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يف غياب السيدة غونزالس، تولـت الـسيدة أودراوغـو           
 .رئاسة اجللسة) نائبة الرئيسة( 
 .١٥/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضاء مبوجب املـادة          
 )تابع ( من االتفاقية١٨

التقريران الدوريان األول والثاين املقدمان مـن األردن         
 )CEDAW/C/JOR/1&2 ()تابع( 

بنــاء علــى دعــوة مــن الرئيــسة اختــذت الــسيدة صــباغ    - ١
 .مكاا إىل طاولة اللجنة) األردن(
 ٢قالت فيمـا يتعلـق باملـادة        ): األردن (اغالسيدة صب  - ٢

ــدة       ــة يف اجلري ــشر االتفاقي ــدم ن ــة بع ــئلة املتعلق ــى األس وردا عل
الرمسية، إن االتفاقية دخلت حيز التنفيذ يف األردن بعد ثالثـني           
يوما مـن تـاريخ إيـداع صـك التـصديق عليهـا لـدى أمـني عـام                  

ها أمـا مـسألة نـشر     .  من الـصك   ٢٧األمم املتحدة وفقا للمادة     
لقـد اختـذ األردن     .  فهي مسألة شـكلية حبتـة      اجلريدة الرمسية يف  

بالفعل خطوات حنو اقتراح إدخال تعديالت علـى اإلجـراءات          
التشريعية لكفالة النهوض الكامل بـاملرأة؛ وقـد عـدلت بالفعـل      
بعض التشريعات وما زالت تشريعات أخرى تـدرس مـن قبـل            

ــشريعية    ــراءات التـ ــا لإلجـ ــسلطات وفقـ ــتورية خمتلـــف الـ الدسـ
 . املعمول ا

وقد أُرسي مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف الفـصل           - ٣
الثــــاين مــــن الدســــتور األردين املتعلــــق حبقــــوق األردنــــيني      

 إىل ٢٣ إىل ٦وتــشري األحكــام الــواردة يف املــواد  . وواجبــام
الرجــل واملـــرأة علـــى قــدم املـــساواة، نظـــرا ألن األردن دولـــة   

ــة ترعــى مجيــ   ــم    دميقراطي ــا، بغــض النظــر عــن آرائه ع مواطنيه
ــدافهم ــذ مبــادئ املــساواة       . وأه ــستمد قوــا مــن تنفي وهــي ت

وهـي تتـيح الفرصـة العمليـة للـشعب       . والعدالة وتكافؤ الفرص  
األردين كي يشارك يف صنع القرارات الـيت تـؤثر علـى حياتـه،              

األمــر الــذي يــضمن لــه االســتقرار النفــسي واألمــان والثقــة يف  
. ترام مؤسسات الدولـة والزهـو بانتمائـه الـوطين       املستقبل، واح 

وينص امليثاق الوطين على أن الرجال والنـساء متـساوون أمـام            
ويــنص . القــانون بغــض النظــر عــن اجلــنس أو اللغــة أو الــدين   

الدستور وهو القانون األعلى للدولـة علـى أن أي تـشريع مييـز              
ه بني الرجل واملرأة جيب التحري عن مدى دستوريته، وتعديلـ          

ومنــذ التــصديق علــى االتفاقيــة، أدخلــت هــذه  . إذا لــزم األمــر
ومبجرد االنتهاء من هـذه  . التعديالت أو ما زالت قيد الدراسة    

العملية سيتسىن صياغة قانون خاص للقضاء على التمييـز ضـد           
 .املرأة لعرضه على السلطة التشريعية

لقد التحقـت املـرأة بقـوة الـشرطة األردنيـة ألول مـرة               - ٤
، وتعمــل قــوة الــشرطة النــسائية اآلن جنبــا إىل  ١٩٧٣ام يف عــ

ــة      ــدات األمنيـ ــال يف مجيـــع الوحـ ــع الرجـ ــب مـ وتتلقـــى . جنـ
الضابطات النساء التدريب املالئم وقـد بلغـن مـستويات عاليـة            

ومت تــدريب . مــن الكفــاءة، ووصــل بعــضهن إىل مواقــع قياديــة
ــدويل       ــانون ال ــا أُدرج الق ــل كقاضــيات كم ــى العم ــساء عل الن

 . ناهج كليات احلقوقضمن م
ــام    - ٥ ــائي يف عـ ــانون اجلنـ ــدل القـ ــددت ١٩٨٨عـ ، وشـ

عقوبة االغتصاب إىل اإلعدام إذا كانت الضحية قاصـرا حتـت            
ــضحية   .  عامــا١٥ســن  ــضا إذا كانــت ال ــة أي وشــددت العقوب

 .  عاما إن كان مرتكب اجلرمية من احملارم١٥فوق سن 
غـاء املـادة    ورأت اللجنة الوطنية أنـه مـن املستحـسن إل          - ٦

ــها   ٣٤٠ ــائي بأكمل ــانون اجلن ــن الق ــة   .  م ــدت احلكوم ــد أب وق
موافقتــها حــني طُلــب إليهــا ذلــك، ومــا زال مــشروع القــانون  

ــة     ــى جملــس األم ــائي معروضــا عل ــانون اجلن ــديل الق وتعــد . بتع
احلكومة اآلن أيضا مشروع قانون جنـائي جديـد حيقـق عدالـة             

ة فيمـا يتعلـق     أكرب ويضع حدا جلميع أشكال التمييز ضـد املـرأ         
 . باإلجراءات اجلنائية
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ــؤثر الطــالق ســلبا يف معظــم احلــاالت علــى اتمــع     - ٧ ي
واألســرة والنــساء بوجــه خــاص، لــذا تتخــذ احملــاكم املختــصة   

وميكــن . كافــة التــدابري الالزمــة لتحقيــق مــصاحلة بــني األزواج 
للمرأة طلب االنفصال عن طريـق احملكمـة اسـتنادا إىل أسـباب             

كمـا ميكـن للـزوج أيـضا طلـب          . صل على الطالق  خمتلفة مث حت  
االنفــصال بــدون موافقــة الزوجــة لكــن يف احلالــة األخــرية يعــد 

وحيق للمرأة احلصول على حقوقها كاملة مبـا        . الطالق تعسفيا 
وقد اقتـرح تغـيري   . يف ذلك حق احلصول على تعويض مناسب 

ووفقــا . قيمــة التعــويض حبيــث ال يقــل عــن نفقــة مخــسة أعــوام
ن اجلنــائي تعــد جنايــة يف حــق األســرة أال يقــوم الــزوج   للقــانو

بتسجيل الطالق، وال حيق للزوج رفع دعوى زنا ضد زوجتـه           
 . بعد مرور أربعة أشهر على تطليقها

