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Annex 

[Arabic only] 

 المرأة ضد بالعنف المعنية الخاصة المقررة تقرير ي
مانجو رشيدة السيدة  

 : االردني العقوبات بقانون الخاصة التوصية
 عمى العقوبات يشدد االردني العقوبات قانون أن 71 الفقرة في التقرير تضمن -

 العقوبات قانون إن إلى االشارة نود  سنة، 71 عن عمرىا يقل التي الفتاة اغتصاب
 القانون بموجب القانون عدل وقد عام بشكل األنثى اغتصاب عمى العقوبة ضيفر 

 األنثى اغتصاب عمى 191 المادة نص في العقوبة وشدد 1177لسنة، 1 رقم المعدل
 كل ومعاقبة سنة، عشرة خمس عن التقل مدة المؤقتة الشاقة األشغال العقوبة لتصبح

 باألشغال عمرىا من عشرة ثامنةال تكمل ولم عشرة الخامسة أكممت أنثى واقع من
 . عمرىا من عشرة الخامسة تتم لم كانت إذا وباإلعدام سنو عشرين الشاقة

 وال المالحقة، يوقف مغتصبيا من المغتصبة الفتاة تزويج ان إلى التقرير أشار -
 في خاصة النسب في الطفل حق عمى حفاظاً  اتخاذه يتم اإلجراء ىذا أن بيان من بد

 األصيمة الحقوق من واليوية النسب في الطفل حق يعتبر حيث ملالح حدوث حاالت
 من المغتصب تزويج فإن أخرى جية من الطفل، حقوق اتفاقية عمييا نصت التي

 في حقيا تستعيد العامة النيابة فإن وبالتالي يمغييا وال المالحقة يوقف المغتصبة
 مشروع سبب بدون بالطالق الزواج انتيى إذا العقوبة وتنفيذ العمومية الدعوى مالحقة

 المادة فإن وكذلك. سنوات ثالث الجنحة وعمى سنوات خمس الجناية عمى يمض لم ما
 العقد طرفي إرادة عمى يبنى والذي صحيح زواج إجراء حالة عمى نصت قد القانونية

 لضمان العقد إجراء عمى المرأة موافقة من البد وبالتالي الشخصية األحوال لقانون وفقاً 
 . وصحت

 التقرير من( 1 ص) في الوارد النساء قتل بجرائم الخاص بالجزء يتعمق فيما اما -
 عمى الحفاظ بدافع القتل فعل واعتبار الجرمي الفعل بتكييف العبرة ان إلى االشارة نود

 يرد بما العبرة وليس قطعي، وبقرار المحكمة إلى يعود المخفف بالعذر مقترن الشرف
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 البينات تحميل إلى تعمد المحكمة أن ذلك العامة، يابةالن أو العدلية لمضابطة
 األرقام فإن وبالتالي العقوبة وفرض الفعل تكييف في النيائي القرار إلى والوصول
 العمل تعطيل يتصور ال أنو كما المحاكم، عن تصدر التي األرقام ىي المعتمدة
 وحالة التقديرية ففةالمخ باالسباب والمتعمقة العقوبات قانون من( 99 ،91) بالمواد
 الشرف جرائم غير عديدة حاالت عمى ينطبق النص ىذا ألن وذلك الغضب، سورة

 حالة تأثير تحت فعل ارتكاب عمى أقدمت ما إذا النص من تستفيد ان معيا ويمكن
 .الشديد الغضب

 811 المادة إضافة تمت بحيث العقوبات قانون تعديل تم فقد أخرى جية من -
 الواقعة الجرائم في التقديرية المخففة األسباب استعمال جواز عدم بينت والتي مكرر
 الفعل وقوع عند عمره من عشرة الثامنة يكمل لم عميو المجني كان إذا العرض عمى

 لألسباب خاضعة وغير مشددة ستكون طفمة أنثى عمى االعتداء عقوبة فإن وبالتالي
 .التقديرية المخففة

