتــأخرة 
 .اإلصابات

 
 )٣٠ (اجلدول  

 ٢٠٠٢عام نسبة اإلصابات الرئيسة العشرة األوىل لألردنيات اإلناث   
 

 النسبة نوع السرطان

 ٪٣٠ سرطان الثدي
 ٪١٧,٦ اجلهاز اهلضمي
 ٪١١,٣ اجلهاز التناسلي
 ٪٦,٨ سرطان الدم
 ٪٦,٤ الغدد الصماء

 ٪٦,٣ اللمفاوي
 ٪٤,٢ اجلهاز التنفسي

 ٪٤ اجللد
 ٪٣,٤ اجلهاز البويل

 ٪٢,٦ الدماغ واجلهاز العصيب
 
 .٢٠٠٢وزارة الصحة، التقرير اإلحصائي السنوي لعام  :املصدر 
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أنـواع الـسرطان   هي األعلى بني وتبني النسب أعاله أن نسبة اإلصابة بسرطان الثدي     - ١٨٦
 ويؤكـد اخلـرباء واألخـصائيون علـى ضـرورة تكثيـف              اليت تـصيب النـساء األردنيـات،       واألورام

 كمـا يؤكـدون علـى ضـرورة تطـوير اسـتراتيجية             ،محالت التوعية اخلاصة بـالفحص الشخـصي      
يف ظـل  حتديـدا   ،عمل متكاملة جتمع كل مـن القطـاع األهلـي واخلـاص والعـام لتنـسيق اجلهـود           

ات وزارة الـصحة يف تــوفري البنيـة التحتيـة املناســبة للفحـص املبكـر، خاصــة وأن      ضـعف إمكانيـ  
هناك بعض املنظمات غـري احلكوميـة الـيت تقـدم خـدمات الكـشف املبكـر عـن سـرطان اجلهـاز                 

 .)الثدي وعنق الرحم(اإلجنايب 
أن نــسبة إىل تــشري اإلحــصاءات الــواردة مــن مديريــة األمــن العــام  علــى صــعيد آخــر،  - ١٨٧
 إىل ١٩٩٦ عـام  )٪٦,١(ناث إىل اموع العام من املتعاطني للمخدرات قـد اخنفـضت مـن           اإل

 .٢٠٠٤ عام )٪١,٠٩(

بـالرغم مـن أن معـدل اخلـصوبة الكلـي يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة                  ويف جمال آخر، و    - ١٨٨
فـاض  يزال مرتفعا مقارنة ببعض الـدول إال أنـه بـدأ يف االخنفـاض التـدرجيي متماشـيا مـع اخن                     ال

كمــا ارتفــع ). ٣١( كمــا يــشري اجلــدول رقــم  ومتوســط حجــم األســرةمعــدل النمــو الــسكاين
ومـن   ٢٠٠٣-١٩٩٤ سـنة لإلنـاث خـالل األعـوام       )٢٧,٢( إىل   )٢٤(معدل سن الزواج مـن      

 . سنة للذكور خالل الفترة ذاا)٢٩,٨( إىل )٢٧,٤(
 

 )٣١ (اجلدول  
  السبع األخريةمعدل اخلصوبة الكلي والنمو السكاين للسنوات  

 
 متوسط حجم األسرة معدل النمو السكاين معدل اخلصوبة الكلي السنة

٦,١ ٣,٥ ٤,٦ ١٩٩٦ 
٦ ٣,٤ ٤,٤ ١٩٩٧ 
٦ ٣,٣ ٤,٤ ١٩٩٨ 
٦ ٢,٨ ٣,٨ ١٩٩٩ 
٥,٨ ٢,٨ ٣,٦ ٢٠٠٠ 
٥,٨ ٢,٨ ٣,٥ ٢٠٠١ 
٥,٨ ٢,٨ ٣,٧ ٢٠٠٢ 
٥,٧ ٢,٨ ٣,٧ ٢٠٠٣ 
٥,٤ ٢,٦ ٣,٧ ٢٠٠٤ 

 
 ).٢٠٠٤‐١٩٩٦(لصحة، التقرير اإلحصائي السنوي لألعوام وزارة ا :املصدر 
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ــد  - ١٨٩ ــة   وتفي ــة ســعت ملعرف ــة    دراســة حديث ــة العمري ــذكور مــن الفئ ــاث وال  اجتاهــات اإلن
وبــالرغم مــن ) ٢٤-١٥( بــأن الــشباب مــن الفئــة العمريــة ، حــول الــصحة اإلجنابيــة)٢٤-١٥(

احلديثـة لتنظـيم األسـرة فـإم يفتقـرون          ارتفاع مستوى التعليم لديهم وانتشار املعرفة بالوسائل        
إىل املعرفة فيما خيتص بالـصحة اإلجنابيـة وقلـة منـهم بإمكاـا أن تـذكر املواضـيع الـصحية الـيت              

وقـد أوضـحت الدراسـة أنـه وباسـتثناء اإلشـارة إىل             . ميكن اعتبارها مندرجة حتت هذا العنـوان      
 علـى موضـوعات تنظـيم       إطالعـا   فـإن اإلنـاث بـدون أكثـر        ،“جتنب األمراض املنقولة جنـسيا    ”

وسـائل تنظـيم    لتقبل الغالبية العظمى من األردنـيني       وأكدت الدراسة   . األسرة والصحة اإلجنابية  
ــة       ــات الذكري ــب والغرســات والواقي ــوب واللوال ــى األخــص احلب ــرة وعل ــا. األس  حــددت كم

املنقولـة  الدراسة املصادر األكثر تفضيال لدى الشباب للحصول على املعلومـات عـن األمـراض               
ــاء ومــن مث    ،جنــسيا وموضــوع تنظــيم األســرة  ــيهم اآلب ــاء يف رأس القائمــة يل  حيــث بــرز األطب

 .الكتب ومواد القراءة األخرى

أنـه وبـالرغم مـن قبـول الـشباب          واستنادا إىل أحدى نتـائج الدراسـة الـيت أشـارت إىل              - ١٩٠
بــدأت  ،جيــز اســتعماهلامنــهم يعتــرب أن اإلســالم مل جــزءا أن إال لــبعض وســائل تنظــيم األســرة  

 الـيت ال تتعامـل مـع تنظـيم األسـرة          ،استراتيجية الصحة اإلجنابية  وخباصة  االستراتيجيات الوطنية   
الـــدين اإلســـالمي والعـــادات إىل بـــل تلـــيب حاجـــات الـــصحة اإلجنابيـــة، تـــستند يف منطلقاـــا  

اد األسـرة   األردن تقدما ملموسـا يف خفـض معـدل أفـر       حققويف هذا السياق فقد     . االجتماعية
إال أن عدد أفراد األسرة يعتمـد علـى         . )٢٠٠٤( يف عام    )٥,٤( إىل   ١٩٩٦ يف عام    )٦,١(من  

الذكور على اإلنـاث يف بعـض       املواليد  العادات االجتماعية السابق ذكرها باإلضافة إىل تفضيل        
حيــث تــشري الدراســات إىل أن هنــاك تفــضيال للمواليــد مــن اجلنــسني . املنـاطق وخاصــة الريفيــة 

ــاً وذ ــة بــني كــون املواليــد مــن نفــس اجلــنس واالســتمرار يف     كــوراً وإناث أن هنــاك عالقــة طردي
األسـر الـيت    إىل  إال أن الـضغوط املوجهـة       . اإلجناب لدى األسر اليت لديها ذكور أو إنـاث فقـط          

 .على لالستمرار يف عملية اإلجنابلديها إناث فقط أ
شــيوعا ممــا ســبق إال أن اســتخدام هــذه يعتــرب اســتخدام وســائل تنظــيم األســرة أكثــر و - ١٩١

مـن هـذا التقريـر نـسبة النـساء      ) ٣٢( ويـبني اجلـدول      .الوسائل حمصور يف األغلـب عنـد النـساء        
حيـث يبـدو بـشكل     . اللوايت يستخدمن وسائل تنظيم األسرة حـسب الفئـات العمريـة املختلفـة            

تبلـغ نـسبة النـساء    حيـث   ) ٤٤-٤٠(واضح أن النسبة تتزايد لتصل ذروـا عنـد الفئـة العمريـة              
 ).٪٦٥,٦(اللوايت يستخدمن هذه الوسائل 
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 )٣٢ (اجلدول  
 حـسب   التوزيع النسيب للـسيدات املتزوجـات حاليـا ويـستخدمن وسـائل تنظـيم األسـرة                 

 ٢٠٠٢الفئات العمرية املختلفة لعام 
 

  النساء اللوايت يستخدمن وسائل تنظيم األسرة٪ الفئة العمرية

٢١,٣ ١٩ - ١٥٪ 
٤٢,٢ ٢٤ - ٢٠٪ 
٥٤ ٢٩ - ٢٥٪ 
٦٠,١ ٣٤ - ٣٠٪ 
٦٣,٩ ٣٩ - ٣٥٪ 
٦٥,٦ ٤٤ - ٤٠٪ 
٤٧,٥ ٤٩ - ٤٥٪ 

 
 .٢٠٠٢مسح السكان والصحة األسرية يف األردن ) ٢٠٠٣(دائرة اإلحصاءات العامة  :املصدر 
  

 أن الغالبيــة مــن النــساء يفــضلن  ٢٠٠٢ويــربز مــن خــالل اإلحــصاءات املتــوفرة لعــام   - ١٩٢
ــة الوســائل ا ــة  ) ٪٣٨,٦(حلديث ــى الوســائل التقليدي ــساء   ). ٪١٧,٢(عل ــربز تفــضيل الن كمــا ي

ويــبني ). ٪٧,٥(يليــه احلبــوب ) ٪٢٣,٦( الوســائل احلديثــة األخــرى علــىالســتخدام اللولــب 
كما يـربز أيـضا مـن خـالل         ) ٢٠٠٢(الوسائل األكثر شيوعا ونسبتها لعام      ) ٣٣(اجلدول رقم   

ازل أو الوســائل األخــرى الــيت يــستخدمها الرجــل لتنظــيم الدراســات املتــوفرة أن اســتخدام العــ
 .األسرة قليلة االستخدام

 
 )٣٣ (اجلدول  

التوزيــع النــسيب للــسيدات املتزوجــات حاليــا حــسب وســيلة منــع احلمــل املـــستعملة            
 ٢٠٠٢ لعام

 
  النساء املستخدمات٪ الوسيلة املستخدمة

 ٪٢,٩ التعقيم األنثوي
 ٪٢٣,٦ اللولب
 ٪٧,٥ احلبوب

 ٪٠,٩ احلقن باألبر
 صفر الغرسات

 ٪٠,٣ الرغوة اهلالم



CEDAW/C/JOR/3-4
 

96 06-26299 
 

  النساء املستخدمات٪ الوسيلة املستخدمة

 ٪٣,٤ الواقي الذكري
 ٪٥,٢ االمتناع الدوري

 ٪٩,٣ االنسحاب
 ٪٢,٦ انقطاع الطمث اإلرضاعي

 ٪٠,١ وسائل تقليدية أخرى
 
 .٢٠٠٢مسح السكان والصحة األسرية يف األردن ) ٢٠٠٣(دائرة اإلحصاءات العامة  :املصدر 
 

وقد قامـت إحـدى الباحثـات مـؤخرا بإعـداد دراسـة للتعـرف علـى توجهـات النـساء                      - ١٩٣
ــساء        ــة لتنظــيم األســرة، حيــث أوضــحت الدراســة أن الن اخلاصــة باســتخدام الوســائل التقليدي
يفضلن استخدام الوسائل التقليدية بسبب التـأثريات اجلانبيـة واألعـراض الـصحية باإلضـافة إىل                

ــة، وبــسبب املعلومــات املغلوطــة الــيت تــصلهن  االفتقــار إىل املعلومــات الكا كمــا أوضــحت . في
الدراسة أن نساء العينة مل يتمكن من احلـصول علـى املعلومـات الوافيـة حـول آليـات اسـتخدام             
وسائل تنظيم األسرة، سواء احلديثة أو التقليدية من العاملني يف املراكـز الـصحية، ممـا يـشري إىل               

راكز الرعاية على آليات نشر الوعي حول وسـائل تنظـيم           ضرورة تأهيل وتدريب العاملني يف م     
وممـا يـسترعي االهتمـام املؤشـرات الـيت وفرـا الدراسـة حـول توجهـات األزواج مـن                     . األسرة

ــتخدام زوجــان         ــضلون اس ــة إىل أن األزواج يف ــشري الدراس ــث ت ــرة، حي ــيم األس ــائل تنظ وس
 .ضون استخدام الواقي الذكريللوسائل التقليدية حرصا على سالمة الزوجة إال أم يرف

إىل ارتبــاط نــسبة اســتخدام وســائل تنظــيم األســرة  أمــا بيانــات وزارة الــصحة فتــشري   - ١٩٤
 حيـث تـشري النـسب إىل أنـه     ،)٣٤(احلديثة باملستوى التعليمي للمرأة كمـا يـبني اجلـدول رقـم       

 .مع ارتفاع املستوى التعليمي تزداد نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة
 )٣٤ (جلدولا  

 ٢٠٠٢نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة احلديثة حسب املستوى التعليمي لعام   
 نسبة النساء اللوايت يستخدمن وسائل تنظيم األسرة احلديثة املستوى التعليمي

 ٪٤٠,٦ غري متعلمة
 ٪٤٦,٧ ابتدائي 
 ٪٥٣,٥ إعدادي
 ٪٥٨,٩ ثانوي

 ٪٦٠,٣ أعلى من ثانوي
 
 .٢٠٠٢مسح السكان والصحة األسرية يف األردن ) ٢٠٠٣(ة اإلحصاءات العامة دائر :املصدر 
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وتــربز األرقــام والنــسب املبينــة أعــاله أن النــساء هــن الفئــة األكثــر اســتخداما لوســائل  - ١٩٥
وبنـاء  . تنظيم األسـرة باإلضـافة إىل ضـعف اسـتخدام هـذه الوسـائل يف الفئـات العمريـة الـشابة                    

 للسكان برامج خاصة تستهدف الشباب والشابات من الفئة العمريـة           عليه يقدم الس األعلى   
مـن أهـم هـذه      و. لزيادة وعيهم بالوسائل املستخدمة وضرورة التخطيط للمـستقبل       ) ٢٥-١٥(

 وبرنـامج اإلعـالم واالتـصال الـوطين للـشباب           ،الربامج مشروع الشباب وأمناط احليـاة الـصحية       
ــي   ــة والتخط ــصحة اإلجنابي ــستخدم .ط للمــستقبلاألردين اخلــاص بال ــربامج   وت الوســائل هــذه ال

كمـا تقـوم    . املتنوعة إليصال الرسائل ومنها اإلنترنت، واملسابقات بالتعاون مع القطاع اخلاص         
املنظمات غري احلكومية بالتوجه إىل قطاع الشباب يف أماكن تواجدهم كاجلامعـات واملـدارس              

ليكونـوا بـدورهم    معهـم وتدريبـهم   ومراكز معسكرات الـشباب لتثقـيفهم وتوعيتـهم والتعـاون         
 .مثقفني ألقرام

جلنــة الــسيداو الــواردة يف املالحظــات والتوصــيات     أمــا بالنــسبة إىل تــساؤالت    - ١٩٦
ــالقوانني الــيت  ) ٤٣، ٤٢(رقــم  اخلتاميــة حــول تقريــري األردن األويل والثــاين  واخلاصــة ب

تعـديالت قانونيـة   م أيـة   تـت  فمـن اجلـدير بالـذكر أنـه مل    ،تسمح بإجراء اإلجهاض بشكل آمن   
حــول اإلجهــاض إذ تعتــرب عمليــة اإلجهــاض ممنوعــة ضــمن القــانون إال يف حــال تــوفر شــروط   

 أو تعرضها للموت وبإمجاع جلنة مـن        ة احلامل  دد صح  وحتديدا األسباب الطبية اليت قد    معينة  
 وال توجــد إحــصائيات رمسيــة تــبني نــسبة اســتخدام عمليــة اإلجهــاض بــشكل عــام . املختــصني

 .واإلجهاض غري اآلمن
ــة    - ١٩٧ ــة العمري ــالرغم مــن ضــعف  )ســن األمــل + (٤٥وفيمــا يتعلــق بالنــساء مــن الفئ ، وب

أنــه بــرز مــؤخرا اهتمــام مــن اجلهــات املختلفــة باحتياجــات الدراســات اخلاصــة ــذه الفئــة، إال 
دى فمن جهة مت إجراء دراستني نوعيتني حـول سـن األمـل ومـ          . النساء يف هذه املرحلة العمرية    

معرفة النساء به واإلجراءات املختلفة الـيت يتخـذا لتخطيـه، ومـن جهـة أخـرى قامـت األردن                    
املعلومـات  وتفيـد   .  لبحث هذا املوضـوع بـشكل مكثـف        ٢٠٠٤باستضافة مؤمتر دويل يف عام      

الفسيولوجية اخلاصة ـذه املرحلـة العمريـة        املتوفرة بأن النساء بشكل عام على وعي بالتغريات         
إال أن معظم النساء يف عينة الدراسة، اليت أجرـا منظمـة    . وقع العوارض املتعلقة ا   من حيث ت  

