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امللخص التنفيذي
املسماة "على خطى النّ هضة نحو
أولويات عمل احلكومة ()2021-2020
تضمنت وثيقة
ّ
ّ
تعزيز األمن الوطني" ،أولويات ومشاريع ومؤشرات تتعلق بشؤون املرأة ،ما يجعلها وثيقة
مستجيبة حلقوق املرأة إلى حد ما ،خاصة يف ما يتعلّق بتعزيز املشاركة السياسية خصوص ًا
للشباب واملرأة ،وتطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيخها ،وتوفير بيئة العمل الالئقة
أقر مجلس الوزراء يف عام  2020االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن
للنساء .كما ّ

( ،)2025-2020ومتت مأسسة اللجنة الوزارية لتمكني املرأة لتصبح إحدى اللجان يف
رئاسة الوزراء.
وشهد عام  2020حتديات أثّ رت على تنفيذ اخلطط الوطنية ،أبرزها جائحة "كوفيد"19-
التي كان لها أثر على اجلميع ،بصرف النظر عن ثرواتهم ومركزاهم االجتماعية

وانتماءاتهم والنوع االجتماعي ،وبشكل مضاعف على بعض الفئات الضعيفة .كما أثّ رت
على اخلطط العاملية ،كخطة التنمية املستدامة لعام  2030التي تتضمن أهداف ًا رئيسة
تتعلق باملساواة بني اجلنسني (الهدف اخلامس) ،إضافة إلى مؤشرات تتعلق بحقوق املرأة
يف العديد من األهداف السبعة عشر .1إذ تهدد األزمة احلالية بعرقلة املكاسب احملدودة
التي حتققت بشأن املساواة بني اجلنسني ،وتفاقم تأنيث الفقر ،والتعرض للعنف ،ومشاركة
املرأة على َقدم املساواة يف القوى العاملة.
يتفاوت وضع املرأة يف األردن ،وخاصة ما يتعلق بحقها يف العمل والتعليم أو اختيار الزوج
أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي أو احلق يف احلماية من العنف وسالمة اجلسد.
فهذه احلقوق مكفولة لبعض النساء ،بينما ال حتصل بعض النساء على أبسطها .هذا
الواقع الذي ال يعترف به الكثيرون ،خاصة ممن يعيشون يف ظروف مختلفة ويعتقدون
أن جميع النّ ساء يتمتعن بحقوق مماثلة ملا تتمتع به النساء يف محيطهم العائلي أو
ّ
االجتماعي .وتشير إحصائية مديرية األمن العام لعام  2020والتي وردت يف كتابها
املوجه للمجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ق 11031/6/2/بتاريخ  16شباط
ّ
 2012إلى أن عدد النساء املنتحرات بلغ  54امرأة ،بينما بلغ عدد جرائم القتل األسرية
الواقعة على النساء  14امرأة ،وبلغ عدد القضايا املتعلقة بالعنف على النساء 4155
قضية .وهذه األرقام ال تعكس بالضرورة كل حاالت العنف األسري ،وإمنا َمن متكّ ن من
ً
فمثال ال تستطيع النساء حتت التهديد اإلبالغ عن العنف املمارس عليهن ممن
اإلبالغ.
اعتادوا اجلرمية أو مارسوا البلطجة وفرض األتاوات أو ممن يحظون باعتبارات اجتماعية
1

Shared responsibility global solidarity: Responding to the socio-economic impacts
.of COVID-19, United Nations, March 2020, P 8

5

Economic & Social Council of Jordan

معينة .إذ تدير وزارة التنمية االجتماعية العدد األكبر من دور اإليواء .وبالرغم من وجود
الدور
الدور؛ قد ال تتاح أحيان ًا الفرصة للنساء دخول هذه ُّ
البنية التحتية والدعم لهذه ُّ

بسبب رفض الذكور من مديري املديريات املشرفة على ُدور إيواء النساء واشتراطهم

احلصول على إذن مسبق منهم للدخول إلى هذه الدور.

إن ظاهرة العنف ضد املرأة تعيق مشاركة املرأة يف احلياة العامة يف مختلف القطاعات مبا
ّ

أن املرأة املعنّ فة تنشغل برفع ّ
الظلم عنها وال تستطيع اتّ خاذ
فيها السياسية والعمل؛ ذلك ّ
قرارها أو متكني نفسها لعدم استفادتها من دخلها؛ فممارسة العنف ضدها قد يكون
هدفه حرمانها من مواردها االقتصادية (دخلها وميراثها) ،ما يعني لها عدم قدرتها على
اتخاذ قرار يتعلق بأوجه اإلنفاق أو االستفادة من عملها الذي قد يدفعها إلى االنسحاب
من سوق العمل إلحساسها بعدم جدواه.
يالحظ أن التشريعات األردنية ال
من جهة أخرى ،فيما يتعلق باملساواة وعدم التمييز،
َ

الدستور لم تورد اجلنس كأحد أسس
تضمن املساواة على أساس اجلنس ،فاملادة  6من ّ

"األردنيون أمام القانون سواء ،ال متييز بينهم يف احلقوق
التمييز احملظورة ،إذ تنص على:
ّ
ً
فضال عن غياب قانون خاص بتنظيم
والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين".
احلق يف املساواة وعدم التمييز على غرار القوانني األخرى التي صدرت لتنظيم باقي
احلقوق الواردة يف الفصل الثاني من الدستور ،كما لم يصدر حتى اآلن قرار عن احملكمة
الدستورية لتأكيد أن كلمة "األردنيون" الواردة يف املادة السادسة من الدستور تشمل
النساء والرجال.
ّأما فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار؛ فقد
انخفضت نسبة النساء يف مجلس األعيان الذي مت تشكيله يف عام  2020إلى  ،%12لذا
توصي املراجعة بتعزيز املشاركة السياسية يف التعديالت القادمة على قانون االنتخاب،
وزيادة احلصة النسائية يف مجلسي األعيان والنواب واملناصب احلكومية.
فيعد تعزيز مشاركة املرأة يف العمل من األولويات
أما فيما يتعلق باملشاركة يف العمل؛
ّ

أن جائحة
التي وردت يف خطة أولويات عمل احلكومة  2020-2019التي بدأتهاّ ،إل ّ
"كوفيد "19-حالت دون تنفيذها؛ لذلك توصي املراجعة باالستمرار باجلهود احلكومية

لتعديل قانون العمل مبا ميكّ ن النساء من االنخراط بسوق العمل.
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المقدمة