 تتعمق وكانت الجميور استيدفت التي عيةالتو  حمالت من العديد ىناك ان -
 والتي الشرف، عمى الحفاظ بدافع القتل جرائم وخاصة النساء عمى الواقعة بالجرائم

 ضد معاً  حممة ذلك ومن االنترنت، شبكة عمى االجتماع التواصل مواقع استخدمت
 .الشرف جرائم

 

 :االردني الشخصية االحوال بقانون الخاصة التوصية
 فقد  الزواج، عقد بشروط الخاصة التقرير من 56 الفقرة في ورد ما بشأن اما -

 عمى العقد في يراىا التي الشروط وضع والزوجة لمزوج الشخصية األحوال قانون أجاز
 ينبو الشرعي المأذون أن كما  ومقصده، العقد بمضمون الشروط ىذه تخل ال ان

 . العقد في معينة شروط بإيراد رغبوا اذا الطرفان

 بالزواج لمرجل الحق القانون بإعطاء والمتعمقة 56 الفقرة بنياية يتعمق ماوفي  -
 األحوال لقانون الرئيسي المصدر تعتبر التي اإلسالمية الشريعة فإن زوجات، 4 لغاية

 تكون ان الزوج عمى اشترط القانون أن إال معينة، لمقاصد  ذلك أجازت قد الشخصية
 ممزم ىو من لكل والنفقة المير دفع عمى المالية درتوق من بالتحقق المالية الكفاءة لديو
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 الزوجات تبمغ وان متزوج خاطبيا بأن المخطوبة إفيام إلى إضافة عميو، باإلنفاق
 .العقد إجراء بعد بالزواج

 

 :االسري بالعنف الخاصة التوصية 
 أن إلى االشارة نود األسري، العنف بتعريف المتعمقة لمتوصية بالنسبة اما -

 أو نشاط أي بأنو األسري العنف عرف قد العنف من األسرة لحماية الوطني اإلطار
 فرد الفاعل ويكون األسرة في فرد ألي نفسياً  أو عاطفياً  أو جسدياً  ضرراً  يسبب سموك
 الجرائم اعتبر والذي األسري العنف من الحماية قانون وكذلك ذاتيا، األسرة أفراد من

 فرد اي تجاه االسرة افراد احد ارتكبيا اذا اسريا نفاع الطبيعيين االشخاص عمى الواقعة
 .الجنايات محكمة بيا تختص التي الجرائم ذلك من واستثنى منيا آخر

 األسرة لشؤون الوطني المجمس فان التقرير من 41 بالفقرة يتعمق فيما أما  -
 الوزارات جميع عمل إجراءات مراقبة عن مسؤولة كجية المجمس دور من وانطالقا

 تقديم ولضمان األسري، العنف حاالت مع التعامل في المعنية والجيات مؤسساتوال
 فقد ليا، الفضمى المصمحة وضمان االسري العنف لحاالت متكاممة استجابة
 من االسري العنف لحاالت المؤسسات الستجابة نظام مشروع بتنفيذ المجمس باشر
 لحاالت الخدمة مقدمة سساتالمؤ  جميع قبل من استخدامو ليتم إلكتروني نظام خالل

 المؤسسات قبل من الالزمة الخدمات بتقديم المتعمقة االجراءات متابعة لغايات العنف،
 وضمان خاص، بشكل االطفال وضد عام بشكل االسري العنف لحاالت المعنية
 إلى المشروع وييدف كما. القصوى بالسرعة ليا الالزمة الخدمات وتقديم معيا التعامل
 ليا الالزمة الخدمات وتقديم االسري العنف لحاالت الفورية االستجابة اءاتاجر  مأسسة
 العنف لحاالت الخدمات بتقديم المعنية المؤسسات كافة وربط الكتروني، نظام ضمن
 استجابة سرعة وضمان ومتابعتيا، بينيا فيما الحاالت التحويل عممية وتسييل االسري

