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  القضاء على التمييز ضد املرأةب اللجنة املعنية
  الدورة التاسعة والثالثون

        ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
  األردن :لقضاء على التمييز ضد املرأةبا للجنة املعنيةالتعليقات اخلتامية     

  
مـن األردن  الثالـث والرابـع املقـدم    للتقريرين الـدوريني  نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع      - ١
)CEDAW/C/JOR/3-4 ( ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢، املعقــودتني يف ٨٠٦ و ٨٠٥يف جلــستيها 
وتـرد قائمـة اللجنـة املتعلقـة بالقـضايا واملـسائل يف       . )(A) 806و   EDAW/C/SR.805 (A)رـانظ(

CEDAW/C/JOR/Q/4 كما ترد ردود حكومة األردن يف ،CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1.  
  

  مقدمة    
  للتقريـرين الـدوريني    نة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها اجلامع       تعرب اللج   - ٢

م بــصورة جيــدة وأعــد عمومــا مبــا يتمــشى مــع املبــادئ التوجيهيــة    ظِّــالثالــث والرابــع، الــذي نُ 
وصــيات العامــة الـصادرة عــن اللجنـة بــشأن إعـداد التقــارير، رغــم أنـه مل يتــضمن إشـارة إىل الت     

  .الصادرة عن اللجنة
يفادهـا وفـد علـى مـستوى عـال برئاسـة وزيـر الدولـة            إلوتشيد اللجنة بالدولة الطرف       - ٣

األمني العام للجنة الوطنية األردنية للمرأة، وهي اجلهـاز         لشمول الوفد   لشؤون رئاسة الوزراء و   
  .طين الذي يضطلع بالنهوض باملرأةالو
يل، وردودهـا اخلطيـة علـى       وتقدم اللجنة هتنئتها إىل الدولة الطرف على بياهنا االستهال          - ٤

 وعلـى احلـوار الـصريح والبنـاء     ،قائمة القضايا واملسائل اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة        
الذي جرى بني الوفد وأعـضاء اللجنـة، الـذي وفـر نظـرة ثاقبـة أخـرى يف احلالـة احلقيقيـة الـيت                          

طـرف ملـا أبدتـه مـن عزميـة علـى            وتشيد اللجنة بوجه خاص بالدولة ال     . تعيشها املرأة يف األردن   
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يـة إىل   وضع عدد من املقترحات واستهالل تنفيذها بغيـة تعـديل القـوانني وإرسـاء التـدابري الرام                
  .إهناء التمييز ضد املرأة

  
  اجلوانب اإلجيابية     

تـــشيد اللجنـــة بالدولـــة الطـــرف لقيامهـــا بنـــشر االتفاقيـــة يف اجلريـــدة الرمسيـــة، وهـــو    - ٥
  .ون يف األردنلقانمينحها قوة ا ما
ــة الطــرف علــى ختــصيص نــسبة      - ٦ ــة الدول ــة كحــصة للمــرأة يف  ٢٠وهتنــئ اللجن  يف املائ

 أول امــرأة يف  امـرأة يف اجملـالس البلديـة، وتعـيني    ٢٤٠اجملـالس البلديـة، ممـا أفـضى إىل انتخـاب      
  .منصب رئيس حمكمة

نني يف التعلـيم  ت والبـ كما هتنئ اللجنة الدولة الطرف على إجناز املناصفة بني عدد البنا          - ٧
  .األويل والثانوي

  
  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات    

يف الوقــت الــذي تــشري فيــه اللجنــة إىل التــزام الدولــة الطــرف بــأن تنفــذ علــى حنــو   - ٨
منهجي ومستمر مجيع أحكام االتفاقية، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه             

ن الدولة الطرف أن توليهـا اهتمامـا علـى سـبيل األولويـة مـن                التعليقات اخلتامية تستلزم م   
وبنــاء عليــه، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف   . اآلن وحــىت تقــدمي تقريرهــا الــدوري القــادم 

 وأن تقــدم تقريــرا عــن اإلجــراءات ،تركــز علــى تلــك اجملــاالت لــدى تنفيــذها األنــشطة أن
 تعـرض كما هتيـب بالدولـة الطـرف أن     .املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها الدوري القادم   

 الربملـان بغيـة كفالـة تنفيـذها         علـى  مجيـع الـوزارات املختـصة و       علىهذه التعليقات اخلتامية    
  .تنفيذا تاما

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اختاذ الدولة الطرف خطـوات كافيـة لتنفيـذ التوصـيات           - ٩
مية السابقة املقدمة مـن اللجنـة، واملعتمـدة         فيما خيتص ببعض الشواغل املثارة يف التعليقات اخلتا       

وتـرى اللجنـة، بوجـه خـاص،        . )١٩٣-١٣٩، اجلـزء األول، الفقـرات       A/55/38 (٢٠٠٠عام  
تــشجيع إدخــال تعــديل دســتوري إلدراج املــساواة بــني  (١٦٩أن توصــياهتا الــواردة يف فقراهتــا 

