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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير / شباط١٣

  ارير الدوريةبالنظر يف التق يتعلق قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما    

  األردن    
 الـدوريَّ اخلـامَس لـألردن      درس فريق اللجنة العامل ملا قبل الـدورة التقريـرَ           

)CEDAW/C/JOR/5.(  
  معلومات عامة    

ويرجى، بوجه خاص،   . يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري اخلامس          -١
و ما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتـا        بيان ما إذا متت استشارة املنظمات غري احلكومية، على حن         

  .وإذا ما مت تقدمي التقرير إىل الربملان) ٤٢، الفقرة CEDAW/C/JOR/4(اخلتامية السابقة 

  الوضع القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي    
يرجى بيان اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعديل قانون اجلنسية بغرض متكني              - ٢

األردنية من منح جنسيتها ألطفاهلا وزوجها وإللغاء األحكام التمييزية املدرجة يف قانون            املرأة  
ىل إوالـيت تـستند   ) ٣١٥ و٣١٣، ٣٠٤-٣٠٢الفقرات  انظر التقرير، (األحوال الشخصية   

سحب الدولة الطرف لتحفظاهتا علـى      من أجل   ذلك  وتفسريات تقدمية للشريعة اإلسالمية،     
   عمالً) ٥الفقرة  ( من االتفاقية    ١٦من املادة   ) ز(و) د(و) ج(١الفقرة   و ٩ من املادة    ٢الفقرة  

ومبا دار خـالل االسـتعراض      ) ١٢الفقرة  ،  CEDAW/C/JOR/CO/4(مبا أوصت به اللجنة     
   مـن   ٤وكانت الدولة الطرف قد سحبت حتفظاهتا على الفقـرة           .الدوري الشامل لألردن  

ملتخذة إلنفاذ قانون جواز السفر مبا يضمن سـفر    فما هي اخلطوات ا   .  من االتفاقية  ١٥املادة  
  األطفال مع والدهتم دون حاجة إىل إذن األب؟
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تفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر يف الدولة الطـرف         اليرجى توضيح ما إذا كانت ا       -٣
). ٨ الفقـرة  انظر التقريـر، (  التشريعات احملليةجبميعوما إذا كانت حتظى بأولوية التطبيق مقارنة  

 علـى االتفاقيـة   اً   بيان عدد القضاة واملدعني العامني واحملامني ممن تلقوا تدريب         رجى أيضاً وي
ويرجى ذكر أمثلة، يف حال توفرها، عن قـرارات         . ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف الفترة   ) ٣٢الفقرة  (

يرجى كذلك بيان التدابري اليت اختذهتا الدولة       و .احملاكم اليت تتضمن إشارة إىل أحكام االتفاقية      
  .ف لنشر االتفاقية، عدا جمرد نشرها يف اجلريدة الرمسية، ولنشر التوصيات العامة للجنةالطر
يرجى تقدمي معلومات عن عدد الشكاوى اليت تقدمت هبا نساء للمركـز الـوطين                -٤

 االنتـهاكات   أنواع و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩يف سنيت   ) ١٦انظر التقرير، الفقرة    ( حلقوق اإلنسان 
 تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة       ويرجى أيضاً . القضايااملزعومة وما آلت إليه هذه      

     ٤٨/١٣٤قـرار اجلمعيـة العامـة       (لضمان استقاللية املركز مبا يتماشى مع مبادئ بـاريس          
وعن والية املركز فيما يتعلق حبقوق املرأة وعـن         ) ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ خاملؤر

  .موارده البشرية واملالية

   النمطيةالقوالب    
 اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لتنفيـذ توصـيات اللجنـة           العملية  ما هي التدابري      -٥
)CEDAW/C/JOR/CO/4   القوالب النمطية التقليديـة   التخلص من   اليت ترمي إىل    ) ١٩، الفقرة      

فيما خيص أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف إطار األسرة واجملتمع، وإىل هتيئة بيئة مالئمـة             
ن شأهنا أن تفضي إىل تغيري القوانني واألعراف واملمارسات التمييزية، وتعزيز قدرة املـرأة              م

 بيان ما إذا كانت الدولة الطـرف تقـوم       ؟ ويرجى أيضاً  جبميع حقوقها كإنسان  على التمتع   
التخلص بتشجيع وسائط اإلعالم على ممارسة دور استباقي يف عرض صور إجيابية للمرأة بغية              

  . النمطية التقليدية القوالبمن
  العنف ضد املرأة

     ،انظـر التقريـر   (يرجى توضيح سبب غياب أحكام جتّرم االغتـصاب الزوجـي             -٦
يف مشروع تعديل قانون العقوبات ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر ) ٥٩الفقرة 