املسماة "على خطى النّ هضة
أولويات عمل احلكومة ()2021-2020
تضمنت وثيقة
ّ
ّ
نحو تعزيز األمن الوطني" ،أولويات ومشاريع ومؤشرات تتعلق بشؤون املرأة ،ما يجعلها
وثيقة مستجيبة حلقوق املرأة إلى حد ما ،خاصة يف ما يتعلّق بتعزيز املشاركة السياسية
خصوص ًا للشباب واملرأة ،وتطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيخها ،وتوفير بيئة
العمل الالئقة للنساء .ويف عام  2020مت إقرار االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن
( )2025-2020التي صدرت استناد ًا إلى قرار مجلس الوزراء املتضمن تكليف اللجنة
الوطنية األردنية لشؤون املرأة بتحديث وتطوير االستراتيجية الوطنية للمرأة وبإشراف

أن إعالن حالة الطوارئ لالستجابة جلائحة "كوفيد "19-والوقاية
اللجنة الوزاريةّ ،إل ّ

منها أثّ رت على تنفيذ اخلطط الوطنية واحلكومية ،وأثّ رت على تنفيذ اخلطط العاملية،
كخطة التنمية املستدامة لعام  2030التي تتضمن أهداف ًا رئيسة تتعلق باملساواة بني
اجلنسني (الهدف اخلامس) ،إضافة إلى مؤشرات تتعلق بحقوق املرأة يف العديد من
األهداف السبعة عشر .وقد أورد التقرير الصادر عن األمم املتحدة بعنوان "التضامن
العاملي واملسؤولية املشتركة" أن األزمة احلالية تهدد بعرقلة املكاسب احملدودة التي
حتققت بشأن املساواة بني اجلنسني ،وتفاقم تأنيث الفقر ،والتعرض للعنف ،ومشاركة
املرأة على َقدم املساواة يف القوى العاملة.2
وسيعرض يف ما يلي وضع املرأة يف أربعة مجاالت رئيسة ،هي :املساواة وعدم التمييز
ُ
واملشاركة يف احلياة السياسية والعمل ،والعنف ضد املرأة يف اخلطط احلكومية ،وأثر
اجلائحة على تنفيذ هذه اخلطط.

أو ً
ال :المساواة وعدم التمييز
ّ

تعد مسألة التمييز ضد النساء من أهم املسائل املتعلقة بوضع املرأة يف األردن ،ليس فقط
ّ
يف عام  2020وأثناء أزمة جائحة "كوفيد ،"19-بل هي مسألة مطروحة يف كل األوقات،
وتأثيرها على النساء يكون مركّ ب ًا أثناء األزمات .وسيتم تالي ًا إيراد املسائل ذات العالقة

باحلق يف املساواة واحلماية الدستورية لهذا احلق ،مع األخذ بعني االعتبار أن املسألة
مطروحة على أجندة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة واجلهات احلقوقية ،وبرزت بشكل
واضح من التعديالت الدستورية يف عام  ،2011إذ خاطبت مجموعة من تلك اجلهات
اللجنة امللكية لتعديل الدستور من أجل ضمان احلق باملساواة وعلى أساس اجلنس يف
Shared responsibility global solidarity: Responding to the socio-economic impacts 2
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املادة ( )6من الدستور ،واقترحت جميع املطالبات بإضافة "اجلنس" ليصبح أحد أسس
التمييز احملظورة مبوجب هذه املادة ،لكن هذه املطالبات لم َ
تلق صدى .وقد جاء يف ردود
حكومية عدة على ذلك أن كلمة "األردنيون" الواردة يف تلك املادة ويف غيرها من املواد يف
األردنيني وواجباتهم) تعني الرجال والنساء ،وبالتالي
الفصل الثاني من الدستور (حقوق
ّ

ليس هناك ما يستدعي التعديل.

إن احلماية الدستورية للحق يف املساواة على أساس اجلنس ليست بدعة ،فقد وردت يف
ّ
العديد من الدساتير يف العالم ،كما هي احلال أيض ًا يف دساتير عدد من الدول العربية،
إن الدساتير احلديثة يف هذه الدول أوردت املزيد من
كاملغرب وتونس والبحرين ومصر؛ بل ّ
النصوص حلماية حقوق النساء ،كاحلق يف شغل املقاعد النيابية واحلق يف احلماية من

أي إشارة حلقوق النساء.
العنف ،بينما لم يرد يف جميع مواد الدستور األردني ّ
ً
فضال عن ذلك ،لم يصدر حتى اآلن قرار عن احملكمة الدستورية ،لتأكيد أن كلمة
"األردنيون" الواردة يف املادة ( )6من الدستور تشمل النساء والرجال ،فصدور هذا القرار
سيمكّ ن النساء من االحتجاج به أمام احملاكم أو لتعديل التشريعات.
وبالرغم مما ورد يف االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن بضرورة تعديل
التشريعات وتطويرها لتتالءم مع مبادئ حقوق اإلنسان ،وأهمها الدستور األردني

جلهة تعديل املادة (ّ ،)6إل أن وثيقة أولويات عمل احلكومة ( )2021-2020لم يرد
ً
النص على تعديل التشريعات التمييزية ضد املرأة ،مبا يف ذلك املادة ()6
صراحة
فيها
ّ
من الدستور ،بينما تضمنت الوثيقة ذلك ضمن محور "تطوير تشريعات حقوق اإلنسان

وترسيخها" من خالل مراجعة وتطبيق التوصيات الواردة يف التقارير الوطنية والدولية
اخلاصة بحقوق اإلنسان .ومبا أن العديد من التوصيات الدولية للجان حقوق اإلنسان ورد
فإن
فيها ضرورة ضمان احلماية الدستورية للحق يف املساواة وإلغاء القوانني التمييزية؛ ّ
ذلك يعني ضمن ًا أن التعديالت التشريعية (مبا يشمل الدستور) قد تكون ضمن اخلطة
احلكومية.
ٌ
طرف يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان التي تنص
أن األردن
وجتدر اإلشارة إلى ّ

على املساواة يف التمتع باحلقوق ،ومنها العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الذي
صادق عليه األردن ُ
ونشر يف اجلريدة الرسمية يف عام  ،2006والذي أكد يف املادة ()2
منه على التزام الدول األطراف باحترام احلقوق املعترف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق
أي متييز بسبب العرق ،أو
جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون ّ
اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غير السياسي ،أو األصل القومي

نص العهد على احلق
واالجتماعي ،أو الثّ روة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب .كما ّ
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باملساواة يف املادة ( )26منه ،التي متثل حجر الزاوية للحماية من التمييز ،إذ تنص على:
ّ
متساو يف التمتع بحمايته".
بحق
"الناس جميع ًا َسواء أمام القانون ،ويتمتعون دون متييز
ٍ

وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء حماية
أي متييز ْ
ولهذا يجب أن يحظر القانون ّ
فعالة من التمييز.

