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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة 

 الدورة التاسعة والثالثون
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣

 قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية   
 

 األردن  

لـدورة التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث            درس فريق اللجنـة العامـل ملـا قبـل ا           - ١
 ).CEDAW/C/JOR/3-4(والرابع لألردن 

 
 الدستور، التشريع، واألجهزة الوطنية 

حثت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، احلكومـة، علـى نـشر االتفاقيـة يف اجلريـدة                  - ٢
بيـد  . )١(قيـة قابلـة لإلنفـاذ يف احملـاكم    الرمسية، والشروع يف اختاذ إجراءات تـشريعية جلعـل االتفا      

يشري إىل أن اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد             ) CEDAW/C/JOR/3-4(أن التقرير   
املرأة مل تعتمـد عـرب القنـوات الدسـتورية، أو تنـشر يف اجلريـدة الرمسيـة، وُعـزي ذلـك إىل عـدم                         

ــان (ســنوح الفرصــة جمللــس األمــة للنظــر فيهــا     ــة حقــوق  ). ١٣ و ١٢الفقرت ونظــرا ألن اتفاقي
ت يف  اإلنسان العريب اليت متت املـصادقة عليهـا بالفعـل بعـد االتفاقيـة، قـد ُنظـر فيهـا كمـا نـشر                       

يرجى توضـيح تـأخر النظـر يف االتفاقيـة مـن جانـب جملـس األمـة،                   ،)٣الفقرة  (اجلريدة الرمسية   
 .وتأخر نشرها يف اجلريدة الرمسية

__________ 
، اجلـزء األول،    )A/55/38 (٣٨ واخلمسون، امللحق رقم      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة      انظر )١( 

 .١٧١الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرة 
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 مـن الدسـتور، الـيت حتظـر بـصورة واضـحة             ٦ تعـديل املـادة      يشري التقرير إىل التـردد يف      - ٣
التمييــز علــى أســاس العــرق أو اللغــة أو الــدين، كمــا حتظــر التمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس     

وباإلضافة إىل ذلك، يـشري التقريـر إىل عـدم وجـود قـانون حيظـر بـصورة واضـحة                  ). ١الفقرة  (
 اخلطوات الـيت جيـري اختاذهـا، ضـمن إطـار            يرجى اإلشارة إىل  ). ١٦الفقرة  (التمييز ضد املرأة    

 . زمين، ملعاجلة هذه احلالة يف ضوء االلتزامات الواردة مبوجب االتفاقية

أوصت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، بتعزيز سلطات اختاذ القـرارات وإنفاذهـا               - ٤
 دراسة تفـصيلية هليكلـها      ويشري التقرير إىل أن األجهزة الوطنية، أجرت      . )٢(يف األجهزة الوطنية  

). ٤١الفقـرة   (وإلعداد هيكل بديل، من أجل االستفادة بصورة أكثر فعالية من املوارد املتاحة             
يرجى توفري معلومات بشأن التوصيات اليت خلُصت إليها الدراسة، واإلشارة إىل الطريقـة الـيت               

جهـزة الوطنيـة يف     تنفذ هبا تلك التوصيات، مبـا يف ذلـك كيـف ستـسفر عـن تعزيـز سـلطات األ                   
 . اختاذ القرارات وإنفاذها

ــاكم يف األردن       - ٥ ــواع مــن احمل ــاك ثالثــة أن ــشري التقريــر إىل أن هن احملــاكم الــشرعية،  : ي
يرجى اإلشـارة إىل مـا إذا كانـت قـد أجريـت             ). ١٨الفقرة  (واحملاكم املدنية، واحملاكم اخلاصة     

املـساواة بـني اجلنـسني، وعـدم التمييـز،          دورات للتدريب لتوعية القضاة يف مجيع تلك احملـاكم ب         
 .وااللتزامات الواردة يف إطار االتفاقية