وفيما يتعلق باملسائل املتـصلة بـالالجئني الفلـسطينيني،          - ٨
 ١٩٤٨فقد حصل من اختار منـهم اإلقامـة يف األردن يف عـام         

 يتمتعـــون بكافـــة مردنيـــة بـــشكل آيل، وهـــعلـــى اجلنـــسية األ
عـالوة علـى ذلـك،      . احلقوق والواجبات الـيت يكفلـها القـانون       

حيق ألي فلسطيين عـريب حيمـل اجلنـسية الفلـسطينية أن حيـصل             
ويتمتع مجيـع الفلـسطينيني املقـيمني يف        . على جواز سفر أردين   

األردن بكافة احلقـوق مبـا يف ذلـك حـق العمـل يف املؤسـسات                
ويـشغل  .  وهلم حق التعليم والرعاية الصحية والعمـل       احلكومية

ة ويــشاركون يف أعمــال جملــس العديــد منــهم مناصــب مرموقــ 
ــان ــام     األعي ــن الع ــوزارات واجلــيش واألم ــواب وال ــس الن  وجمل

وعلـى الرجـال والنـساء منـهم        . وغريها مـن اهليئـات احلكوميـة      
 .واجبات املواطنة املطلوبة من بقية األردنيني

 ة مـن االتفاقيـة واملـسائل املتعلقـ       ٣لـق باملـادة     وفيما يتع  - ٩
يكل اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة وأسـاليب عملـها،          
أشــارت إىل أن وجــود مــسؤولني حكــوميني رفيعــي املــستوى   
ــوا إىل ثــــالث وزارات يف    ــول صــ ــضمن وصــ ــة يــ يف اللجنــ

وباإلضافة إىل ذلك، فـإن قنـوات االتـصال مفتوحـة           . احلكومة
ويعمـل مجيـع    . نة وكافة الوزارات واإلدارات الرمسيـة     بني اللج 

موظفي اللجنة الوطنية من النساء بنظـام الوقـت الكامـل وهـي             
وتعتمـد األمانـة    . تضم مخـسة مناصـب فنيـة ومنـصبني إداريـني          

نونيـــة التابعـــة للجنـــة االعامـــة إىل حـــد كـــبري علـــى اللجنـــة الق 
ــا وجل   ــة هلـ ــة التابعـ ــبكة االتـــصاالت احلكوميـ ــة، وشـ ــة الوطنيـ نـ

ويعمــل مجيــع أعــضاء  . التنــسيق مــع املنظمــات غــري احلكوميــة 
وتغطــي احلكومــة نفقــات . هــذه اللجنــة متطــوعني بــدون أجــر

اللجنة احلكومية يف الوقت احلايل، وتتعـاون اللجنـة مـع بعـض              
واللجنـة ممثلـة أيـضا    . املنظمات املاحنة يف تنفيذ بعـض املـشاريع     

الئــتالف الــوطين يف هيئــة العمــل الــوطين مــن أجــل الطفولــة وا 
ــة     ــة للتوعي ــة الوطني ــة للــسكان واللجن ــة الوطني ــة واللجن للطفول

 . حبقوق اإلنسان
وفيما يتـصل باملـسائل املتعلقـة بـإجراءات الـشكاوى،            - ١٠

قالت إن إدارة أنشئت مؤخرا خصيصا هلذا الغرض يف مكتب          
ــسيق مــع هــذه      ــة بالتن ــة الوطني ــوزراء وســتعمل اللجن ــيس ال رئ

 . اإلدارة
ــة بــني ال  و - ١١ ــق بالعالق ــسلطة  فيمــا يتعل ــة وال ــة الوطني لجن

يف جملــس در اإلشــارة أن مقــرر اللجنــة القانونيــة  التــشريعية جتــ
ــا      ــواب كليهم ــة يف جملــس الن ــة القانوني ــيس اللجن ــان ورئ األعي

ويكفـل وجـود صـلة وثيقـة ـذين       . عضوان يف اللجنة الوطنيـة    
 املتعلقــة اجلهــازين إملامهمــا الكامــل مبقترحــات اللجنــة الوطنيــة

وقد قدمت احلكومـة هـذه التعـديالت إىل      . بتعديل التشريعات 
ــسه تـــشكلت     ــها، ويف الوقـــت نفـ ــة ودافعـــت عنـ جملـــس األمـ
مجاعــات ضــغط مــن خــالل جلنــة التنــسيق مــع املنظمــات غــري   
احلكوميــة، للتــأثري علــى أعــضاء جملــس األمــة مــن أجــل تأييــد    

 . التعديالت اليت ختدم مصاحل املرأة
ــد أعلنــ  - ١٢ ــيت جيــري    وق ــديالت ال ــة التع ــة الوطني ت اللجن

إدخاهلا على التـشريعات القائمـة وذلـك بالتعـاون مـع وسـائط              
وشـــهد العقـــد املاضـــي . اإلعـــالم واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة

ــوعات     ــالم للموضـ ــائط اإلعـ ــة وسـ ــة يف تغطيـ ــيريات إجيابيـ تغـ
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وكـان  . املتعلقة بـاملرأة مـن خـالل الـربامج املتخصـصة والعامـة            
تغطية واسعة النطاق ملشاركة املرأة يف االنتخابـات        خري مثال ال  

ومع ذلـك، مـا زالـت القوالـب النمطيـة         . ١٩٩٧الربملانية لعام   
موجــودة يف مسلــسالت التليفزيــون الــيت جتتــذب قطاعــا كــبريا 

 .من املشاهدين ويف اإلعالنات التجارية
 مــن االتفاقيــة واحــدة مــن أكثــر املــواد   ٥تعتــرب املــادة  - ١٣

وقـد اتبعـت اللجنـة الوطنيـة جـني        . يث التطبيق صعوبة من ح  
ــشأن أحــدمها إعالمــي واآلخــر تعليمــي    ووضــعت . يف هــذا ال

استراتيجية إعالمية للدعوة إىل تنظيم بـرامج تعليميـة وتدريبيـة           
للعاملني يف جمال وسائط اإلعالم، لكـن نقـص التمويـل الـالزم       
 للبــدء يف مثــل هــذه الــربامج واســتمرارها، يــشكل عقبــة أمــام   

 فقد ثبتـت صـعوبة بـذل        ،وبرغم تعاون وزارة التعليم   . تنفيذها
أي جهـــد لتغـــيري املنـــاهج التعليميـــة مـــن أجـــل الـــتخلص مـــن 
ــا      ــة رمبـ ــصادية الراهنـ ــروف االقتـ ــة، ويف الظـ ــب النمطيـ القوالـ