 يعتقدن بأن هذه املرحلة جزء طبيعي وال داعي ملراجعـة األطبـاء إال يف احلـاالت                 غري حكومية، 
بينما تشري الدراسـة الثانيـة والـيت أجرـا مجعيـة غـري حكوميـة أن                  .اليت تستوجب هذه املراجعة   

ــهن       معظــم  ــات االستعاضــة لتحــسني حالت ــضرورة اســتخدام هرمون ــى وعــي ب ــة عل ــراد العين أف
 أن معلومــات النــساء، بــشكل عــام، حــول هــشاشة  هــذا وتــشري الدراســة األوىل إىل. الــصحية

العظام وأسباا وطبيعتها ضعيفة وإن كانـت معرفـة النـساء اللـوايت يعـشن يف املنـاطق احلـضرية                    
أن الغالبيـة العظمـى   إىل وأخريا تشري الدراسـة ذاـا   . ليب املعاجلةأكرب حول كيفية الوقاية وأسا 
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من النساء اللوايت أجريت الدراسة معهن مل يقمن بأي فحـص دوري للكـشف املبكـر عـن أي               
 ).عنق الرحم والثدي(من أنواع السرطان 

ــا يف     - ١٩٨  ومــن اجلــدير بالــذكر أن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة قــد أفــردت باب
 للمــرأة ضــمن حمــور األمــن البــشري واالجتمــاعي خــاص برعايــة النــساء  االســتراتيجية الوطنيــة

إعـداد  العمـل علـى     كـذلك   املسنات والعمل مع اجلهات املعنية على تلبية احتياجان الصحية و         
.  كافــةالفئــة العمريــة يف اــاالت هلــذه دراســات خاصــة للتعــرف علــى االحتياجــات اخلاصــة   

منـها مـا هـو خـاص     دور لرعايـة املـسنني   ) ٩(ارة التنمية االجتماعية إىل توفر وتشري مصادر وز 
وممـا ال شـك فيـه فـإن التعـرف علـى احتياجـات         . الثالمثائة نزيل ونزيلة  بالنساء ختدم ما يقارب     

 .هذه الفئة وتوفري اخلدمات والرعاية داخل املرتل هلا أمر ال بد من السعي إليه
 
للمــرأة اخلــدمات املناســبة فيمــا يتعلــق باحلمــل والــوالدة   األطــراف تكفــل الــدول ٢/ ١٢

 وتوفر هلا اخلدمات اانية عند االقتـضاء، وكـذلك التغذيـة الكافيـة              الوالدة،وفترة ما بعد    
 . والرضاعةاحلملأثناء 
تقدم خدمات الصحة اإلجنابية والرعايـة أثنـاء وبعـد احلمـل ضـمن شـبكة مـن مراكـز                      - ١٩٩

مركـزاً  ) ٥٣(وقد بلغ عدد مراكز الرعاية الـصحية الـشاملة    . لية والفرعية الرعاية الشاملة واألو  
ــة    ،)٢٠٠٤(يف عــام  ــغ عــدد املراكــز الــصحية األولي ــع أرجــاء  ) ٣٤٩( كمــا بل مركــزاً يف مجي

) ٢٦٠(مركزاً، وعيـادات األسـنان   ) ٢٥١(اململكة، يف حني بلغ عدد املراكز الصحية الفرعية       
يه بالزيـادة امللحوظـة يف عـدد مراكـز رعايـة األمومـة والطفـل مـن         وجيدر التنو  .عيادة للعام ذاته  

كمـا يـشار إىل سـعي وزارة        ). ٢٠٠٤(مركزاً عـام    ) ٣٦٥(إىل  ) ١٩٩٦(مركزاً عام   ) ٣٠٨(
الــصحة، وضــمن منــهاجها احلــديث يف حتديــد املعــايري اخلاصــة باســتحداث املراكــز بنــاء علــى    

ولة املواصـالت وتوفرهـا، إىل التوسـع يف    الكثافة السكانية، البعد عن أقرب مركز صـحي، سـه     
املناطق الريفية والنائية وبالتايل احلد من العوامل اليت تؤثر على قدرة املرأة يف الوصول إىل هـذه                 

 ).كاملواصالت والبعد اجلغرايف(املراكز 
وقــد بــدأت وزارة الــصحة يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة بالعمــل علــى تطــوير مراكــز     - ٢٠٠

وليــة يف األردن مــن خــالل مــشروع يعمــل علــى حتــسني مــستوى خــدمات الرعايــة  الــصحة األ
هـذا  . الصحية من خالل األساليب اإلدارية والتدريبية وحتسني املرافق وتأهيـل الكـوادر العاملـة         

وقــد مت بالفعــل . باإلضــافة إىل إدخــال بــرامج لتحــسني جــودة الرعايــة الــصحية وحتــسني األداء 
 .مركزا صحيا أوليا) ٢٦٥(ضمن هذه الربامج حتديث 

ــاملني يف         - ٢٠١ ــصحية للع ــدم اخلــدمات ال ــا يق ــا هام ــة رديف ــة امللكي ــرب اخلــدمات الطبي وتعت
املؤسسة العسكرية والذين يعيلوم، حيث تغطي برامج اخلدمات الطيبة امللكية أكرب عـدد مـن        
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تغطـي اململكـة   املستفيدين على مستوى القطاعات املختلفة من خالل مستشفياا العـشرة الـيت     
وتقدم اخلدمات الطبيـة امللكيـة اخلـدمات اخلاصـة بالـصحة اإلجنابيـة والرعايـة                . األردنية اهلامشية 

 .اخلاصة باألمومة والطفولة وعيادات االختصاص
أما القطاع الثالث الذي يقدم خدمات صحية يف األردن فهو وكالة الغـوث لالجـئني             - ٢٠٢

ــروا (الفلــسطينيني ــة ) ١٧٤٠٠٠٠(مــن ) ٪٦٣,٨( خــدماا الــيت تــشمل) األون الجــئ والجئ
إال أنه مـن اجلـدير بالـذكر أن نـسبة الالجـئني الفلـسطينيني               . فلسطينيني مسجلني لدى األونروا   

كمــا أن الغالبيــة مــن الالجــئني ) ٪١٨(الــذين يعيــشون يف املخيمــات داخــل األردن قــد بلغــت 
ألردنيــة ويتمتعــون بكافــة حقــوق     املــسجلني لــدى األونــروا حيملــون اجلنــسية ا    الفلــسطينيني

 داخـــل وخـــارج املخيمـــات وواجبـــات املواطنـــة األردنيـــة وعليـــه فـــإن الالجـــئني الفلـــسطينيني
يستطيعون احلصول من خالل غطاء التأمني الصحي على اخلدمات الصحية املقدمة مـن وزارة              

 احلكوميــة الــصحة، واخلــدمات الطبيــة امللكيــة باإلضــافة إىل تلــك الــيت تقــدمها املنظمــات غــري  
مركـزا  ) ٢٣(وتقدم مراكز األونـروا للرعايـة الـصحية األوليـة البـالغ عـددها               . والقطاع اخلاص 

ختــدم التجمعــات الفلــسطينية خــارج وداخــل املخيمــات، عــدة خــدمات مــن ضــمنها عيــادات   
كمـا أن نـسبة متثيـل النـساء     . األسنان ووحدات تنظـيم األسـرة واألمومـة واملختـربات واألشـعة           

عاملني يف هذه املراكز ال يعكس مـشاركة فاعلـة للمـرأة يف اـال               ) ٩٠٢(من أصل   العامالت  
 ).٣٥(الصحي كما يوضح اجلدول 

 
 )٣٥(دول اجل  

 نسبة النساء العامالت يف اال الصحي ضمن املراكز اليت تشرف عليها وكالة الغوث  
 

 نسبة النساء االختصاص

 ٪١٠,٥ أخصائيني
 ٪٩,١ سنانأطبيب 

 صفر ديلصي
 ٪٢٧,٣ مساعد صيديل

 ٪٣٦,١ فين خمترب
 ٪١٠,٤ مسؤول طيب

 
 .UNRWA (2004), Annual Report of the Department of Health 2003 :املصدر 

 
وبالنــسبة لإلحــصاءات احليويــة فــإن املؤشــرات الــصحية املتــوفرة تــشري إىل أن معــدل     - ٢٠٣

ــدول   وفيــات األطفــال الرضــع لالجــئني الفلــسطينيني يف   ــة بــبعض ال  األردن يعتــرب متــدن مقارن
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طفــل حــي وفقــا إلحــصاءات عــام ) ١٠٠٠(لكــل ) ٢٢,٥(املــضيفة اــاورة حيــث يــصل إىل 
أعلــى قلــيال منــه لــدى اإلنــاث   ) ٢٣,٦(إال أن معــدل وفيــات الرضــع عنــد الــذكور   . ٢٠٠٣

ر أمــا بالنــسبة إىل وفيــات األطفــال دون الــثالث ســنوات فبــالرغم مــن عــدم تــوف         ). ٢٠,٨(
إىل كــل ) ٢٥,١ (املعــدالت مفــصلة حــسب اجلــنس إال أــا تبقــى متدنيــة حيــث يبلــغ املعــدل  

 .مولود حي) ١٠٠٠(

علــى صــعيد آخــر، فــإن إحــصاءات وكالــة الغــوث الدوليــة تــشري إىل أن نــسبة النــساء  - ٢٠٤
 بينمـا  ٢٠٠٣يف عـام  ) ٪٨٦,٩(الاليت قمن بأربع زيارات على األقـل قبـل الـوالدة قـد بلغـت           

مـن جممـوع الـوالدات للعـام     ) ٪٩٩,٣(نـسبة الـوالدة الـيت يـشرف عليهـا اختـصاصيون             بلغت  
) ١٠٠٠٠٠(أمـا بالنـسبة لوفيـات األمهـات لكـل           . ولـدن يف املستـشفى    ) ٪٩٨,٣(ذاته منهن   

حـاالت يف  ) ٤( منـها   ٢٠٠٣ حالـة وفـاة يف كـل الـدول املـضيفة عـام               ١٦والدة فقد سجلت    
يف كل املناطق الـيت ختـدمها وكالـة         ) ٢١,٨(هات قد بلغ    األردن مما يعين أن معدل وفيات األم      

وبلغـت نـسبة النـساء      ). ٪٣٢,١ (١٩٩٩هذا وبلغت نسبة األنيميا عنـد النـساء لعـام           . الغوث
وفيمــا يتعلــق بنــسبة النــساء اللــوايت  . ٢٠٠٣لعــام ) ٪٩٩,٣(احلاصــالت علــى تطعــيم الكــزاز  

 .٢٠٠٣لعام ) ٪٨٩,٩(تلقني الرعاية بعد الوالدة فقد بلغت 

ــالالجئني      - ٢٠٥ ــذكر أن هنــاك فروقــات بــسيطة يف اإلحــصاءات اخلاصــة ب ومــن اجلــدير بال
) ٠,١(فعلى سبيل املثال يـنخفض معـدل اخلـصوبة مبقـدار          . وتلك اخلاصة باململكة بشكل عام    

 عــن تلــك اإلحــصاءات    ٢٠٠٣لعــام  ) ٣,٦(يف اإلحــصاءات اخلاصــة بــالالجئني ليــصل إىل    
سـن الـزواج عنـد اإلنـاث يف وسـط الالجـئني منخفـضا حيـث بلـغ                   كمـا يعتـرب معـدل       . الوطنية

كمـا ترتفـع   . للعام ذاتـه ) ٢٥,٩( بينما بلغ على املستوى الوطين       ٢٠٠٠سنة يف عام    ) ٢٠,٣(
سـنة  ) ١٨( اللوايت يتـزوجن حتـت الـسن القـانوين     نسبة اإلناث من وسط الالجئني الفلسطينيني 

 ).٪٢٥,١(لتبلغ 

ت الصحية املقدمة يف اململكة األردنيـة اهلامشيـة تعتـرب منتـشرة             وبشكل عام فإن اخلدما    - ٢٠٦
 كـم مـن   ٣ من السكان يسكنون يف حميط ٪٩٠إذ تشري اإلحصاءات إىل أن      . وسهلة الوصول 

أيـضا تـستفيد الغالبيـة العظمـى مـن الفقـراء غـري القـادرين علـى            . مركز يقدم اخلدمات الصحية   
حي الشامل حيث مت مشول مليون من املـواطنني الفقـراء   املتطلبات املالية للعالج من التأمني الص  

تاحــت مبوجبــه الفرصــة لغــري األردنــيني أوقــد أصــدرت وزارة الــصحة نظامــا جديــدا . بالتــأمني
وتـوفر وزارة الـصحة   . للحصول على بطاقة املعاجلة حيث يـتم معاملتـهم كالقـادرين األردنـيني     

ــسبة العــاملني يف اــاالت الــص    ــبني اجلــدول رقــم   البيانــات اخلاصــة بن ــسكان كمــا ي حية إىل ال
 .عدد املراكز اليت تقدم خدمات صحية للسكان) ٣٧(ويبني اجلدول رقم ). ٣٦(
 



CEDAW/C/JOR/3-4  
 

06-26299 101 
 

 )٣٦( اجلدول  
 ٢٠٠٤فرد لعام ) ١٠٠٠٠(معدل الكوادر البشرية لكل   

 ٢٠٠٢ االختصاص

 ٢٢,٤ ١٠٠٠٠/ معدل األطباء
 ٧,٣ ١٠٠٠٠/ معدل أطباء األسنان

 ١٧,٥ ١٠٠٠٠/ رضة قانونيةمم/ معدل ممرض
 ١٢,٦ ١٠٠٠٠/ معدل صيديل

 
 .٢٠٠٤التقرير اإلحصائي السنوي ) ٢٠٠٥ (الصحة وزارة  

  
 )٣٧ (اجلدول  

 عدد املراكز املتوفرة واليت توفر خدمات صحية للسكانتطور   
 ٢٠٠٤ ١٩٩٧ نوع املركز

 ٢٥١ ٢٧٤ مراكز الصحة الفرعية
 ٣٦٥ ٣١٦ ةمراكز رعاية األمومة والطفول

 ٢٦٠ ٢٠٣ عيادات طب األسنان
 ٣٤٩ ٣٢٦ مراكز الرعاية األولية

 
 .٢٠٠٤التقرير اإلحصائي السنوي ، )٢٠٠٥ (الصحة وزارة :املصدر 
  

 ٢٠٠٤لــسنة ) ٥٧(ومــن اجلــدير بالــذكر أن نظــام الفحــص الطــيب قبــل الــزواج رقــم  - ٢٠٧
 قـد ألـزم الـراغبني يف    ٢٠٠٢سنة ل) ٥٤(الذي صدر مبوجب قانون الصحة العامة املؤقت رقم     

الــزواج إجــراء الفحــص الطــيب الــالزم قبــل الــزواج وال جيــوز إجــراء عقــد الــزواج قبــل إجــراء    
 :منه) ٤(حيث يشري يف املادة . الفحص

يتوجـب علــى طــريف عقــد الــزواج، قبـل توثيــق العقــد، إجــراء الفحــص الطــيب    - أ” 
 لدى أي من املراكز الطبية املعتمدة

ني نتيجــة الفحــص الطــيب أن كــال طــريف العقــد حيمــالن الــسمة اجلينيــة    إذا تــب - ب 
متـام الـزواج علـى النـسل        إشـعارمها مبخـاطر     إللثالسيميا فعلى املركز الذي أصدر التقرير الطـيب         

واحلصول على توقيعهما بتسلم هذا اإلشعار على أن يتـضمن التقريـر نتيجـة الفحـص املخـربي       
 .“واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه
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إال أن نتــائج الفحــص ال تــؤثر علــى العقــد ولكــن يــتم حتويــل طــريف العقــد إىل مركــز   - ٢٠٨
لالستشارة والنصح حول عواقب ونتائج هذا الزواج على األطفـال إذا كانـت نتيجـة الفحـص           

وقـد  . كما أقرت وزارة الصحة الفحـص اـاين للـسكري للمـرأة احلامـل             . الطيب توصي بذلك  
ن مـع مؤسـسات دوليـة بعقـد ورشـات تثقيفيـة للقـضاة الـشرعيني                 قامت وزارة الصحة بالتعـاو    

 .واملأذونني الشرعيني ورجال الدين املسيحي للتوعية بالقانون

أما مشاركة املرأة يف قطاع اخلدمات الصحية، فتنص القوانني علـى عـدم التمييـز بـني                  - ٢٠٩
تماعيـة الـسائدة تعـزز مـن        إال أن املفـاهيم االج    . املرأة والرجل يف اختيار التخصـصات املختلفـة       
نـسب مـشاركة املـرأة    ) ٣٨(ويبني اجلدول رقم . مسامهة املرأة يف بعض القطاعات دون غريها 
 .يف هذه التخصصات املرتبطة بالقطاع الصحي

 
 )٣٨ (اجلدول  

 )٢٠٠٢(النساء املسجالت يف النقابات املهنية الصحية لعام   
 

 نسبة النساء املسجالت النقابة

 ٪١٤,٦ ءاألطبا
 ٪٢٩,٩ أطباء األسنان

 ٪٦٣ املمرضون
 ٪٤٥ الصيادلة

 
 .تقرير أوضاع املرأة األردنية) ٢٠٠٤(صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة  :املصدر 
  