لتـشريعات القائمـة لكـي      إجراء استعراض جلميع ا    (١٧١، و   ) من الدستور  ٦اجلنسني يف املادة    
إعـادة النظـر يف القـانون والـسياسات املتـصلة بتعـدد              (١٧٥، و   )تتمشى بالكامل مـع االتفاقيـة     

الــشروع يف اختــاذ إجــراءات تــشريعية  (١٨١، و )الزوجــات بغيــة القــضاء علــى تلــك املمارســة
ــارم     ــاع احملـ ــصاب ومجـ ــحايا االغتـ ــاض ضـ ــسمح بإجهـ ــشريعات   (١٨٥، و )تـ ــتعراض التـ اسـ
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مل تعـاجل علـى     ) التفاقيـة  مـن ا   ١١سات يف قطاع العمل لتـسهيل التنفيـذ الكامـل للمـادة             والسيا
  .حنو كاف

لــى وتكــرر اللجنــة تأكيــد تلــك الــشواغل والتوصــيات وحتــث اللجنــة الطــرف ع     - ١٠
  .الشروع دون إبطاء يف تنفيذها

 ٢رة  ويساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبـة الدولـة الطـرف سـحب حتفظاهتـا علـى الفقـ                    - ١١
ومــن . ١٦مــن املـادة  ) ط) (د(و ) ج (١، والفقـرات  ١٥ مـن املــادة  ٤، والفقــرة ٩مـن املـادة   

 مـن   ٤املثري للقلق بشكل خاص أن الدولة الطرف غري راغبة يف سـحب حتفظاهتـا علـى الفقـرة                   
 التعـديل املــدخل علــى  يف ضــوء أن هـذا الــتحفظ أصــبح ال لـزوم لــه   تأكيــدها، رغــم ١٥املـادة  

 الــسفر الــذي يلغــي اســتلزام موافقــة الرجــل علــى إصــدار جــواز ســفر للمــرأة   قــانون جــوازات
ــة ــق إزاء   . األردني ــة القل ــساور اللجن ــدوي ــيس يف وســعها، ألســباب    تأكي ــة الطــرف أن ل  الدول

ــديها      ــساري ل ــسية ال ــانون اجلن ــديل ق ــسمح سياســية، تع ــا ي ــسيتها   مب ــنح جن ــة م ــرأة األردني  للم
 األحـوال اعتها، ألسباب دينية، تعديل أحكـام قـانون       ألوالدها من الزوج األجنيب، وعدم استط     

  . الزواج والطالق وحضانة األطفالالشخصية ملنح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف مسائل
 مــن ٤هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تــسحب بــسرعة حتفظاهتــا علــى الفقــرة  و  - ١٢
وحتـث الدولـة    . ح القـانوين  ، اليت تقـر بأنـه أصـبح ال داعـي هلـا يف ضـوء اإلصـال                 ١٥ املادة

الطرف أيضا على اإلقـرار بالتـأثري الـسليب الـذي حيدثـه قـانون اجلنـسية الـساري لـديها يف                      
النساء األردنيات املتزوجات من أجانب ويف أطفال أولئك النساء وأن تقوم، تبعا لـذلك،              

وتـدعو  . ٩ مـن املـادة      ٢بتنقيح قانون اجلنسية الساري لديها وإلغـاء حتفظهـا علـى الفقـرة              
اللجنة الدولة الطرف إىل تنقيح قانون األحوال الشخصية الساري لـديها، يف ضـوء الفقـه                
املقارن الذي مت من خاللـه إدخـال املزيـد مـن التفـسريات العـصرية للـشريعة اإلسـالمية يف              
اإلصالحات التشريعية، وذلك لتخويل املرأة حقوقا متساوية يف الزواج والطالق وحضانة 

  .١٦من املادة ) ط(و ) د(و ) ج (١ سحب حتفظاهتا على الفقرات إىلواألطفال، 
اجلريــدة الرمسيــة، ممــا ُيعطيهــا قــوة  اآلونــة األخــرية بوإذ تقــدر اللجنــة نــشر االتفاقيــة يف  - ١٣

تعتمـد   ملعـدم تفعيـل االتفاقيـة تفعـيال كـامال يف األردن، حيـث        إزاء  القانون، يـساورها القلـق      
 التــشريعات إزاء عــدم نــصويــساور اللجنــة القلــق بــصورة خاصــة .  التــشريعات التمكينيــةبعــد

علـى سـبل انتـصاف      أو  ىل اجلـنس،    ستندة إ على عقوبـات ضـد اإلجـراءات التمييزيـة املـ          الوطنية  
ن أحكــام ألكــذلك ويــساور اللجنــة القلــق . ت احلــق يف املــساواة وعــدم التمييــز ضــد انتــهاكا