ومــع ذلــك يبــذل . حتظــى مثــل هــذه الــربامج بتمويــل حملــي  ال
ــاملني يف      ــتراك العـ ــل اشـ ــي يكفـ ــده لكـ ــصارى جهـ األردن قـ

ئط اإلعــالم والتربــويني يف بــرامج عديــدة وأنــشطة تابعــة   وســا
ولــن ينــال نقــص التمويــل مــن اقتنــاع اللجنــة   . للجنــة الوطنيــة

 . بأمهية استهداف هاتني الفئتني
وتطرقــت إىل مــسألة العنــف، فــأبرزت جمــددا التقــدم    - ١٤

 العقد املاضي والـذي فـاق       لالذي أحرز للحد من العنف خال     
ضــعت اللجنــة الوطنيــة االســتراتيجية فعنــدما و. كـل التوقعــات 

ــة للمــرأة يف عــام   ــال  ١٩٩٢/١٩٩٣الوطني ــبعض إغف ، أراد ال
ــا    . أي ذكــر للعنــف  ــة و ــرت يف النهاي لكــن االســتراتيجية أق

ومـع ذلـك أصـبحت      . إجراء واحد يتعلق بالعنف ضـد النـساء       
مكافحــة العنــف ضــد النــساء اآلن أحــد األهــداف املنــصوص    

لرئيــسية للدولــة، وقــد استــضاف  عليهــا يف وثيقــة الــسياسات ا
ــشة هــذا املوضــوع    ــة ملناق ــدوات عربي وقامــت . األردن عــدة ن

املؤسسة الدينية املمثلة علـى املـستوى الـوزاري بـدور بـارز يف              
مساعدة اللجنة الوطنية عند إثـارة مـسألة العنـف والـدعوة إىل             

ويعــد هــذا التغــيري يف .  مــن القــانون اجلنــائي٣٤٠إلغــاء املــادة 
اال بارزا على التخلص مـن القوالـب النمطيـة الـذي            السلوك مث 

زال هنــاك  ومــع ذلــك فمــا.  مــن االتفاقيــة٥دعــت إليــه املــادة 
 . الكثري الذي ينبغي عمله فيما يتعلق بالعنف

وفيمـــا يتعلـــق باملـــسائل املتـــصلة باملعلومـــات اخلاصـــة  - ١٥
بــاإلجراءات اجلنائيــة، قالــت إن نــشر األحكــام القــضائية يف      

ــصحف وغري ــا      ال ــورا وفق ــيس حمظ ــالم ل ــائط اإلع ــن وس ــا م ه
ومــع . للقــانون األردين، ويــتم يوميــا نــشر مثــل هــذه األحكــام

ذلك يفرض القـانون اجلنـائي غرامـة ال تقـل عـن مخـسة دنـانري         
 دينارا على أي شـخص ينـشر وثيقـة تتعلـق            ٢٥وال تزيد على    

بالتحقيقات القضائية قبل عرضها علـى احملكمـة أو غريهـا مـن             
ظــورة حلــساسيتها وذلــك لكفالــة ســالمة التحقيقــات املــواد احمل

وتـشري اإلحـصاءات    . القضائية وحتقيـق مبـدأ اسـتقالل القـضاء        
 ٧٤٨ إىل ١٩٩٧إىل أن عــدد ضــحايا اجلــرائم وصــل يف عــام  

 .  يف املائة سيدات٢٧,٤شخصا من بينهم 
ــاز اإلداري    - ١٦ ــعات لالحتجــ ــساء اخلاضــ ــرب النــ وال تعتــ

ــهن مــسجونات  ــ. بغــرض محايت ــتج هــذا اخللــط مــن أن   وق د ن
إيداعهن السجن جاء بسبب عدم وجـود مـأوى بـديل هلـن يف           

ومع ذلك فقد مت فـصلهن عـن املـسجونات يف قـضايا             . السابق
وقــد مت إجيــاد مــأوى مناســب هلــن ونقلــن إليــه حيــث    . عاديــة

 .يتلقني تدريبا مهنيا وتعليميا
ء قالـت إن النـسا   مـن االتفاقيـة،    ٧وفيما يتعلق باملـادة      - ١٧

 مت ١٩٩٤قــرى يف عــام الالــاليت مت تعيينــهن يف جمــالس املــدن و
اختيارهن من اجلمعيـات األهليـة وكلـهن هلـن جتربـة عمليـة يف           
القيادة سواء كمدرسات أو مديرات مـدارس أو يف املنظمـات        

وقد نظمـت اللجنـة الوطنيـة دورات لتدريبـهن علـى            . الطوعية
وىل الـيت حتـصل فيهـا    املهارات املطلوبـة ال سـيما وأـا املـرة األ         

وقد جاء أداؤهـن متميـزا يف       . النساء على عضوية جمالس املدن    
ــة ويف امليــدان، حيــث حــاولن التأكيــد علــى     املــشروعات احمللي
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احتياجـــات جمتمعـــان احملليـــة؛ األمـــر الـــذي ســـاعدهن علـــى  
 .كسب تأييد الرأي العام

ــات     - ١٨ ــة املرشــحات لالنتخاب ــة الوطني ــد أيــدت اللجن وق
ة عن طريق تكوين جلنة عليـا لالنتخابـات تـضم نـساء             السياسي

مـــن مجيـــع القطاعـــات يف اململكـــة، وتنظـــيم برنـــامج تـــدرييب  
وقــد بلغــت  . مكثــف للمرشــحات مبــساعدة خــرباء أجانــب    

 يف  ٤٩,٥،  ١٩٩٧نسبة النساء املشاركات يف انتخابات عـام        
ويف بعض املناطق كانت نسبة النساء الاليت مت انتخـان          . املائة
 .  من الرجالأعلى
وقــدمت النــساء املعينــات يف جملــس األعيــان الــدعم       - ١٩

للقضايا النسائية وهن على اتصال مـستمر مـع اللجنـة الوطنيـة             
ــن خــالل       ــرأة م ــشؤون امل ــة ب ــة املعني واملنظمــات غــري احلكومي

وقــد مت . النـدوات واالجتماعـات الــيت تنظمهـا اللجنــة الوطنيـة    
 واآلن ١٩٩٣ عــام انتخــاب ســيدة واحــدة لــس النــواب يف  

وعنـدما مل تـنجح سـيدة       . تشغل أي امرأة مقعـدا يف الـس        ال
ــام   ــدة يف انتخابـــات عـ ــة  ١٩٩٧واحـ ــة الوطنيـ ، شـــنت اللجنـ

لشؤون املرأة، بالتنسيق مع املنظمات النـسائية غـري احلكوميـة،           
 يف املائـــة مـــن املقاعـــد ٢٠محلـــة مكثفـــة تـــدعو إىل ختـــصيص 