وتؤكد املادة ( )3من العهد على املساواة بني اجلنسني؛ فبموجبها "تتعهد الدول األطراف
يف هذا العهد بكفالة َتساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية
والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد".
خاص ًا باحلق باملساواة يف املادة (،)26
أهمية هذا العهد ال تكمن فقط يف أنّه أورد نص ًا
إن
ّ
ّ
ّ
أي مادة من مواده.
وإمنا أيض ًا يف ّ
أن األردن لم يتحفّ ظ على ّ
بد من إقرار قانون خاص باملساواة
ولضمان احلق باملساواة يف التشريعات األردنية ،ال ّ

أن
وعدم التمييز يهدف إلى تنظيم احلق يف املساواة الوارد يف املادة ( )6من الدستور ،ذلك ّ
احلقوق الواردة يف الدستور صدرت قوانني لتنظيم ممارستها ،كاحلق يف تكوين اجلمعيات،
واحلق يف اإلضراب ،واحلق يف التعليم .والهدف من إقرار هذا القانون هو تنظيم احلق
باملساواة ،وتعريف التّ مييز وحظره بل وجترميه ،وحتديد األفعال التي تشكل جرمية

واملعاقبة عليها ،وتشكيل جلنة الستقبال ورصد شكاوى التمييز ،مبا فيها التمييز على
أقرت مثل هذا القانون.3
أساس اجلنس .ومن اجلدير ذكره أن العديد من دول العالم ّ
وقد كشفت الظروف واإلجراءات التي فرضتها جائحة "كوفيد "19-عن العديد من أوجه
التمييز التي تعاني منها النساء إضافة إلى ما يعانينه يف غيرها من األوقات .ويف ما يلي
بعض املسائل التي تأثرت بها النساء نتيجة لهذا التمييز .فعلى سبيل املثال:
 ترتيبات عودة األردنيني من اخلارج أثناء فترة اإلغالق من خالل املنصة التي ُأطلقتلهذه الغاية.
إذ تساءلت النساء األردنيات املتزوجات من أشخاص غير أردنيني ،إن كان أبناؤهن
ً
أسوة بأبناء الرجل األردني الذين يحق لهم أن يتمتعوا
يستطيعون التسجيل عبر املنصة
باجلنسية األردنية منذ والدتهم ،خاصة أن التسجيل يتطلب إدخال الرقم الوطني
األردني .وبقي األمر معلّق ًا يف البداية دون جواب ،إلى أن نشرت وسائل اإلعالم قصص ًا
حلاالت أبناء وبنات لنساء أردنيات تأثّ روا بسبب تأخر عودتهم ويرغبون بالعودة إلى

األردن الذي تفيم به عائالتهم ونشأوا فيه وينتمون إليه.

 3دراسة للدكتور محمد علوان عام  2013بعنوان" :مبدأ املساواة وعدم التمييز ..دراسة يف القانونني الدولي
واألردني" .وتضمنت الدراسة مالمح القانون واألسباب املوجبة له.
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إن استخدام عبارة "أبناء األردنيات" إضافة إلى عبارة "مزايا أبناء األردنيات" لهو أكثر
ّ

متساو
نحو
ٍ
داللة على هذا التمييز الذي يعني بوضوح أن النساء األردنيات ال يتمتعن على ٍ
مع الرجال األردنيني يف ما يتعلّق باحلق يف منح األبناء اجلنسية ،وأن هذه اإلشكالية ما
دامت موجودة فإن هذا يعني أن النساء لسن كالرجال .وقد طالبت مذكرات موجهة من
احلكومات املتعاقبة إلزالة
اللجنة الوطنية لشؤون املرأة وجمعيات ومنظمات حقوقية
ِ

مساو
هذا التمييز يف ما يتعلق بحق النساء مبنح أبنائهن اجلنسية األردنية على نحو
ٍ
أن هذه املطالبات لم تسفر ّإل عن إقرار مزايا ألبناء األردنيات
لألردنيني الذكورّ ،إل ّ
ّ

َ
رضاهن عنها .يأتي ذلك
ضعف تطبيق هذه املزايا وعدم
اللواتي كشفن يف أكثر من مرة
ّ
أردنيون
أن املادة ( )9من قانون اجلنسية األردني ينص على أن أبناء األردني
بالرغم من ّ
ّ

باألردني هو الرجل فقط وأن النساء األردنيات
أن املقصود
أينما ُولدوا ،ولم يرد يف النص ّ
ّ
"األردنيون" الواردة
بأن كلمة
غير مشموالت فيه .فإذا ما ُأخذ بتفسير بعض املسؤولني ّ
ّ

تفسر كلمة "األردني" الواردة يف
يف املادة ( )6من الدستور تعني الذكور واإلناثَ ،
فلم ال َّ

املادة ( )9من قانون اجلنسية على أنها تشمل الذكور واإلناث ،وعلى أساس ذلك ُي َع ّد أبناء

أن التمييز يف احلق
األردنيات
أردنيني أينما ُولدوا دون احلاجة إلى تعديالت قانونية ،ذلك ّ
ّ

مبنح األبناء اجلنسية يؤثر على حقوق أخرى للنساء األردنيات ،كاحلق يف اختيار الزوج.
ً
زوجة دون أن يقلق بشأن حصولها وحصول أبنائه على احلق يف
األردني
فبينما يختار
ُّ

فإن هذا التمييز قد يؤدي
اجلنسية واإلقامة يف األردن بشكل قانوني ومشروع وتلقائي؛ ّ

إلى التأثير على حرية املرأة باختيار زوجها لعدم ضمان احلق له وألبنائها باجلنسية
مساو.
واإلقامة والتعليم اجلامعي (احلصول على مقعد ،والرسوم اجلامعية) على نحو
ٍ
أن تبرير هذا االجتاه يكشف عن أوجه عميقة من الثقافة التمييزية ضد
ومن املؤسف ّ

النساء فقط على أساس اجلنس.

كما دار نقاش كبير حول مدى اعتبار املرأة ربة أسرة لغايات االستفادة من الصناديق التي
ضم
ُأسست لدعم املتأثرين بإجراءات اإلغالق الحتواء فيروس كورونا والوقاية منه .ومت ّ
النساء ضمن املستحقني للدعم من هذه الصناديق.