 قاعدة تأسيس  التشاركي، النيج وفق ياألسر  العنف لحاالت الوطنية المؤسسات
  .األسري العنف لحاالت االستجابات وتقييم ومتابعة، لتسجيل، وطنية بيانات

 التشريعي المستويين عمى المممكة حققتيا التي االنجازات التقارير يتضمن لم  -
 صدور المثال سبيل عمى ومنيا األسري؛ العنف من الحماية مجال في والخدماتي
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 من االسرة بحماية معنية شرطة وحدة إنشاء االسري، العنف من بالحماية خاص قانون
يجاد  العنف،  .الشكاوي خدمات ايجاد  االسري، العنف ضحايا النساء إليواء دار وا 

 

 التعليم بحق الالجئين تمتع في قيود اية على بالقضاء الخاصة التوصية
 : الصحية والخدمات والوظيفة

 السياسي االستقرار عدم في تؤثر التي لخارجيةا العوامل من الرغم عمى -
 الدولية، والمستجدات االقتصادية لمضغوط االردن وخضوع المنطقة، في واالقتصادي

 وارتفاع االجتماعية، والرعاية والتعميم الصحة خدمات عمى الحكومة نفقات وخفض
 لالجئين المضيفة االردنية الحكومة تقدميا التي الصحية، والخدمات التعميم كمفة

 فالتعميم االردن، في التعميم بحق الالجئين تمتع عمى قيود توجد ال انو إال وغيرىم،
 من الطمبة لقبول واسس تعميمات وىناك والخاص الحكومي القطاعين في مفتوح

 االلتحاق عمى تساعدىم والتعميم التربية وزارة في الالجئين والطمبة الجنسيات مختمف
 وحسب فإنو الصحية الخدمات يخص فيما اما. وثائق يحمل كني لم وان حتى بالتعميم

 العالج، بتمقي انسان كل بحق العالمية الصحة منظمة من المقرة الدولية االتفاقيات
 العالج وكمفة جميعيم لالجئين مفتوحة والخاصة الحكومية والمراكز المستشفيات فإن
 .لالجئين اصالخ القطاع في العالج كمفة من أقل الحكومي القطاع في

 موجات تستقبل أنيا حيث خاصة حالة في األردن أن إلى التقرير يشير أن البد -
 .متكرر بشكل والضيوف الالجئين

 كافة في األردنية المراة واقع عمى الضوء التقرير يسمط أن بمكان الضرورة من -
 فمم المخيمات، في الخدمات ضعف إلى التطرق فقط وليس المختمفة والبيئات المناطق
  .مثالً  البادية في المرأة واقع إلى التقرير يتطرق

 شيريا العراقيين لمضيوف الصحية الرعاية تكمفة تبمغ أنو إلى االشارة من البد -
 حق عمى سمبا ينعكس مما األردنية الحكومة معظميا تتحمل دينار ألف( 571)

 في ذكرت قد الخاصة  المقررة ان من الرغم وعمى الصحة، في األردني المواطن
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 الموارد في تخفيض من تعاني بالالجئين المعنية المتحدة األمم وكالة ان تقريرىا
 .األردنية الدولة يواجو تحدي ىذا ان يذكر أن التقرير عمى يتوجب انو إالا  المالية

 

 : االردني العمل بقانون الخاصة التوصيات
 العمل قطاع في تياخصوصي وراعى العاممة المرأة وضع األردني العمل قانون عالج
 في الرجل عمى الحقوق بعض في وميزىا القانونية والحماية المساواة ليا وفر حيث
 -:يمي ما خالل من بنوده جميع

 -:العامل تعريف: اوال
 أنثى او ذكراً  شخص كل)  انو عمى العامل وعرفت العمل قانون من( 1) المادة نصت
 اإلحداث ذلك ويشمل امرتو وتحت عملال لصاحب تابعاً  ويكون اجر لقاء عمالً  يؤدي
 النظر بغض عمالً  يؤدي الذي الشخص ىو فالعامل(  والتأىيل التجربة قيد كان ومن
 .جنسو عن