  عشرةالثالثة املادة  
 للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف اـاالت              املناسـبة  الدول األطراف مجيع التدابري      تتخذ

ــاة االقتــصادية األخــرى لل  الــيت تكفــل هلــا، علــى أســاس تــساوي الرجــل    واالجتماعيــةحي
 :واملرأة، احلقوق نفسها وال سيما

 احلق يف االستحقاقات األسرية) أ/ (١٣
مــن هــذا التقريــر فقــد أعطــى قــانون   ) ١٥٨، ١٥٥، ١٣٥(كمــا ذكــر يف الفقــرات   - ٢١٠

ــأمني الــصحي للمــرأة ذات احلقــوق املعطــاة ل    ــالعالوات   العمــل ونظــام الت ــق ب لرجــل فيمــا يتعل
أما نظام اخلدمة املدنية فقد اشترط الستحقاق املوظفة للعالوة العائليـة أن            . والتأمينات الصحية 
 أو ال يعمــل لــدى إحــدى الــدوائر احلكوميــة أو لــدى أي جهــة أخــرى   يــايكــون زوجهــا متوف

 . وبني الرجل يف العالوات األخرىومساوياً بينها
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ت األسرية األخرى كاإلعفاءات الضريبية، وبنـاء علـى توصـية اللجنـة             أما االستحقاقا  - ٢١١
لـسنة  ) ٢٥(الوطنية األردنية لشؤون املرأة، فقـد مت تـضمني تعـديل قـانون ضـريبة الـدخل رقـم                    

 : أحكاما تساوي بني الرجل واملرأة يف اإلعفاءات الضريبية وهي٢٠٠١
) ٥٠٠(ائهـا الشخـصي مـن       مساواة املرأة املتزوجة بالرجل وذلـك بزيـادة إعف         )أ( 
 دينار) ١٠٠٠(دينار إىل 
إعطــاء الزوجــة املكلفــة احلــق باإلعفــاءات املنــصوص عليهــا يف قــانون ضــريبة    )ب( 

الدخل بعد أن كان هذا احلق حمصورا بالزوج املكلف، مـع جـواز مـنح هـذه اإلعفـاءات كليـا                     
 الحسب مقتضى احل) بني الزوج املكلف وزوجته املكلفة(أو جزئيا لآلخر 

 :إعطاء الزوجة املكلفة احلق باإلعفاءات التالية كليا أو جزئيا )ت( 
ــة       - ١  ــة علــى دراســتها أو إعال ــاءات املترتب ــق ــا واإلعف ــاء الشخــصي املتعل اإلعف

ودراسة أوالدها وغريهم من األشخاص الذين تكون إعالتهم مـن مـسؤوليتها            
 .وكذلك نفقات وإعالة والديها إذا تولت إعالتهما

اإلعفــاءات املتعلقــة بدخلــها مــن الوظيفــة أو االســتخدام وكــذلك اإلعفــاءات  - ٢ 
املتعلقة ببدل إجيار بيت السكن وفوائد قـرض بيـت الـسكن ونفقـات املعاجلـة                
الطبيــة إذا ثبــت أــا مــسؤولة فعــال عمــا مت دفعــه مــن النفقــات املتعلقــة ــذه     

 .اإلعفاءات
أن نسبة النـساء اللـوايت يرأسـن أسـراً يف األردن            تشري اإلحصاءات احلديثة املتوفرة إىل       - ٢١٢

، وتؤكد هذه الدراسات أن رئاسة املرأة لألسرة ال تعين بالضرورة أن تكـون              )٪١٣,٥(بلغت  
بيانـات حـول الفقـر واألسـر الـيت ترأسـها املـرأة             ) ٣٩(ويـوفر اجلـدول     . هذه األسـر أكثـر فقـرا      

ــرأس األســ       ــة ل ــة الزوجي ــع الرجــل وحــسب احلال ــة م ــساء    . رةباملقارن ــا أن الن ــربز جلي ــث ي حي
. املنفصالت اللـوايت يرأسـن أسـرهن أكثـر اموعـات تـضررا بـني النـساء اللـوايت يرأسـن أسـراً                      

ومن الواضح أن احلالة االجتماعية للمرأة اليت ترأس أسرة ومستوى تعليمها والعمل عوامل هلـا               
اللجنـة الوطنيـة األردنيـة    مـن هنـا أفـردت       . دالالت على مستوى الفقر الذي تعاين منـه األسـرة         

لشؤون املرأة، من خـالل اسـتراتيجيتها احملدثـة بنـدا خاصـا لتحـسني الظـروف املعيـشية للنـساء                     
بـد   وال. الاليت يرأسن األسر ولتسهيل اإلجراءات والتشريعات ملساعدن على مواجهـة احليـاة           

ة حتليـل أساسـية،   هنا من اإلشارة إىل بالغ رئيس الـوزراء الـذي طالـب باعتمـاد الفـرد كوحـد                 
ــساء        ــة الن ــة لفئ ــسري اإلجــراءات احلكومي ــر وتي ــد إجــراء مــسوحات الفق إضــافة إىل األســرة عن

 .املهجورات
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 )٣٩(اجلدول   
 نسبة النساء اللوايت يرأسن أسراً حسب احلالة الزوجية ونسبة الفقر مقارنة بالرجال  

 
ــرئيس   ــة لـ ــة الزوجيـ احلالـ

 األسرة
نسبة النساء اللوايت   

 )٪(راً يرأسن أس

نسبة الفقر بني األسـر     
الــــيت ترأســــها نــــساء 

)٪( 
نــسبة الرجــال الــذين   

 )٪(يرأسون أسراً 

نسبة الفقر بني األسـر     
ــيت يرأســها الرجــال    ال

)٪( 

 ١٦,٩ ١,٥ ١٥,٦ ٧٦,٢ أرملة/أرمل
 ١٤ ٩٧,٦ ١٤,٦ ١٦,٩ متزوجة/متزوج
 ٤٠,٢ ٠,١ ١٩,٦ ٣,٦ مطلقة/مطلق

ــزوج  ــسبق أن تــــ / مل يــــ
 ١٥,٣ ٠,٨ ١,٨ ٢,٩ تزوجت
 ٢٦,٧ صفر ٣٧,٩ ٠,٤ منفصلة/منفصل

 
 .تقييم الفقر يف األردن) ٢٠٠٤(وزارة التخطيط والبنك الدويل  :املصدر 
  

ويتوىل صندوق املعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية االجتماعية مهمة تقـدمي املعونـات              - ٢١٣
 خاص، حيـث تـنص أنظمـة الـصندوق          النقدية لألسر الفقرية، واألسر اليت ترأسها امرأة بشكل       

وتـشري اإلحـصاءات    . على متييز إجيايب للمرأة يف تسهيل املعونات هلا كما ذكـر التقريـر الـسابق              
من إمجـايل   ) ٪٥٥(املتوفرة من صندوق املعونة الوطنية أن نسبة األسر اليت ترأسها امرأة بلغت             

) ٧٥١(ملهنيـة الـيت منحـت للنـساء     األسر اليت تتقاضى معونة متكررة بينما بلغ عـدد املـشاريع ا    
 . مشروعا

 
 يف احلصول على القـروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن                  احلق) ب/ (١٣

 .املايلأشكال االئتمان 

يتساوى الذكور واإلناث يف احلقوق مبا يتعلق باحلصول علـى قـروض مـن البنـوك إذا                  - ٢١٤
داده، وال توجـد أيـة اشـتراطات خاصـة     كان قـادرا أو كانـت قـادرة علـى ضـمان القـرض وسـ              

وقــد بــرز يف الــسنوات األخــرية توجــه املؤســسات املــصرفية لتــوفري القــروض بــضمان  . بالنــساء
الراتب مما أعطى جماال أكرب للنساء للحـصول علـى قـروض بنكيـة خاصـة إال أن فرصـة النـساء                      

إال أن  . قارنة بالرجـل  يف توفري الضمانات األخرى كامتالك العقارات واألراضي تعترب ضئيلة م         
هذه اإلجراءات قد ال تعود بالفائدة على النساء ذوات الدخل احملـدود أو اللـوايت ال تعملـن يف                   

ومن هنا برزت مبادرات بديلة من بعض املنظمات غري احلكوميـة واحلكوميـة الـيت               . مؤسسات
إحـدى الدراسـات    من جهة أخرى تشري     . تعين بتوفري القروض يف إطار حتقيق التنمية املستدامة       

) ٥٢٥,٧(تقـدم اإلنـاث بالطلـب       ”املتعلقة بالقروض الدراسـية يف مرحلـة التعلـيم اجلـامعي أن             
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عليهــا يف اجلامعــات الرمسيــة يف الوقــت ) ٢٦٦(يقتــرب مــن ضــعف متوســط حــصول الــذكور 
احلاصـالت علـى هـذه القـروض إىل أقـل مـن نـصف               ) ٥,٨(الذي يصل متوسط عـدد اإلنـاث        

 .“صلني عليها يف اجلامعات اخلاصةاحلا) ٥,٨(الذكور 

وتشرف وزارة التنمية االجتماعية على برناجمني اقراضـيني مهـا برنـامج األسـر املنتجـة                 - ٢١٥
يهــدف برنــامج األســر املنتجــة إىل رفــع مــستوى معيــشة . وبرنــامج مــشروع صــناديق االئتمــان

واالكتفاء الـذايت للمجتمعـات     األسرة واتمعات احمللية، وزيادة مسامهة األسر يف توفري الغذاء          
احمللية واالعتماد على اإلمكانيات والقدرات الذاتية للمجتمع واملسامهة يف زيادة فرص العمالـة             

وفقـا لدراسـة   ) ٪١٤(وتبلـغ نـسبة النـساء املـستفيدات مـن هـذا الربنـامج        . يف اتمعات احملليـة   
اعيــة أن عــدد املــشاريع املوجهــة  وتــشري املعلومــات املتــوفرة مــن وزارة التنميــة االجتم . حديثــة

ولكـن تنـدرج معظـم هـذه        ) ٢٠٠٤-٢٠٠١(مشروعا خـالل األعـوام      ) ١٣٧(للمرأة قد بلغ    
أمـا برنـامج صـناديق االئتمـان فيـسعى          . املشاريع يف أنشطة منسجمة واألدوار التقليديـة للمـرأة        

مــشكليت إىل حتقيــق جمموعــة مــن األهــداف االقتــصادية واالجتماعيــة تتمحــور حــول احلــد مــن 
الفقــر والبطالــة، وحتــسني مــستوى معيــشة املــواطنني يف اتمعــات املــستهدفة مــن خــالل دعــم   

وتبلـــغ نـــسبة النـــساء . إنـــشاء مـــشاريع إنتاجيـــة صـــغرية لفائـــدة األســـر ذات الـــدخل املتـــدين  
 .كما تفيد الدراسة املذكورة أنفامن جممل املشاركني ) ٪٢٧(املشاركات يف هذا الربنامج 

ك العديــد مــن املؤســسات احلكوميــة مثــل مؤســسة إدارة وتنميــة أمــوال األيتــام،  وهنــا - ٢١٦
وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة اإلقراض الزراعـي باإلضـافة إىل املنظمـات غـري احلكوميـة                

هــذا باإلضــافة إىل مؤســسات مت تأسيــسها  . الــيت تقــدم خــدمات إقراضــية للمــشاريع الــصغرية  
 .جتماعيحديثا حتت مظلة حزمة األمان اال

وتشري اإلحـصاءات املتـوفرة إىل أن نـسبة النـساء املـستفيدات مـن هـذه اخلـدمات قـد                      - ٢١٧
تزايدت حيث بلغت نسبة النساء املـستفيدات مـن جممـل املـستفيدين مـن القـروض الـصغرية يف           

ــسعينات   ــالرغم مــن أن  ). ٪١٢( إىل ٢٠٠١، بينمــا وصــلت يف عــام  )٪٥,٣(منتــصف الت وب
ــسبة تعتــرب    ــذه الن ــد أن مؤســسات       ه ضــئيلة مقارنــة بالرجــال إال أن الدراســات احلديثــة تؤك

اإلقراض اخلاصة باملرأة حتقق نسبة أعلـى يف الـسداد واملـشاركة يف مقابـل مؤسـسات اإلقـراض                 
) ١٠٢٠٠٠(فعلـى سـبيل املثـال قامـت مؤسـسة إقـراض املـرأة لـآلن بتوزيـع أكثـر مـن                     . العامة

مقترضة وكانت نـسبة الـسداد      ) ٣٦٠٠٠(كثر من   مليون دوالر أل  ) ٣٢(قرض بقيمة تتجاوز    
وقد يعزى السبب يف ضعف نسبة مشاركة املرأة يف برامج القـروض العامـة    ). ٪٩٩,٦(مبعدل  

إىل الـشروط الـصعبة املفروضـة للحـصول علـى القـروض             ) اليت ال تتوجه للنساء بشكل خاص     (



CEDAW/C/JOR/3-4
 

106 06-26299 
 

ل طبيعـة اتمـع األردين      كاحلاجة إىل كفيل، وهو شرط يصعب على املرأة توفريه حتديدا يف ظ           
 .وقدرة املرأة على الوصول إىل املوارد والعالقات

 
 يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعـاب الرياضـية ويف مجيـع جوانـب               احلق) ج/ (١٣

 .الثقافيةاحلياة 
تتمتــع اإلنــاث يف األردن كمــا الــذكور بــاحلق يف االشــتراك يف األنــشطة التروحييــة         - ٢١٨

وتـشرف املـدارس التابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم علـى األنـشطة الرياضـية                  . الرياضيةواأللعاب  
. مـن هـذا التقريـر   ) ١٣٣، ١٣٢(اليت متارس ضمن املدارس وقد مت ذكرها سـابقا يف الفقـرات             

كما يشرف الس األعلى للشباب علـى عـدد مـن األنديـة الـشبابية والـيت قـام مـؤخرا بتعـديل           
يث يتم زيادة تقدمي الدعم املايل لألندية يف حـال احتـواء اهليئـة العامـة                شروط وأسس دعمها حب   

وتشري نتـائج أحـدى الدراسـات احلديثـة إىل أن حمدوديـة             . واهليئة اإلدارية على العنصر النسوي    
القــدرة علــى احلركــة يف األمــاكن العامــة تــشكل عائقــا أمــام مــشاركة الــشابات يف األنــشطة      

اجتماعات عامـة أو اسـتخدام املؤسـسات اخلاصـة بقطـاع الـشباب              الثقافية املختلفة، كحضور    
ــشابات األردنيــات يفتقــدن أمــاكن      أو قــضاء الوقــت يف مقهــى انترنــت، كمــا تــشري إىل أن ال

. كاألمـاكن املخصـصة لأللعـاب الرياضـية    ) عدا عن البيـت والعائلـة    (جتمعات اجتماعية مقبولة    
لة سـواء يف اجلامعـات الرمسيـة أو اخلاصـة ضـعيف             كما أن متثيل اإلناث يف الفرق الرياضية املمث       
ــام الدراســي     ــغ يف الع ــذكور، إذ بل ــل ال ــاث   ٢٠٠٣/٢٠٠٤مقاب ــل اإلن ) ٢٥,٢( متوســط متثي

 .للعام ذاته) ١١٩,٦(بلغ متوسط متثيل الذكور  فيما

من جهة أخرى تـشري الدراسـة اخلاصـة بواقـع املـرأة يف التعلـيم العـايل إىل أن متوسـط                     - ٢١٩
ــذكو  ــدد الـ ــغ   عـ ــة بلـ ــة الطالبيـ ــثلني لألنديـ ــة و ) ٧٦,٦(ر املمـ ــات الرمسيـ يف ) ٨٩( يف اجلامعـ

يف ) ٤٥( يف اجلامعات الرمسيـة و    ) ١٨,٨(اجلامعات اخلاصة يف حني بلغ متوسط عدد اإلناث         
يف ) ٢٦,٢(بينمـــا بلـــغ متوســـط الـــذكور املمـــثلني يف اـــالس الطالبيـــة  . اجلامعـــات اخلاصـــة

ــة و  ــات الرمسي ــثالت يف      يف ) ١٧( اجلامع ــاث املم ــغ متوســط اإلن ــا بل ــات اخلاصــة، بينم اجلامع
 .يف اجلامعات اخلاصة) ٣,٣(يف اجلامعات الرمسية و ) ٥(االس الطالبية 

وعلى مستوى آخر وفيما يتعلق بـربامج تأهيـل النـساء الرتيـالت يف مراكـز اإلصـالح                   - ٢٢٠
ت وتأهيلـهن مبهـارات متعـددة       والتأهيل تشرف مديرية األمن العام على تدريب النـساء الرتيـال          

 .باإلضافة إىل جمموعة من األنشطة الثقافية وبرامج التأهيل االجتماعي والنفسي
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 املادة الرابعة عشر  
 اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة الريفيـة،           املشاكل تضع الدول األطراف يف اعتبارها       ١/ ١٤