ثانيًا :المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع
صنع القرار

ً
صراحة على العمل على
تضمنت وثيقة أولويات عمل احلكومة ( ،)2021-2020النص
دعم العملية االنتخابية وتعزيز املشاركة السياسية خصوص ًا للشباب واملرأة كأولوية،
وذلك من خالل تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية من خالل:
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 .1تدريب املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية يف األقاليم (الوسط ،الشمال ،اجلنوب)
بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.
السياسي ومهارات القيادة والتشريعات.
 .2تدريب املرأة احلزبية على مهارات العمل
ّ
 .3عقد جلسات حوارية خالل الفعاليات التي تخص املرأة محلي ًا وعاملي ًا.
وعلى الرغم من أهمية ما ورد يف هذه الوثيقة من إجراءات ومبادراتّ ،إل أن تعزيز مشاركة
املرأة يف احلياة السياسية يحتاج إلى قرار سياسي ً
أوال إلى جانب هذه املبادرات ،لرفع نسبة
مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ومراكز صنع القرار.
وقد شهدت املشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها يف مواقع صنع القرار تقدم ًا ملموس ًا يف
العقدين األخيرين ،وبالرغم من الدور اإليجابي الذي لعبه نظام "الكوتا" يف رفع مشاركة
املرأة السياسية يف جميع املجالس املنتخبة ،إال أنه ما زال دون طموح هدف االستراتيجية
الوطنية للمرأة األردنية.4
وليس ّ
أدل على ذلك من أنه مت تفويت رفع نسبة النساء يف عضوية مجلس األعيان الذي
صدرت اإلرادة امللكية بتشكيله يف  27أيلول  ،2020فقد ُعينت  8نساء يف املجلس من

رمزي ،بالرغم من أن العضوات يف املجالس
أصل  65عضواً ،أي أن متثيل النساء يف املجلس
ّ
السابقة أثبنت جدارة وأداء الفت ًا .وبالتالي فإن نسبة النساء يف عضوية مجلس األعيان

الثامن والعشرين (احلالي)  ،%12أي أنها تراجعت عن نسبة النساء يف املجلس السابق
التي بلغت .%15.4
وبينت عملية الرصد التي قامت بها وكالة األبناء األردنية (بترا) ألسماء النساء
ّ

العضوات يف املجلس احلالي واملجالس السابقة للغرفة الثانية يف مجلس األمة األردني
(مجلس األعيان) ،أن نسبة النساء يف مجلس األعيان العشرين الذي ُشكّ ل عام 2003

بلغت  ،%12.7وهي النسبة نفسها يف مجلس األعيان الثاني والعشرين الذي ُشكّ ل يف عام
 ،2007وهو ما تكرر يف مجلس األعيان الثالث والعشرين ،ثم ارتفعت النسبة إلى %15
يف مجلس األعيان الرابع والعشرين قبل أن تتراجع يف مجلس األعيان اخلامس والعشرين
( )2011إلى  .%11.7ويف املجلس السادس والعشرين بلغت النسبة  ،%12وارتفعت يف
املجلس السابع والعشرين ( )2016إلى ( %15وهي أعلى نسبة يف تاريخ املجلس) قبل
ً
وصوال إلى
أن تشهد االنخفاض مجدد ًا يف تشكيلة املجلس الثامن والعشرين (احلالي)
( %10.8وهي أقل نسبة لعضوية النساء يف املجلس منذ عام .5 )2003
 4االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ( ،)2025-2020املسودة األولى ،كانون الثاني .2020
 5وكالة األنباء األردنية (بترا) 29 ،أيلول  ،2020وفاء زيناتية.
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وجتدر اإلشارة إلى أن عملية الرصد هذه متت قبل تعيني د.محاسن اجلاغوب عضو ًا يف
مجلس األعيان.
كما شهد عام  2020إجراء االنتخابات النيابة ملجلس النواب التاسع عشر ( 10تشرين
الثاني  )2020وفق ًا لقانون االنتخاب ملجلس النواب رقم ( )6لسنة  2016وتعديله
(الذي أجريت مبوجبه االنتخابات قبل األخيرة) .إال أن الالفت هو انخفاض عدد
النساء اللواتي حصلن على مقاعد يف املجلس ،إذ بلغ عدددهن  15امرأة وصلن من خالل
أي من النساء من الوصول إلى قبة البرملان بالتنافس ،على
نظام الكوتا ،إذ لم تتمكن ّ

خالف ما جرى يف انتخابات عام  .2016والتي أفرزت حينها  20امرأة ،ومتكنت فيها 5
نساء من الوصول إلى املجلس بالتنافس ،وشكلت النساء حينها ما نسبته  %15من أعضاء
املجلس املكون من  130عضواً ،أما يف انتخابات  2020فقد تراجعت النسبة إلى %11.5
من إجمالي أعضاء املجلس.
وقام مجلس النواب التاسع عشر بانتخاب جلانه الدائمة وأسفرت النتائج عن وصول
سيدة واحدة فقط ملوقع رئيس جلنة ضمن اللجان الدائمة التي يبلغ عددها  15جلنة،
ميارس بحق النساء ،إذ ترأست هذه السيدة جلنة املرأة
ويظهر من خاللها التنميط الذي َ
واألسرة والتي تكونت من 10نساء ورجل واحد.

وباإلشارة إلى عضوية جلان مجلس النواب التاسع عشر ،فجاءت على النحو التالي،
اللجنة املالية ( 10رجال ،سيدة واحدة) ،جلنة االقتصاد واالستثمار النيابية ( 9رجال،
ً
رجال) ،جلنة الصحة والبيئة (10رجال ،سيدة) ،جلنة
سيدتان) ،اللجنة القانونية (11
املرأة وشؤون األسرة ( 10سيدات ،رجل واحد) ،جلنة الطاقة والثروة املعدنية النيابية
(10رجال ،سيدة) ،جلنة الزراعة واملياه والريف والبادية (10رجال ،سيدة) ،جلنة
السياحة واآلثار واخلدمات العامة (10رجال ،سيدة) ،جلنة احلريات العامة وحقوق
ً
رجال) ،جلنة فلسطني
املواطنني (10رجال ،سيدة) ،جلنة العمل والتنمية والسكان (11