طـــاق واســـع يف البلـــد، نغـــري معروفـــة علـــى االتفاقيـــة، مبـــا فيهـــا التوصـــيات العامـــة للجنـــة،  
  .مبالتمييز ضد املرأة أمام احملاكتعلق ت رفع قضايايف ُتستخدم حىت اآلن  ومل
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ة الدولــة الطــرف علــى ســن قــانون شــامل للمــساواة بــني اجلنــسني  نــوتــشجع اللج  - ١٤
اجملـــاالت الـــسياسية واالقتـــصادية يغطـــي يـــشمل كـــال مـــن القطـــاعني العـــام واخلـــاص، و 

تعريفا للتمييز ضد املرأة يتفق  والثقافية واملدنية وأي جماالت أخرى، ويتضمناعية واالجتم
مــع الرجــل يف احلقــوق، وفقــا  مــن االتفاقيــة؛ وأحكامــا بــشأن تــساوي املــرأة  ١مــع املــادة 

من االتفاقية؛ وعقوبات وسـبل انتـصاف ضـد اإلجـراءات التمييزيـة القائمـة               ) أ (٢ للمادة
بح االتفاقيـة جـزءا ال يتجـزأ         الدولة الطـرف إىل كفالـة أن ُتـص         وتدعو اللجنة . على اجلنس 

وحتــث الدولــة الطــرف هبــذا اخلــصوص علــى وضــع بــرامج لتوعيــة   .  القــانونسيدرمــن تــ
سـيما فيمـا يتعلـق      حكـام االتفاقيـة، ال    علـى أ   هموتدريبـ  القضاة واحملـامني واملـدعني العـامني      

 مــن أجــلملــساواة الــصورية واجلوهريــة، مبعــىن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر ونطاقهمــا، وا
وتـدعو اللجنـة   . ترسيخ ثقافة قانونيـة يف البلـد تـدعم مـساواة املـرأة وعـدم التمييـز ضـدها               

الدولـة الطـرف إىل تعزيـز وعـي املـرأة حبقوقهـا مـن خـالل بـرامج متواصـلة لتعلـيم مبــادئ            
االتفاقيـــة يم تعمـــوهتيـــب اللجنـــة بالدولـــة الطـــرف . القـــانون وتـــوفري املـــساعدة القانونيـــة

والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا الـوزارات                   
ألحــزاب الــسياسية واملنظمــات غــري احلكوميــة ااحلكوميــة والربملــانيون والنظــام القــضائي و

  .والقطاع اخلاص وعامة اجلمهور
هزهتــا الوطنيــة للنــهوض ة تعزيــز أجمواصــلوتالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف بــصدد   - ١٥

سياسات متعلقـة   لـ تـرويج   الباملرأة، مبا يف ذلك من خالل تعزيز قدرة هذه األجهزة على تنسيق             
ــذهاباملــساواة بــني اجلنــسني  ــادة  ، واســتخدام اســتراتيجية تعمــيم ا  وتنفي ــساين، وزي ملنظــور اجلن

إال أنـه    ضـد املـرأة،      وإعطائهـا سـلطة تلقـي الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز           ة األجهزة الوطنية    ميزاني
 األجهـزة، وعـن حالـة     تلـك يساورها القلق لعـدم تلقيهـا صـورة واضـحة عـن اإلطـار القـانوين ل                

  .إعادة هيكلتها وتعزيز سلطتها، ال سيما يف جمايل اختاذ القرارات واإلنفاذ
إكمــال عمليــة تعزيــز وهيكلــة أجهزهتــا بالدولــة الطــرف اإلســراع باللجنــة يــب هتو  - ١٦

ث تـتمكن مـن أداء مهامهـا بالكامـل، وتقـدمي صـورة واضـحة وتفـصيلية عـن                    الوطنية، حبيـ  
ــا يف ذلــك اختــصاصات     ــايل، مب ــة يف تقريرهــا الت  األجهــزة ومهامهــا  تلــكاألجهــزة الوطني

  .وسلطاهتا ومواردها
ــة    - ١٧ ــذهلا  هــود اجلوإذ تقــدر اللجن ــيت تب ــراح    ال ــة الطــرف مــن أجــل اســتعراض واقت الدول

يـــة، يـــساورها القلـــق إزاء التـــأخري يف عمليـــة اإلصـــالح القـــانوين،  تعـــديالت للقـــوانني التمييز
 وأن عــدة مــشاريع قــوانني صــيغت وتالحــظ أن كــثريا مــن التعــديالت ال تــزال قيــد الــصياغة، 

ويساور اللجنة القلق بـصورة خاصـة       . ُتعتمد، وأن الربملان رفض بعض التعديالت املقترحة       ومل
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 ميكن القيـام بـه إال تـدرجييا ووفـق هنـج غـري منـتظم،                 إزاء إعالن الدولة الطرف أن اإلصالح ال      
  .وذلك ألسباب سياسية

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن ُتويل أولوية عليا لعملية اإلصـالح القـانوين فيهـا                 - ١٨
وأن تعدل أو ُتلغي دون تأخري، وضمن إطار زمين واضح، التشريعات التمييزيـة، مبـا فيهـا                

السارية بات وقانون اجلنسية    وألحوال الشخصية وقانون العق   ا األحكام التمييزية يف قانون   
وحتقيقا هلذا الغرض هتيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودها اهلادفة إىل توعية            . لديها