صاديا ألسرا، مبا يف ذلك عملـها يف         أسباب البقاء اقت   تأمنيواألدوار اهلامة اليت تؤديها يف      
 وتتخذ مجيـع التـدابري املناسـبة لـضمان تطبيـق أحكـام هـذه            النقدية،قطاعات االقتصاد غري    

 . يف املناطق الريفيةاملرأةاالتفاقية على 
يعتــرب النــشاط االقتــصادي للمــرأة الريفيــة، كمــا هــو قــائم، متــدنيا حيــث تبلــغ نــسبة     - ٢٢١

ــساء النــشيطات اقتــصا   أمــا املــشتغالت يف القطــاع الزراعــي عــام     ). ٪٩,٦(ديا يف الريــف الن
إال أن هــذه . مــن جممــل املــشتغالت يف القطاعــات املختلفــة ) ٪٢,١( فبلغــت نــسبتهن ٢٠٠٣

النسبة، ويف إطار النشاط االقتصادي ضمن القطاع الزراعي، تبدو متوازنـة سـيما وأن القطـاع               
ــسبته  ٢٠٠٣الزراعــي شــكل يف عــام   ــا ن ــي    ) ٪٢,١( م ــاتج احملل ــة يف الن ــسامهة القطاعي مــن امل

 وتبلـغ نـسبة  ) ٪٣,٦(اإلمجايل، وأن نسبة النشطني اقتصاديا يف هـذا القطـاع تبلـغ بـشكل عـام       
ــذكور يف هــذا القطــاع   ــساء العــامالت يف هــذا    . )٪٣,٨(ال ــشمل هــذه اإلحــصاءات الن وال ت

ن اجلـدير بالـذكر أن      ومـ . القطاع بشكل غري رمسـي أو بغـري أجـر أو العـاملني حلـساب األسـرة                
). ٪٤(بعض الدراسات تشري إىل أن نـسبة مـشاركة املـرأة يف القطـاع الزراعـي هـي يف الواقـع             

مـن النـساء العـامالت يف القطـاع الزراعـي يعملـن بـأجر يف         ) ٪١٢(وتوضح الدراسـة ذاـا أن       
وترتفــع هــذه النــسب حــسب دراســة صــدرت حــديثا لتــشري إىل أن النــساء يــشكلن    . املــزارع

منـهن يعملـن بـدون أجـر، هـذا يف حـني       ) ٪٣٤(من القوى العاملـة يف الزراعـة إال أن     ) ٪٢٠(
 .من احليازات الزراعية وفقا لذات الدراسة) ٪٣(متلك النساء سوى  ال

وممــا جيــدر ذكــره أن وزارة الزراعــة قــد بــدأت إيــالء اهتمــام خــاص لــدور املــرأة يف      - ٢٢٢
دمات والتـدريب للمـرأة الريفيـة مـن خـالل وحـدة       القطاع الزراعي وخباصة يف جمال تـوفري اخلـ      

النــوع االجتمــاعي الــيت تنفــذ عــددا مــن املــشاريع مثــل تنويــع مــصادر الــدخل، إدارة املــصادر    
الزراعية يف الكرك والطفيلة، تطوير األراضي باملشاركة ومشروع زيادة دخل املـرأة الريفيـة يف               

 البطالـة بـشكل واضـح عنـد املـرأة الريفيـة لتـصل                أما فيما يتعلق بالبطالـة فتـربز       .املناطق الشرقية 
 يف مقابــل نــسبة املــتعطلني ٢٠٠٤عــام ) ٪٢١,٨(نــسبة املــتعطالت األردنيــات يف الريــف إىل  

، بينمـــا تبلـــغ نـــسبة املـــتعطالت اإلنـــاث يف احلـــضر )٪١٥,٢(الـــذكور يف الريـــف الـــيت تبلـــغ 
)١٥,٤٪.( 
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 للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف             تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة        ٢/ ١٤
املنــاطق الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة  

 :الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات) أ (١٤/٢
 يفــرد للمــرأة الريفيــة جــزء خــاص ــا يف خطــة التنميــة االقتــصادية  بــالرغم مــن أنــه مل - ٢٢٣

اليت أعـدا حكومـة اململكـة األردنيـة اهلامشيـة، إال أن اهتمامـا           ) ٢٠٠٣-١٩٩٩(واالجتماعية  
خاصا باملرأة الريفية بـرز يف كـل مـن األجـزاء املتعلقـة بتنميـة القطـاع الزراعـي وقطـاع التنميـة                        

ــة ــرأة  . احمللي ــة يف إعــداد هــذه اخلطــط مــن خــالل عــضويتها يف اللجــان     وقــد ســامهت امل الريفي
ــات          ــساء الريفي ــغ عــدد الن ــة، حيــث بل ــسامهة رمزي ــة، وإن كانــت هــذه امل ــذه الغاي ــشكلة هل امل

أمــا يف خطــة التنميــة   . املــشاركات يف اللجنــة اخلاصــة بقطــاع التنميــة احملليــة ســيدتان فقــط       
ــة  ــ) ٢٠٠٦-٢٠٠٤(االقتـــصادية االجتماعيـ ــة إىل  فتـــشري يف أهـ ــة بقطـــاع الزراعـ دافها اخلاصـ

تعزيز دور القطاع الزراعي يف التنمية الريفية واحلد مـن معـدالت الفقـر واهلجـرة مـن الريـف                    ”
أما على مستوى التنمية يف اتمعات احملليـة فتعمـد   . “إىل املدن وزيادة مسامهة املرأة يف التنمية   

أفـراد اتمـع احمللـي يف التخطـيط التنمـوي           املنظمات العاملـة يف هـذا احلقـل إىل إشـراك املـرأة و             
 .للمشاريع

 
نيـل تــسهيالت العنايــة الـصحية املالئمــة، مبــا يف ذلـك املعلومــات والنــصائح    ) ب (٢/ ١٤

 .واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة
بالرغم من انتشار املراكز واخلدمات الصحية لتشمل كافة أحناء اململكـة حيـث تتـوفر                - ٢٢٤

 كــل القــرى يعمــل فيهــا طبيــب وقابلــة بــدوام جزئــي، إال أنــه مــن الــصعب    مراكــز صــحية يف
احلصول على معلومات دقيقة حـول هـذه املراكـز ونوعيـة اخلـدمات الـيت تقـدمها باملقارنـة مـع           

وتعتــرب الرعايــة املبكــرة شــاملة يف األردن، حيــث تــشري  . املراكــز الــصحية يف املنــاطق احلــضرية 
من الـسيدات قـد تلقـني رعايـة مبكـرة مـن خمـتص             ) ٪٩٩( أن   اإلحصاءات األخرية املتوفرة إىل   

صحي أثناء محلـهن بطفلـهن األخـري خـالل اخلمـس سـنوات الـسابقة ملـسح الـسكان والـصحة                      
واالخــتالف بــني النــساء يف املنــاطق الريفيــة واملنــاطق احلــضرية مــن حيــث  . األســرية يف األردن

تلقـني رعايـة صـحية مـن خمـتص صـحي            الرعاية يكاد ال يذكر حيث بلغت نسبة النساء الـاليت           
ــب( ــة /ممرضــة/طبي ــة قانوني ــاطق احلــضرية  ) قابل ــسبة   ) ٪٩٩(يف املن ــا بلغــت الن يف ) ٪٩٧(بينم

 . ٢٠٠٢املناطق الريفية عام 
وتبني نتائج املسوحات احلديثـة أن الوضـع الـصحي للمـرأة الريفيـة قـد حتـسن بـشكل                     - ٢٢٥
 )٤٩-١٥(أة الريفيــة مــن الفئــة العمريــة فقــد اخنفــض معــدل اخلــصوبة الكلــي عنــد املــر. مطــرد
، يف املقابل اخنفض معدل اخلـصوبة عنـد املـرأة يف    ٢٠٠٢عام ) ٤,٢( إىل ١٩٩٧عام  ) ٥( من
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أمــا حجــم األســرة يف ). ٢٠٠٣(عــام ) ٣,٥( إىل ١٩٩٧عــام ) ٤,٢٢(املنــاطق احلــضرية مــن 
 ).٦,٢(ينما يبلغ حجمها يف الريف ب) ٥,٥(احلضر فيبلغ 

ني تبلغ نـسبة النـساء املتزوجـات يف األردن حـضرا وريفـا اللـوايت يـستعملن            هذا يف ح   - ٢٢٦
ــن وســائل تنظــيم األســرة      ــا م ــهن  )٪٥٥,٨(وســيلة م ــن بين ــستعملن وســائل  ) ٪٤١,٢(، م ي

وبــشكل عــام فــإن النــساء يف احلــضر أكثــر مــيال  . يــستعملن وســائل تقليديــة) ٪١٧(حديثــة و 
 .على التوايل) ٪٥٠,٥( و) ٪٥٧,٥(: الستعمال موانع احلمل من النساء يف الريف

 .االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي) ج (٢/ ١٤

ــضمان االجتمــاعي      - ٢٢٧ ال تتعــدى املؤســسات اخلاصــة بالقطــاع الزراعــي املــشتركة يف ال
مــن املنــشآت املــشتركة يف الــضمان االجتمــاعي، األمــر الــذي انعكــس علــى عــدد ) ٪١(نــسبة 

ــامال  ــساء الع ــضمان االجتمــاعي حيــث بلغــت     الن ــستفيدات مــن ال ت يف القطــاع الزراعــي وامل
 ).٨٣٠٨( من جمموع املؤمن عليهم يف هذا القطاع وعددهم ٢٠٠٢لعام ) ٪٩(نسبتهن 

احلصول على مجيع أنواع التدريب والتعليم الرمسي وغري الرمسي، مبا يف ذلك ) د (٢/ ١٤
 كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـى فوائـد مجيـع              ما يتصل منه مبحو األميـة الوظيفيـة، واحلـصول         

 .اخلدمات اتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقيق، زيادة كفايتها التقنية

وكمـا  . بشكل عام فـإن انتـشار املـدارس يف املنـاطق الريفيـة مـساو للمنـاطق احلـضرية                  - ٢٢٨
مــن إمجــايل عــدد  ) ٪٥٠(، تبلــغ نــسبة مــدارس الــذكور يف القــرى  )٣٦(يــشري اجلــدول رقــم  

مـن إمجـايل   ) ٪٤٢,٧(مدارس الذكور يف اململكة بينمـا تبلـغ نـسبة مـدارس اإلنـاث يف القـرى                
مـن إمجـايل   ) ٪٤٠(مدارس اإلناث يف اململكة، وتشكل املدارس املختلطة يف القـرى مـا نـسبته     

إال أن نسبة التحاق اإلناث يف التعلـيم األساسـي يف املنـاطق             . عدد املدارس املختلطة يف اململكة    
 ).٪٩١,٧(بينما تبلغ نسبة التحاق الذكور ) ٪٨٨,٨(ية ال تتعدى الريف

 
 )٤١( رقم اجلدول  

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ للعام الدراسي توزيع املدارس حسب اجلنس يف املدن والقرى  
 

 اموع خمتلط إناث ذكور 

 ٢٩٣٥ ١٨٥٣ ٤٥٧ ٦٢٥ مدن
 ٢٢٠٦ ١٢٤٠ ٣٤١ ٦٢٥ قرى

 ٥١٤١ ٣٠٩٣ ٧٩٨ ١٢٥٠ اموع
 
 .٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير اإلحصائي التربوي للعام الدراسي ) ٢٠٠٣(وزارة التربية والتعليم  :صدرامل 
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أن نــسبة  ٢٠٠٢/٢٠٠٣وتــشري املعلومــات املتــوفرة مــن وزارة التربيــة والتعلــيم لعــام   - ٢٢٩
من جممل املعلمات يف اململكة بينما بلغت نـسبة املعلمـني           ) ٪٣٥,٦(املعلمات يف القرى بلغت     

من جمموع املعلمني يف اململكة مما يدلل على اهتمام متزايد يف تنمية املناطق الريفيـة               ) ٪٤٠,٦(
إىل جممـوع عـدد الطلبـة يف     ) ٪٥٠,٦(أما نـسبة الطالبـات يف املنـاطق الريفيـة فبلغـت             . والقرى
 .القرى

ــى        - ٢٣٠ ــساء احلاصــالت عل ــسبة الن ــشري أحــدى الدراســات إىل أن ن ــى صــعيد آخــر، ت عل
 وهي أكـرب مـن نـسبة الرجـال احلاصـلني علـى             )٪٤٨,٥(جمال الزراعة قد وصلت     التدريب يف   

 .)٪٣٦,٤(تدريب والبالغة 
 

تنظيم مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص               ) هـ (٢/ ١٤
 . عن طريق العمل لدى اآلخرين أو العمل حلسان اخلاصمتكافئةاقتصادية 

) ١٨٧(مجعيـة، منـها     ) ٩٧٠ (٢٠٠٤التعاونيـة يف اململكـة لعـام        بلغ عـدد اجلمعيـات       - ٢٣١
إال أنــه ال توجــد دراســات أو معلومــات كافيــة لتقيــيم  . مجعيــة نــسائية) ٥٧( مجعيــة زراعيــة و

أمـا اجلمعيـات    . مدى فاعلية هذه اجلمعيات التعاونية يف حتقيق فرص اقتـصادية متكافئـة للمـرأة             
ويـذكر أن اجلمعيـات غـري       . مـن هـذا التقريـر     ) ٤(اجلـدول   النسائية الريفية فقـد مت تفـصيلها يف         

احلكومية املختلفة واملنظمات الدولية العاملة يف حقل التنمية، تقدم قروضـا تـساعد املـرأة علـى                 
 .من هذا التقرير) ٢٣٣(وسيتم تناول هذه اجلهود يف الفقرة . إجياد فرص اقتصادية

 .املشاركة يف مجيع األنشطة اتمعية) و (٢/ ١٤
يف  ال توجد إحصاءات أو معلومات وافية تـساعد علـى تقيـيم مـشاركة املـرأة الريفيـة                  - ٢٣٢

إال أنـه جتـدر اإلشـارة إىل األشـكال غـري الرمسيـة           . األنشطة اتمعية مـن حيـث الكـم أو النـوع          
ــة           ــة مــن األطــر الرمسي ــر فاعلي ــد تكــون أكث ــيت ق ــا، وال ــرأة داخــل جمتمعه ــا امل ــشارك فيه ــيت ت ال

 وهناك بشكل عام حاجة ماسة للتعرف علـى الظـروف الـيت تعيـشها املـرأة الريفيـة                    .للمشاركة
 .بشكل أكثر دقة

 
فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق ) ز (١٤/٢

ــا  ــشاريع إصــالح األراضــي واإلصــالح     املناســبة،والتكنولوجي ــة يف م ــساواة يف املعامل  وامل
 .ريع التوطني الريفي مشايفالزراعي وكذلك 

باإلضافة إىل املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية تقدم مؤسـسة اإلقـراض الزراعـي        - ٢٣٣
قروضا للمرأة الريفية، للحد من ظـاهريت البطالـة والفقـر وتنـشيط دور املـرأة يف تنويـع مـصادر                     

 مـن القـروض   )٪٩٥(وقـد أثبتـت الدراسـات املتـوفرة إىل أن     . دخل األسرة يف املنـاطق الريفيـة     
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وقــد مت إدراج األســر الريفيــة الــيت تعيلــها امــرأة  . املوجهــة لألســر الريفيــة تــشرف عليهــا املــرأة 
أما مشروع تنويع مـصادر الـدخل فقـد بلـغ عـدد        . كأحد أبرز الفئات املستهدفة هلذه القروض     

 )٪٢٧(أسـرة ريفيـة أي مـا نـسبته          ) ٦٤٣٣(أسرة مـن أصـل      ) ١٧٠٧(املقترضات من خالله    
هــذا باإلضــافة إىل القــروض األخــرى الــيت تقــدمها مؤســسة اإلقــراض   . مــن إمجــايل املقترضــني 

) ٤١٦٦(مقترضــة مــن ) ٨١٦(ا الزراعــي حــسب طبيعــة املــشروع املقــدم، وقــد انتفعــت منــه 
أما بالنسبة للقـروض الزراعيـة بـشكل عـام فتـشري الدراسـات احلديثـة                . مزارعة مقترضة /مزارع

، ٢٠٠١ من إمجايل القروض الزراعيـة عـام         )٪١٩,٦(صلت على نسبة    املتوفرة إىل أن املرأة ح    
وتتفاوت هذه النسب تبعا لإلقلـيم حيـث تـربز الدراسـة أن نـساء إقلـيم اجلنـوب حـصلن علـى                        
أعلى نسبة من القروض الزراعية، إال أن الدراسة املتـوفرة ال تـشري ألسـباب هـذا التفـاوت بـني            

 .األقاليم الثالثة
 
بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيما يتعلق باإلسـكان واإلصـحاح        التمتع  ) ح (٢/ ١٤

 .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل واالتصاالت
 وفقــا آلخــر  )٪١٧,٧(تــشكل نــسبة ســكان الريــف مــن جممــوع ســكان اململكــة         - ٢٣٤