ً
ً
ً
رجال) ،جلنة التوجيه
رجال) ،اللجنة اإلدارية (11
رجال) ،اللجنة اخلارجية (11
(11
ً
رجال ،سيدة واحدة) ،جلنة التعليم والشباب ( 10رجال،
الوطني واإلعالم والثقافة (11
سيدة واحدة).
إن مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار وإدارة األزمة أثناء جائحة "كوفيد "19-محدودة،
ّ
وكانت غالب ًا من خالل املواقع الوزارية التي تشغلها املرأة؛ كوزارة السياحة ووزارة التنمية
ألي من املواقع املنصوص عليها يف نظام املركز الوطني
االجتماعية ،أو بحكم عدم إشغالها ٍّ
لألمن وإدارة األزمات الصادر مبقتضى املادة ( )120من الدستور ،والذي ينص يف املادة
( )5منه على أنه "يتولّى إدارة املركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
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.1الرئيس.2 ،وزير الدفاع.3 ،وزير الداخلية.4 ،رئيس هيئة األركان املشتركة.5 ،مدير
عام دائرة املخابرات األردنية.6 ،مدير األمن العام.7 ،مدير عام الدفاع املدني.8 ،مدير
عام املديرية العامة لقوات الدرك" .فيما أن املرأة لم تشغل ّأي ًا من هذا املواقع؛ فإن النساء
ب عن عضوية جلنة إدارة حساب القطاع اخلاص
ب عن عضوية هذه اللجنة ،كما أنهن ِغ ْ َ
ِغ ْ َ

للتبرعات الرئيسية (صندوق "همة وطن") املكونة من  13عضواً ،جميعهم من الرجال.
وكذلك احلال يف تشكيلة احلكومة احلالية ،إذ لم تشمل سوى سيدة واحدة شغلت منصب
وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ،مع اإلشارة إلى أن النساء متتّ عن بعضوية جلان أخرى،
تضم يف عضويتها امرأتني.
كاللجنة الوطنية لألوبئة التي
ّ
وقد يرجع غياب املرأة على هذا الصعيد إلى قلة عدد النساء يف مجلس الوزراء ،إذ لم
يصل عدد الوزيرات إلى ما هو مأمول بالرغم من وجود كفاءات نسائية .ففي حني بلغ
عدد النساء يف حكومة د.عمر الرزاز األخيرة  4وزيرات ،فقد بلغ عدد النساء يف حكومة
د.بشر اخلصاونة  3وزيرات .وتضمن البيان الوزاري حلكومة د.بشر اخلصاونة فقرات
عدة التزمت فيها باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكني املرأة وتفعيل مشاركتها يف احلياة
السياسية واالقتصادية من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة لألعوام -2020
 2025وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي احلكومي ،ووضع اخلطط وتوجيه التمويل
الالزم لتنفيذها ،مع األخذ بعني االعتبار أهمية الوصول خلدمات احلماية االجتماعية،
وتعزيز وصول املرأة ملواقع صنع القرار .وقد أشار البيان كذلك إلى متكني املرأة يف سوق
العمل ،ورفع مشاركتها االقتصادية من خالل تطبيق نظام العمل املرن وتنظيم شؤون
حضانات األطفال.

ثالثًا :العنف ضد المرأة

6

تضمنت وثيقة أولويات عمل احلكومة ( ،)2021-2020بناء منظومة حماية اجتماعية
شاملة ومتكاملة ،واحلفاظ على سالمة األردنيني واألردنيات وأرواحهم.
ُ
خطط االستجابة والوقاية من وباء "كوفيد( "19-التي تضمنت سياسة
وقد فرضت

آثارها على النساء ،وأبرزَ ْت على
التباعد االجتماعي التي اتخذتها العديد من الدول) َ
املستوى العاملي قضية العنف األسري الذي يتشكل ضحاياه غالب ًا من النّ ساء واألطفال؛
َ
املتخذة يف العديد من الدول إلى فرض حالة من اإلغالق ،ومنع
إذ َّأدت اإلجراءات

تضمنها تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي:
 6املعلومات الواردة يف هذا احملور اقتُ بست من جزء من دراسة
ّ
"أثر جائحة كورونا يف مجاالت الصحة والعنف األسري واالقتصاد يف األردن بحسب النوع االجتماعي"
(.)2020
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التنقل ،والبقاء يف املنزل ،ما انعكس يف بقاء املُعنِّ فني مع ّ
الصعب
الضحايا ،وجعل من ّ

طلب املساعدة.

األسري ،وهي ظاهرة تواجه النساء
الدول ارتفاع حاالت العنف
وأعلنت العديد من ّ
ّ
واألطفال على مستوى العالم حتى قبل ظهور اجلائحة ،وازداد الوضع سوء ًا بسبب
اجلائحة؛ ما دفع األمم املتّ حدة -وعلى أعلى املستويات -إلى إصدار بيانات بهذا الشأن؛
فقد دعا األمني العام لألمم املتّ حدة "أنطونيو غوتيريش" إلى اتخاذ تدابير ملعاجلة
ضد النّ ساء والفتيات املرتبطة بحاالت اإلغالق
روعة يف العنف
املنزلي ّ
الطفرة العاملية ا ُمل ِّ
ّ

خيم
التي تفرضها احلكومات لتنمية جهود االستجابة للجائحة ،وقال ّ
إن أكثر مكان ُي ّ
فترض به أن يكون واحة أمان
فيه خطر العنف على النساء والفتيات هو املكان الذي ُي َ

أن اإلحصاءات أظهرت ،حتّ ى قبل االنتشار
لهن :املنزل .وأشار األمني العام إلى ّ
بالنّ سبة ّ

حياتهن.
تعرضن لشكل من أشكال العنف يف
العاملي للفيروسّ ،
ّ
أن ثلث النّ ساء حول العالم ّ
ضد املرأة ،وجبر
وعليه؛ فقد دعت األمم املتحدة جميع احلكومات إلى جعل منع العنف ّ
ّ
اخلاصة
الوطنية
جراء هذا العنف ،جزء ًا رئيس ًا من خطط االستجابة
ّ
ّ
الضرر الواقع ّ

باجلائحة .7

الدول التي فرضت العديد من اإلجراءات لالستجابة للجائحة
وكان األردن من بني ّ
والوقاية منها؛ إذ قام بتفعيل قانون الدفاع لعام  1992بتاريخ  17آذار  ،2021كما فرض
واخلاصة؛ مبا يف
سمية
واجلزئي ومنع التّ نقّ ل وتعطيل
ام
حالة احلظر التّ ّ
الر ّ
ّ
ّ
املؤسسات ّ
ّ
وجه إلى التّ عليم عن بعد.
ذلك إعالن العطلة
القضائية والتّ ُّ
ّ