 بأمهيــة تعجيــل اإلصــالح القــانوين، الــذي جيــب االضــطالع بــه دون والــرأي العــامالربملــان 
 تــشجع الدولــة الطــرف علــى اختــاذ كافــة   وكــذلك.  مــن االتفاقيــة٢تــأخري وفقــا للمــادة  

بتوعيـة  اخلطوات الالزمة لزيادة دعم اإلصـالح القـانوين، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املبـادرة                     
لربملان، وإقامة الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيني وزعماء اجملتمع احمللـي، واحملـامني            ا

  .ة النسائيةوالقضاة، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومي
وتالحظ اللجنة أن وزارة التربية تقـوم بتنقـيح الكتـب املدرسـية تـدرجييا للقـضاء علـى                     - ١٩

، وأن وزارة  فيهــاالقوالــب النمطيــة اجلنــسانية وإدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنــسان وحقــوق املــرأة
أنـه  إال   على حقوق املـرأة يف اإلسـالم،         يؤكدالشؤون الدينية بصدد وضع دليل للدعاة واألئمة        

ــزال  ــق عميــق إزاء اســتمرار املواقــف القائمــة علــى ســلطة الرجــل والقوالــب      ال ي ــساورها قل ي
يف النمطيــة املتجــذرة خبــصوص أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل داخــل األســرة ويف اجملتمــع    

اجلـزء األول،    A/55/38(، على حنو ما أعربت عنه اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            األردن
القوالب النمطية عائقا كبريا أمام تنفيذ املعاهـدة وهـي سـبب مـن              هذه  وتشكل  . )١٦٥ الفقرة

األســباب األساســية لــضعف مكانــة املــرأة يف عــدد مــن اجملــاالت، منــها ســوق العمــل، واحليــاة   
  .السياسية والعامة، ومن األسباب اجلذرية كذلك للعنف ضد املرأة

ىل الثقافة كجانب ديناميكي من جوانب      وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر إ        - ٢٠
وهتيـب بالدولـة    . خاضعة للتغري وبالتايل فهي   النسيج االجتماعي واحلياة االجتماعية للبلد،      

يف األدوار النمطيـة املقبولـة علـى نطـاق واسـع            تغـيري   الطرف تنفيذ تدابري شاملة إلحـداث       
غـيري القـوانني والعـادات    للمرأة والرجـل، سـعيا لتهيئـة بيئـة مواتيـة وداعمـة تـساعد علـى ت          

. هبـا واملمارسات التمييزية، وتعزيز قدرة املرأة على التمتع جبميع حقـوق اإلنـسان اخلاصـة         
وغـري  وينبغي أن تشمل هذه التـدابري التوعيـة ووضـع بـرامج يف القطـاع التعليمـي الرمسـي                    

ية والزعمـاء   النساء والرجال والفتيان والفتيات وزعماء اجملتمعات احملل      الرمسي موجهة حنو    
سيما أعضاء الربملان، ُبغية القـضاء علـى القوالـب النمطيـة املرتبطـة بـاألدوار                 الدينيني، وال 

. مـن االتفاقيــة ) أ (٥و ) و( ٢التقليديـة للجنـسني يف األسـرة ويف اجملتمــع، وفقـا للمـادتني      
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وتوصــي اللجنــة بــأن ترصــد الدولــة الطــرف عــن كثــب أثــر جهودهــا الراميــة إىل تــشجيع  
حققته هذه اجلهود من نتائج خبصوص التوقعات النمطية لدور املرأة يف األسرة             يري وما التغ
  .اجملتمع ويف
وإذ تالحظ اللجنة أن جملس الوزراء بـصدد اسـتعراض مـشروع قـانون بـشأن احلمايـة                    - ٢١

من العنف، وأن املشروع سُيقدم إىل الربملان عمـا قريـب، ال يـزال يـساورها القلـق إزاء تفـشي                     
، وعـدم حماكمـة ومعاقبـة مـرتكيب العـف           تـها ف ضد املرأة وعـدم وجـود قـانون حمـدد حلماي           العن

ــساور و. ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل      ن املواقــف االجتماعيــة،  القلــق ألاللجنــة ي
سيما مواقف مسؤويل إنفاذ القانون والنظـام القـضائي، قـد تثـبط النـساء عـن اإلبـالغ عـن                      وال

  .ب ضدهنحاالت العنف املرتك
، علــى إعطــاء أولويــة عليــا ١٩حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف، وفقــا لتوصــيتها العامــة و  - ٢٢

لكافة أشكال العنف ضـد املـرأة والفتـاة، مـع االعتـراف             ترمي إىل التصدي    الختاذ تدابري شاملة    
 بأن العنف ضد املرأة نوع من أنواع التمييز ضدها وأنه يشكل بالتايل انتهاكا حلقـوق اإلنـسان          

وهتيب اللجنة بالدولـة الطـرف سـن تـشريعات يف أقـرب وقـت ممكـن        . االتفاقيةمبوجب للمرأة  
بــشأن العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك مــشروع القــانون املتعلــق باحلمايــة مــن العنــف املــرتيل،    

