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Special Rapporteur on violence against women finalizes country mission to Jordan 

 

قامت السٌدة رشٌدة مانجو، المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنٌة بالعنؾ ضد المرأة، أسبابه  –( 3122تشرٌن الثانً  34عمان )

 ٌوما، زارت خاللها عمان وجرش والكرك والطفٌلة. وفً نهاٌة بعثتها، أدلت بالبٌان التالً: 24ونتائجه، ببعثة إلى األردن  دامت 

 

ردن لما قدمته لً من تعاون كام.. وأعرب عن امامتنان لك. من قابلته بما فً للك "أود فً البداٌة أن أعرب عن بالػ تقدٌري لحكومة األ

ثلٌن عن وكامات األمم المتحدة. وأود المسإولٌن فً الدولة على الصعٌدٌن الوطنً والمحلً وممثلٌن عن منظمات المجتمع المدنً ومم

 الشخصٌة معً. تجاربهنلعنؾ ضد المرأة لمشاطرتهم على وجه الخصوص أن اشكر الناجٌات من ا

 

وقد اعترفت الحكومة األردنٌة  بضرورة كفالة المساواة للمرأة وعدم التمٌٌز  ضدها فً البلد. وقد اتخلت خطوات هامة لتحقٌق هله 

 األهداؾ. وعلى سبٌ. المثا.، أحطت علما بنظام الحصص اللي وضع لكفالة تمثٌ. اكبر للمرأة على مستوى البلدٌات. ؼٌر أنه نظرا

د حاجة لألدوار التقلٌدٌة التً تلعبها عادة اؼلبٌة النساء، لن ٌكفً اتباع نهج قانونً أو برنامجً بحت لتحقٌق المساواة الفعلٌة للمرأة. توج

ا الشكلٌة، األمر اللي ٌعتبر اعترافماتخال تدابٌر خاصة من أج. تحقٌق الهدؾ النهائً أما وهو المساواة الموضوعٌة ولٌس فقط المساواة 

قد تستدعً الحاجة الى تدابٌر مإقتة خاصة كنظام حصص إضافٌة، وتدابٌر اٌجابٌة أو معاملة  ة عدم المساواة والتمٌٌز. وبالتالًبهٌكلٌ

تفضٌلٌة من اج. النهوض بادماج المرأة فً التعلٌم واماقتصاد والسٌاسة والعمالة. وعالوة على للك، ٌنبؽً منح المرأة فرص وكللك 

 مكنة بؽٌة تحقٌق التساوي على مستوى النتائج.توفٌر بٌئة م

 

وخاب أملً عندما علمت أن اللجنة الملكٌة ماستعراض الدستور لم تقب. بالتعدٌالت الدستورٌة المقترحة إلضافة التمٌٌز على اساس النوع 

لى جمٌع اشكا. التمٌٌز ضد المرأة، )ب( من اتفاقٌة القضاء ع 3بموجب المادة )ط( من الدستور اماردنً. و 6اماجتماعً فً نص المادة 

فالحظر الصرٌح فً الدستور للتمٌٌز على اساس الجنس بضمان سن التشرٌعات التً تحظر التمٌٌز ضد المرأة. ٌترتب على اماردن التزام 

وتوعٌة المجتمع اماردنً والنوع اماجتماعً ما ٌمنح المرأة آداة عملٌة لمواجهة عدم المساواة بفعالٌة اكبر فحسب، ب. سٌساعد على تثقٌؾ 

 كك..

 

% 25ما تمث. إما  ،مع األسؾالرؼم من هله امانجازات، فالمرأة، وقد حقق األردن انجازات كبٌرة من حٌث تعلٌم المرأة والبنت. وعلى 

إلى حد كبٌر بالمنظور تتؤثر ن اماختٌارات المهنٌة للمرأة أمن القوة العاملة فً البلد. وقد ماحظت من المقابالت العدٌدة التً اجرٌتها 

وقد ما تتشجع المرأة على دخو. اماجتماعً لما ٌعتبر مهن مائقة أوآمنة لها، مث. الوظائؾ الحكومٌة وخاصة فً قطاعً التعلٌم والصحة. 

جهة فاعلة المرأة قادرة وٌنؽً أن تكون فسوق العم. نظرا مازدواج مسإولٌاتها المنزلٌة والمهنٌة، خاصة فً سٌاق عدم تساوي األجور. 