الدول التي تأثرت باجلائحة يف نواحي احلياة املختلفة؛
واألردن ليس مبعزل عن بقية ّ
اجتماعية على األسر يف اململكة؛ ففي الوقت الذي
فقد جنمت عن هذه اإلجراءات آثار
ّ

األسري وتعزيز قيم التّ ضامن والتّ كافل والتّ راجم والتّ سامح
ُوجدت فيه فرصة للتّ قارب
ّ
وحتديات كثيرة
داخل املجتمع واألسرةُ ،ألقيت على أفراد األسرة  -خاصة النّ ساء -أعباء
ّ
داخل املنزل ،تستدعي حاجة النّ ساء إلى احلمايةُ .
األسري من أبرز
عد مشكلة العنف
وت ّ
ّ

حتديات النّ ساء يف ّ
ظل جائحة "كوفيد."19-
ّ

األسري خالل اجلائحة؛ فوفق ًا
استثناء يف ما يتعلّق بتزايد حاالت العنف
ولم يكن األردن
ّ
ً

لتصريحات مدير إدارة حماية األسرة يف مقابلة أجراها مع قناة "اململكة"ُ ،س ّجلت 1534

حالة عنف أسري يف الشهر األول من احلظر ،بزيادة  %33عن الفترة املماثلة من عام

 7مقال منشور على موقع "أخبار األمم املتّ حدة" بعنوان" :األمني العام يدعو إلى اتخاذ تدابير للتصدي للزيادة
املرعبة يف العنف األسري يف ظل طفرة كورونا العاملية" 5 ،نيسان .2020
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.8 2019
الدفاع أربعة وعشرون أمر دفاع لغايات مختلفة ،تشمل تعطيل
وقد صدر مبوجب قانون ّ

احليوية والقطاع
اخلاص باستثناء القطاعات
سمية والقطاع
ّ
الر ّ
ّ
ّ
املؤسسات واإلدارات ّ
حي .كما ُمنع املواطنون من مغادرة املنازل ّإل من خالل تصاريح (أمر الدفاع رقم ،)2
ّ
الص ّ
ُ
الدفاع املتعلّقة
وف ِر َضت قيود على التّ نقّ ل بني احملافظات وعقوبات على مخالفة أوامر ّ
الورقية ،و ُأوقفت وسائل
الصحف
ّ
بحظر التّ نقّ ل (أمر الدفاع رقم  ،)3و ُأوقفت طباعة ّ

املؤسسات التّ
العامة ،و ُأغلقت املراكز التّ
عليمية (املدارس
وع ِّطلت
املواصالت
جاريةُ ،
ّ
ّ
ّ
ّ

منصة
عملية التّ عليم عن بعد عبر
واجلامعات ورياض األطفال ودور احلضانة) ،وبدأت
ّ
ّ

ّ
ومحطات اإلذاعة والتّ لفزيون؛ ّ
كل ذلك من أجل تفعيل التّ باعد
إلكترونية (درسك)
ّ
الية.
االجتماعي .كما َن ّظم أمر ّ
العم ّ
الدفاع رقم ( )6األمور املتعلّقة باحلقوق ّ
ّ
ّ
أي قانون له عالقة باجلرائم املتصلة بالعنف األسري
ولم
تعطل أوامر الدفاع ّ
األسري؛
واحلماية منه بشكل مباشر ،لكنّ ها أثّ رت  9بشكل غير مباشر على ضحايا العنف
ّ

من حيث تقييد حركتهم (أمر الدفاع رقم  ،2وأمر الدفاع رقم  )3التي أرغمتهم على

االجتماعي (دعم األصدقاء
الدعم
البقاء يف املنازل مع املعنِّ فني ،وصعوبة حصولهم على ّ
ّ
واألقرباء) الذي كانوا يحصلون عليه سابق ًا كما ورد يف اتصال عدد من الضحايا مع
ً
فضال عن األثر السلببي الناجت عن صعوبة وصولهم إلى
املنظمات العاملة يف هذا املجال،

 8مقال منشور يف موقع ( BBC NEWSعربي) 2020" :لم تكن سنة مثالية بالنسبة للمرأة األردنية" 31 ،كانون
األول .2020
 9تنص املادة ( )124من الدستور األردني لسنة  1952وتعديالته" :إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف
يعينه
حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم (قانون الدفاع) ُتعطى مبوجبه الصالحية إلى الشخص الذي ّ
القانون التخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية مبا يف ذلك صالحية وقف قوانني الدولة العادية لتأمني الدفاع
عن الوطن ،ويكون قانون الدفاع نافذ املفعول عندما يع َلن عن ذلك بإرادة ملكية َتصدر بناء على قرار مجلس
الوزراء".
املادة  :1يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة  )1992وينشر يف اجلريدة الرسمية
املادة :2
أ -إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف حالة وقوع طوارئ تهدد األمن الوطني أو السالمة العامة يف جميع
أنحاء اململكة أو يف منطقة منها بسبب وقوع حرب ،أو قيام حالة تهدد بوقوعها ،أو حدوث اضطرابات أو فتنة
داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء ،يع َلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار
مجلس الوزراء.
يطبق فيها وتاريخ
تقرر بسببها إعالن العمل بهذا القانون واملنطقة التي
َّ
ب -تتضمن اإلرادة امللكية بيان احلالة التي َّ
العمل به.
ج -يع َلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية َتصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء
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احلكومية .إضافة إلى ذلك ،تأثّ ر ّ
الضحايا بتعطيل
مقدمي اخلدمات من املنظمات غير
ّ
ّ

سيما أصحاب القضايا املنظورة أمام احملاكم
احملاكم ،وذلك من خالل الضغط عليهم؛ ال ّ
اجلزائية ّ
رعية كالنّ فقة والرؤية واالستزارة واحلضانة؛ فعلى سبيل املثال
كالقضايا
والش ّ
ّ

الكلي ولم يتمكنّ وا
عل َق بعض أطفال األسر املنفصلة عند أحد والديهم خالل فترة احلظر
ِ
ّ