مــة علــى أن النــساء يــشكلن  وأصــرت احلكو. الربملانيــة للنــساء
نصف اتمع وجيب عدم معاملتهن كأقلية عندما يتعلق األمـر          

ــة  . بتخـــصيص مقاعـــد برملانيـــة  وقـــد واصـــلت اللجنـــة الوطنيـ
بالتعاون مع املنظمات النسائية غري احلكوميـة جهودهـا لوضـع           

 ١٩٩٧ويف انتخابــــات عــــام . صــــيغة يتفــــق عليهــــا اجلميــــع
لكـن دور املـرأة     . الترشحت معظم النساء أنفسهن كمـستق     

ــة     ــة قليل ــسياسية يف األردن، وقل مل يتبلــور بعــد يف األحــزاب ال
جدا من النساء هـي الـيت وصـلت ملواقـع قياديـة يف األحـزاب،                

 . أو قامت األحزاب بإدراجهن على قوائمها االنتخابية
ــة إىل انتخــاب النــساء    - ٢٠ وــدف تكثيــف اجلهــود الرامي

تراتيجية الوطنيـة للنـساء اهتمامـا       للمواقع القيادية، أولـت االسـ     

أكـــرب لـــضرورة شـــغل النـــساء مواقـــع يف األحـــزاب الـــسياسية 
حجامهن عن املـشاركة يف احليـاة       إومساعدن يف التخلي عن     

 املنقحـــة أهـــدافا نوعيـــة اإلســـتراتيجيةوقـــد وضـــعت . العامـــة
 .ومؤشرات لقياس التقدم احملرز يف هذا الشأن

 باملنظمــات غــري احلكوميــة وردا علــى األســئلة املتــصلة - ٢١
ــة الــيت متنحهــا هلــا احلكومــة، أشــارت إىل أن     واملــساعدة املادي
امليزانيــة الــسنوية لــوزارة التنميــة االجتماعيــة خصــصت مبــالغ   

 يف  ٣توزع علـى املنظمـات غـري احلكوميـة املـسجلة تـصل إىل               
مـن هـذه     يف املائـة     ١٠املائة من إمجايل امليزانية، وما يزيد على        

وتتلقـى بعـض املنظمـات الكـربى        .  منظمات نـسائية   املنظمات
ونظـرا لعـدم قـدرة اللجنـة        . خمصصات سنوية من وزارة املاليـة     

الوطنية للمرأة على تقدمي دعم مايل مباشر إىل هـذه املنظمـات            
وعالوة على ذلـك،    . فهي تكتفي بتقدمي املساعدات التقنية هلا     

علـى  ساعدت احلكومة املنظمـات غـري احلكوميـة يف احلـصول            
ــراف    ــددة األطـ ــة أو متعـ ــة ثنائيـ ــصادر خارجيـ ــن مـ ــل مـ . متويـ

تلقت أيضا مساعدات مباشـرة مـن منظمـات دوليـة غـري              كما
حكومية على سبيل املثال لتمويل اجلهود الرامية إىل املـشاركة          

 .يف تنفيذ منهاج عمل بيجني
وميكن للمرأة األردنية أن تصل إىل رتبـة رائـد يف قـوة              - ٢٢

 وتقــوم الوحــدة بعــدد مــن املهــام مــن بينــها  .الــشرطة النــسائية
أعمال التفتيش وشؤون الشباب وإدارة سجن النساء وأعمـال         
املختـــربات الـــشرعية، والتحقيقـــات اجلنائيـــة واألمـــن الوقـــائي 
ــة واألجانــــب واالتــــصاالت    واإلحــــصاءات وشــــؤون اإلقامــ

ويف الـــسلك الدبلوماســـي، كـــان أعلـــى منـــصب . والتـــدريب
شارة بــرغم أن ســيدة رقيــت يف  وصــلت إليــه ســيدة هــو مستــ 
 .الثمانينيات إىل درجة سفرية

وتناولـــت مـــسألة اجلنـــسية، فأوضـــحت أن اقتـــراح      - ٢٣
اللجنــة الوطنيــة لــشؤون املــرأة مبــنح اجلنــسية األردنيــة ألطفــال  
ــت إىل      ــري أردين جــاء كــإجراء مؤق ـــزوجة بغ ــة املت األم األردني
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ــوان    ــامل يف قـ ــر بـــشكل شـ ــادة النظـ ــهاء مـــن إعـ ني حـــني االنتـ
ومل يحرم هؤالء األطفال من حق التعلـيم ومل توضـع         . اجلنسية

وميكنــــهم . أي عراقيــــل أمــــام التحــــاقهم باملــــدارس اخلاصــــة
ــة بــشرط أن يكــون األب مقيمــا    االلتحــاق باملــدارس احلكومي

ومـع ذلـك فهـم يواجهـون صـعوبات          . إقامة شرعية يف األردن   
اململكــة إذا تــركهم األب ومل يتمكنــوا مــن إثبــات إقامتــهم يف 

 .وهو شرط أساسي للحصول على حق التعليم
 املتعلقــة مبركــز  ١٩٥١مل يوقــع األردن اتفاقيــة عــام    - ٢٤

الالجــئني، لكــن الــسيدة صــباغ أحالــت اللجنــة إىل إيــضاحاا 
وقـد ازدادت حـاالت   .  مـن االتفاقيـة   ٨السابقة املتعلقة باملـادة     

صلوا الالجئني الذين حيملون جوازات سفر أردنيـة دون أن حيـ          
 حينمــا اختــذ األردن ١٩٨٨علــى اجلنــسية األردنيــة منــذ عــام   

قــرارا بقطــع العالقــات اإلداريــة والــسياسية مــع الــضفة الغربيــة  
بنـــاء علـــى اتفـــاق بـــني احلكومـــة األردنيـــة ومنظمـــة التحريـــر  

وميكن للزوجـة أو األرملـة األردنيـة لـشخص غـري            . الفلسطينية
 املدنيـة لكـن أطفاهلـا    أردين أن حتصل على بطاقة عائلية للحالـة  

 .غري األردنيني ال يدرجون على هذه البطاقة
، قالـت  ١٠ومن بـني اخلطـوات املتخـذة وفقـا للمـادة         - ٢٥

إن الس الوطين للتوعية حبقـوق اإلنـسان املؤلـف مـن أعـضاء       
ــستقبل      ــدوة يف امل ـــزم تنظــيم ن حكــوميني وغــري حكــوميني يعت

ــسان واحل     ــوق اإلن ــة حبق ــشأن التوعي ــب ب ــة  القري ــوق التعليمي ق
وبغيــة تغــيري النــهج التقليــدي يف    . للمــرأة والطفــل يف األردن 

ــة        ــة التنمي ــات، دعــت خط ــين للفتي ــدريب امله ــع الت ــل م التعام
 إىل  ٢٠٠٤ إىل   ١٩٩٩االقتصادية واالجتماعية يف الفتـرة مـن        