ــواد    - ٦ ــشأن املـ ــات بـ ــدى األردن حتفظـ ــزال لـ ، )ج) (١ (١٦و ) ٤ (١٥و ) ٢ (٩ال تـ
يف االتفاقيـــة، بـــالرغم مـــن التوصـــيات الـــسابقة للجنـــة بـــأن تقـــوم الدولـــة الطـــرف   ) ز( ،)د(

يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت تبــذل أي  . )٣(ئهــاباســتعراض هــذه التحفظــات، بغــرض إلغا 
، أو علــى )جامعـة الــدول العربيـة أو البلــدان العربيـة   (جهـود مـشتركة علــى املـستوى اإلقليمــي    

، للتعجيـل بـاجلهود الراميـة إىل        )فيما بني بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي     (مستوى إقليمي شامل    
 . إلغاء تلك التحفظات

 
 ياة العامة ويف اختاذ القراراتمشاركة املرأة يف احل

ويتنـاول مـذكرة   ) ٤٧الفقـرة  (يشري التقرير إىل اخنفاض متثيل املرأة يف احلياة الـسياسية           - ٧
عرضت على اللجنة امللكية من قبل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، الـيت أوصـت بوضـع                 

خلطوات املتخـذة لتنفيـذ هـذه       يرجى اإلشارة إىل ا   ). ٤٩الفقرة  (نظام للحصص من أجل املرأة      
كمـا يرجـى تـوفري      . التوصيات واإلطار الزمين املتوقع ألي تعديالت تتصل بقانون االنتخابـات         

__________ 
 .١٨٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
 .١٧٥ و ١٧٣املرجع نفسه، الفقرتان  )٣( 
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ــة، مبــا يف ذلــك      ــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات املنتخب معلومــات بــشأن أي مقترحــات أخــرى لزي
 .الربملان يف

 مــن خــالل تعيينــها يف خمتلــف وطبقـا للتقريــر، فلــئن كــان امللــك يؤيــد النـهوض بــاملرأة   - ٨
اجلمعيات والوفود الرمسية، متيل القرارات اليت تتخـذ علـى مـستوى قـادة اإلدارة الوسـطى، إىل                  

“  لــيس مــع زيــادة متثيــل املــرأةاالجتــاه العــام”اخلــضوع للقوالــب النمطيــة االجتماعيــة كمــا أن 
 اجتـاه القـادة احلكـوميني       يرجى اإلشارة إىل اخلطـوات الـيت جيـري اختاذهـا لتغـيري            ). ٩١الفقرة  (

وتــشجيع تعــيني املــرأة يف الوظــائف احلكوميــة ويف مناصــب القــضاء، مبــا يف ذلــك مــن خــالل     
ــة وفقــا للفقــرة    اختــاذ ــدابري خاصــة مؤقت ــة والتوصــيتني العــامتني  ٤ مــن املــادة ١ت ، مــن االتفاقي
 . ٢٥ و ٢٣ للجنة

 
 العنف ضد املرأة

ــة حقــوق الطفــل مــؤخرا عــن قلق    - ٩ ــات   أعربــت جلن ــشأن انعــدام املعلومــات والبيان هــا ب
يرجى اإلشارة إىل اجلهود اليت جيري بـذهلا        ). CRC/C/JOR/CO/3(املوثوقة بشأن العنف املرتيل     

جلمع البيانات بشأن انتشار مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة، وجـرائم الـشرف، واالغتـصاب،                  
 . والعنف اجلنسي

ن بــشأن العنــف املــرتيل يعــد جــزءا مــن      يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كــان ســن قــانو      - ١٠
، )٢١الفقـرة   (استراتيجية احلكومة الشاملة املتعلقة بالعنف املرتيل، وفقا ملشروع محاية األسـرة            

وإذا كان األمر كذلك، يرجى تقدمي تفاصيل بشأن ذلك القـانون، مبـا يف ذلـك اإلطـار الـزمين                    
 .املتوقع العتماده

أن عدد حاالت االعتداء اجلنـسي والعنـف املـرتيل، الـيت            يوفر التقرير بعض البيانات بش     - ١١
يرجــى اإلشــارة إىل عــدد تلــك    ). ١ واجلــدول ١٩الفقــرة (أبلغــت إىل إدارة محايــة األســرة   