ــة       مبــا ــة إتاحــة ســبل االنتــصاف واحلماي ــرأة، وكفال ــورا يكفــل جتــرمي العنــف ضــد امل ــساء ف للن
وتوصـي اللجنـة   . يا العنف، وكفالـة تقـدمي املـرتكبني للمحاكمـة ومعاقبتـهم     والفتيات من ضحا 

ــة الطــرف تــدابري تثقيــف وتوعيــة تــستهدف مــوظفي إنفــاذ القــانون      والنظــام ،بــأن تنفــذ الدول
القضائي، ومقدمي الرعاية الصحية، واألخصائيني االجتماعيني، وزعماء اجملتمع املدين، وعامـة           

كمـا تـدعو الدولـة      . يـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة غـري مقبولـة             اجلمهور، لكفالة فهمهم أن مج    
ســة املتعمقـــة  راالطــرف إىل االســـتفادة إىل أقــصى حـــد ممكــن مـــن املعلومــات الـــواردة يف الد    

ــام بـــشأن مجيـــع أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة    الـــيت  Add.1، و A/61/122(أعـــدها األمـــني العـ
  ).Add.1/Corr.1 و

مـن   من قانون العقوبات ُنقحت حبيث مل تعد ُتعفي          ٣٤٠وإذ تالحظ اللجنة أن املادة        - ٢٣
، يـساورها  “الـشرف ”مرتكيب اجلرائم اليت ُتقترف باسم الشرف، أو ما ُيسمى جرائم   العقاب  

 املعدلــة ٣٤٠القلــق لكــون مــرتكيب تلــك اجلــرائم ُتفــرض علــيهم أحكــام خمففــة مبوجــب املــادة 
الـيت ختفـض     (٩٨، واملـادة    )“شـرف ”ختفـض العقوبـات ضـد اجلـرائم الـيت ُتعتـرب جـرائم                اليت(

الـيت ختفـض عقوبـة اجلـاين         (٩٩، واملـادة    )العقوبات ضد اجلرائم املرتكبة حتت َسـورة الغـضب        
ــه أســرة الــضحية    ال تــزال تعاَمــل معاملــة  “الــشرف”، وأن جــرائم )إىل النــصف إذا عفــت عن

العنيفـة األخـرى مـن حيـث التحقيـق واحملاكمـة، فـضال عـن جهـود                  خمتلفة عـن معاملـة اجلـرائم        
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ــةالوقا ــوا        و. ي ــة إذا تزوج ــن العقوب ــون م ــد ُيعف ــصبني ق ــالقلق ألن املغت ــة ب ــشعر اللجن كــذلك ت
ويساور اللجنة القلق كـذلك لكـون فحـوص البكـارة، الـيت تـسبب إدامـة القوالـب             . همضحايا

ــد  ــة، ق ــن النــ     النمطي ــة وحــرة م ــة تام ــد    ُتجــرى دون موافق ــذه الفحــوص ق ــائج ه ساء، وأن نت
  .ضدهن ُتستخدم

ــات         - ٢٤ ــانون العقوب ــة مــن ق ــديل األحكــام املنطبق ــة الطــرف تع ــة بالدول وهتيــب اللجن
 من ختفيض العقوبات مبوجـب      “الشرف” عدم استفادة مرتكيب جرائم      فالةتأخري، لك  دومنا
ختفيض العقوبـة    مع سبق اإلصرار من      “الشرف”؛ وأال يستفيد مرتكبو جرائم      ٣٤٠ املادة

 أو غريهـا مـن احلـاالت    “الـشرف ” علـى جـرائم   ٩٩؛ وأال تنطبق املـادة   ٩٨مبوجب املادة   
وهتيـب اللجنـة أيـضا بالدولـة الطـرف          . اليت َتُمـتُّ فيهـا الـضحية بـصلة القرابـة للمرتكـب            

هبــا اجلــرائم العنيفــة األخــرى   الــيت ُتعامــل اجلديــة بــنفس “الــشرف”كفالــة معاملــة جــرائم 
وهتيـب كـذلك بالدولـة      . ق بالتحقيق واحملاكمة، وكفالـة بـذل جهـود وقايـة فعالـة            يتعل فيما

وتوصـي  . الطرف ضمان عدم إفالت املغتصب من العقوبة عن طريق الـزواج مـن ضـحيته             
ك لــبــأن تقــضي الدولــة الطــرف علــى اســتخدام فحــوص البكــارة، أو تكفــل أال ُتجــرى ت  

  .النتائج ضدهاوأال ُتستخدم ة املعنية، ملرأمن اموافقة تامة وحرة على الفحوص إال بناء 
ــة إنــشاء دار الوفــاق اُألســري كملجــأ للــهاربات مــن ســوء املعاملــة،       - ٢٥ وإذ تقــدر اللجن
تالحــظ إعــداد مــشروع قــانون ميــنح املنظمــات غــري احلكوميــة تــصاريح إلنــشاء وتــشغيل     وإذ