ــة، حيـــث يقـــدر عـــدد ســـكان الريـــف     ــرة اإلحـــصاءات العامـ اإلحـــصاءات املتـــوفرة مـــن دائـ
 كما تشري اإلحصاءات املتوفرة إىل أن نسبة الـسكان املـزودين بالكهربـاء              .نسمة) ٩٤٥٧٠٠(

ــاء يف   )٪٩٩,٧(علــى مــستوى اململكــة بلغــت    بينمــا بلغــت نــسبة الــسكان املــزودين بالكهرب
 مـن املنـازل يف الريـف بينمـا ترتفـع           )٪٨٢,٨(كما تصل املياه الصحية إىل      . )٪٩٨,٧(الريف  

وتشري املصادر ذاته إىل أن ربـط الريـف خبـدمات            . احلضر  يف )٪٨٦,٥(النسبة قليال لتصل إىل     
الشبكة العامة للمجاري ضعيفة حيث بلغت نسبة املساكن املـرتبط بالـشبكة العامـة للمجـاري                

 ).٪٧٣,٤( بينما تبلغ النسبة يف مناطق احلضر )٪٦,٥(يف الريف 
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 اجلزء الرابع
 

  اخلامسة عشرةاملادة  
 . مع الرجل أمام القانوناملساواةرأة  متنح الدول األطراف امل١/ ١٥
 قانونية مماثلة ألهليـة الرجـل       أهلية الدول األطراف املرأة يف الشؤون املدنية،        متنح ٢/ ١٥

 بوجه خاص، حقوقا مساوية حلقوق للمرأة،والفرص نفسها ملمارسة تلك األهلية، وتكفل 
املـساواة يف مجيـع مراحـل        علـى قـدم      وتعاملـها الرجل يف إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات،          

 .القضائيةاإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات 
تتــساوى املــرأة مــع الرجــل أمــام القــانون املــدين ســواء كمــشتكية أو مــشتكى عليهــا     - ٢٣٥
ــز يف اللجــوء إىل القــضاء بــني املــرأة      أو ــة أو مــدعى عليهــا وال يوجــد أي متيي شــاهده أو مدعي

املواطنات احلـق مبراجعـة احملـاكم ورفـع الـدعاوي ضـد أي جهـة               كما أن للمواطنني و   . والرجل
علــى صــعيد آخــر فاحملــاكم الــشرعية، ووفقــا للــشريعة  . حكوميــة أو غــري حكوميــة دومنــا متييــز 

اإلســالمية، تعــادل شــهادة الرجــل بــشهادة امــرأتني أمــا يف احملــاكم املدنيــة فــشهادة املــرأة تعتــرب  
 . يل على هذه التشريعاتمساوية لشهادة الرجل، ومل يطرأ أي تعد

مل تكــن يف يــوم مــن األيــام مهنــة احملامــاة مقتــصرة علــى الرجــال، فقــد كانــت النــساء   - ٢٣٦
تلتحق ا ولكن بأعداد قليلة إال أن عدد النساء املسجالت يف نقابة احملامني بـدأ يـزداد بـشكل                   

وريـا، حيـث بلغـت    مطرد، بالرغم من أن هذا احلقل يعترب ضمن املفاهيم االجتماعية عمـال ذك           
.  مـن جممـل احملـامني املـسجلني        ٢٠٠٣ وفقا إلحصاءات عـام      )٪١٧,٤(نسبة النساء احملاميات    

ويــذكر أن نــسبة التحــاق النــساء يف نقابــة احملــامني ختتلــف بــاختالف احملافظــة، ففــي حــني تبلــغ 
 )٪٤,٨( تــصل يف حمافظــة العقبــة إىل )٪٢٥,٨(نــسبة النــساء املــسجالت يف حمافظــة العاصــمة 

علما بأن هذه النسبة ال تعكس عدد احملاميات الفعلـي حيـث هـي مقتـصرة               . وتنعدم يف الطفيلة  
على املـسجالت يف عـضوية نقابـة احملـامني، علمـا بـأن عـضوية النقابـات تـشترط مزاولـة املهنـة                

 .فعليا، وقد يكون هناك نساء ال يزاولن املهنة وإن كن درسنها وذا مل يتم تسجيلهن

املرأة كما الرجـل ومـن خـالل ضـمانات قانونيـة بأهليـة قانونيـة مماثلـة يف مجيـع              تتمتع   - ٢٣٧
وهنـا جتـدر اإلشـارة    . الشؤون املدنية مثل إبـرام العقـود وإدارة املمتلكـات واألعمـال التجاريـة          

إىل أن ما ورد يف مالحظات وتوصيات جلنة السيداو حول تقريـري األردن األويل والثـاين                
ــم  ــع القــ  ) ٣٤(رق ــساءحــول من ــسجم      انون األردين الن ــائهن ال ين ــود بأمس ــرام العق ــن إب م

 فالتشريعات األردنية يف مراحل تطورها املختلفـة مل متنـع املـرأة    .والتشريعات والواقع األردين  
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من إبرام العقود بامسها، وحىت بالنسبة لعقد الزواج فقـد عرفـه قـانون األحـوال الشخـصية بأنـه              
 .اعقد بني رجل وامرأة حتل له شرع

وبالرغم من احلقوق املتساوية للمرأة واملنصوص عليها قانونا فإن نسبة ال يستهان ـا               - ٢٣٨
ومــن هنــا نــشطت يف الــسنوات األخــرية املؤســسات  . مــن النــساء جيهلــهن حقــوقهن القانونيــة 

األهلية وغري احلكومية يف عقد ورشات توعية وتنفيـذ بـرامج إرشـادية للنـساء حـول حقـوقهن                   
وتـساهم الـضغوط االجتماعيـة علـى املـرأة يف تنازهلـا عـن حقوقهـا                 . هـا القـوانني   كما تـنص علي   

املدنية تلـك املنـصوص عليهـا شـرعا، ولـذلك مـن الـضروري العمـل علـى توعيـة املـرأة بـشكل                      
خاص واتمع بشكل عـام باملفـاهيم املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني وعـدم االكتفـاء بالتوعيـة                      

 .القانونية
 
الدول األطراف على اعتبـار مجيـع العقـود وسـائر أنـواع الـصكوك اخلاصـة                  توافق ١٥/٣

 . قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغيةاثراليت هلا 
مل يتم أي تغيري على األهلية القانونية للمـرأة خـالل األعـوام األخـرية حيـث ال يوجـد                 - ٢٣٩

 .أي تقييد ألهليتها أصال
 
دول األطراف الرجـل واملـرأة احلقـوق نفـسها فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل          ال متنح ١٥/٤

 . وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهماألشخاصحبركة 
بـالرغم مـن   ) ١٥(ال تزال اململكة األردنية اهلامشية متحفظة على هذا البنـد مـن املـادة      - ٢٤٠

ففيمـا  . ة مـع الرجـل يف هـذا اـال         أن الواقع العملي واملعيشي ال حيد من حقوق املرأة املتساوي         
يتعلق حبرية اختيار املـسكن واإلقامـة، وكمـا ذكـر يف التقريـر الثـاين للمملكـة األردنيـة اهلامشيـة                    
حول تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، فإن قانون األحـوال الشخـصية              

مـن جهـة أخـرى      . يف االنتقـال معـه    ووفقا ألحكام الشريعة يلزم الزوجـة يف مـساكنة زوجهـا و           
فــإن اإلســالم والتــشريعات الــسارية أعطــى احلــق للمــرأة يف االشــتراط علــى الــزوج عنــد عقــد   
الزواج بأن ال جيربهـا علـى تغـيري مكـان إقامتـها كـأن تـشترط أن ال خيرجهـا مـن بلـدها أو أن                           

خـالل منحهـا حـق      ومن هنا يتـبني أن هنالـك محايـة قانونيـة للمـرأة مـن                . يسكنها يف بلد معني   
وضــع مثــل هــذه الــشروط إال أن نــسبة الــوعي لــدى النــساء ــذه احلقــوق ال تــزال متدنيــة ممــا   
يعيقهن عن ممارسة هذا احلق، ويف بعض األحيان حىت وإن كن علـى وعـي مبثـل هـذه احلقـوق                   

 .فإنه ونتيجة للضغوط االجتماعية واألسرية ال يتم ممارستها

واملتعلقة برفع التحفظ عن    ) ٣٤(اخلتامية والتوصية رقم    باإلشارة إىل املالحظات     - ٢٤١
ــادة  ــود       ١٥/٤امل ــرام العق ــرأة مــن إب ــع امل ــود متن ــة بن ــانون األردين أي ــه ال يوجــد يف الق ، أن
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ــع  ــشراء والبي ــاك بعــض      كال ــزواج فهن ــانون األحــوال الشخــصية وال ــق بق ــه وفيمــا يتعل ، إال أن
ــيت ســيت     ــشريعة وال ــستمدة مــن أحكــام ال ــارات امل ــرة  االعتب ــا يف الفق مــن هــذا  ) ٢٤٨(م تناوهل

 ال يوجــد أي ســند قــانوين ١٩٧٦أمــا علــى مــستوى حريــة حركــة املــرأة، فمنــذ عــام . التقريــر
يستطيع الرجل من خالله أن مينع زوجته من الـسفر، ممـا يؤكـد علـى أن للمـرأة حريـة احلركـة             

 االجتماعيـة   على صعيد آخر وبالرغم من وجـود بعـض املعيقـات          . والسفر بشكل مواز للرجل   
فهناك العديد من النساء اللوايت يسافرن بدون رفقة الرجل كما أن هناك العديد مـن الطالبـات                 
اللــوايت يدرســن يف أمــاكن خمتلفــة مــن اململكــة أو خــارج اململكــة بعيــدا عــن أمــاكن ســكنهن    

 .األصلية

ات واسـعة  ومن اجلدير بالذكر أن حكومة اململكة األردنية اهلامشية بدأت ختطو خطـو           - ٢٤٢
لــسنة ) ٥(يف اجتــاه بعــض التعــديالت التــشريعية وأمههــا قــانون جــوازات الــسفر املؤقــت رقــم    

وقـد تـساعد هـذه اخلطـوات        . مـن هـذا التقريـر     ) ٩٣( الذي ورد ذكره يف الفقرة رقـم         ٢٠٠٣
على إحداث تغيريات هامة يف جمال حرية حركة املرأة يف الـسنوات القادمـة ممـا قـد يـؤثر علـى                      

 .ظ عن هذه املادة الحقارفع التحف
 

  عشرةالسادسة املادة  
 للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع األمور املناسبة الدول األطراف مجيع التدابري تتخذ

 وبوجـه خـاص تـضمن، علـى أسـاس تـساوي الرجـل         األسـرية، املتعلقة بالزواج والعالقات    
 :واملرأة
قـــات األســـرية مـــن التعـــاليم اإلســـالمية تـــستقى التـــشريعات اخلاصـــة بـــالزواج والعال - ٢٤٣

، باإلضـافة  )القرآن الكـرمي واألحاديـث النبويـة الـشريفة    (املنصوص عليها يف الشريعة اإلسالمية  
وتعتــرب دائــرة قاضــي القــضاة اجلهــة  . إىل املــذاهب اإلســالمية الفكريــة وأمههــا املــذهب احلنفــي 

 بينمـا تتـوىل احملـاكم الكنـسية لكـل         املتخصصة باألحوال الشخصية اخلاصة باملواطنني املـسلمني      
وقـد قامـت حكومـة      . طائفة مسيحية اإلشـراف علـى هـذه القـضايا ألفـراد الطوائـف املـسيحية               

اململكة األردنية اهلامشية بتعديل بعض البنـود يف قـانون األحـوال الشخـصية مبـا ال يتعـارض مـع                     
 .ات التاليةأحكام الشريعة اإلسالمية، وسيتم تفصيل هذه التعديالت يف الفقر

 
 .احلق نفسه يف عقد الزواج) أ (١/ ١٦
فيما يتعلق باألهلية القانونية يف عقود الـزواج فـإن زواج البنـت البكـر يـشترط ووفـق                    - ٢٤٤

أي رفـضه تـزويج     (الشريعة اإلسالمية موافقة ويل أمرها ويف حال عدم وجود الـويل أو عـضله               
أمــا بالنــسبة . بنــت ولــه احلــق بتزوجيهــايــصبح القاضــي ويل أمــر ال) البنــت لغــري ســبب مــشروع
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لألنثــى الثيــب والــيت أمتــت الثامنــة عــشرة مــن عمرهــا فــال يــشترط موافقــة ويل أمرهــا يف عقــد   
ويف كل األحوال تستطيع األنثى أن تـربم عقـد الـزواج بامسهـا وال يـشترط أن يكـون          . زواجها

ل واملرأة والـويل لـيس طرفـا        باسم ويل األمر، إذ أن القانون ينص على أن طريف العقد مها الرج            
يف العقد، وال تعتـرب موافقـة الـويل شـرطا لـصحة العقـد وتـستطيع املـرأة أن تقاضـي والـدها إذا                         

أما بالنسبة للطوائف املسيحية فشروط عقد الزواج لـدى طائفـة الكاثوليـك              .منعها من الزواج  
ان علـى صـك     الشرقيني تقتضي الرضى لدى كـل مـن الطـرفني، كمـا يـشترط أن يوقـع الزوجـ                  

كذلك اشترط قانون األحوال الشخصية للروم األرثـوذكس رضـى الـزوجني يف عقـد               . الزواج
 .الزواج
للمرأة والرجل احلقوق ذاا عند إبـرام العقـد كـأن يـسمح ألي مـن الطـرفني بإضـافة                     - ٢٤٥

نافعـا ألحـد الطـرفني ومل يكـن منافيـا ملقاصـد الـزواج               ...  ”شروط يف العقـد علـى أن يكـون          
 كمــا حيــق لكــل مــن الطــرفني العــدول عــن اخلطبــة   “... يلتــزم فيــه مبــا هــو حمظــور شــرعا  ومل

ــد      ــس العق ــا يف جمل ــرفني أو وكيليهم ــول الط ــشترط إجيــاب وقب ــشريعة   . وي ــتنادا لل ــه واس إال أن
اإلسالمية تربز اختالفات بني الرجل واملـرأة يف قـضايا الـزواج، حيـث يـسمح للرجـل بـالزواج               

بينمـا ال يـسمح للمـرأة املـسلمة        ) بـع إحـدى الـديانات الـسماوية األخـرى         تت( من امرأة كتابيـة     
كما حتل الشريعة اإلسالمية للرجـل بـالزواج    . الزواج من رجل غري مسلم ويعترب الزواج باطال       

. ضـمن الـشروط الـيت مت توضـيحها يف التقريـر الثـاين       ) مـثىن وثـالث وربـاع     (بأكثر من واحـدة     
يداو الــواردة يف املالحظــات والتوصــيات اخلتاميــة حــول وباإلشــارة إىل مالحظــة جلنــة الــس

واليت تدعو فيها إىل إعادة النظـر يف التـشريعات          ) ٣٦(تقريري األردن األويل والثاين رقم      
 جــرت بعــض التعــديالت التــشريعية اإلجيابيــة والــيت تبقــى يف إطــار   اخلاصــة بتعــدد الزوجــات

ومـن اجلـدير بالـذكر يف هـذا      ).٢٤٨(قـرة   أحكام الشريعة اإلسالمية كما سيبني الحقـا يف الف        
اــال أن نــسبة تعــدد الزوجــات يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة متدنيــة حيــث تبلــغ نــسبة األســر   

 )٪٥,٩( بينما تبلغ نسبة األسر األردنية ذات زوجـتني          )٪٩٣,٢(األردنية ذات زوجة واحدة     
لــذكر أن ظــاهرة وجيــدر ا. )٪٠,٠٣( وذات أربــع زوجــات )٪٠,٩(وذات ثــالث زوجــات 

تعدد الزوجات ترتفع أكثر يف املناطق الريفيـة عنـها يف املنـاطق احلـضرية حيـث بلغـت يف العـام             
ــة    ٢٠٠٢ ــة والزوجــة الثالث ــة للزوجــة الثاني ــاطق الريفي ــوايل )٪١,٤ و٪ ٨,١( يف املن ــى الت .  عل

 .ويعترب تعدد الزوجات حمرما يف الديانة املسيحية على اختالف طوائفها
 الـزواج إال برضـاها احلـر        عقـد احلق نفسه يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم         ) ب( ١٦/١

 .الكامل
القــوانني والتــشريعات املعمــول ــا يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة تــضمن حــق املــرأة يف  - ٢٤٦

 يف هـذا    “فاسـد ”وتعـين كلمـة     (حرية اختيار الزوج، ويعترب الزواج املبين على اإلكـراه فاسـدا            
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ــه يــ  مبعــىن آخــر إذا زال ســبب الفــساد، أي عــدم   . صح باملوافقــة ويبطــل إذا مل توافــق اــال أن
 وال متنـع التـشريعات التقيـد بالعـادات          .)موافقتها، صح العقد وإذا أصرت على رفضها يفـسخ        

كمـا  . االجتماعية مما يتيح عندئذ فرض الزواج من قبل األب على بناتـه أو األسـرة علـى بناـا                  
األردين عقوبة من يفـرض الـزواج علـى مـن هـي دون اخلامـسة عـشر أو         حيدد قانون العقوبات    