احلــاالت الــيت أســفرت عــن حماكمــة اجلنــاة والعــدد الــذي أســفر عــن صــدور أحكــام باإلدانــة،  
 . واالجتاهات املتعلقة بذلك على مدى الزمن

بـالرغم مـن    ) ٢٢الفقـرة   (لتقرير إىل استمرار العمـل باالحتجـاز الوقـائي للمـرأة            يشري ا  - ١٢
، يرجــى تــوفري )٤(توصــية اللجنــة باســتبدال هــذه املمارســة بــأنواع أخــرى مــن احلمايــة للمــرأة   

تفاصيل بشأن اجلهود اليت تبذل الستبدال ممارسـة االحتجـاز الوقـائي للمـرأة مبـا يف ذلـك عـدد               
أو جيري إنشاؤها، يف خمتلف أحناء البلد، وطاقة استيعاهبا، واملوارد املاليـة،            املالجئ اليت أُنشئت    

 .والتدابري األمنية املستخدمة يف تلك املالجئ واخلدمات املقدمة
__________ 

 .١٧٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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يشري التقرير إىل األحكام املخففة اليت تصدر تقريبا يف مجيع قضايا القتل الـيت ترتكـب                 - ١٣
يرجـى  ). ١ والـشكل  ٣٣الفقـرة  (مـن قـانون العقوبـات     ٩٨بداعي الشرف، استنادا إىل املادة   

اإلشارة إىل اخلطوات اليت تتخذ يف جماالت التحقيق وحماكمة ومعاقبة مرتكيب اجلـرائم املرتكبـة           
بداعي الشرف، ولكفالة عـدم اسـتفادة مرتكبيهـا، وخباصـة مـن يرتكبـها عمـدا، مـن األحكـام                     

 . ٩٨املخففة استنادا إىل املادة 
 

 رأةاالجتار بامل

يرجـــى تـــوفري تلـــك . ال يقـــدم التقريـــر أي معلومـــات عـــن حـــوادث االجتـــار بـــاملرأة   - ١٤
مبــا يف ذلــك بيانــات عــن عــدد النــساء والفتيــات الــيت جيــري االجتــار هبــن إىل األردن  املعلومــات

 . ومنه، أو عن طريقه
 

 التوظيف والفقر

 يف املائــة ١٦,٥يا مــن يــبني التقريــر اخنفاضــا يف مــستويات النــساء النــشيطات اقتــصاد   - ١٥
، ويعزو هذا االخنفـاض إىل إحجـام أربـاب العمـل            ٢٠٠٤ يف املائة عام     ١٠,٤ إىل   ١٩٩٧ عام

 يف تــشريع العمــل املتعلــق بإجــازة األمومــة،    الــواردةعــن توظيــف النــساء نظــرا لألعبــاء املاليــة  
إىل وباإلضـافة   ). ١٤٩  و ١٣٦  و ١٣٥الفقـرات   (وفترات اإلرضاع، وخدمات رعاية الطفل      

ذلك، يـشري التقريـر أيـضا إىل أن شـركات القطـاع اخلـاص متيـل إىل خفـض املرتبـات الـشهرية             
 تكــاليف اســتحقاقات األمومــة، وفتــرات  كــسبيل للتعــويض عــنللموظفــات العــامالت فيهــا، 

يرجى اإلشـارة إىل اخلطـوات الـيت تتخـذ للتـصدي هلـذه املمارسـات                ). ١٥٦الفقرة  (اإلرضاع  
 .التمييزية

ــى       يرجــى - ١٦ ــسوق احلــرة، عل ــر التجــارة وسياســات ال ــر حتري ــشأن أث  تقــدمي معلومــات ب
 .توظيف املرأة

دعـم  ” املرأة تنفذ مشروعا بعنـوان       لشؤونيشري التقرير إىل أن اللجنة الوطنية األردنية         - ١٧
والـذي يرمـي إىل جعـل مكـان العمـل           “ العدالة النوعية من خالل التطوير املؤسـسي يف األردن        