لـضحايا العنـف    مالجئ، يساورها القلق إزاء نقص املالجـئ وغريهـا مـن اخلـدمات املخصـصة                
فـضلها  ُتشجع املصاحلة و  ُتويساور اللجنة أيضا القلق لكون دار الوفاق اُألسري قد          . ضد املرأة 

وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسـة وضـع النـساء            . على محاية النساء وسالمتهن   
 وحرمــاهنن مــناحلجــز بغــرض احلمايــة، مــن ضــحايا ســوء املعاملــة واملعرضــات للخطــر حتــت   

ــسابقة    ــرغم مــن توصــيتها ال وعلــى . )١٧٩، الفقــرة  اجلــزء األولA/55/38(حريتــهن، علــى ال
  .الرغم من إنشاء دار الوفاق اُألسري

وتوصــي اللجنــة بإنــشاء عــدد كــاف مــن املالجــئ ومراكــز األزمــات الــيت يــسهل      - ٢٦
ب وهتيـ . الوصول إليها لإلنـاث مـن ضـحايا العنـف يف كـل مـن املنـاطق احلـضرية والريفيـة                    

اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، يف حال موافقة امرأة من الضحايا على مصاحلة اجلانــي،    
وهتيـب اللجنـة    . ةدون اسـتمرار سـوء املعاملـ      للحيلولة  تقدمي النصح للجانـي ورصد احلالة      

بتـدابري أخـرى تكفـل محايـة        احلجـز بغـرض احلمايـة       بالدولة الطرف االستعاضة عن ممارسة      
احلجــز بغــرض حريتــها، وأن تنقــل وفقــا لــذلك مجيــع النــساء قيــد  يف يط املــرأة دون التفــر

  .حاليا إىل دار الوفاق اُألسري أو إىل غريه من املالجئ اآلمنةاحلماية 
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ــة انتخــاب    - ٢٧ ــة  ٢٤٠وإذ تقــدر اللجن ــة األخــرية، عقــب   امــرأة يف جمــالس البلدي يف اآلون
مـرأة، وإذ تالحـظ ختـصيص حـصة         يف املائـة مـن مقاعـد اجملـالس البلديـة لل            ٢٠ختصيص حـصة    

 نـساء يف جملـس الـشيوخ،        ٧ مقاعد يف جملس النواب، وتعـيني        ١١٠مقاعد للمرأة من أصل      ٦
ــسياسية ويف مناصــب     ايــساوره ــاة العامــة وال  القلــق إزاء اخنفــاض مــستوى متثيــل املــرأة يف احلي

  .القرار صنع
شمل تـدابري خاصـة     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري متواصـلة، تـ              - ٢٨

 للجنـة،   ٢٥ و   ٢٣ مـن االتفاقيـة وللتوصـيتني العـامتني          ٤ من املادة    ١مؤقتة، وفقا للفقرة    
 زمنيـة لتـسريع الزيـادة يف متثيـل املـرأة يف اهليئـات       أطـر وعلى حتديد أهداف عملية ووضـع   

ث وحتــ. املنتخبــة والــيت ُيَعــني أعــضاؤها، وذلــك يف مجيــع جمــاالت احليــاة العامــة ومــستوياهتا
اللجنة الدولة الطرف هبذا الصدد على النظر يف تعديل قانون االنتخابات قبل االنتخابات             

، مـن أجـل ختـصيص حـصة أكـرب      ٢٠٠٧نـوفمرب  /الربملانية املقرر إجراؤها يف تشرين الثـاين      
وتــدعو اللجنــة . بكــثري للمــرأة، علــى حنــو مــا أوصــت بــه اللجنــة الوطنيــة األردنيــة للمــرأة

ا إىل تـشجيع األحـزاب الـسياسية علـى اسـتخدام حـصص أو أهـداف                 الدولة الطرف أيـض   
وتوصــي بــأن ُتنفــذ الدولــة الطــرف بــرامج . حنــو متكــافئرقميــة لتــسريع متثيــل املــرأة علــى 

وهتيـب  . لتدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لصاحل الزعيمات يف احلاضـر واملـستقب           
 أعضاء الربملان، بشأن أمهيـة مـشاركة        بالدولة الطرف االضطالع بالتوعية، مبا يشمل مجيع      

  .املرأة يف اختاذ القرار بالنسبة للمجتمع ككل
البنـات والبـنني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي،        وإذ ترحب اللجنة بتحقيق التكافؤ بني         - ٢٩

ويساورها القلق أيـضا إزاء ضـيق       . القلق إزاء اخنفاض عدد النساء بني أساتذة اجلامعة       يساورها  
املتعلقــة تعلــيم حقــوق اإلنــسان علــى مجيــع املــستويات، وقلــة االهتمــام حبقــوق اإلنــسان نطــاق 
  . التعليموبتحقيق املساواة بني اجلنسني يف إطار هذاباملرأة 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل رفع عدد النساء يف               - ٣٠