  -:الجنسي التحرش يتعلق فيما -: ثانيا
 ان لمعاممة الحق 7995 لسنة( 1) رقم العمل قانون من( 19) المادة اعطت -

 يترتب وما الخدمة انتياء عند القانونية قوقيابح احتفاظيا مع اشعار دون العمل تترك
 يمثمو من او العمل صاحب اعتداء حالة في وذلك وضرر عطل تعويضات من ليا
 االعتداء اشكال من شكل باي او التحقير او بالضرب وذلك بسبو او العمل اثناء في

 .المفعول النافذة التشريعات احكام بموجب عميو المعاقب الجنسي

 من اعتداء وقوع لموزير تبين اذا انو وبينت المادة نفس من( ب)  قرةالف وجاءت -
 االعتداء اشكال من شكل اي بممارسة او بالضرب يمثمو من او العمل صاحب
 يراىا التي لممدة المؤسسة اغالق يقرر ان فمو لديو المستخدمين العاممين عمى الجنسي
 .مفعولال نافذة أخرى تشريعات أي احكام مراعاة مع مناسبة

 في العامالت لمنساء القانونية بالتوعية الوزارة في المرأة عمل مديرية تعمل و كما -
 .والمنشأت لممصانع دورية زيارات خالل من المممكة مناطق مختمف
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 ىذه ففي اخر، موظف قبل من االعتداء كان اذا العاممة لتعويض بالنسبة اما -
 في العامة لمقواعد الرجوع يتم الحاالت ذاى مثل عمى العمل قانون ينص لم وان الحالة
 االعتداء كان ان العقوبات قانون ميز حيث ،7951 لسنة( 75) رقم العقوبات قانون
 المفظي االعتداء ففي. بيا خاصا فصال حالة لكل وافرد جنسيا او جسديا او لفظيا
 اتذو  مواده في  الموضوع ىذا االردني العقوبات قانون من الثاني الفصل عالج
 السابع الباب وعالج كما الموضوع، ىذا بشأن عقوبات ووضع( 791-711) االرقام

 نص حيث( 811-191) مواده في العامة واآلداب االخالق جرائم نفسو القانون من
 الباب وافرد كما بشأنيا، رادعو عقوبات ووضع الجنسية الجرائم جميع عمى صراحة
 (. 846-815)  المواد في االشخاص عمى تقع التي لمجرائم الثامن

 

 -:المنشأت على التفتيش -:ثالثا
 المؤسسات عمى ليمية زيارات برنامج التفتيش مديرية اطمقت: الميمية الزيارات -

 التي الشركات عمل لمراقبة او الرسمي العمل ساعات انتياء بعد عمميا يبدأ التي
 حاالت اية وجود عدم من لمتأكد وذلك بو، المسموح الحد من اكثر العمالة تشغل
 الحاجة حسب البرامج وضع يتم. قسري او جبري عمل او العاممين لحقوق انتياك
 الصناعية والمدن المحافظات في العمل ومكاتب مديريات مع بالتعاون مستمر وبشكل

 والتأكد لمعاممين العمل وظروف شروط تطبيق من التأكد يتم حيث المؤىمة، والصناعية
 عمى العاممين موافقة من والتأكد لياًل، العاشرة الساعة بعد النساء تشغيل عدم من

 والصحة السالمة شروط وتوافر االضافي العمل احتساب وآلية االضافي العمل
 .ليمية زيارة 757 تنفيذ 1177 عام خالل وتم المينية،

 تنثقيف بيدف المترجمين برفقة العمل مفتشو بيا يقوم:  التثقيفية الزيارات -
 عمميم في وواجباتيم بحقوقيم لدييم الوعي مستوى ورفع خصوصًا، لوافدةا العمال
 مديرية قامت كما. بيا المعمول والتعميمات واالنظمة االردني العمل قانون حسب