ــرامج      ــوفري ب ــسني وت ــدريب املهــين واإلرشــاد للجن ــشجيع الت ت
 .ءتعليمية غري تقليدية خمصصة للنسا

 وال تتــوفر إحــصاءات عــن نــسبة الــذكور إىل اإلنــاث  - ٢٦
بني الطلبـة األردنـيني الـذين يدرسـون يف اخلـارج، لكـن هنـاك                

ومع ذلـك، فقـد     . مؤشرات على أن نسبة الذكور قد ارتفعت      

اخنفــض العــدد اإلمجــايل للطلبــة األردنــيني الــذين يدرســون يف   
ـــزايد عــدد اجلامعــات      اخلــارج خــالل العقــد املاضــي نتيجــة لت

ف األردنيـــة ســـواء احلكوميـــة أو اخلاصـــة، وبـــسبب الظـــرو     
االقتــصادية الــيت أثنــت األهــايل عــن إيفــاد أبنــائهم إىل اخلــارج  

ورغـم أن الذيــن حيملــون شهـــادات مـــن اخلـارج          . للدراســة
ــائف      ــيني يف وظـ ــضيلية يف التعـ ــة تفـ ــى معاملـ ــصلون علـ ال حيـ
القطاع العام، توجـد بعـض احلـاالت الـيت تـبني وجـود معاملـة            

 .تفضيلية هلم يف القطاع اخلاص
 الواضح أن األمية أكثر انتـشارا بـني كبـار الـسن             ومن - ٢٧

. الــذين يــشكلون بالتــايل معظــم امللــتحقني بــربامج حمــو األميــة  
وقد بـذلت املنظمـات غـري احلكوميـة جهـودا مكثفـة لتـشجيع               
النساء األميات علـى االلتحـاق بتلـك الـربامج كمـا أـا تعمـل               

ـــزمت . بــصفة عامــة علــى حتــسني مــستوى معيــشتهن   وقــد الت
ة التعليم بتوفيــر املدرسيـن واملرافق كلمـا وجـدت مجاعـة           وزار

ال تقل عن عشرة أشـخاص ترغـب يف االلتحـاق بربنـامج حملـو               
عالوة على ذلك، أثبت تصنيفا ألسـاتذة اجلامعـات أن          . األمية

 . يف املائة من األساتذة بصفة عامة٤٠النساء ميثلن 
ل  فقالـت إن سـكان األردن سيـص        ١١وتناولت املادة    - ٢٨

 ماليني نسمة، مبعدل منـو      ٤,٨ إىل حوايل    ١٩٩٨يف اية عام    
ــصل إىل   ــزى  ٣,٣ســنوي ي ــة، ويع ــن  ٢,٦ يف املائ ــة م  يف املائ

وبـرغم تراجـع معـدل      . إمجايل هـذه الزيـادة إىل النمـو الطبيعـي         
املواليد خالل األعوام العشرة املاضية، يتوقـع أن يتجـاوز عـدد            

 األمـر   ٢٠٠٠ة عـام    السكان مخـسة ماليـني نـسمة حبلـول ايـ          
 .الذي سيعرقل اجلهود الرامية إىل حتسني مستويات املعيشة

وقـــد بلغـــت نـــسبة الـــسكان الـــذين يزاولـــون نـــشاطا  - ٢٩
 ٣٠٠ ٠٠٠ بينـهم  ١٩٩٨ يف املائـة يف عـام        ٢٥اقتصاديا حنـو    

واقتـصرت نـسبة   . عامل جديد، ال حيمل ثلثاهم تصاريح عمل     
 يف املائــة يف ١٤علــى النــساء الالئــي ميارســن نــشاطا اقتــصاديا 

ويــشكل .  باخنفــاض بــسيط عــن األعــوام الــسابقة١٩٩٨عــام 
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 سنة أكثر من نصف عـدد       ٢٦الشباب من اجلنسني حتت سن      
وتـــزداد نـــسبة البطالـــة بـــني النـــساء مـــن خرجيـــات . العـــاطلني

 .املدارس الثانوية أو املؤسسات التعليمية األعلى
ــا  - ٣٠ دة مــشاركة ويف إطــار سياســة األردن الراميــة إىل زي

املرأة يف األنشطة االقتـصادية واالجتماعيـة وختفـيض معـدالت           
البطالة بني النساء، حددت احلكومة عددا من األهداف خلطـة          

وتــشمل هــذه األهــداف ختفــيض معــدل النمــو . التنميــة احلاليــة
 يف املائــة فقــط ٢ يف املائــة إىل ٢,٦الطبيعــي بــني الــسكان مــن 

االستراتيجية الوطنية للمـرأة    ؛ وتنفيذ   ٢٠٠٥سنويا حبلول عام    
مبشاركة القطاعني العام واخلاص واملنظمات الطوعيـة؛ وتـوفري         
التــدريب غــري التقليــدي للمــرأة ومتويــل املــشروعات الــصغرية   
املدرة للدخل؛ وتنظيم سوق العمل مع التركيـز علـى اإلرشـاد         

 .املهين من أجل زيادة فرص العمل ال سيما للنساء
الــــيت اســــتبعدت منــــها النــــساء  وتــــشمل الوظــــائف  - ٣١

 ١١١احلوامل، عـالوة علـى تلـك الـيت ورد ذكرهـا يف الفقـرة            
مــن التقريــر الثــاين املقــدم مــن األردن، عــددا مــن الوظــائف        
اخلطــــرة يف صــــناعات كالتعــــدين وصــــهر املعــــادن وتــــصنيع 
املتفجرات وغريها مـن الوظـائف الـشاقة للغايـة، والـيت تـشمل              

 على ذلك، حيظر عمـل النـساء   عالوة. التعامل مع مواد خطرة  
فيما بيــن الثامنــة مـساء والـسادسة صـباحا، كمـا أن بإمكاـا              

 يومــا ســنويا يف بعــض الوظــائف الــيت ٣٠أال تعمــل أكثــر مــن 
ــركات     ــسارح وشـ ــاعم واملـ ــادق واملطـ ــدمات كالفنـ ــدم خـ تقـ
ــاجلرد      ــة كـ ــبات اخلاصـ ــض املناسـ ــل، أو يف بعـ ــريان والنقـ الطـ

وحيـــق للمـــرأة مـــن أصـــل . تالـــسنوي أو التحـــضري للتنــــزيال
فلسطيين دخول كافـة اـاالت أسـوة بنظريـا األردنيـة، وقـد               
أدرجت املـرأة الفلـسطينية يف مجيـع اإلحـصاءات املـذكورة يف             