ذلــك مـن خــالل اســتخدام تــدابري  سـلك التــدريس يف اجلامعــات يف مجيـع اجملــاالت، مبــا يف   
وتـدعو  .  للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة    ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة     

الدولة الطرف أيضا إىل تعزيز التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف مناهجهـا الدراسـية يف                   
 باملـساواة بـني     مجيع املستويات التعليمية وإىل كفالـة إعطـاء هـذا التثقيـف أولويـة للنـهوض               

  .قوق اإلنسان املكفولة للمرأةحباجلنسني و
ويــساور اللجنــة القلــق لكــون قــانون العمــل ال حيظــر التمييــز ضــد املــرأة أو التحــرش       - ٣١

اجلنــسي، ولكــون العــامالت غــري خمــوالت نفــس االســتحقاقات مبوجــب نفــس الــشروط مثــل    
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 الطـرف أهنـا غـري قـادرة علـى تنظـيم              تأكيـد الدولـة    إزاءواللجنـة قلقـة أيـضا       . العاملني الـذكور  
 حمدوديـة تـوافر مرافـق الرعايـة         إزاءواللجنة قلقة كـذلك     . صبالقطاع اخلا سلوك أرباب العمل    

  .النهارية، مما حيد أكثر من قدرهتن على االلتحاق بقوة العمل
وصي اللجنة بـأن تعـدل الدولـة الطـرف قـانون العمـل فيهـا حلظـر التمييـز ضـد                      وت  - ٣٢

لك التحــرش اجلنــسي يف العمــل يف القطــاعني العــام واخلــاص كليهمــا وليــشمل املــرأة وكــذ
الدولـة  ب يـب وهـي هت  . آليات لالنتصاف يف حاالت شكاوى من التمييز والتحرش اجلنـسي         

الطرف كفالة عدم وجود متييز فيما يتعلق باالستحقاقات املرتبطة بالعمل وتلقي العامالت            
توصـي أيـضا   و. الشروط مثل العاملني الـذكور مجيعهن لالستحقاقات نفسها مبوجب نفس     

بأن ترصد الدولة الطرف تقيد أرباب العمل بقانون العمل اجلديد يف كال القطاعني لكفالة 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة     . االمتثال ملثل هذه األحكام   

. مــن االتفاقيــة) هـــ (٢للمــادة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف القطــاع اخلــاص، وفقــا 
وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل إقامة مراكز رعايـة هناريـة مالئمـة وكافيـة لتيـسري انـضمام                   

 .املرأة إىل قوة العمل

عديالت قانون العمل الـيت جتـري صـياغتها مـن أجـل             ت أن اللجنة حتيط علما ب     ويف حني   - ٣٣
اورها القلـق لكـون قـانون العمـل ال يـشمل            كفالة مشوله لعمال القطاع غري النظامي، فإهنـا يـس         

حاليــا عمــال القطــاع غــري النظــامي، وال ســيما خــدم املنــازل، مبــن فــيهم املهــاجرون، وهــم يف   
ويساور اللجنة القلق أيضا لعـدم رصـد االمتثـال لألنظمـة احلاليـة املتـصلة                . غالبيتهم من اإلناث  

  .هذه األنظمة على حنو كافبتشغيل خدم املنازل، مبن فيهم املهاجرون، ولعدم إنفاذ 
ــانون        - ٣٤ ــة إىل إصــالح الق ــسريع اجلهــود الرامي ــة الطــرف إىل ت ــة الدول ــدعو اللجن وت

وحتث . لكفالة أن يكون تشغيل خدم املنازل، مبن فيهم املهاجرون، مشموال بقانون العمل           
الدولــة الطــرف أيــضا علــى رصــد األنظمــة املتــصلة بتــشغيل خــدم املنــازل، مبــن فــيهم           

  .رون، وتنفيذها تنفيذا فعاال مبا خيدم مصاحلهماملهاج
نـه رغـم إدخـال تعـديل علـى قـانون األحـوال الشخـصية يرفـع              ألويساور اللجنة القلق      - ٣٥

 سنة، فإنـه ميكـن عقـد الـزواج علـى            ١٨السن األدىن للزواج للفتيان والفتيات على السواء إىل         
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا     . ا إذا رأى قـاض أن هـذا الـزواج يف مـصلحته    ١٥فتاة فـوق سـن     

 فتيـات  ختـص مـن مجيـع الزجيـات    )  يف املائـة ١٥مـا يقـارب   ( نسبة مئوية عالية جـدا   وجود إزاء
  .تعليمهن وعملهنو سنة مبا لذلك من أثر سليب على صحتهن ١٨تقل أعمارهن عن 

 مــن قــانون ٥ احلكــم الــوارد يف املــادة إلغــاءوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى    - ٣٦
 سـنة وعلـى إنفـاذ       ١٨حوال الشخـصية الـذي يـسمح بـزواج شـخص يقـل عمـره عـن                  األ
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 مـن   ٢الفقـرة    سـنة كعمـر أدىن للـزواج لكـل مـن النـساء والرجـال، متاشـيا مـع                     ١٨ عمر
  . للجنة واتفاقية حقوق الطفل٢١ من االتفاقية، والتوصية العامة ١٦ املادة
شــراكة مــع يف رف علــى العمــل علمــا بتركيــز الدولــة الطــحتــيط  اللجنــة ويف حــني أن  - ٣٧