. ساعد يف تزويج فتاة مل تتم الثامنة عـشرة مـن عمرهـا دون أن يتحقـق مـن موافقـة ويل أمرهـا                     
وتشري الدراسات احلديثة يف األردن إىل أن سيطرة الزوج واألهـل علـى املـرأة هـي واحـدة مـن                 

 مـن نـساء العينـة       )٪٢٤(ملـستوى العـائلي حيـث اعتـربت         نقاط الضعف اليت تواجه املرأة على ا      
 مـن نـساء العينـة قلـة الـدعم       )٪١٦(أا أهم نقطة ضعف على املستوى العائلي، بينما اعتربت          

 . اعتربن االهتمام بالبيت واألبناء على حساب الذات)٪٦(األسري للمرأة كنقطة ضعف و
 

 .زواج وعند فسخهاحلقوق واملسؤوليات نفسها أثناء عقد ال) ج (١/ ١٦
ــارات          - ٢٤٧ ــادة العتب ــن امل ــد م ــذا البن ــى ه ــة عل ــة متحفظ ــة اهلامشي ــزال اململكــة األردني ال ت

ال يــستند أساســا إىل املــساواة بــني الــزوج   ”فالقــانون األردين . تعارضــها مــع تعــاليم الــشريعة 
ــا إىل     ــات وإمن ــوق والواجب ــة يف احلق ــة(والزوج ــرأة ي  ): التبادلي ــا للم ــاك حقوق ــها أي أن هن قابل

واجبات للرجل، وحقوقا للرجل يقابلها واجبات للمرأة، ومـن مث، فـإن فكـرة املـساواة بينـهما              
ومــن هنـا فللمـرأة حــق النفقـة يقابلـه حــق     . “ال ميكـن إدراجهـا يف ظـل النظــام القـانوين احلـايل     

هــذا باإلضــافة إىل أن مــا مت شــرحه يف التقريــر الثــاين حلكومــة    . للرجــل يف إطاعتــه ومــساكنته 
ململكــة األردنيــة اهلامشيــة ال يــزال ســاريا فيمــا يتعلــق حبــق املــرأة يف املــسكن واملهــر والطــالق     ا

كذلك األمـر بالنـسبة للطوائـف املـسيحية حيـث أوجـب             . والرتاع والشقاق والطالق التعسفي   
قامتـه ومـسكنه، فـإذا امتنعـت عـن ذلـك أو تركـت               إالقانون علـى الزوجـة أن تتبـع زوجهـا يف            

انت يف بيتـها ومنعـت زوجهـا مـن الـدخول إليـه أو رفـضت الـسفر معـه إىل                      بيت زوجها أو ك   
ونفقـة الزوجـة    . حمل إقامته اجلديد دون مسوغ شرعي فإا تعترب ناشزا وتفقد حقها يف النفقـة             

 .عند املسلمني والطوائف املسيحية واجبة على زوجها حىت ولو كانت غنية وغري حمتاجة
دنيــة اهلامشيــة قامــت بتعــديل قــانون األحــوال الشخــصية،  إال أن حكومــة اململكــة األر - ٢٤٨

، فيمـا يتعلـق بتعـدد الزوجـات ونفقـة املـرأة             ٢٠٠١لـسنة   ) ٨٢(مبوجب القـانون املؤقـت رقـم        
 :املعدلة) ٦(حيث تنص املادة . العاملة وفسخ عقد الزواج

 :يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج املكرر التحقق مما يلي )أ( 
 .ة الزوج املالية على املهر والنفقةقدر - ١  
 .إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى - ٢  
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ــزواج املكــرر بعــد إجــراء عقــد       )ب(  علــى احملكمــة إعــالم الزوجــة األوىل بعقــد ال
 .الزواج
من القانون األصـلي واملعنيـة بالتعـديالت الـيت جتـري علـى              ) ٦٣(كما مت تعديل املادة      - ٢٤٩

علــى أن يوثــق ذلــك رمسيــا أمــام  ” مــن حيــث اآلثــار املترتبــة عليــه ومتــت إضــافة  عقــد الــزواج
وقد جاء هذا التعديل لكي يضمن حق املرأة يف مهرها ومنـع التالعـب بـه مـن قبـل                   . “القاضي

للـزوج الزيـادة يف   ”: الزوج سواء بإجبارها على التنـازل عنـه أو احلـط منـه ليـصبح نـص املـادة                 
حلط منـه إذا كانـا كـاملي أهليـة التـصرف علـى أن يوثـق ذلـك رمسيـا                     املهر بعد العقد وللمرأة ا    

 .“أمام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الطرف اآلخر يف جملس الزيادة أو احلط منه
أمــا فيمــا يتعلــق بــاحلقوق اخلاصــة بفــسخ عقــد الــزواج فقــد جــاء التعــديل يف القــانون  - ٢٥٠

قيـق رغبتـها يف فـسخ عقـد الـزواج مـن خـالل إضـافة                 املؤقت ليمـنح املـرأة حريـة إضـافية يف حت          
 :من القانون األصلي ليصبح) ١٢٦(ج على املادة  الفقرتني ب و

إذا ثبت قبـل الـدخول عجـز الـزوج بـإقراره أو بالبينـة عـن دفـع املهـر املعجـل                     )أ( 
ــزواج     ــه أو بعــضه فللزوجــة أن تطلــب مــن القاضــي فــسخ ال ــإذا   ،كل ــه شــهرا ف  والقاضــي ميهل

املهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما أما إذا كان الـزوج غائبـا ومل يعلـم لـه حمـل إقامـة                      يدفع   مل
 .وال مال له ميكن حتصيل املهر منه فإنه يفسخ بدون إمهال

للزوجــة قبــل الــدخول أو اخللــوة أن تطلــب إىل القاضــي التفريــق بينــها وبــني     )ب( 
 بـه الـزوج مـن نفقـات الـزواج       زوجها إذا استعدت إلعادة ما استلمته مـن مهرهـا ومـا تكلـف             

 اخليار بني أخذها عينا أو نقدا، وإذا امتنـع الـزوج عـن تطليقهـا حيكـم القاضـي بفـسخ              وللزوج
 .العقد بعد ضمان إعادة املهر والنفقات

للــزوجني بعــد الــدخول أو اخللــوة أن يتراضــيا فيمــا بينــهما علــى اخللــع فــإن      )ج( 
لب اخللع مبينة بإقرار صريح منها أا تـبغض احليـاة   يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بط    مل

مع زوجها وأنه ال سبيل الستمرار احلياة الزوجية بينهما وختشى أن ال تقيم حـدود اهللا بـسبب         
هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن مجيع حقوقها الزوجية وخالعـت زوجهـا وردت عليـه                

 بــني الــزوجني فــإن مل تــستطع أرســلت  حاولــت احملكمــة الــصلح،الــصداق الــذي اســتلمته منــه
 فـإن مل يـتم الـصلح    ،حكمني ملواالة مساعي الصلح بينهما خالل مـدة ال تتجـاوز ثالثـني يومـا              

 .حكمت احملكمة بتطليقها عليه بائنا
وبــالرغم مــن أن موضــوع اخللــع كــان موجــودا يف القــانون الــسابق وهــو مــا يعــرف     - ٢٥١

أن من شـروط هـذا اإلبـراء موافقـة الـزوج علـى الطـالق أو                 ، إال   )بالطالق مقابل اإلبراء العام   (
فالقــانون . وقــد جــاء القــانون اجلديــد ليجعــل املخالعــة ال تــستوجب موافقــة الــزوج  . املخالعــة
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املؤقت اجلديد أعطى للمرأة فرصة إاء الـزواج دون احلاجـة إىل إثبـات وجـود علـة يف الـزوج                     
تكـره احليـاة معـه، ممـا يعطيهـا خيـارا جديـدا يراعـى                أو أنه أحلق ا ضررا واكتفى بإعالا أا         

 . فيه حالتها النفسية وجينبها االضطرار إىل بيان األسباب التفصيلية

امــرأة مــن أصــل  ) ٢٣٩(وتــشري اإلحــصاءات املتــوفرة إىل أن عــددا مــن النــساء بلــغ    - ٢٥٢
ختـصة   مـن احملـاكم امل  ٢٠٠٤امرأة تقدمت بطلب خلع حـصلن علـى اخللـع يف عـام             ) ١٠٠٠(

ــذكر أن   .٢٠٠٥قــضية للعــام  ) ٢٤٢(قــضية ورحلــت  ) ٥٢١(يف حــني أســقطت   وجيــدر بال
النساء اللوايت حصلن على حقهن باخللع من فئات عمرية خمتلفـة حيـث بلـغ عـدد النـساء دون                    

ســيدة ) ٩٦) (٣٩-٣٠(ســيدة يف حــني بلــغ عــدد النــساء مــن الفئــة العمريــة  ) ١٠٢(الــثالثني 
أما بالنسبة للمستوى التعليمي، فبالرغم مـن أن        . سيدة) ٤١(ني  وبلغ عدد من هن فوق األربع     

متكنـت مـن   سيدة أميـة    ) ٤٠(معظم النساء اللوايت حصلن على حقهن باخللع متعلمات إىل أن           
 .احلصول على اخللع أيضا

والــيت كانــت تــشترط أن يكــون التعــويض ال يتجــاوز   ) ١٣٤(كمــا مت تعــديل املــادة   - ٢٥٣
 :دة سنة لتصبح املادة تنص علىمقدار نفقة الزوجة مل

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغري سـبب معقـول، وطلبـت مـن                ”  
القاضي التعويض حكم هلا بتعويض ال يقل عن نفقة سـنة وال يزيـد علـى نفقـة ثـالث                    
ســنوات ويراعــى يف فرضــها حــال الــزوج عــسرا ويــسرا ويــدفع مجلــة إذا كــان الــزوج  

وقـد  . عسرا، وال يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية األخـرى        موسرا وأقساطا إذا كان م    
جاء هذا التعديل ليكون رادعا للطالق التعسفي، حيث كان القانون السابق قد حـدد              
التعويض مبا ال يزيد عن نفقة سنة فيما أكد التعديل أن احلـد األدىن للتعـويض ال يقـل                   

 .“سنة وال يزيد عن نفقة ثالث سنواتعن نفقة 
ذا املعــرض ال بــد مــن اإلشــارة إىل برنــامج العمــل الــوطين الــذي قادتــه اللجنــة  ويف هــ - ٢٥٤

الوطنيــة األردنيــة بنــاء علــى الــدروس املــستفادة مــن التجــارب الــسابقة، وضــمن إطــار محــالت  
يهــدف الربنــامج إىل ترمجــة مطالــب اللجنــة الوطنيــة بالتعــديالت   . التوعيــة والتأييــد واملــساندة 

مـن قـانون العقوبـات والتعـديالت األخـرى اخلاصـة بالتـشريعات              ) ٣٤٠(القانونية علـى املـادة      
املتعلقة بقانون األحوال الشخصية، من خالل محلة تأييد ومساندة مشلـت كافـة أعـضاء جملـس                  

واستمد برنامج العمـل الـوطين زمخـه مـن مـشاركة مسـو األمـرية بـسمة بنـت                    . النواب املنتخبني 
شؤون املــرأة، ورجــال الــدين يف لقــاءات مكثفــة مــع طــالل، رئيــسة اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــ

أعضاء جملـس األمـة، باإلضـافة إىل تيـسري لقـاءات أعـضاء جملـس النـواب مـع القاعـدة النـسائية                        
 .املنتخبة
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 عـن حالتـها الزوجيـة، يف        النظـر احلقوق واملـسؤوليات نفـسها كوالـدة، بغـض          ) د( ١٦/١
 . األطفال هي الراجحةمصاحلون األمور املتعلقة بأطفاهلا، ويف مجيع األحوال، تك

كمــا ذكــر ســابقا فــإن الــنمط األســري املقبــول قانونــا واملتعــارف عليــه اجتماعيــا يف     - ٢٥٥
األردن هو الزواج بني رجل وامرأة، وبالتـايل فاململكـة األردنيـة اهلامشيـة ال تـزال تـتحفظ علـى                 

ذي حيـدد احلـضانة لكـل مـن     هذا البند لتعارضه مع القانون املستمد من الشريعة اإلسـالمية والـ           
ــرأة مــع األخــذ مبــصلحة الطفــل    ــاين حــول هــذه     /الرجــل وامل ــر الث ــة كمــا ذكــر يف التقري الطفل

ــة ــوفري دور         . االتفاقي ــشرعية بت ــة ال ــن احملكم ــدعم م ــة ب ــري احلكومي ــات غ ــوم بعــض املنظم وتق
دة للمشاهدة، حيث مت اعتماد هذه الدور من قبل احملكمـة الـشرعية وتـصدر األحكـام باملـشاه                 

وتشري اإلحصاءات احلديثة الواردة من دائـرة قاضـي القـضاة أن عـدد قـضايا               . بأمر من القاضي  
 .إناث) ٤٧٨( ذكورا و) ٥٢٧(قضية بينهم ) ١٠٠٥ (٢٠٠٤املشاهدة بلغ يف عام 

ــادة    - ٢٥٦ ــاء امل ــد جــاء إلغ ــانون األحــوال    ) ١٦٣(وق ــادة أخــرى يف ق ــها مب واالستعاضــة عن
حقوق مساوية يف املشاهدة، حيث أصـبحت املـادة املـشار             ألب الشخصية املؤقت ليعطي اجلد   

 :إليها تنص على ما يلي
يتـساوى حــق األم وحــق الــويل يف مــشاهدة الـصغري يف يــد غــريه ممــن لــه حــق    )أ( 
 .حضانته
عند االختالف يف مشاهدة الصغري حتدد رؤيته لـألم والـويل مـرة كـل أسـبوع           )ب( 

 . ولباقي من هلم حق احلضانة مرة يف السنةولألجداد ألم واجلدات مرة يف الشهر

للقاضي حتديد زمـان املـشاهدة ومكاـا حـسب مـصلحة الـصغري إذا مل يتفـق                   )ت( 
 .الطرفان على ذلك

مـن قـانون العقوبـات،      ) ٢٧(ومتاشيا مع األخذ مبصلحة األطفال فقد مت تعديل املـادة            - ٢٥٧
بإضـافة فقـرة تـضمن تنفيـذ احلكـم      ، ٢٠٠١لـسنة  ) ٨٦(مبوجب القـانون املؤقـت املعـدل رقـم      

الصادر حبق الزوجني بالتوايل إذا كانـت العقوبـة بـاحلبس ال تزيـد عـن سـنة ويف رعايتـهما مـن                       
مـع العلـم بـأن هـذه        . هو دون الثامنـة عـشرة مـن العمـر علـى أن يكـون هلمـا حمـل إقامـة ثابـت                      

ة اململكــة األردنيــة الفقــرة مل يتطــرق هلــا القــانون األصــلي، ممــا يعــين مــرة أخــرى التــزام حكومــ 
 .اهلامشية مبصلحة األطفال الفضلى
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احلقوق نفسها يف أن تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة               ) هـ (١٦/١
 طفل وآخر، ويف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها إجناببني 
 . هذه احلقوقممارساتمن 

انني أو تشريعات حتد من حق املرأة يف أن تقـرر عـدد أطفاهلـا والفتـرة                 ال توجد أية قو    - ٢٥٨
ــل وآخــر   ــني إجنــاب طف ــسكان واملنظمــات غــري     . ب ــى لل ــصحة والــس األعل ــوم وزارة ال وتق

. رامج حــول الوســائل املمكنــة لتنظــيم األســرة بــاحلكوميــة بنــدوات وورشــات عمــل تثقيفيــة و 
 مــن الــسيدات املتزوجــات حاليــا يف األردن )٪٥٦(وتــشري آخــر اإلحــصائيات املتــوفرة إىل أن 

 يــستعملن الوســائل )٪٣٩(يـستعملن حاليــا وســيلة مــا مــن وســائل تنظـيم األســرة، مــن بينــهن   
 . يستعملن الوسائل التقليدية)٪١٧( احلديثة و

 
احلقــوق واملــسؤوليات نفــسها فيمــا يتعلــق بالواليــة والقوامــة والوصــاية علــى ) و (١/ ١٦

 ما شـابه ذلـك مـن األنظمـة املؤسـسية االجتماعيـة، حـني توجـد هـذه                     أو وتبنيهم،األطفال  
 . التشريع الوطين، ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحةيفاملفاهيم 

ال تزال القوانني والتشريعات األردنية الـيت تتعلـق مبفـاهيم الواليـة والقوامـة والوصـاية                   - ٢٥٩
والده، حيث يرتبط هذا املفهوم مبفهوم مسؤولية الرعايـة         تتعامل مع األب على أنه الويل على أ       

وتــستحق األم يف حــال عــدم وجــود األب أو غيابــه أو غيــاب اجلــد ألب الوصــاية    . واإلنفــاق
كـذلك األمـر بالنـسبة ملوضـوع التـبين      . وتعني بعـد واليـة األب أو اجلـد ألب يف حـال غيامـا             
جع علــى الكفالــة أو االحتــضان بــدال مــن والــذي خيــالف تعــاليم الــشريعة اإلســالمية والــيت تــش