ـ         ٣٠٨يف إلغاء املادة     ة إذا تزوجـوا     من قانون العقوبات والذي يعفي املغتصبني من العقوب
بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء حمكمـة    اً  ويرجى أيض ). ٦٤الفقرة  (ضحاياهم  

ويرجى توضيح ما إذا كان الوفاق األسري  ).٢٧الفقرة (خاصة تتناول حاالت العنف املرتيل     
ويرجـى  ) ٢٩الفقـرة   ( يف حاالت العنف املرتيل يوجب إعفاء مرتكيب اجلرائم من العقاب         

ك تقدمي معلومات مفصلة عن العقوبات اليت فرضت على مرتكيب جرائم العنف املـرتيل              كذل
  .)٤٧الفقرة ( ٢٠١٠ و٢٠٠٨  ما بني عاميواجلنسي يف الفترة

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات بشأن التدابري املتخذة واليت ترمي إىل ضمان إتاحة               -٧
ن وقعن ضحايا للعنف مبن فـيهن النـساء         سبل العالج واحلماية الفعالة للنساء والفتيات مم      
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تقدمي معلومات عن مساعدة الضحايا وعـن عـدد دور          اً  ويرجى أيض . والفتيات املعوقات 
اإليواء وطاقة استيعاهبا وتوزيعها اجلغرايف وظروف العيش فيها وما هي اإلجراءات املتخـذة             

انظـر  (ن حاالت العنف املـرتيل      للمواقف الثقافية اليت متنع النساء من اإلبالغ ع       الرامية للتصدي   
ما هي اإلجراءات املتخذة جلمع بيانات عن العنـف ضـد النـساء              ).التقرير من   ٤٤الفقرة  

  والفتيات يف الدولة الطرف بشكل منهجي؟
 من قانون العقوبات    ٩٨يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إلغاء املادة              -٨

    انظـر التقريـر    ( بتخفيف العقوبـة     املتعمدة" شرفجرائم ال "لضمان عدم انتفاع مرتكيب     
 تقدمي معلومات عن األحكام اليت صدرت يف حق مرتكيب جرائم           ويرجى أيضاً ). ٦١ الفقرة

ومـا هـي االسـتراتيجيات      ) ٦٣الفقرة  ( ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ ما بني عامي     الشرف يف الفترة  
اذ تدابري أخـرى عـدا      من خالل اخت  " جرائم الشرف "ت من   بنااملوضوعة حلماية النساء وال   

ولضمان إعادة تأهيل   ) CEDAW/C/JOR/CO/4  انظر أيضاً  ٣٧الفقرة  (احلجز بغرض احلماية    
   اجلرائم وإدماجهم يف اجملتمع؟تلكضحايا 

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
 حسب اجلنس عن عدد احلـاالت املـسجلة لالجتـار           صنفةيرجى تقدمي بيانات م     -٩

وعن عـدد املالحقـات القـضائية       ،  ى وجه اخلصوص بالنساء واألطفال    وعل،  باألشخاص
 ) ٢٠٠٩(للفتـرة   واألحكام الصادرة ضد املتاجرين وذلك مبوجب قانون منع االجتار بالبشر           

الرامية   ويرجى كذلك تقدمي معلومات بشأن اآلليات القائمة       ٢٠١٠ و ٢٠٠٨ما بني عامي    
بشأن التدابري املتخذة ملساعدة ضـحايا االجتـار        إىل رصد تنفيذ قانون منع االجتار بالبشر و       

 .)٩٨انظر التقرير الفقـرة     (  يف البغاء  ّن من وقع استغالهل   ن مبن فيه  ن عن جترميه  بالبشر عوضاً 
بوسائل منها توفري دور اإليواء واملساعدة القانونية والطبية واالستشارة النفـسية وخـدمات      

  ).٩٦ة الفقر( إعادة التأهيل ورخص اإلقامة املؤقتة

  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة ويف اختاذ القرارات    
الـيت   يرجى بيان نسبة النساء األعضاء يف جملس النواب عقب االنتخابات النيابيـة             -١٠

ويرجى بيان التدابري املتخذة مبا فيها التدابري       ) ١٠٧انظر التقرير، الفقرة    ( .٢٠١٠ جرت عام 
 من االتفاقية ومنها ختصيص حـصص للنـساء         ٤ من املادة    ١لفقرة  املؤقتة اخلاصة مبوجب ا   

املرشحات يف قوائم االنتخاب اخلاصة باألحزاب السياسية وزيادة عدد املقاعـد املخصـصة            
وإدراج هذه التدابري يف مـشروع      ) ١٠٨الفقرة   (البلديةللنساء يف جملس النواب ويف اجملالس       