من االنتقال والعيش عند الوالد اآلخر ،تنفيذ ًا لألحكام املتعلّقة مبشاهدة أحد الوالدين.
كما انخفضت دعاوى النفقة احملكوم بها اخلاصة بالزوجة يف عام  2020مقارنة بالعام
السابق ،إذ بلغت  8468مقابل  10558لعام  2019وفق ًا للتقرير اإلحصائي الصادر عن
دائرة قاضي القضاة.
ويف عام  ،2020ويف ظل جائحة "كوفيد ،"19-انخفضت أعداد عقود الزواج العادي
واملكرر ،إذ بلغت  67389عقداً ،بانخفاض  307عقد ًا عن العام السابق .وبالرغم من
هذا االنخفاض إال أن عدد عقود زواج القاصرات ارتفع (بلغت الزيادة  740عقداً) يف ظل
التحول إلى نظام التعليم عن بعد ،وهو مؤشر يدعو إلى القلق ويدل على انقطاع األطفال
عن التعليم .كما انخفضت حاالت الطالق التراكمي (باستثناء الطالق القضائي)
املسجلة يف احملاكم الشرعية يف األردن لعام  2020بعدد  2097حالة طالق مقارنة بالعام
ّ
 2019الذي بلغ عدد حاالت الطالق فيه  19241حالة كما ورد يف التقرير اإلحصائي

الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام .2020
ُ
وت َّ
الدستور
األسرية والعنف
نظم العالقات
عدة؛ فقد كفل ّ
األسري من خالل تشريعات ّ
ّ
ّ
الطمأنينة ً
(املادة  .)3/6وتعني ّ
ّ
ّ
لغة :راحة النّ فس وسكونها
بالطمأنينة"
"احلق
األردني
ّ
ّ

َ
"األمنَ ة"؛ أي الذي يأمنه ّ
كل أحد يف
تثشت ّق كلمة
وثباتها والثّ قة وعدم القلق .ومنها
َ

كل شيء .كما تعني ّ
ّ
سكون القلب من اخلوف واالنزعاج .وعليه ،فإن احلق
الطمأنينة
َ
الدولة بحماية أمن ّ
ونفسي ًا .10
جسدي ًا
الشخص
بالطمأنينة ال يتحقّ ق ّإل بقيام ّ
ّ
ّ

عد قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1960وتعديالته ،وقانون احلماية من العنف
وي ّ
ُ

األسري.
أهم القوانني ذات العالقة مبوضوع العنف
ّ
ّ
األسري رقم ( )15لسنة  ،2017من ّ
َ
ويطبق هذا
املقررة عليها،
ويحدد قانون العقوبات
ّ
َّ
األفعال التي تشكل اجلرائم والعقوبات ّ

يجرم العديد
األسري؛ وإن كان
يعرف جرائم العنف
ّ
ّ
القانون على جميع اجلرائم ،لكنه ال ّ
َ
ورد احلديث عنها يف أماكن مبعثرة منه.
من أشكال العنف
املرتكبة يف إطار األسرة ،وقد َ

مهام إلدارة حماية األسرة للتّ عامل مع
األسري ،فقد أسند
أما قانون احلماية من العنف
ّ
َّ
ّ
ّ
املتضرر مبوافقته إلى مكان آمن ،وعالج ّ
والشهود وحمايتهم،
الضحايا
الشكاوى ،ونقل
ّ

وإجراء التّ سوية ومتابعة تنفيذ التدابير امللحقة بها.
 10معجم املعاني.
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امللحقة
فسي يف اقتراح التدابير
أهمية للتّ قرير
وأعطى هذا القانون
االجتماعي والنّ
َ
ّ
ّ
ّ
القيام بخدمة للمنفعة العامة
بقرار التّ سوية على احملكمة؛ كإلزام مرتكب العنف األسري
َ
أي مكان أو
ملدة ال تزيد عن أربعني ساعة ،واحلظر على مرتكب العنف األسري ارتياد ّ
محل ملدة ال تزيد عن ستة أشهر ،وإحلاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو

حتديات تتعلّق بعدم
أن تطبيق هذه اإلجراءات الواردة يف القانون يواجه
اجتماعيّ .إل ّ
ّ

إصدار نظام حماية املبلّغني والشهود ،وضعف تطبيق أوامر احلماية ،إذ لم يصدر سوى
عدد محدود منها .وكذلك حتديات يف التّ نسيق بني إدارة حماية األسرة ووزارة التّ نمية
االجتماعية التي تدير دور اإليواء؛ لتسهيل دخول النّ ساء إلى تلك الدور.
ّ
الص ّح ّية أو التّ
عليمية أو
األسري
ويلزم قانون احلماية من العنف
ّ
ّ
ُ
ّ
مقدمي اخلدمات ّ
أسري واقعة على
أي حالة عنف
العام
االجتماعية يف القطاعني
ّ
واخلاص ،التّ بليغ عن ّ
ّ
ّ
ّ
َ
عقوبات على عدم اإلبالغ.
علمهم أو إبالغهم بها ،ويرتّ ب
ناقصها
األهلية أو
فاقد
حال ِ
ِ
ٍ
ّ
الكلي فإن ذلك سيؤثّ ر على اإلبالغ عن
املؤسسات أثناء فترة احلظر
ونظر ًا لتعطيل هذه
ّ
ّ
بد أن تضع اجلهات ذات العالقة
حاالت العنف
األسري على احلاالت األكثر ضعف ًا ،وكان ال ّ
ّ
ّ
خاصة لدى العائالت التي لديها ملفّ ات سابقة لدى
قصي عن مثل هذه احلاالت
ّ
خطة للتّ ّ

أي جهة .وجتدر اإلشارة إلى أن األخصائيني االجتماعيني لم يلتحقوا بعملهم يف أقسام
ّ

حماية األسرة يف بداية اإلغالق ،ما أثّ ر على تقدمي اخلدمات للنساء املعنَّ فات ومتابعة
الشكاوى.
األسري يف األردن ،ومن
قدم لضحايا العنف
وهناك مجموعة من اخلدمات التي ُت َّ
ّ
أبرزها:

 .1استقبال ّ
الشكاوى واإلبالغ

األسري رقم ( )15لسنة  ،2017إدارةَ
املادة ( )6من قانون احلماية من العنف
ّ
ألزمت ّ

باالستجابة ّ
لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلّق بالعنف
حماية األسرة
ِ

جميع اجلهات يف حال تلقّ يها شكوى أو إخبار ًا عن
بالسرعة القصوى ،وألزمت
األسري
ّ
َ
ّ
حالة عنف أسري حتويلها إلى إدارة حماية األسرة .كما ألزمت املادةُ إدارةَ حماية األسرة

ّ
باتّ خاذ اإلجراءات ّ
والشهود وفق ًا لنظام يصدر لهذه الغاية (لم
اللزمة حلماية ا ُملب ِّلغني
يصدر النظام رغم مرور أكثر من ثالث سنوات على إقراره) .وقد تلقّ ت إدارة حماية األسرة
ّ
الشكاوى خالل فترة احلظر بواسطة مديرياتها املوجودة يف احملافظات أو من خالل ّ
خط
الهاتف رقم  ،911والذي ُأعلن عنه من خالل عدد من وسائل اإلعالم خالل فترة احلظر.
وتشير إحصائية مديرية األمن العام لعام  2020الواردة يف كتابها املوجه للمجلس
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االقتصادي واالجتماعي رقم ق 10131 /6/2/بتاريخ  16شباط  2012إلى أن عدد
النساء املنتحرات بلغ  54امرأة ،بينما بلغ عدد جرائم القتل األسرية الواقعة على النساء
 14جرمية ،وبلغ عدد القضايا املتعلقة بالعنف على النساء  4155قضية.