ويـشري  ). ٦٥الفقـرة  (للنوع االجتماعي، وغري متييـزي، ومـريح بالنـسبة للنـساء         أكثر حساسية   
التقرير أيضا إىل أن قرار العمل بالنسبة للنـساء خيـضع إىل جمموعـة مـن احملـددات أمههـا القـدرة                      
على احلركة اآلمنة بالنسبة لإلناث من وإىل مكان العمل، باإلضافة إىل كون بيئة العمـل تعمـل        

يرجـى اإلشـارة إىل الطريقـة الـيت يـتم هبـا التـصدي          ). ١٤٣الفقـرة   (ني اجلنـسني    مببدأ الفـصل بـ    
وباإلضـافة إىل ذلـك، يرجـى اإلشـارة     . ه ذكـر  اآلنـف لتلك احملددات، مبا يف ذلـك يف املـشروع          

 اجلنـسي يف مكـان العمـل، وإذا         بـالتحرش عما إذا كان جيري النظر يف قانون أو سياسـة تتعلـق             
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كان األمر كذلك يرجى تقدمي تفاصيل بشأن القـانون أو الـسياسة املقتـرحني، واإلطـار الـزمين                  
 .ااملتوقع العتمادمه

مـن أجـل    وطبقا للتقرير، تعكـف وزارة العمـل علـى وضـع تعـديالت لقـانون العمـل،                   - ١٨
ــة املهــاجرة يف األردن    ــة حقــوق املــرأة العامل يرجــى اإلشــارة إىل اإلطــار  ). ١٤٧ة الفقــر(محاي

الزمين العتماد هذه التعديالت؛ واجلوانب ذات الصلة لتلك التعـديالت الـيت سـتحمي حقـوق                
 .العامالت املرتليات املهاجرات؛ والتدابري اليت ستوضع إلنفاذ ذلك التشريع بصورة فعالة

ليـا يف الوكـاالت احلكوميـة،        جدا من الوظائف الع    القليلويبيِّن التقرير أن املرأة تشغل       - ١٩
). ٢٥ واجلـدول  ١٥٢الفقـرة  (ويعزو هذا إىل افتقار املرأة إىل الفرص التدريبية والتقاعد املبكر   

 مـن   ١يرجى اإلشارة إىل التدابري املوجودة، مبا يف ذلـك أي تـدابري خاصـة مؤقتـة طبقـا للفقـرة                     
جل منح موظفـات اخلدمـة املدنيـة،        للجنة، من أ   ٢٥ من االتفاقية، ومن التوصية العامة       ٤املادة  

االجتاهــات وتوضـيح  ، الترفيـع فرصـا تدريبيـة، وعـدم التـشجيع علـى التقاعـد املبكـر، وتـشجيع         
 .على مدى الزمن

ــداد         - ٢٠ ــة يف إعـ ــا االتفاقيـ ــتخدمت هبـ ــيت اسـ ــة الـ ــن الطريقـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــى تقـ يرجـ
يجية أيـضا إىل تعزيـز تنفيـذ         الفقر وكيف سـيؤدي تنفيـذ االسـترات        ملكافحةاالستراتيجية الوطنية   

 .االتفاقية

وتــشري الفقــرة االســتهاللية الرابعــة للتقريــر إىل احلالــة اإلقليميــة وال ســيما يف األراضــي  - ٢١
ــسان     . الفلــسطينية ويف العــراق  ــة املــشار إليهــا علــى حقــوق اإلن ــة اإلقليمي فكيــف ســتؤثر احلال

 لى تنفيذ االتفاقية؟ االقتصادية، وع-للمرأة، وال سيما حقوقها االجتماعية 
 

 التعليم والقوالب النمطية

ويشري التقرير إىل أن دراسة بشأن الكتـب املدرسـية املـستخدمة يف املـدارس االبتدائيـة                   - ٢٢
 ١٢٣  و٦١الفقــرات ( يف تلــك الكتــب  تتركــزوجــدت أن القوالــب النمطيــة ألدوار املــرأة    