عرقـل األنظمـة املعتمـدة حـديثا املتعلقـة          أن ت املنظمات غري احلكومية، فإهنا قلقـة بـشأن احتمـال           
 الـذي جيـري النظـر       ،باملنظمات غري الرحبية ومشروع القانون املتعلق باملنظمـات غـري احلكوميـة           

الـيت    غري احلكومة النـسائية    أنشطة املنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات      عمليات و  ،فيه
  .كان عملها مفيدا للمرأة األردنية

وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل الدولــة الطــرف عــدم تقييــد منظمــات اجملتمــع املــدين       - ٣٨
واملنظمات غري احلكومية النسائية فيما يتعلق بتأسيسها وعملياهتا وكذا متكينها مـن العمـل       

ة الطرف، بوجه خـاص، علـى تـوفري بيئـة     وحتث اللجنة الدول. بشكل مستقل عن احلكومة  
مواتية لتأسيس املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان وإشـراكها بـشكل نـشيط يف         

  .النهوض بتنفيذ االتفاقية
ويساور اللجنة القلق لكون التقرير ال يقدم بيانات إحصائية كافية عن وضـع املـرأة يف      - ٣٩

ة حسب عوامل أخـرى مـن قبيـل الـسن           صنفال بيانات م  مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، و     
 أثـر التـدابري املتخـذة       ن انعدام املعلومات ع   إزاءواللجنة قلقة أيضا    . ضريةاحلريفية و الأو املناطق   

  .والنتائج احملققة يف جماالت خمتلفة من االتفاقية
ــات إحــص        - ٤٠ ــل بيان ــا املقب ــضمِّن تقريره ــة الطــرف إىل أن ُت ــة الدول ــدعو اللجن ائية وت

ضرية، تـبني   احلـ ريفيـة و  ال حسب اجلنس والسن واملنـاطق       مصنفةوحتليال بشأن وضع املرأة     
  .أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف التحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة

ــاري          - ٤١ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت
 . أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقية القضاء على مجيع

ــوزارات       - ٤٢ ــع ال ــة املــشاركة الواســعة جلمي ــة الطــرف كفال ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
. واهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل والتشاور مع منظمات اجملتمع املدين خالل ذلـك             

  .لجنة الإىللتقرير قبل تقدميه اوهي تشجع الدولة الطرف على إشراك الربملان يف مناقشة 
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اإلفـادة إفـادة كاملـة، يف تنفيـذها لاللتزامـات                      - ٤٣

املترتبة مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،               
  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
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نــة أيــضا علــى أنــه ال منــاص مــن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة    وتــشدد اللج  - ٤٤
وتــدعو اللجنــة إىل دمــج املنظــور اجلنــساين واإلبــراز   . لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

الــصريح ألحكــام االتفاقيــة يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   
   .ن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكوتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّ

 )١(وتالحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية الـسبعة حلقـوق اإلنـسان               - ٤٥
. يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األساســية املكفولــة هلــا يف مجيــع نــواحي احليــاة  

انيــة التــصديق علــى املعاهــدة الــيت ولــذلك، تــشجع اللجنــة حكومــة األردن علــى النظــر يف إمك
ليــست طرفــا فيهـــا بعــد، وهــي االتفاقيـــة الدوليــة حلمايــة حقـــوق مجيــع العمــال املهـــاجرين         

  .أسرهم وأفراد
 يف األردن حـىت      علـى نطـاق واسـع      وتطلب اللجنـة نـشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة            - ٤٦

ــعيكــون  ــون والــساس   مجي ــيهم املــسؤولون احلكومي ــانيون النــاس يف األردن، مبــن ف  ة والربمل
 واملنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، علـى بينـة مـن اإلجـراءات الـيت                والقضاة

 وغريهــا مــن اإلجــراءات ،اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة والفعليــة بــني الرجــل واملــرأة
ل علـى نطـاق    عمـ وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن ت          . الالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد       

علـى مواصـلة     سيما يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان،          واسع، وال 
التفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل                  نشر ا 

ــة         ــة املعنون ــة العام ــشرين للجمعي ــة والع ــتثنائية الثالث ــدورة االس ــائج ال ــيجني ولنت ــرأة ’’ب امل
  .‘‘ والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشريناملساواة بني اجلنسني، :٢٠٠٠ عام
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                     - ٤٧

 من االتفاقيـة    ١٨التعليقات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب املادة           
  .٢٠٠٩يوليه /الذي حيل موعد تقدميه يف متوز

  

__________ 

 الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد  )١(  
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    

ــن ضــروب املعاملــ         ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية  أشــكال التميي ــة القاس ة أو العقوب
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو

  .وأفراد أسرهم