مة على مواصلة توفٌر الحوافز لزٌادة عمالة المرأة فً القطاع وفً التتنمٌة اماقتصادٌة والسٌاسٌة واماجتماعٌة فً األردن. وأشجع الحك

اصة خواهتماماتها الحقٌقٌة، و الءمها هلا القطاع. فتدابٌر كهله ستشجع المرأة على اختٌار مهن تتالخاص، وعلى تهٌئة بٌئة مشجعة لدخول

 ا واماحتٌاجات التنموٌة لألردن.طابقاكثر ت تكون

 ترجمة ؼٌر رسمٌة
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ومن اج. القضاء على العنؾ ضد المرأة فً البالد، ٌنبؽً التصدي لعدم المساواة والتمٌٌز على المستوٌٌن الفعلً والقانونً. وعلى الرؼم 

اٌة من العنؾ اماسري تعطً األولوٌة للمصالحة األسرٌة من اعتماد قانون خاص بالعنؾ داخ. اماسرة، ماحظت ان احكام قانون الحم

 حقوق امانسان الفردٌة للمرأة ضحٌة العنؾ األسري.ومصلحة اماسرة. فهلا التفسٌر ألحكام القانون قد ٌعطً اماولوٌة لحقوق األسرة على 

معلقة. واشجع الحكومة على اماسراع فً عملٌة وتلقٌت اٌضا تقارٌر تفٌد بؤن القانون ما ٌطبق فعلٌا وان بعض التعدٌالت علٌه ما تزا. 

ومن شؤن للك أن ٌوجه رسالة قوٌة بؤن امافالت من العقاب لن  تعدٌ. القانون وتعزٌز ك. التشرٌعات لات الصلة بالعنؾ ضد المرأة.

 ٌشجع وبؤن المساءلة عن كافة أعما. العنؾ هً القاعدة.

 

كما ماحظت، إن كان فً المآوي أو فً السجون، أن اماحتجاز لؽرض الحماٌة ٌبدو أنه النظام الرئٌسً المستخدم لمنع العنؾ ضد المرأة. 

وعلى الرؼم من الجهود المبلولة إلحالة النساء إلى مؤوى الوفاق، ما تزا. العادة تجري على قٌام الحاكم اإلداري بالتوقٌع على أوامر 

المعرضات للخطر إلى مركز اماصالح وإعادة التؤهٌ. فً الجوٌدة )قسم النساء( عندما تتعلر المصالحة . بموجبها النساء إدارٌة ترس

وأسعدنً ما سمعته عن خطة انشاء مؤوى جدٌد ماستقبا. النساء المعرضات للعنؾ وأشجع الحكومة األردنٌة على التعجٌ.  اماسرٌة.

 بإنشاء مث. هلا المركز.

 

التحرش الجنسً والعنؾ الجنسً من األشكا. األخرى للعنؾ اللي تتعرض له المرأة والتً ٌنبؽً التصدي لها. وعلى الرؼم من أن إن 

ً من قابلتهم قالوا إن العنؾ والتحرش الجنسٌٌن ما ٌطرحا مشكلة فً البلد، إما أنه ٌنبؽً اماعتراؾ بؤنهما ٌقعان داخ. اماسرة وخارجها ف

على أنه تقلٌدي ومحافظ وأبوي  إلى حد كبٌر مجتمع ٌصؾ نفسهون بعض المواضٌع من المحظور التحدث عنها فً كوك. المجتمعات.

 وقبلً، قد ٌفسر صمت المرأة حو. اشكا. العنؾ هله.

 

ما ٌسمى  من قانون العقوبات التً لم تعد تعفً مرتكبً 451وقٌما ٌتعلق بقت. المرأة بسبب نوعها اماجتماعً، اسعدنً تنقٌح المادة 

التً تنص على تخفٌؾ  89مخففة بموجب المادة احكام بحق مرتكبً هله الجرائم . ؼٌر أنه ٌجوز أن تصدرمن العقاب بجرائم الشرؾ

وفً التً تخفض الحكم على الجانً عندما تسقط أسرة الضحٌة حقها.  88، والمادة العقوبة على أي جرٌمة ترتكب فً" ثورة ؼضب".

ٌكون القت. هو آخر عنؾ ٌرتكب ضد المرأة بعد سلسلة من اإلساءات. وٌنبؽً لقانون العقوبات أن ٌضمن صراحة العدٌد من الحامات، 

الجانً فً ارتكاب العنؾ قب. التفكٌر على قضاٌا قت. النساء، كما على القضاة األخل بعٌن اماعتبار سوابق  89عدم تطبٌق أحكام المادة 

 فً أي ظروؾ مخففة.