 .التقريرين
وأشــــارت إىل مــــشاركة الرجــــال يف بــــرامج تنظــــيم  - ٣٢

ــذي     ــسكان، ال ــة لل ــة الوطني ــامج اللجن األســرة، فقالــت إن برن

لرجـــل وحثـــه علـــى االشـــتراك يف تنظـــيم  يهـــدف إىل توعيـــة ا
األسرة، ما زال حيقق جناحا كبريا، وخصوصا بفـضل مـساندة           

 .القيادات الدينية
ومــا زالــت املــساواة بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف   - ٣٣

مــدة اإلجــازة املمنوحــة لرعايــة الطفــل مــن أهــداف اللجنــة        
وعـة  الوطنية للمـرأة، بـرغم أن زيـادة فتـرة إجـازة األمومـة مدف            

جعلت بعض أصحاب العمل حيجمون عـن     ) ٢٨فقرة  (األجر  
ولـــذا، فلـــن تـــضغط احلكومـــة لتطبيـــق هـــذا . تـــشغيل النـــساء

اإلصالح، إىل أن تتيقن متاما من أنه لـن يزيـد مـن البطالـة بـني                 
 .النساء
وفيمـــا يتعلـــق باحلالـــة النفـــسية للمـــرأة إثـــر تعرضـــها   - ٣٤

لوقت لدراسـة   ألعمال عنف، ما زالت هناك حاجة ملزيد من ا        
هــذه الظــاهرة، وكــذلك احلالــة النفــسية للنــساء الــاليت حيملــن  

 .نتيجة اغتصان، خاصة وأن القانون ال يبيح اإلجهاض
وفيما يتـصل بانتـشار فقـر الـدم بـني النـساء احلوامـل،                - ٣٥

ــة إىل أن     يف املائــة ٣٠تــشري إحــصاءات منظمــة الــصحة العاملي
ر الـدم، وكـذلك النـساء       من احلوامل يف األردن يعانني مـن فقـ        

وقد سجلت أعلى معـدالت اإلصـابة بفقـر الـدم           . غري احلوامل 
.  سـنة ٣٩-٣٠بني النساء يف الـشرحية العمريـة   )  يف املائة  ٣٤(

ــرامج لعــالج هــذه      ــة بتنفيــذ ب وتقــوم مراكــز األمومــة والطفول
احلـاالت، تتــضمن بـرامج توعيــة وإرشـادات للتغذيــة، وللفتــرة    

ــوالدة   ــسبق ال ــيت ت ــ. ال ــاء   وت ــدريب ألطب ــصحة الت وفر وزارة ال
ــتم بانتظــام      ــة، وي ــاملني يف مراكــز األموم ــساء والع ــراض الن أم

ويف إطــار خطــة غذائيــة وطنيــة،    . رصــد حــاالت فقــر الــدم   
 .٢٠٠٠أضيف احلديد إىل الدقيق اعتبارا من عام 

، وصلت حاالت اإلصابة مبتالزمـة      ١٩٩٩حبلول عام    - ٣٦
 حالـة مـن     ٢١٣، إىل   )يـدز اإل(نقص املناعة البشرية املكتـسب      

 يف املائــة ٥٥ يف املائــة مــن النــساء ومــن بــني هــؤالء  ٢٢بينــها 
 يف املائــة أصــيبوا ــذا املــرض ٨٢حيملــن اجلنــسية األردنيــة، و 
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 يف املائـة مـن      ٩٥وتـشكل النـساء املتــزوجات       . خارج األردن 
ــاملرض   ــساء املــصابات ب  يف ٧٥ومــن بــني هــؤالء  . جممــوع الن

 يف املائـــة مدرســـات والباقيـــات   ١٠ و املائـــة ربـــات منـــازل  
وفيما يتعلق بتعلـيمهن، أشـارت إىل أن        . ممرضات أو خياطات  

ــات   ٢٥ ــة، والباقيـ ــة اإلعداديـ ــهن كـــن يف املرحلـ ــة منـ  يف املائـ
ينقسمن إىل نـصفني، النـصف األول إمـا حاصـل علـى شـهادة            
إمتام الدراسـة الثانويـة أو تعلـيم أعلـى، والنـصف اآلخـر أُمـي،                

 .هن خرجيات اجلامعات)  يف املائة٥(وأقل نسبة 
ـــارت إىل أن     - ٣٧ ـــي املخـــدرات، أشـ ـــق بتعاطـ ـــا يتعلـ فيم
 حالــة مت اإلبــالغ عنــها يف ٥١٢ يف املائــة فقــط مــن بــني  ٣,٣
وإن كــان الــرقم ارتفــع يف عــام .  كــن مــن النــساء١٩٩٨عــام 

.  يف املائـة فقـط نـساء       ١,٦ حالة، من بينهم     ٧٤٥ إىل   ١٩٩٩
 .درات أساسا اهلريوين واملارجواناوتشمل تلك املخ

، قالت على أثـر دراسـة حديثـة         ١٣فيما يتصل باملادة     - ٣٨
أجرا اللجنة القانونية التابعة للجنـة الوطنيـة، تقـرر اسـتعراض            

 لعـام   ٥٧التعديالت املقترحة على قانون ضرائب الدخل رقـم         
فربايـــر /يف شـــباط)  مـــن التقريـــر الثـــاين١٣٩الفقـــرة  (١٩٨٥
قــــد صــــيغت هــــذه التعــــديالت مبــــشاركة ممــــثلني و. ٢٠٠٠

حكــوميني وغــري حكــوميني، بــني آخــرين، ــدف التعــبري عــن  
 .تطلعات املرأة األردنية

وتــنص التعــديالت املقترحــة علــى حــصول الــزوج أو   - ٣٩
الزوجة على اإلعفاء الضرييب الذي نص عليه القانون، وميكـن          

ىل الطــرف ألي منــهما نقــل هــذا اإلعفــاء بالكامــل أو جزئيــا إ 
ومنحت الزوجات إعفاءات ضـريبية     . اآلخر حسب ظروفهما  

أكثر، من بينها إعفـاء لإلنفـاق علـى الدراسـة، واإلنفـاق علـى               
إعالــة األطفــال ودراســتهم، أو أي شــخص آخــر تكــون املــرأة  

ــا  ــه مادي ــع    . مــسؤولة عن ويــنص تعــديل آخــر مقتــرح علــى رف
نـار   دي ٥٠٠اإلعفاء الشخصي الذي حتصل عليـه الزوجـة مـن           

 . دينار١ ٠٠٠إىل 

ــق باإلســكان، الحظــت أن نظــام األســرة     - ٤٠ وفيمــا يتعل
املمتدة يف اتمـع األردين ال جيعـل النـساء خيـشني مـن مغـادرة        