ــه وإن كانــت وزارة ا  ). ١٢٤ و ــر كــذلك إىل أن  مناهجهــا تقــوم مبراجعــةلتعلــيم ويــشري التقري
 إجـراء    مـن   بعـد  تـتمكن  مل   ا، إال أهنـ   )١٢٢الفقـرة   ( أي مؤشـرات سـلبية       إزالةالدراسية بغرض   

ــديل ــة   تع ــب النمطي ــك القوال ــرة ( جــذري لتل ــا إذا كانــ  ). ٦١الفق ــة يرجــى توضــيح م ت إزال
ت الـيت تتخـذ   ، واإلشـارة إىل اخلطـوا   غري ممكنة حىت اآلن   القوالب النمطية من الكتب الدراسية      

 .تلك القوالب النمطية، وإزالة للتغلب على أي عقبات

ــر إىل أن   - ٢٣ ــشري التقري ــزز القوالــب     مثــة ي دراســة حــددت وســائط اإلعــالم باعتبارهــا تع
ويشري التقرير أيضا إىل أن بـرامج      ). ٥٦الفقرة  (النمطية املتعلقة بنوع اجلنس على نطاق واسع        
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ــراز     ــالم تواصــل إب ــائط اإلع ــف وس ــرأة   خمتل ــدور النمطــي للم ــرة ( ال ــوفري  ). ٦٠الفق يرجــى ت
 القوالـب  إزالـة معلومات عن اجلهود املتخذة من جانب احلكومة لتشجيع وسائط اإلعالم على   

 .النمطية لدور اجلنس التقليدي، وتعزيز املساواة بني اجلنسني واإلشارة إىل أثر تلك اجلهود

ــات اإلحــصائ    - ٢٤ ــا للبيان ــه طبق ــر أن ــذكر التقري ــرأة جملــال    وي ــار امل ــزال اختي ية املتاحــة، ال ي
ة املـسندة    االجتماعيـ  بـاألدوار دراستها، يتأثر باملواقف النمطية الـسائدة، واالفتراضـات املتعلقـة           

يرجى وصف االستراتيجيات واألهداف املوجـودة      ). ١٠٧الفقرة  (لذكر واألنثى   إىل كل من ا   
 اجملـاالت غـري التقليديـة مـن الدراسـة، مـن             حوافز مالية لزيادة عدد الطالبات يف      مبا يف ذلك أي   

 الصناعية وإدارة الفنادق، مبا يف ذلك أثر تلـك االسـتراتيجيات واالجتاهـات علـى             اجملاالتقبيل  
 .مدى الزمن

 
 الصحة

 يف ٣٠,٢٣ ة نــسبمتــثلن ســنة ٣٩-٢٠ الفئــة العمريــة يفيــشري التقريــر إىل أن النــساء   - ٢٥
متالزمـة نقـص   / عنـها املتعلقـة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        املائة من مجيع احلاالت اليت أبلـغ      

يرجــى اإلشــارة إىل مــا إذا كانــت الــربامج احلاليــة  ). ١٨٤الفقــرة  ()اإليــدز(املناعــة املكتــسب 
اإليـدز تتـضمن منظـورا جنـسانيا، ومـا إذا كانـت هنـاك               /ملكافحة فريوس نقص املناعة البـشرية     

رض تستهدف املرأة، مبا يف ذلك محالت زيـادة الـوعي،           تدابري قائمة خاصة للوقاية من ذلك امل      
 .اإليدز/خماطر فريوس نقص املناعة البشريةيف وسائط اإلعالم لتوعية املرأة بشأن 

). ١٣٤الفقـــرة ( الـــشبان بـــشأن الـــصحة اإلجنابيـــة اخنفـــاض وعـــييـــشري التقريـــر إىل  - ٢٦
 تــستخدم علــى نطــاق واســع وباإلضــافة إىل ذلــك يــشري التقريــر إىل أن طــرق تنظــيم األســرة ال