 

، لم تصنؾ أي جرٌمة قت. على أنها جرٌمة شرؾ، كما لم تخفض األحكام الصادرة بحق المرتكبٌن تطبٌقا 3122عام وأرحب بؤنه، فً 

و  21ٌتراوح بٌن للظروؾ المخففة. حتى وإن انخفضت اعداد ما ٌسمى بجرائم الشرؾ فً السنوات األخٌرة، ما ٌزا. العدد المبلػ عنه 

وبالرؼم من التطورات اماٌجابٌة، هناك حاجة لجهود إضافٌة لتؽٌٌر المواقؾ اماجتماعٌة التً  .حالة قت. سنوٌا، عددا مرتفعا للؽاٌة 31

 تعتبر جسد المرأة رمزا لعرض األسرة، والتً تضع المرأة تحت رقابة شدٌدة من قب. األسرة والمجتمع. 

 

لظروؾ التً ٌضطرون للعٌش فٌها. وأقلقنً على وجه واثناء هله البعثة، اتٌحت لً فرصة زٌارة مخٌمٌن لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن لمشاهدة ا

خاص وضع الالجئٌن من ؼزة وارتفاع مستوٌات الفقر والبطالة واألمٌة فٌما بٌنهم. وعدم توفر وثائق لدٌهم ٌعٌق وصولهم إلى التعلٌم 

لمرأة الالجئة عادة ما تواجه عقبات وفرص العم. والملكٌة والخدمات الصحٌة واإلعانات اماجتماعٌة. وهلا له تؤثٌر على العنؾ إل أن ا

كما بلؽنً  اكبر فً الوصو. إلى العدالة والخدمات. كما قد تتردد أكثر فً اإلبالغ عن العنؾ اماسري لدى نظام تعتبره ٌمٌز ضدها أصال.

 ي على األسرة الالجئة.أن ظروؾ المعٌشة العسٌرة والفقر والبطالة تإدي احٌانا إلى الزواج المبكر كوسٌلة لتخفٌؾ العبء اماقتصاد
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إن الحساسٌات السٌاسٌة فٌما ٌتعلق بقضٌة "حق العودة" لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن أو أي اعتبارات أخرى ما ٌنبؽً أن تردع الحكومة اماردنٌة 

عن ضمان تمتع الالجئٌن بكافة حقوق امانسان اثناء مكوثهم فً األردن. كما اشجع منظمات المجتمع المدنً الوطنٌة والمحلٌة على التحقق 

 الشمولٌة.بخدماتها إلى هله الفئات األق. حظا بشك. ٌتسم  من وصو.

 

اما فٌما ٌتعلق بوضع المهاجرات من عامالت المناز.، وفدتنً تقارٌر عن تعرضهن لإلساءة الجسدٌة والنفسٌة والجنسٌة. وارحب بإنشاء 

فً  كام خاصة بحماٌة عما. المناز. المهاجرٌنإدارة عما. المناز. لمراقبة وتنظٌم ممارسات مكاتب اماستخدام باماضافة إلى إدراج أح

واشجع الحكومة اماردنٌة على تعزٌز التدابٌر الرامٌة إلى منع العنؾ واإلساءة للمهاجرات من عما. المناز.، خاصة من  .قانون العم.

 الكام. فً أي قضٌة إساءة والمعاقبة علٌها بموجب القانون. التحقٌق خال. التؤكد من

 

تمكٌن المرأة كفرد وتتصدى للحواجز اماجتماعٌة واماقتصادٌة والثقافٌة التً  تعالجوختاما، أود أن اشدد على الحاجة إلٌجاد حلو. شاملة 

هً من واقع حٌاة المرأة. فتمكٌن المرأة ٌجب أن ٌصحبه تحو. اجتماعً لمعالجة اماسباب المنظومٌة والهٌكلٌة لعدم المساواة والتمٌٌز 

 ثٌرا ما تإدي إلى ارتكاب العنؾ ضد المرأة.والتً ك

 

 ."3123وسترد مناقشة شاملة ماستنتاجاتً فً التقرٌر اللي سٌرفع إلى مجلس األمم المتحدة لحقوق امانسان فً حزٌران 