وقـــد . أمـــاكن معيـــشتهن، حـــىت يف حالـــة وفـــاة رب األســـرة 
اختــذت احلكومــة عــددا مــن اإلجــراءات لتيــسري مــنح قــروض    

متويــل وحــدات  وتــشمل هــذه اإلجــراءات   . إســكان للنــساء 
سكنية جديدة للجماعات منخفضة الدخل ومتوسـطة الـدخل         
ومنح إعفاءات ضريبية أو أراضي إسكان يف املنـاطق اململوكـة        
ــة      ــات تعاونيـ ــشاء مجعيـ ــشجيع إنـ ــة وتـ ــعار رمزيـ ــة بأسـ للدولـ
ومجعيات إسكان تقدم قروضا منخفـضة التكـاليف ألعـضائها          

ئدة دون  وقـد حالـت الظـروف االقتـصادية الـسا         . من اجلنسني 
 .إنشاء بنك خاص بالنساء كتدبري لتخفيف وطأة الفقر

ــة ملكافحــة الفقــر    - ٤١ ــة املبذول ويف إطــار اجلهــود احلكومي
والبطالــة، أقيمــت مــشاريع اجتماعيــة متنوعــة، تقــدم خــدماا  

وقــد نفــذت . للفقــراء والعــاطلني عــن العمــل ال ســيما النــساء  
ــرحلتني    ــى م ــة عل ــة االجتماعي ــرامج التنمي ـــى  امل: ب ــة األولـ رحل

ــت     ـــة بلغـ ـــوات بتكلفـــ ـــالث سنــ ـــدة ثـــ ـــرت ملــ  ٢٥٠استمــ
ــا    ـــدة، أمـ ـــات املتحـــ ـــن دوالرات الواليـــ ـــون دوالر مـــــ مليـــ

وتتـضمن  . املرحلة الثانية فتـشمل فتـرة الـسنوات الـسبع التاليـة           
املرحلة األوىل تقـدمي دعـم أكـرب للمـشاريع اإلنتاجيـة الـصغرية              

، اليت يتم تنفيذها بواسـطة هيئـات غـري          وخدمات الدعم التقين  
وهناك برامج إضافية لتدريب الفقراء والعاطلني عن       . حكومية

وبإمكـان  . العمل وتنمية اهلياكـل األساسـية يف املنـاطق الفقـرية          
ــضة     ــروض منخفـ ــة وقـ ــساعدة تقنيـ ــى مـ ــصول علـ ــساء احلـ النـ
ــة       ــرامج التنميــ ــق بــ ــن طريــ ــسرة عــ ــساط ميــ ــاليف بأقــ التكــ

 .االجتماعية
ــصادية     - ٤٢ ــة االقتــ ــة للتنميــ ــدث خطــ ــافت أن أحــ وأضــ

واالجتماعية تقر بأن مشاركة النساء الريفيات يف الزراعـة قـد           
ــزراعيني    ــال الـ تراجعـــت، والحظـــت ضـــعف منظمـــات العمـ
ــزراعيني     ونقــص الظــروف املــشجعة علــى مــشاركة العمــال ال
وغريهـــم مـــن العمـــال الـــريفيني ال ســـيما النـــساء يف الزراعـــة  
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طــة أيــضا بــنقص بــرامج تــدريب النــساء وأقــرت اخل. التجاريــة
الريفيـــات والـــربامج الطوعيـــة لتعزيـــز مـــشاركتهن يف التنميـــة  

 .الزراعية ومحاية املوارد الزراعية والبيئة
وتـــنص اخلطـــة علـــى أن تقـــدم احلكومـــة استـــشارات  - ٤٣

للعمال والريفيات الذين يعملـون يف املـزارع الـصغرية، وإقامـة            
ــق    ــدمي إرشــادات تتعل ــشروع لتق ــزارع م ــسويق وإدارة امل .  بالت

وتــدعو اخلطــة أيــضا إىل مــنح قــروض زراعيــة ميــسرة لألفــراد   
واجلمعيات الزراعيـة، مبـا يف ذلـك اجلمعيـات النـسائية وتقـدمي              

 .الدعم للمشاريع الصغرية اليت تقيمها سيدات
 .تولت السيدة غونزاليس رئاسة اجللسة - ٤٤
جروا حـوارا   قالت إن أعضاء اللجنة أ    : السيدة عويج  - ٤٥

بناء مع ممثلة األردن، وجـاءت ردودهـا علـى أسـئلتهم صـرحية              
وأعربــت عــن ثقتــها يف أن املقترحــات الــيت طُرحــت  . ومفيــدة

ــة       ــل بعملي ــن التعجي ــضو م ــة الع خــالل احلــوار ســتمكِّن الدول
توسيع نطاق مشاركة املرأة يف اتمـع، األمـر الـذي سـيجلب             

أضافت أن النهوض باملرأة    و. مزيدا من الدميقراطية إىل األردن    
ــة      ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــع التنمي ــب م ــا إىل جن ــسري جنب . ي

وعالوة على ذلك ففي منطقة جغرافية كاليت يقع ـا األردن،           
كان حترير املرأة مبثابة احلاجز الذي حيول بينها وبـني الـتخلص           

 .من قوى الظالم والتطرف سواء الديين أو السياسي
ــة العــضو ألــا أثبتــت أن القــانون   وأثنــت علــى الدو - ٤٦ ل

ــه ميكــن املزاوجــة بــني       ــشريعة وأن ــدويل يتفــق مــع أحكــام ال ال
وقد أدركـت احلكومـة األردنيـة أنـه بـرغم           . املعاصرة واألصالة 

احتياج برامج التغيري االجتماعي إىل تأييد شـعيب فـإن التـشريع            
التدرجيي ميكن أن يشجع على تطور السلوكيات وهـو أفـضل           

كما أن اإلجناز الذي حققتـه      . عجيل بالنهوض باملرأة  وسيلة للت 
ــرأة األردنيــة        ــيم امل ــستوى تعل ــع م ــال رف ــضو يف جم ــة الع الدول
والفتيات األردنيـات مـشجع بـصورة خاصـة، نظـرا ألن املـرأة              

وأعربـت عـن    . املتعلمة لن تسمح لنفسها أن تقوم بعمل متدن       

ال ثقتها مـن أن الدولـة العـضو ستواصـل جهودهـا يف هـذا اـ          
وأن األردن سيواصــــل تقدمــــه بــــدأب مــــن خــــالل اجلهــــود  

 .املشتركة للنساء والرجال
قالت إن الدولة العـضو أحـرزت تقـدما     : السيدة جرب  - ٤٧

ملحوظا منذ صياغة أول تقرير هلا ويف الفتـرة الـيت تلـت ذلـك               
ــاين   ــدوري الث ومــن الواضــح أن  . إىل حــني صــدور تقريرهــا ال