 .دال من االنتساب إىل من يتبناهمالتبين على أن حيمل األوالد أمساءهم األصلية ب
 

احلقوق الشخصية نفسها للزوج والزوجة، مبا يف ذلك احلـق يف اختيـار اسـم               ) ز (١/ ١٦
 . والوظيفةواملهنةاألسرة 

 التـشريعات الـيت تتعلـق باختيـار املـرأة           بالرغم من أن بعض التعديالت قد جرت علـى         - ٢٦٠
ــد     ــذا البن ــى ه ــتحفظ عل ــزال ي ــها إال أن األردن ال ي ــها ووظيفت ــى   . ملهنت ــرد عل ويف معــرض ال

تساؤالت جلنة السيداو الواردة يف املالحظات والتوصيات اخلتامية حـول تقريـري األردن             
، جيــدر  الشخــصيةواملتعلقــة بتعــديالت خاصــة بقــانون األحــوال) ٣٧(األويل والثــاين رقــم 

التوضيح أن القانون األردين ال يضع حمددات على املرأة يف اختيار اسم أسرا حيـث هلـا احلـق                   
ومـن  . يف اإلبقاء على اسم أسرا قبل الزواج مع اإلشـارة إىل أـا متزوجـة يف الوثـائق الرمسيـة                   

هذا وقد منـع    . نفقةهنا فإن التحفظ على هذه املادة ارتبط يف موضوع عمل املرأة وحقها يف ال             
التعديل احلديث الزوج يف حالة موافقته األوىل على عمل املرأة مـن التراجـع عـن هـذه املوافقـة                    
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يف حــال رغبتــها بــالعودة إىل العمــل بعــد االنقطــاع عنــه أو يف حــال رغبتــها يف اختيــار وظيفــة  
بق حيـث كانـت     أخرى، وأتاح للمرأة االحتفاظ حبقها يف النفقة وذلك خالفا ملا كان يف الـسا             

وهذا بدوره سيؤثر إجيابا علـى رفـع        . املرأة تفقد حقها يف النفقة إذا عملت دون موافقة الزوج         
ــانون األحــوال           ــى ق ــث ألغ ــستقبل، حي ــد يف امل ــذا البن ــن ه ــة ع ــة اهلامشي ــظ اململكــة األردني حتف

لـيت  من القـانون األصـلي والـيت تـنص علـى أن ال نفقـة للزوجـة ا                 ) ٦٨(الشخصية املؤقت املادة    
 :لزوج واستعاض عنها بالنص التايلتعمل خارج البيت دون موافقة ا

 :تستحق الزوجة اليت تعمل خارج البيت نفقة بشرطني 
 .أن يكون العمل مشروعا )أ( 
موافقة الزوج على العمل صراحة أو داللة، وال جيوز له الرجوع عن موافقتـه               )ب( 

 .إال لسبب مشروع ودون أن يلحق ا ضررا
 

احلقـــوق نفـــسها لكـــال الـــزوجني فيمـــا يتعلـــق مبلكيـــة وحيـــازة املمتلكـــات، ) ح (١/ ١٦
 وإدارا والتمتع ا، والتصرف فيها، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض            عليها اإلشرافو

 .ذي قيمة
ال يوجــد أي عــائق قــانوين أو تــشريعي مينــع املــرأة مــن متلــك وحيــازة املمتلكــات           - ٢٦١

ت هذه املمتلكات نتيجة إرث ورثته املرأة أو من خـالل معامالـا           واإلشراف عليها سواء أكان   
مـن هـذا    ) ٧(وقد مت تفصيل هذا احلق ودالالته التشريعية والعملية يف الفقرة           . التجارية اخلاصة 

وتـشري املعلومـات الـواردة مـن دائـرة األراضـي واملـساحة أن اإلنـاث ميلكـن مـا نـسبته                       . التقرير
ني يف األردن، أي أن هنـاك ارتفـاع يف النـسبة الـيت كانـت عليـه                 من جمموع املالك   )٪١٥,٤٤(

ــسبة       ــة حيــث مل تتجــاوز ن ــة اململكــة األردني ــسابق حلكوم ــر ال ــاك . )٪١٠(يف التقري إال أن هن
 :معوقات اجتماعية عدة تتضمن

تنــازل اآلبــاء عــن امللكيــة خــالل حيــام وتوزيعهــا علــى األبنــاء دون البنــات    - ١ 
ــأن نف   ــشعورهم ب ــزوج دون      وذلــك ل ــى ال ــة عل ــاء، وواجب ــيهم دون األبن ــة عل ــات واجب ــة البن ق

التنــازل يف حيــام عــن امللكيــة بتقــسيمها بــني األبنــاء وحرمــان  إىل  باآلبــاء حيــدوالزوجــة، ممــا 
 .البنات حرمانا كامال أو حرمانا جزئيا

أن الـزوج هـو املكلـف بإجيـاد الـسكن املالئـم             باء ألبنائهم الذكور حيث     آلدعم ا  - ٢ 
 .أو شقة سكنية وتوفري اإلقامة والسكن أرض مما يضطره إىل شراءزوجته وعائلته ل
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يف تـدفع بالنـساء، وخاصـة       النواحي االجتماعيـة والعـادات التقليديـة واحليـاء،           - ٣ 
وقـد بـدأت هـذه العـادة        . اإلرثية مجيعا أو بعضها إلخوان    إىل التنازل عن حصصهن     األرياف  

 .ة ذات قيمة مرتفعة، والنساء أكثر وعيا من السابقباالحنسار حيث أصبحت امللكي

 .الرغبة يف إبقاء املمتلكات داخل أفراد العائلة - ٤ 
 

ــراءات       ال ٢/ ١٦ ــع اإلج ــانوين، وتتخــذ مجي ــر ق ــل أو زواجــه أي أث ــة الطف  يكــون خلطوب
 التشريع، لتحديد سن أدىن للـزواج وجلعـل تـسجيل الـزواج يف سـجل               فيهاالضرورية، مبا   

 . إلزامياارمسي أمر

ضمن إجراءات حكومة اململكة األردنية اهلامشية للحد من التمييـز ضـد املـرأة ومحايـة                 - ٢٦٢
حقــوق الطفــل والطفلــة واســتجابة إىل احلملــة الواســعة الــيت قامــت ــا إحــدى املنظمــات غــري   

ون احلكومية لرفع سن الزواج وقامت بتقدمي اقتراحاـا هـذه إىل اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤ             
يف قــانون األحــوال  ) ٥(املــرأة والــيت قامــت برفعهــا بــدورها إىل احلكومــة، مت تعــديل املــادة        

الشخصية واملتعلقة بالسن القانوين للخاطب واملخطوبة حيـث اشـترط القـانون املؤقـت املعـدل                
يشترط يف أهلية الزواج أن يكون اخلاطـب واملخطوبـة عـاقلني وأن يكـون كـل منـهما                   ”: على

إال أنه جيوز للقاضي أن يأذن بزواج من مل يتم منهما هذه الـسن              .  عشرة سنة مشسية   أمت الثامنة 
إذا كان قد أكمل اخلامسة عشرة من عمره وكان يف مثل هـذا الـزواج مـصلحة حتـدد أسـسها                     

وقـد صـدرت تعليمـات قاضـي القـضاة          . “مبقتضي تعليمات يصدرها قاضي القضاة هلذه الغاية      
 :وتنص

 بــزواج اخلاطــب أو املخطوبــة أو كليهمــا إذا كانــا عــاقلني      جيــوز للقاضــي أن يــأذن   
وأكمل كل واحد منهما اخلامسة عشرة مـن العمـر ومل يـتم أحـدمها أو كالمهـا الثامنـة عـشرة                       

 :سنة مشسية من العمر وفقا لألسس التالية
 .على النفقة ودفع املهرالقدرة أن يكون اخلاطب كفؤا للمخطوبة من حيث  - ١ 
 . زواجهما درء مفسدة قائمة أو عدم تفويت ملصلحة حمققةإذا كان يف - ٢ 
أن يتحقق القاضي من رضـاء املخطوبـة واختيارهـا وأن مـصلحتها متـوفرة يف                 - ٣ 

 .ذلك أو يثبت بتقرير طيب إذا كان أحد املخطوبني به جنون أو عته أن يف زواجه مصلحة
 مـن قـانون   ١٢، ٦ملادتني  أن جيري العقد مبوافقة الويل مع مراعاة ما جاء يف ا           - ٤ 

 .األحوال الشخصية
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أن ينظم حمضر يتضمن حتقق القاضي من األسس املشار إليهـا والـيت اعتمـدها                - ٥ 
 .ألجل اإلذن بالزواج ويتم بناء عليه تنظيم إذن بالزواج حسب األصول واإلجراءات املتبعة

 اإلنـاث اللـوايت يتـزوجن       إال أنه جيدر الذكر وبناء على اإلحصاءات املتـوفرة أن نـسبة            - ٢٦٣
أنثـى تزوجـت يف عـام       ) ٥٣٧٤٥( مـن أصـل      )٪٢٩(بلغت  ) ١٩-١٥(وهن يف الفئة العمرية     

ســـنة هــو الـــسن  ) ١٨(، حيــث أن  )١٨-١٥( وال تتــوفر إحـــصاءات للفئــة العمريـــة   ٢٠٠٤
القانوين للزواج حسب ما ذكر سابقاً، إال أن هذه النسبة تؤكد على أمهية العمليـات التوعويـة              

ري االجتاهــات واألمنــاط الــسائدة، جيــدر التنويــه هنــا إىل أن اإلحــصاءات الكليــة يف األردن   لتغــي
ــرة        ــا ورد يف الفق ــساء كم ــزواج األول للن ــدل ســن ال ــاع مع ــشري إىل ارتف ــذا  ) ١٨٨(ت ــن ه م

 .التقرير
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 املراجع باللغة العربية  
 

 الدستور األردين

ــسكان يف األردن     ــة لل ــة الوطني ــة للجن ــة العام ــدد خــاص ”) ٢٠٠١(األمان ــة  : ع ــدوة الوطني الن
 العـدد الـسابع مـن الـة العلميـة           “التوجيهية حول صحة الشباب وأمناط احلياة املعززة للـصحة        

 “السكان والتنمية”السنوية 

 اإلحصائية السنوية ) ٢٠٠٤، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ٢٠٠١(إدارة محاية األسرة /األمن العام

 )٢٠٠٠(لعاملي من أجل الطفل التقرير الوطين حول متابعة مؤمتر القمة ا
ــي، ــدين اخلطيـــب  التميمـ ــز الـ ــالمية   ) ٢٠٠٠( عـ ــشريعة اإلسـ ــل بـــني الـ ــرأة والطفـ ــوق املـ حقـ

واالتفاقيــات الدوليــة، ورقــة مقدمــة يف مــؤمتر إدمــاج اتفــاقييت القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة   
 وحقوق الطفل يف مناهج كليات احلقوق

) ٨٦( قــانون مؤقــت رقــم ٣١/١٢/٢٠٠١تــاريخ الــصادر ب) ٢٥٢٤( العــدد اجلريــدة الرمسيــة
  قانون معدل لقانون العقوبات٢٠٠١لسنة 

 ٢٠٠٤أبريل /نيسان ١بتاريخ ) ٤٦٥١(اجلريدة الرمسية العدد 

 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ١بتاريخ ) ٤٦٧٢(اجلريدة الرمسية العدد 

 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ١بتاريخ ) ٤٦٧٢(اجلريدة الرمسية العدد 

 ٢٠٠٤أبريل /نيسان ١٥بتاريخ ) ٦٤٥٣( العدد اجلريدة الرمسية

احلقــوق املدنيــة والــسياسية للمــرأة والطفــل يف االتفــاقيتني الــدوليتني،  ) ٢٠٠٠(مجــال الــشليب، 
قـوق الطفـل يف منـاهج       ورقة مقدمة يف مؤمتر إدماج اتفاقييت القضاء على التمييز ضد املـرأة وح            

 كليات احلقوق

ــصباغ، أمــل   ــرأة يف اخل) ٢٠٠٤(ال ــة    امل ــة الوطني ــة إىل اللجن ــة مقدم طــاب احلــزيب األردين ورق
 األردنية لشؤون املرأة

العدالــة  ) ٢٠٠٣(الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة والوكالــة األملانيــة للتعــاون الفــين        اللجنــة 
 مداخل إجيابية حنو التغيري: االجتماعية

ملكـة األردنيـة اهلامشيـة حـول     للم الثـاين  التقريـر ) ١٩٩٧(اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املـرأة  
  ضد املرأة التمييزتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع إشكال 
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رد وفـــد اململكـــة األردنيـــة اهلامشيـــة علـــى ) ٢٠٠٠(اللجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة لـــشؤون املـــرأة 
ل تقريــري استفــسارات وتــساؤالت جلنــة القــضاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة حــو   

 ثايناململكة األويل وال

ــرأة    ــشؤون امل ــة ل ــة األردني ــة الوطني ــة    ) ٢٠٠٢ (اللجن ــاعي يف خطــة التنمي ــوع االجتم ــج الن دم
 دراسة حالة): ٢٠٠٣-١٩٩٩(االقتصادية االجتماعية لألعوام 

 مذكرة حول متكني املرأة) ٢٠٠٥(اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة 

املفــاهيم، :  الوطنيــة للــسكان يف األردناالســتراتيجية) األمانــة العامــة(اللجنــة الوطنيــة للــسكان 
 )٢٠٢٠-٢٠٠٠(املنطلقات، األهداف 

حمور الشباب والـصحة يف االسـتراتيجية الوطنيـة للـشباب يف            ) ٢٠٠٥(الس األعلى للشباب    
 ٢٠٠٩-٢٠٠٥األردن 

تقريـر أوضـاع حقـوق اإلنـسان يف اململكـة األردنيـة       ) ٢٠٠٥(املركز الـوطين حلقـوق اإلنـسان       
 اهلامشية

 جملة الرسالة السنة األوىل العدد الثاين) ٢٠٠٥(ملركز الوطين حلقوق اإلنسان ا

كيفية تغيري النظرة إىل قضايا املرأة وجعلها ختص اتمـع كلـه ولـيس              ) ١٩٩٨(بسمة  النسور،  
 املرأة فقط يف كتاب دور وسائل اإلعالم يف دعم قضايا املرأة

وضـع املـرأة األردنيـة يف    ) ٢٠٠٣(عة لألمم املتحدة    برنامج التعاون الفين ملنظمة األغذية والزرا     
 الزراعة وخطة إدراج النوع االجتماعي يف التنمية الزراعية

 ٢٠٠٥/ ٥/٥بتاريخ ) ٦(صفحة ) ٤٩٦(جريدة احلدث العدد 

 ٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ ) ٦(صفحة ) ٤٩٦(جريدة احلدث العدد 

 ٢/٨/٢٠٠٤بتاريخ ) ١٢٣٦٩( العدد ،جريدة الرأي

 ١/١٠/٢٠٠٣بتاريخ ) ١٢٠٦٧( العدد جريدة الرأي،

 ٦/٣/٢٠٠٤بتاريخ ) ١٢٢٢٠(جريدة الرأي، العدد 

 ٢٨/٤/٢٠٠٤بتاريخ ) ١٢٢٧٣(جريدة الرأي، العدد 

  ٢٢/٣/٢٠٠٥جريدة العرب اليوم بتاريخ 

 ) ١٩(جريدة الغد العدد 
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 ١٨/٥/٢٠٠٥جريدة الغد بتاريخ 

 ١٩/١٢/٢٠٠٢بتاريخ ) ٨٢٤٢(جريدة جوردان تاميز، العدد 

 ٢/١٠/٢٠٠٣بتاريخ ) ٨٤٨٢(جريدة جوردن تاميز، العدد 

مـسودة أوليـة املـرأة العاملـة يف صـناعة النـسيج واأللبـسة يف        ) ٢٠٠٢(خلود اخلالدي وآخرون    
 حبث يف أثر العوملة: األردن

 ٢٠٠٤  الكتاب اإلحصائي السنوي)٢٠٠٥ (دائرة اإلحصاءات العام
 صورة إحصائية: رجل يف األردناملرأة وال) ١٩٩٩(دائرة اإلحصاءات العامة 
 ٢٠٠٠، األردن باألرقام لعام )٢٠٠١(دائرة اإلحصاءات العامة 

  ٢٠٠١ ملسح العمالة والبطالة اإلحصائي السنويالتقرير ) ٢٠٠٢(دائرة اإلحصاءات العامة 
  ٢٠٠٢مسح السكان والصحة األسرية يف األردن ) ٢٠٠٣(دائرة اإلحصاءات العامة 

 ٢٠٠٣األردن باألرقام لعام ) ٢٠٠٤(لعامة دائرة اإلحصاءات ا
 ٢٠٠٣التقرير اإلحصائي السنوي ملسح العمالة والبطالة ) ٢٠٠٤(دائرة اإلحصاءات العامة 

  ٢٠٠٤الكتاب اإلحصائي السنوي لعام ) ٢٠٠٥(دائرة اإلحصاءات العامة 
 ٢٠٠٣مسح األسرة متعدد األهداف ) غري منشور(دائرة اإلحصاءات العامة 

  السوق العقاري يف األردن) ٢٠٠٥ (ألراضي واملساحة ادائرة

 ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام ) ٢٠٠٤(ديوان اخلدمة املدنية 

