
 

  الحكومية غير المنظمات - البيان الشفھي لوفد ا�ردن

  51ل الدورة بلما ق العامل الفريق

  وكرامة العربية المرأة منظمةجانب  من
   مقدمة

 ،ة سيجيومنظم العربية لمرأةا والمنظمة كرامة نع ممثلين ضمي ذيالو الحكومية، غير ا�ردنية المنظمات وفد عن نيابةً 
 والعدالة ا,جتماعي لتغييرنحو ا ضخمةال تحركاتإطار ال في العربية للمرأة أتيحت التي بالفرصة رحبأ أنيسعدني 

إ, أن . التمييزية القوانين كلتساعد على القضاء على  قد دستورية محكمة إنشاءب الحكومة توعد ا�ردن، في. ا,جتماعية
 حقوق بشدة يھاجمون الذين س:ميينوا9 ا�صولية الجماعات لتھديد تأھب حالة في المرأةينبغي أن تجعل  الحالية التطورات

  . سيداو اتفاقية توقيعمجرد  من با,نسحاب لمطالبةبا ، وذلكحققتھا التي وا9نجازات المرأة

  : الست التالية القضايا الوفديناقش 

   المواءمة. 1

 نع والمحاكم القضاءمن شأنه إعاقة  ھذاو. الوطنية التشريعات فيسيداو  اتفاقية +دماج تدابير أي ا�ردنية الحكومة تتخذ لم
  . القانون ظل في والظلم التمييز 9نھاء ا,تفاقية استخدام

   تحفظاتال. 2

 في المرأة حق بشأن، 4، الفقرة 15المادة  على التحفظ ا�ردنية الحكومة رفعتفقد . 2009 عام في إيجابي تدبير ذااتختم 

  .إقامتھا حلم اختيار

  : يلي ما على تحفظات ھناك تزال ,و

 تعديل الحكومة علىو. أبنائھاو لزوجھا جنسيتھا منح من الرجل، عكس على ا�ردنية، المرأة حرمت يتال ،2، الفقرة 9 المادة) 1

 ا9قامة،ب تتعلق صعوباتكما يواجه ا�بناء . ا�ردني غير من المتزوجة المرأة ضد للتمييز حد لوضع الحالي الجنسية قانون
  . العمل تصاريحمن  ، فض:ً عن حرمانھمالصحية الرعاية خدمات الحصول علىو ،يمجانال الرسمي التعليمب وا,لتحاق

  .والحضانة والط:ق بالزواج تتعلق التي ،) ز ، د ج،( 1، الفقرة 16مادة ال) 2

   داخل ا�سرة الحقوق في المساواة. 3

  : والحضانة الوصاية. أ

  .لھا ذاك الحق ليس ا�م أن حين في ا�ب، وفاة أو غياب بعد حضانةال في الحق الذكور Fقاربل ، أو,ً 

  . الذكور من وصيال موافقة دون من ،35لا سن حتى تتزوج، أن للمرأةثانياً، , يحق 

ن الر الزوجات، بتعدد سمحيُ . ب Hس:م المتشدد لتفسيرل وفقاً  ،زوجات 4 لىإ يصلمن الزواج بما  جلمما يمكIل.  



 

 قسمين ، ا�خير الشخصية ا�حوال قانون في. قسبمال الزوجة علم دونمن  التعسفي بالط:قلرجل ل سمحيُ : الط:ق. ج
للزوجة على  "افتداء"، و للفتاة غير المدخول بھا "ُخلع" ،نوعين) صداقالإعادة  بشرط الط:قفي  الزوجة حق" (الُخلع"

  .أن ُتعيد الصداق

   المرأة ضد العنف. 4

في البشر  ا,تجاريناھض  قانون ىعل التصديق تم كما. 2008 عام في ا�سري العنف من لحمايةا قانون تبنيب الوفدرحب 

 نإ قولال يؤسفنا ولكن. الجنسي التحرش مرتكبيعلى  ةبوعق العمل قانون على تعديلكما فرض ال. 2010 عام من اعتبارا

  . الجديدة القوانين ھذه لرصد آليات إنشاءم بعد على قدِ تُ  لم الحكومة

 إلى لقدوما طلبت التيو المرأة، ضد العنف بمسألة ةالمعني ةالخاص ةالمقرر استقبال ا�ردنية الحكومةلرفض  نأسفكما , زلنا 
  . مرتين ا�ردن

 عقوبة من الحد بشأن 98و 99 المادتينتجاه  القضاة مواقف في طفيفاً  تغييراً  ھناك أن بحثالأظھر  الشرف، جرائم تحا, في

  . الوعي زيادةل الحكومية غير المنظمات تبذلھا التي الجھودوُيعزى ذلك إلى . الجناة

   للمرأة السياسية المشاركة. 5

 البلدية قانون في 2011 تموز/يوليو 28 في البلدية المجالس في٪ 25 إلى٪ 20 منالمرأة  حصة زيادةعلى  قيصدتم الت

 لFھداف وفقا 2015 عامبحلول ٪ 50بنسبة  تمثيل لتحقيق جاھدةً  تسعى تزال , الحكومية غير المنظماتإ, أن . الجديد

  .لFلفية ا9نمائية

ونظراً إلى أن . القانون السابق في كما٪ 10 من بد,ً ٪ 11.8 إلى النواب لمجلس الجديد ا,نتخاب قانون في الحصةارتفعت 

  . ةالحص لزيادة بنشاط تسعى الحكومية غير المنظمات ة، فإنمستمر زالت , القانون على التصديق عملية

  والمھمشة الضعيفة المرأة أوضاع. 6

o الكفالة إلغاء يجب: اتالمغترب المنازل عام:ت.  

o سيداول الخامس قطريال التقرير فيذكر شيء دون  ا�ردن في النساء أوضاع إزاء الصمت: ال:جئات. 

o وا9جھاض ا,غتصاب حا,ت في وخصوصاً  مشاكل،معالجة ال,بد من : المعاقات النساء.  