دة ملواءمة التـشريعات الداخليـة   اإلرادة السياسية الالزمة موجو 
 .والظروف االجتماعية يف األردن مع أحكام االتفاقية

وأضافت أا ال تـزال قلقـة إزاء حالـة أبنـاء الـسيدات               - ٤٨
األردنيــات املتزوجــات مــن غــري أردنــيني والــذين تقيــد فــرص    

ومل يتـضح هلـا بعـد       . تعليمهم وعملهم ألـم يعتـربون أجانـب       
ضو تعتــزم تعـديل أحكـام قـوانني اجلنـسية      إن كانت الدولة الع   

ــسية إىل     الــيت تــنص علــى أن األب وحــده مــن حقــه نقــل اجلن
وهي تالحظ أن هـذا احلكـم غـري مـستمد مـن الـشريعة         . أبنائه

اإلسالمية، لكنه يعكـس ظروفـا سياسـية كانـت سـائدة وقـت              
وهي تشعر بالقلق أيضا ألن اإلجهاض ما زال        . التصديق عليه 

يف احلــاالت الــيت حتمــل فيهــا النــساء نتيجــة أمــرا غــري مــشروع 
حيث ال يوجد مثـل هـذا احلظـر بـشكل صـريح يف              : اغتصان

 .الشريعة اإلسالمية
قالت إن قوانني اجلنسية األردنيـة      : السيدة جونسكري  - ٤٩

مل تعد تعكس الواقـع نظـرا ألـا تقـوم علـى افتـراض أن املـرأة                  
ــده األصــلي ومــن مث جيــب أن    ــع زوجهــا إىل بل  حتمــل هــي  تتب

ومثـة تنـاقض أيـضا مـع األحكـام          . وأوالدها جنـسية هـذا البلـد      
ونظــرا للــضرر . املتعلقــة حبــضانة الطفــل الــيت تمــنح عــادة لــألم

الواقــع علــى أبنــاء الــسيدات األردنيــات املتـــزوجات مــن غــري    
. األردنيني، جيب إعادة النظر بشكل عاجل يف قوانني اجلنـسية         

لـصحيفة الرمسيـة عنـدما تـصبح        وهي تتطلع لنشر االتفاقيـة يف ا      
ومــع ذلــك فهــي تــود أن تعــرف اآلليــة الــيت  . هلــا قــوة القــانون

 .ستكفل تطبيق أحكام االتفاقية
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ــسيدة شــوب شــلنغ   - ٥٠ ــى   : ال ــة األردن عل شــكرت ممثل
ــا الـــشافية ــة العـــضو  . ردودهـ ـــزام الدولـ ــا بالتـ وبـــرغم اعترافهـ

لـضوء  بواجباا الـيت نـصت عليهـا االتفاقيـة، فهـي تـود إلقـاء ا               
 .على بعض ااالت اليت حتتاج إىل مزيد من العمل

ــة ســحب حتفظــات األردن     - ٥١ ــى احلكوم أوال، جيــب عل
علـــى االتفاقيـــة مـــا دامـــت البنـــود املعنيـــة ال تتعـــارض مـــع        

ثانيـا، جيـب أن     . التفسريات األكثر تقدمية للـشريعة اإلسـالمية      
 تــضمن األردن اســتكمال اإلجــراءات الالزمــة لنــشر االتفاقيــة  
يف اجلريدة الرمسية يف أقرب فرصـة ممكنـة لكـي تـصبح بنودهـا               

وأخــريا جيـــب علـــى احلكومــة النظـــر يف مـــنح   . ملزمــة قانونـــا 
صــالحيات أكــرب للجنــة الوطنيــة األردنيــة لــشؤون املــرأة ورمبــا 
ترغب يف السماح للجنة بتلقـي شـكاوى فرديـة بـشأن التمييـز         

ــشؤون     ــة ل ــشاء وزارة متكامل ــى أســاس اجلــنس أو إن ــرأة عل امل
ـــزامها باملــساواة بــني املــرأة     تكــون مبثابــة إشــارة قويــة علــى الت

 .والرجل
أثنت على احلكومة إلجنازاـا يف جمـال        : السيدة أكار  - ٥٢

وحثــت اللجنــة الوطنيــة األردنيــة . تعزيــز وضــع املــرأة األردنيــة
ــز جهودهــا علــى ســحب حتفظــات      ــرأة علــى تركي ــشؤون امل ل

يف اجلريدة الرمسية وإعادة النظـر      األردن على االتفاقية ونشرها     
ــادة    ــاء امل ــائي وإلغ وجيــب .  مــن القــانون ٣٤٠يف القــانون اجلن

على احلكومة االسترشاد عند إعادة النظر يف القـانون بتعريـف           
النساء كأشخاص هلـن حقـوقهن اخلاصـة ولـسن جمـرد أمهـات              

 .وزوجات وبنات
شـــكرت أعـــضاء اللجنـــة ): األردن (الـــسيدة صـــباغ - ٥٣

رحام القيمـة العديـدة ووعـدت بـأن تنقلـها بـدورها             على مقت 
 .إىل حكومتها والربملان واملنظمات النسائية غري احلكومية

قالت إنه من الواضـح التــزام الدولـة العـضو           : الرئيسة - ٥٤
وتــرى . بالنــهوض بــاملرأة وبالقيــام بواجباــا وفقــا لالتفاقيــة     

غته املرأة األردنيـة    اللجنة أن املستوى العايل من التعليم الذي بل       

سيسهل إزالة العراقيل املتبقية أمام حتقيق املـساواة الكاملـة بـني        
ــالقلق إزاء عـــدم   . الرجـــل واملـــرأة ــا زالـــت تـــشعر بـ لكنـــها مـ

االعتــراف الكــايف حبقــوق املــرأة فيمــا يتعلــق جبنــسية أبنائهــا        
ومشكلة العنف ضد النساء سواء داخل األسرة أو يف اتمع،          

لشرف وحـصانة مرتكبيهـا، ومنـع اإلجهـاض         وظاهرة جرائم ا  
يف احلاالت اليت حتمل فيها النـساء نتيجـة اغتـصان أو سـفاح              

وأعربــت عــن ثقتــها مــن أن التقريــر القــادم سيــشتمل   . احملــارم
ــة هــذه       ــيت اختــذت ملواجه ــى معلومــات عــن اإلجــراءات ال عل

وحثت احلكومة مرة أخرى على سـحب التحفظـات         . املسائل
ــى اال  ــة عل ــة    األردني ــشات اللجن ــشر مناق ــها إىل ن ــة، ودعت تفاقي

بشأن التقرير الدوري الثاين واملالحظات اخلتامية املترتبـة عليـه          
 .يف أسرع وقت ممكن

 .٠٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  
 