 ٢٠٠٤التقرير السنوي لعام ) ٢٠٠٥(ديوان اخلدمة املدنية 
ــى   ــتيوي، موسـ ــة يف الكتـــب املد )١٩٩٩(شـ ــية يف  ، األدوار اجلندريـ ــة األساسـ ــية للمرحلـ رسـ

 ث االجتماعية بالتعاون مع اليونسكو واليونيفيم املركز األردين للبحو/األردن

ــاجمي األســر    ”) ٢٠٠١(شــتيوي، موســى   ــة لقــروض برن ــصادية واالجتماعي ــار االقت ــيم اآلث تقي
اللجنــة (املنتجــة وصــناديق االئتمــان املنفــذين مــن قبــل وزارة التنميــة االجتماعيــة يف األردن        

 ))اإلسكوا(االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

هــل فــات األوان علــى املطالبــة : التمثيــل الربملــاين للمــرأة األردنيــة” )٢٠٠٢(، هــاين ايناحلــور
 ورقة مقدمة إىل املؤمتر الوطين حول دعـم املـرأة   “بكوتا نسائية من مقاعد جملس النواب القادم   

 يف االنتخابات النيابة
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 واقعه الراهن تطور اتمع املدين يف األردن و) ٢٠٠٤(هاين احلوراين وحسني أبو رمان 

 التنميط االجتماعي واألدوار اجلندرية يف اتمع األردين) ٢٠٠٠(التل، سهري 
 )٢٠٠٢(وثيقة األردن أوال 

 تقييم الفقر يف األردن) ٢٠٠٤(والتعاون الدويل والبنك الدويل  وزارة التخطيط

 خطـــــة التنميـــــة االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة ) ٢٠٠٤(وزارة التخطـــــيط والتعـــــاون الـــــدويل 
٢٠٠٦-٢٠٠٤  

  ١٩٩٩/٢٠٠٠الكتاب السنوي ) ٢٠٠١(وزارة التربية والتعليم 

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير اإلحصائي التربوي للعام الدراسي ) ٢٠٠٣(وزارة التربية والتعليم 

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣التقرير اإلحصائي التربوي للعام الدراسي ) ٢٠٠٤(وزارة التربية والتعليم 
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥حصاءات التعليم للعام الدراسي  إ)٢٠٠٥ (وزارة التربية والتعليم

للعــام خالصــة إحــصائية عــن التعلــيم العــايل   ) ١٩٩٦(وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي  
١٩٩٥/١٩٩٦ 

 الكليات التابعة جلامعة البلقاء) ٢٠٠٣(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

صائي الـسنوي عـن التعلـيم العـايل         التقريـر اإلحـ   ) ٢٠٠٥(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي      
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤يف األردن لعام 

 واقع وتطلعات: املرأة والتعليم العايل) ٢٠٠٥(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  ٢٠٠٥خالصة إحصائية عن التعليم العايل ) ٢٠٠٥(وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

اسـتراتيجية وطنيــة  : قـر مــن أجـل أردن أقـوى    مكافحـة الف )٢٠٠٢ (وزارة التنميـة االجتماعيـة  
 شاملة 

لكتـــروين إل عـــن املوقـــع ا٢٠٠٢ التقريـــر اإلحـــصائي الـــسنوي لعـــام )٢٠٠٣ (وزارة الـــصحة
http://db-server.moh.gov.jo 

اللكتـــروين  عـــن املوقـــع ا٢٠٠٤التقريـــر اإلحـــصائي الـــسنوي لعـــام ) ٢٠٠٥(وزارة الـــصحة 
http://db-server.moh.gov.jo 

 ٢٠٠٠وزارة العمل، التقرير السنوي لسنة 

http://db-server.moh.gov.jo/
http://db-server.moh.gov.jo/
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 -تقريـر قاعـدة بيانـات ريـاض األطفـال يف اململكـة األردنيـة اهلامشيـة                  ) ٢٠٠٤(شكري، منـار    
 ورقة مقدمة إىل الس الوطين لشؤون األسرة

الدميغرافيــة، : تقريــر أوضــاع املــرأة األردنيــة) ٢٠٠٤(املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة صــندوق األمــم 
 املشاركة االقتصادية، املشاركة السياسية والعنف ضد املرأة 

ورقــة مقدمــة إىل املــؤمتر   “ املــرأة يف قــانون االنتخــاب األردين  ” )٢٠٠٢(عــاكف املعايطــة، 
  النيابيةالوطين حول دعم املرأة يف االنتخابات 

 ٢٠٠٣التقرير السنوي لعام ) ٢٠٠٤(مؤسسة التدريب املهين 
 ، إحصاءات غري منشورة )٢٠٠٣(مؤسسة الضمان االجتماعي 

 دراسات حالة حول أداء منظمات اتمع املدين يف األردن ) ٢٠٠٤(جمموعة مؤلفني 
بعـض املؤشــرات  : لرابـع عـشر  الـس النيـايب ا  ”) ٢٠٠٣(مركـز القـدس للدراسـات الـسياسية     

 “األولية

ــاور      ــدريب ومؤســسة كــونراد آدين ــساء يف األردن) ٢٠٠٢(مركــز الكــتىب للبحــوث والت : الن
  قادرات أم عاجزات

، املفاهيم اخلاصة بالعنف األسـري واإلسـاءة كمـا          )٢٠٠٢(معهد امللكة زين الشرف التنموي      
 تراها شرائح اتمع األردين

 حالة األردن: ة العربية مبنح اجلنسيةحق املرأ) ٢٠٠٣(معهد امللكة زين الشرف التنموي 

تــشكيل الــصورة : تنميــة الطفولــة املبكــرة يف األردن) ٢٠٠٠(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 
 الفسيفسائية

 حيام وآراؤهم: الشباب األردنيون) ٢٠٠٣(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

تاميــة للجنــة إلغــاء كافــة املالحظــات اخل) ٢٠٠٠(جلنــة إلغــاء كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة خــالل مناقــشة التقريــرين األول والثــاين حلكومــة اململكــة األردنيــة    

 )٢٠٠٠ - ٤/٢ - ١٧/١( بتاريخ ٢٢اهلامشية يف االجتماع العادي رقم 
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 الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة يف إطــار إعــداد   ةالكتــب الرمسيــة الــيت وردت إىل اللجنــ 
يرين الثالث والرابع حلكومة اململكة األردنية اهلامشية حـول تنفيـذ اتفاقيـة إلغـاء كافـة                 التقر

 :أشكال التمييز ضد املرأة
 

 ٢٤/٨/٢٠٠٥كتاب احتاد املرأة األردنية إىل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بتاريخ 

ردنيـة لـشؤون املـرأة بتـاريخ     كتاب اجلمعية األردنية تنظيم ومحاية األسرة إىل اللجنة الوطنيـة األ  
٩/٦/٢٠٠٣ 

 ٢٣/٧/٢٠٠٣عضو املركز الوطين حلقوق اإلنسان بتاريخ /كتاب السيدة مي أبو السمن

 اتفاقيـة الوطنية للـسكان إىل اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة حـول تنفيـذ          اللجنة كتاب

  القضاء على مجيع إشكال التمييز ضد املرأة
 ٢٧/٩/٢٠٠٥للشباب للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بتاريخ كتاب الس األعلى 

اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة رقــم  كتــاب املركــز الــوطين لتنميــة املــوارد البــشرية إىل  
 ٢٠/٥/٢٠٠٢ بتاريخ ١٠٠/٤/١/٥٣٧

كتــــاب دائــــرة اإلحــــصاءات العامــــة إىل اللجنــــة الوطنيــــة األردنيــــة لــــشؤون املــــرأة بتــــاريخ 
١٨/٧/٢٠٠٥ 

كتاب دائرة األحوال املدنية واجلوازات إىل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املـرأة رقـم التطـوير                
 ٣٠/٤/٢٠٠٢ بتاريخ ٥٨٨٨/اإلداري

 ٥/٥/٢٠٠٣ بتاريخ ٥٢٨٢/كتاب دائرة األحوال املدنية واجلوازات رقم التطوير اإلداري

ألردنيـــة لـــشؤون املـــرأة بتـــاريخ كتـــاب دائـــرة األحـــوال املدنيـــة واجلـــوازات للجنـــة الوطنيـــة ا 
٢٨/٩/٢٠٠٥ 

بتـاريخ   ١/٢١٨٩٠إىل اللجنة الوطنية األردنية لـشؤون املـرأة رقـم       ديوان اخلدمة املدنية    كتاب  
١٥/٥/٢٠٠٢ 

 ٦/١٢/٢٠٠٤كتاب رئاسة الوزراء إىل املؤسسات والدوائر الرمسية بتاريخ 

 ٢٨/٩/٢٠٠٤كتاب رئاسة الوزراء إىل وزير املالية بتاريخ 

ب صــــندوق املعونــــة الوطنيــــة إىل اللجنــــة الوطنيــــة األردنيــــة لــــشؤون املــــرأة رقــــم ص كتــــا
 ١٥/٥/٢٠٠٢ بتاريخ ٧٣٣٣/أ/ن/م
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ــم م ض د     ــرأة رق ــشؤون امل ــة ل ــة األردني ــة الوطني ــدخل إىل اللجن  ١٥/٢٥٩٩/كتــاب ضــريبة ال
 ٢٨/٥/٢٠٠٢بتاريخ 

ـــ مؤســــسة اإلقــــراض الزراعــــي كتــــاب  رأة رقــــم إىل اللجنــــة الوطنيــــة األردنيــــة لــــشؤون املـ
 ٢٣/٥/٢٠٠٢بتاريخ  ٤٣/٢٤/١٣٠٢

 ١/٨/٥٧٢١/كتــاب مديريــة األمــن العــام إىل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة رقــم ق   
 ٧/٤/٢٠٠٣بتاريخ 

/ ٤٥/ ٢/ كتـــاب مديريـــة األمـــن العـــام إىل اللجنـــة الوطنيـــة األردنيـــة لـــشؤون املـــرأة رقـــم ق
  ٥/٩/٢٠٠٥ بتاريخ ٢١٩٨١

 بتــاريخ ١/٨/١٠٨٥٩اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة رقــم  كتــاب مديريــة األمــن إىل 
٢٦/٥/٢٠٠٢ 

ــة        ــة األردني ــة الوطني ــال وســامر حــدادين إىل اللجن ــثم وآم ــاب مكتــب احملــامني احملــامون هي كت
 ١٦/٦/٢٠٠٢لشؤون املرأة بتاريخ 

ــة األردنيــ       ــة الوطني ــال وســامر حــدادين إىل اللجن ــثم وآم ــاب مكتــب احملــامني احملــامون هي ة كت
 ١٨/٩/٢٠٠٥لشؤون املرأة بتاريخ 

ــة لــشؤون املــرأة رقــم   وزارة التخطــيط كتــاب  ــة األردني ــة الوطني  ٣٠٩٠/ ٤/١/ ١٢إىل اللجن
 ١٤/٥/٢٠٠٢بتاريخ 

 ١٨/٣٠/٢٤٥٠٥كتاب وزارة التربية والتعليم إىل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املـرأة رقـم              
 ٥/٦/٢٠٠٢بتاريخ 

ـــ  ــة االجتماعيـ ــاريخ   كتــــاب وزارة التنميــ ــرأة بتــ ــة لــــشؤون املــ ــة األردنيــ ــة الوطنيــ ة إىل اللجنــ
١٠/١٠/٢٠٠٥  

ــة كتــــاب  ــة االجتماعيــ ــاريخ   وزارة التنميــ ــرأة بتــ ــة لــــشؤون املــ ــة األردنيــ ــة الوطنيــ إىل اللجنــ
٦/١٠/٢٠٠٥ 

ــة االجتماعيــــةكتــــاب  ــاريخ   وزارة التنميــ ــرأة بتــ ــة لــــشؤون املــ ــة األردنيــ ــة الوطنيــ  إىل اللجنــ
٣/١٠/٢٠٠٥ 

 ١٠/١٠/٢٠٠٥ لشؤون املرأة بتاريخ  االجتماعية للجنة الوطنية األردنيةكتاب وزارة التنمية
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ــة لــشؤون املــرأة رقــم      ــة األردني ــة الوطني ــة إىل اللجن  ١/٤/٢٩٣/تطــوير كتــاب وزارة اخلارجي
  ٣٠/٧/٢٠٠٣بتاريخ 

 ٣/٢٧٦/٣٧٨٦٥كتــاب وزارة الداخليــة إىل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة رقــم        
  ٢/٦/٢٠٠٢بتاريخ 
بتـاريخ   ١/٣/٦/٧٥٤٩إىل اللجنـة الوطنيـة األردنيـة لـشؤون املـرأة رقـم              وزارة الزراعـة    كتاب  
١١/٦/٢٠٠٢ 

 ١٧/٧/٢٠٠٥بتاريخ الصحة إىل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة  وزارةكتاب 
ــاب  ــصحة كت ــم    وزارة ال ــرأة رق ــشؤون امل ــة ل ــة األردني ــة الوطني  ١/٨/٢/٨٦٣رص أ إىل اللجن
 ٣/٦/٢٠٠٢بتاريخ 

ــة لــشؤون املــرأة رقــم  العــدل كتــاب وزارة  ــة األردني ــة الوطني ــاريخ ١٩/١/٤٢١٢ إىل اللجن  بت
١٢/٥/٢٠٠٢ 

ــة لــشؤون املــرأة     ــة األردني ــة الوطني ــاريخ ١٩/١/٢٠٩١ رقــمكتــاب وزارة العــدل إىل اللجن  بت
٢٥/٣/٢٠٠٣ 

بتــاريخ  ٤٨/٤٤٦٥/شإىل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة رقــم  وزارة العمــل كتــاب 
٩/٥/٢٠٠٢ 

 بتــاريخ ٤٨/٨٨٥٥/كتــاب وزارة العمــل إىل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة رقــم ش  
١٦/٧/٢٠٠٣ 
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 )١(املرفق رقم 
 

األردنيـة لـشؤون املـرأة يف إعـداد         اجلهات املـشاركة مـع اللجنـة الوطنيـة            
ــع أشــكال       ــى مجي ــة القــضاء عل ــق اتفاقي ــع لتطبي ــرين الثالــث والراب التقري

 )السيداو(التمييز ضد املرأة 
 

 :اجلهات احلكومية  
 وزارة العدل - ١
 وزارة الثقافة - ٢
 وزارة الصحة - ٣
 وزارة الداخلية - ٤
 وزارة اخلارجية - ٥
 يل والبحث العلميوزارة التعليم العا - ٦
 وزارة التخطيط والتعاون الدويل - ٧
 وزارة العمل - ٨
 وزارة التنمية االجتماعية - ٩

 وزارة الزراعة- ١٠
 وزارة التربية والتعليم- ١١
 املؤسسة العامة للضمان االجتماعي- ١٢
 قراض الزراعيإلمؤسسة ا- ١٣
 مؤسسة التدريب املهين- ١٤
 دارة محاية األسرةإ/من العاممديرية األ- ١٥
 ديوان اخلدمة املدنية- ١٦
 دائرة األراضي واملساحة- ١٧
 دائرة األحوال املدنية واجلوازات- ١٨
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 دائرة ضريبة الدخل- ١٩
 حصاءات العامةدائرة اإل- ٢٠
 صندوق املعونة الوطنية- ٢١
 صندوق التنمية والتشغيل- ٢٢
 البنك املركزي- ٢٣
 جامعة العلوم والتكنولوجيا- ٢٤
 اجلامعة اهلامشية- ٢٥
 جامعة الريموك- ٢٦
  

 :اجلهات شبه احلكومية أو غري احلكومية  
 
 الس األعلى للسكان - ١
 نسانإلاملركز الوطين حلقوق ا - ٢
 الس الوطين لشؤون األسرة - ٣
 املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية - ٤
 دوق األردين اهلامشي للتنمية البشريةالصن - ٥
 معهد امللكة زين الشرف التنموي - ٦
 جممع اللغة العربية األردين - ٧
 مؤسسة نور احلسني - ٨
 االحتاد النسائي األردين العام - ٩

 احتاد املرأة األردنية - ١٠
 جتمع جلان املرأة الوطين األردين - ١١
 مجعية الشابات املسيحية - ١٢
 مجعية النساء العربيات - ١٣
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 مجعية تدريب وتأهيل املرأة األردنية - ١٤
 ملتقى سيدات األعمال واملهن - ١٥
 املعهد الدويل لتضامن النساء - ١٦
 نسانإلجمموعة القانون من أجل حقوق ا/ميزان - ١٧
 قراض املرأةإصندوق  - ١٨
 االحتاد العام للجمعيات اخلريية - ١٩
 ة األردنية لتنظيم األسرةاجلمعي - ٢٠
 اجلمعية الثقافية العربية - ٢١
 اهلالل األمحر األردين - ٢٢
 غرفة صناعة عمان - ٢٣
 غرفة جتارة عمان - ٢٤
 الشركة األردنية لضمان القروض - ٢٥
 جامعة فيالدلفيا - ٢٦
 جامعة البتراء - ٢٧

 