 الحدودية المعابر وفي العمل اماكن في التوعوية المنشورات من العديد بتوزيع التفتيش
 الشكاوي عدد وبمغت لغات، وبعدة العمل وزارة في الساخن الخط ارقام تتضمن
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 عدد وبمغ عمالية شكوى( 7775) 1177 لعام الساخن الخط عبر العمالية
 .استفسار( 811) الساخن لمخط الواردة االستفسارات

 الساعة مدار عمى يعمل شكاوي خط الوزارة وفرت:  والشكاوي الساخن الخط -
  ىي لغات وبستة

 الستقبال وذلك( واالندونيسية اليندية، الينغالية، ة،السيريالنكي الصينية، الفمبينية،)
 وواجباتيم، العمال بحقوق والمتعمقة الوافدة العمالة من الواردة واالستفسارات الشكاوي

 .الممكنة بالسرعة حميا عمى والعمل الواردة الشكاوي توثيق ويتم
 جدًا، محدودة فيي العمل في الجنسي التحرش قضايا عمى التفتيش بشأن اما -

 او الشكاوي حاالت في وذلك القضايا بتمك بالتحقيق بالوزارة التفتيش مديرية وتقوم
 ففي أىمية، او حكومية جية عن صادرة كانت سواء ومحمية دولية تقارير عمى بناًءا
 قامت كما  دولية، تقارير عمى بناءا الحاالت من عدد في التحقيق تم الماضي العام
زيادة  الى تيدف العمل في الجنسي التحرش حول عمل ةورش بعقد مؤخرا الوزارة

الوعي بمشكمة التحرش الجنسي في العمل، وتدريب المفتشين عمى آليات التعامل مع 
حاالت التحرش وذلك بالتعاون مع مشروع العمل األفضل. كما تنوي الوزارة اصدار 

زيادة الوعي لدى المواد التثقيفية حول التحرش الجنسي بمغات العامالت المختمفة، و 
اصحاب العمل حول مشكمة التحرش الجنسي وانعكاساتيا السمبية عمى العمل، والقيام 
بوضع اجراءات محددة من شأنيا تمكين وتشجيع العامالت من تقديم الشكاوي 
المتعمقة بالتحرش الجنسي وتوجيو العامالت لمجيات األمنية المختصة لتسجيل حاالت 

 التحرش الجنسي.

 المستقبلية لمديرية التفتيش الرؤية 
 0212مفتش عمل قبل نياية العام  022زيادة عدد مفتشي العمل ليصل الى  .1

ليكونوا قادرين عمى تغطية سوق العمل بصورة أفضل، حيث ان ىناك نقص في اعداد 
 مفتش فقط. 109المفتشين البالغ عددىم حاليًا 

 .التركيز عمى التدريب والتأىيل ورفع قدرات المفتشين .0

 زيادة الكوادر المساندة وتأىيميا بما يتالءم مع المرحمة المقبمة. .2
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 زيادة المعدات والدعم الموجستي ووسائل النقل بالقدر الكافي. .4

زيادة عدد الزيارات التفتيشية وتحسين نوعيتيا والدخول الى جميع القطاعات في  .5
 السوق.

 زيادة التوعية والنصح واإلرشاد. .6

سوء اشكال عمل االطفال من خالل تطبيق اعمى الحد من عمل األطفال وا .7
 المعايير الدولية.

زيادة التركيز عمى تفتيش السالمة والصحة المينية وتقييم المخاطر المينية  .8
 والتفتيش المبني عمى المخاطر المرتفعة.

تطوير الخط الساخن وذلك عن طريق توفير الكوادر الكافية لمعمل الربعة   .9
االسبوع وتزويدىم بالدورات والبرامج التأىيمية التي تخوليم وعشرين ساعة وعمى مدار 

 الرد عمى االستفسارات القانونية وبأكبر عدد ممكن من المغات. 

حوسبة اعمال التفتيش لتصبح جميع االجراءات والتقارير الكترونية بداًل من  .12
 ورقية.

    