يرجى اإلشارة إىل اخلطوات اليت تتخذ لزيادة الوعي بقـضايا الـصحة اإلجنابيـة              ). ١٩١الفقرة  (
ويرجـى اإلشـارة أيـضا إىل التـدابري املتخـذة لزيـادة املعرفـة بـشأن معلومـات                   . فيما بني الـشباب   

لـك وسـائل منـع احلمـل        تنظيم األسرة، وتوفري سبل الوصـول امليـسرة والزهيـدة إليهـا، مبـا يف ذ               
 .لكل من املرأة والرجل

 
 الزواج والعالقات األسرية

ــة باملـــادتني   - ٢٧ ــرأة ال تتمتـــع حبقـــوق  ١٦ و ١٥تـــبني املناقـــشة املتعلقـ  يف التقريـــر، أن املـ
متــساوية مــع الرجــل يف قــوانني األحــوال الشخــصية وال ســيما فيمــا يتعلــق بــالزواج والطــالق   

ومــن ناحيــة ثانيــة، يــشري التقريــر إىل أن  . ث، واختيــار الــسكنوالوصــاية علــى الطفــل، واملــريا 
ــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة، مكرســة لتعــديل التــشريعات الــيت متيــز ضــد املــرأة            اللجن

وباإلضــافة إىل ذلــك، أوصــت اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة بتعــديل        ). ١٥ الفقــرة(
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يرجـى تـوفري التفاصـيل بـشأن اخلطـوات          . )٥(تفاقيـة القوانني السائدة وإزالة التحفظـات علـى اال       
ترحــة للقــوانني الــسابق  يكــون لتوصــيات اللجنــة أثرهــا، مــع حتديــد اإلصــالحات املق  لاملتخــذة 
وأطرهــا )  للــشريعةايف ذلــك اإلصــالحات املــستندة إىل التفــسريات األكثــر تقــدم مبــا(ذكرهــا، 
 .املناسبة الزمنية

 
 املرأة الريفية واملرأة املهاجرة

-١٩٩٩( االقتــصادية -ن كانــت خطــة التنميــة االجتماعيــة  إيــشري التقريــر إىل أنــه و - ٢٨
التنميــة الزراعيــة واحملليــة، إال أهنــا ال تركــز علــى املــرأة الريفيــة   أجــزاء تتعلــق بتــشمل ) ٢٠٠٣

يرجى اإلشارة إىل مـا إذا كانـت خطـة التنميـة االجتماعيـة االقتـصادية احلاليـة                  ). ٢٢٣الفقرة  (
ــة، وال ســيما يف ضــوء     واالســت ــاول احتياجــات املــرأة الريفي ــة ملكافحــة الفقــر تتن راتيجية الوطني

. )٦(توصية اللجنة الواردة يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة بـإدراج املـرأة الريفيـة يف التنميـة الوطنيـة                  
 . طريقة ذلكهيوما 

رعايــة الــصحية تتعلــق بالــصحة وخــدمات المعلومــات  خالفــا لتــوفري ال يقــدم التقريــر - ٢٩
شري إىل مـا إذا كانـت      عن الالجئات الفلـسطينيات أو يـ      أي معلومات   ) ٢٠٦-٢٠٢الفقرات  (

 التعلــيم، ت جمــاال يفواجهن حتــديات خاصــة يف خمتلــف اجملــاالت، مبــا يف ذلــك  تلــك النــساء تــ 
 تلــك ملواجهــةوالتوظيــف، والفــرص االقتــصادية، ومــا إذا كانــت هنــاك تــدابري خاصــة تتخــذ    

  .رجى توفري تلك املعلومات ي.التحديات
 

 الربوتوكول االختياري

يرجى اإلشـارة إىل التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق بالتـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري                     - ٣٠
 .النضمام إليهيع أشكال التمييز ضد املرأة، أو االتفاقية القضاء على مج

 
 

__________ 
 .١٧٥ و ١٧٢املرجع نفسه، الفقرتان  )٥( 
 .١٨٩املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 