ن االنتخابات ويف قانون البلديات وذلك هبـدف        قانون األحزاب السياسية ويف مشروع قانو     
 اختـاذ القـرار سـواء عـن طريـق االنتخـاب أو التعـيني                ناصـب يف م تعزيز متثيل املرأة    

)CEDAW/C/JOR/CO/4، وما هي اخلطوات املتخذة الرامية إىل زيادة عدد النساء         ) ٢٨  الفقرة
   ) ١٠٦الفقـرة   ،  انظر التقريـر  ( وإىل دعم النساء املرشحات لالنتخابات       قوائم الناخبني يف  
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وما هي اآلليات القائمة اليت هتدف إىل رصد زيادة متثيل املرأة يف أوساط السلطات التنفيذية               
  .والتشريعية والقضائية إىل جانب اخلدمة الدبلوماسية

  التعليم    
 لزيادة معدل االلتحاق باملستوى التعليمي      املتخذة يرجى تقدمي معلومات عن التدابري      -١١

ولتخفيض معدل األميـة    ) ١٣٥و ١٢٥ الفقرتان   ،انظر التقرير (الثانوي يف صفوف الفتيات     
 الدراسي واألنشطة الرياضية    ارجة عن املنهج  اخلنشطة  األ وضمان إتاحة  يف صفوف الفتيات  

ية إضافة إىل حذف التنميط     للفتيات وذلك خاصة يف املناطق الريف      )١٣١الفقرة  (يف املدارس   
  .املناهج والكتب الدراسيةاجلنساين التمييزي من 

وملراجعة   بيان التدابري املتخذة إلدراج روح املبادرة يف مناهج التعليم الثانوي          ويرجى  - ١٢
االستراتيجية التقنية واملهنية والتعليمية والتدريبية بغية تعزيز مشاركة النـساء والفتيـات يف             

  ).١٣٧-١٣٦ الفقرتان ،انظر التقرير( .، تقليدياًليت يهيمن عليها الرجالاجملاالت ا

  العمالة    
يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة مبا فيها التدابري املؤقتـة اخلاصـة          - ١٣

 من االتفاقية كالتوظيف السريع للمرأة يف اخلدمة املدنية         ٤ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
هـذا إىل   .من الترقية يف العمل ومن االمتيازات وفرص التدريب واحلرص على متكينها    

الوعي وإذكاء  جانب ضمان متكني كال اجلنسني من التوفيق بني احلياة املهنية والعائلية            
 اختاذ  مناصبلعمل يف القطاعني العام واخلاص مبا يف ذلك         يف ا هبدف تعزيز فرص املرأة     

عن  تقدمي معلومات ويرجى أيضاً) ١٦٣- ١٦١ و١٥٧ الفقرات ،انظر التقرير( .القرار
التدابري املتخذة لتقليص الفرق يف األجور بني اجلنسني وذلك يف كل مـن القطـاعني               

  )١٨٣الفقرة (. اخلاص والعام
يرجى ذكر التدابري املتخذة ملكافحة ظروف العمل االستغاللية اليت يتسم هبا عمـل               -١٤

وذلك من  ) ١٦٩الفقرة  ،  التقرير(ن فيهن املهاجرات    النساء والفتيات يف إطار العمل املرتيل مب      
 يف االنتقال مـن     نضمان حريته وخالل محايتهن من التعرض للعنف على يد أرباب العمل          

العمل لدى رب عمل إىل آخر من دون االضطرار إىل طلب اإلذن مـن الكفيـل األصـلي        
)CEDAW/C/JOR/CO/4  ،  تب التشغيل اخلاصة    مكا ما هي اخلطوات اليت اختذهتا    . )٣٤الفقرة

هبدف تنظيم وكـاالت  ) ١٠١ الفقرة ،انظر التقرير( التابعة لوزارة العمل   بالعاملني يف املنازل  
  ؟)١٠٢و ٥٥الفقرتان ( . اليت أقرهتا على عمال املنازلاللوائحالتشغيل وتنفيذ 

  الصحة    
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتـزم تعـديل التـشريع اخلـاص                 - ١٥

هاض بالنظر يف إدراج دوافع أخرى للقيام بالعملية القانونية لإلجهاض إىل جانب باإلج
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حاالت احلمل الناجتة عن سفاح احملارم        بوجه خاص،  ،اخلطر على حياة األم ومن بينها     
وما هي اخلطوات اليت تتبعها الدولة الطرف إلتاحة خدمات اإلجهاض           .أو االغتصاب 

وما هي  . ورعايتهن يف املرحلة اليت تليهلعنف اجلنسيممن وقعن ضحايا ا   املأمون للنساء   
التدابري املتخذة لتعزيز متكني النساء والفتيات من خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية مبا            
فيها توفري وسائل منع احلمل؟ كما يرجى بيان ما إذا مت تضمني املناهج الدراسية العادية 

شأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية وبشأن خاصة يف املرحلة الثانوية، مواد تربوية ب
  ).٢١١الفقرة ( واإليدز والعدوى بفريوسه أمناط السلوك اخلطري

  متكني املرأة اقتصادياً    
يرجى ذكر التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتضمن متكني املرأة على قدم املساواة               -١٦

بوسـائل   سائل التكنولوجيا والقروض  مع الرجل من تيسري حصوهلا على األرض واملاشية وو        
 إذكـاء منها إزالة القيود الثقافية املفروضة على املرأة فيما يتعلق بامتالك األراضي إضافة إىل              

ما تتعرض لضغوط تضطرها للتنـازل   اً   لكوهنا كثري  الوعي بشأن حقوق املرأة يف املرياث نظراً      
وسائل كذلك تقدمي الدعم للمـرأة      ومن بني ال   . األسرة من الذكور   فرادعن حصتها لفائدة أ   

غري الرمسيـة   قامة النظم   لتتمكن من إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة خاصة هبا من خالل إ          
 تبعية املرأة للمعيل الذكر هذا إىل جانب الـصعوبات  ة ومن خالل معاجلة مسأل إلقراض املرأة 

  .ت للقروض واالئتماناتاليت تتعرض هلا املرأة لتتمكن من توفري الضمانا

  املرأة الريفية    
 نطاق صندوق املعونة الوطنيـة  تزمع توسيعيرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف      -١٧

ليشمل ربات البيوت يف املناطق الريفية مبن فيهن من مل تتمكن من إثبات عدم وجود عائـل                 
   إىل جانب النساء الفقريات العازبات أو املتزوجات ممن ختلى عنـهن أزواجهـن             ،  شرعي هلا 

على وما هي التدابري القائمة اليت تضمن احتواء برامج ومشاريع التنمية الريفية            . أو أولياؤهن 
  منظور جنساين؟

  الفئات احملرومة من النساء    
) ١٣٩الفقـرة   ،  انظر التقرير ( عدا عن املعلومات الواردة بشأن اخلدمات التعليمية        -١٨

وتشغيل الالجئني  األمم املتحدة إلغاثة    ة  وكالاليت توفرها   ) ٢٤٧-٢٤١الفقرات  ( والصحية
 الالجئات  أوضاعفإن التقرير يفتقر إىل معلومات كافية بشأن        الفلسطينيني يف الشرق األدىن     

يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      . من النساء والفتيات مبن فيهن الفلسطينيات والعراقيات      
       النـساء والفتيـات    هؤالءليت تعترض   اليت اختذهتا الدولة الطرف ملواجهة التحديات املعينة ا       

، االفتقار إىل املساعدة القانونية والطبيـة لـضحايا العنـف   ومبا فيها نقص عدد دور اإليواء   
ـ ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف االنضمام إىل         ة اخلاصـة بوضـع   االتفاقي

  .١٩٦٧ لسنة  وبروتوكوهلا١٩٥١ لسنة الالجئني
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  قات األسريةالزواج والعال    
يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف تعديل قانون األحوال الشخصية               -١٩

 من القانون املؤقت اجلديد والـذي يـأذن         ١٠بإلغاء االستثناءات الواردة يف املادة املراجعة       
وذلـك  ) ٣١٦الفقرة  ،  انظر التقرير ( يف حاالت خاصة     الثامنة عشرة بالزواج قبل بلوغ سن     

؟ ويرجى حتديـد    )٣٦، الفقرة   CEDAW/C/JOR/CO/4(مع التوصيات السابقة للجنة     اً  شيمتا
أمراً الشروط املذكورة يف قانون األحوال الشخصية واليت مبوجبها يظل إجراء مراسيم الزواج             

   انظـر التقريـر،    ( من قانون العقوبـات      ٢٧٩مبشروع تعديل املادة      غري معاقب عليه عمالً   
  ).٥٧الفقرة 

  ربوتوكول االختياري ال    
 بـأن   ،)٤١، الفقرة   CEDAW/C/JOR/CO/4( يف توصياهتا السابقة     ،أوصت اللجنة   -٢٠
ويف هذا الصدد، يرجى تفسري      .ق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري لالتفاقية      تصّد

سبب رفض الدولة الطرف هلذه التوصية ولتوصيات مماثلة ُوّجهت إليها خالل االسـتعراض             
 املركـز الـوطين حلقـوق       قّدمهاوتوصيات  ) ٢٩، الفقرة   A/HRC/11/29(ي الشامل   الدور

  ).٦انظر التقرير، الفقرة ( اإلنسان

        