والقانوني
واالجتماعي
فسي
الدعم النّ
 .2خدمات ّ
ّ
ّ
ّ

تقدم العديد من ّ
والقانوني
واالجتماعي
فسي
منظمات املجتمع
الدعم النّ
املدني خدمات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املنظمات أو ُت َّول من جهات
األسري ،والتي قد تلجأ مباشرة إلى هذه
حلاالت العنف
ّ
حكوميةُ .
والقانونية ّ
الضحايا
واالجتماعية
فسية
حكومية أو غير
وتكّ ن االستشارات النّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وكيفية التّ عامل مع االنتهاكات الواقعة عليهم؛ ليتّ خذوا القرار
من معرفة حقوقهم،
ّ
ا ُملناسب بشأنها.

ّ
املنظمات احلاالت الواردة لها مع اجلهات ذات العالقة؛ كإدارة حماية
كما تتابع هذه
ً
ّ
مباشرة مع املعتدين وذلك بناء على
املنظمات
القضائية .وقد تتعامل
األسرة واجلهات
ّ
ّ
ومد جسور
اجلهود على متكني
رغبة املشتكني .وعملت هذه
مات من بناء اخلبرات ّ
املنظ ِ
ُ

الثّ قة مع املجتمعات احملل ّّية ّ
والضحايا.

ً
الدفاع التي صدرت لالستجابة من "كوفيد "19-والوقاية منه ،أغلقت
وامتثاال ألوامر ّ
ّ
واستمرت خالل فترة احلظر بتقدمي خدماتها من خالل الهاتف
املنظمات مكاتبها،
هذه
ّ

االجتماعي.
ووسائل التّ واصل
ّ

 .3خدمات اإليواء

األسري؛ واحدة
إيوائية لضحايا العنف
االجتماعية أربعة مراكز
تدير وزارة التّ نمية
ّ
ّ
ّ
أعمارهن عن  18سنة (دار رعاية
مخصصة للفتيات احملتاجات إلى حماية ورعاية وتقل
ّ
ّ

األسري (دار الوفاق
الفتيات يف الرصيفة /اخلنساء) ،واثنتان للنّ ساء ضحايا العنف
ّ
عمان ،ودار الوفاق األسري /إربد) ،ودار استضافة وتأهيل النّ ساء "آمنة" التي
األسريّ /
عرضات للخطر.
كبديل عن االحتجاز
ُأنشئت يف عام 2018
ٍ
الوقائي للنّ ساء ا ُمل َّ
ّ
الدور احلاالت ُ
اإلداري أو
امل َّولة إليها من إدارة حماية األسرة أو احلاكم
وتستقبل هذه ّ
ّ
محكمة األحداث.

الدور
الدفاع وحتّ ى تاريخ  3أيار  ،2020استضافت تلك ّ
ومنذ إعالن بدء العمل بقانون ّ

ّ
االجتماعية للمجلس
الضحايا على النّ حو اآلتي ،وذلك كما ورد يف كتاب وزارة التّ نمية
ّ
واالجتماعي.
االقتصادي
ّ
ّ
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إحصائيات ُدور احلماية خالل فترة احلظر
اسم الدار
عمان
دار الوفاق األسريّ /

دار الوفاق األسري /إربد
دار استضافة النساء /آمنة
دار كرامة *

عدد املنتفعني

عدد العاملني عدد حاالت اإلدخال
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22
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22
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19
31
18

11
10
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* ُأدخلت آخر حالة إلى دار كرامة بتاريخ  8شباط .2020

االستيعابية رغم احلاجة إلى
يتّ ضح من اجلدول السابق أن ُدور اإليواء لم تبلغ طاقتها
ّ
للضحايا ،إذ تكشف ّ
إيوائية ّ
الشكاوى املتزايدة معاناةَ بعض النّ ساء للحصول على
أماكن
ّ
تواصلهن مع
االجتماعي أو عبر
رن عنه من خالل وسائل التّ واصل
عب َ
ّ
مكان آمن ،وهو ما ّ
ّ

ّ
املنظمات ذات الصلة.
خطوط اإلرشاد التي تديرها

إن مشكلة توفير اإليواء للضحايا ،تكمن يف إمكانية الدخول إلى ُدور الرعاية ،وليس يف
ّ
عددها ثالثة أضعاف عدد املنتفعات كما
حتية أو عدم توفّ ر الكوادر التي يفوق
ُ
البنية التّ ّ
ُيظهر اجلدول السابق.

االجتماعية قد أعلنت عن ّ
خطتها إلدامة عمل ُدور اإليواء والتي
وكانت وزارة التّ نمية
ّ

حية ،واألبواب
تتضمن
ّ
الص ّ
ّ
جاهزية املبنى؛ كفحص وصيانة وحدات اإلنارة ،والوحدات ّ
ً
ّ
مواد اإلعاشة واملعلّبات
جاهزية املستودعات واملواد ا ُملستهلكة؛ مثل
فضال عن
والشبابيك.
ّ
ّ

ِّ
لية واملالبس واألحذية.
واملنظفات واملعقِّ مات واإلسعافات ّ
األو ّ

الدور؛ كمنع الزّ يارات واإلجازات ،وجتهيز
إضافة إلى ذلك ،وضعت الوزارة برامج عمل داخل ُّ
ً
جلنة إلجراء جولة
احلرارية .كما شكّ لت
حي ،واستخدام املاسحات
ّ
غرفة للحجر ّ
الص ّ

توعوية؛ للوقاية
إرشادية
اليومية ،وتوزيع نشرة
يومية ،ومتابعة أعمال النّ ظافة
دية
ّ
ّ
تفقّ ّ
ّ
ّ

تتضمن هذه اإلجراءات ّ
خطة
اإليوائية .ولم
من انتشار فيروس كورونا املستجد يف املراكز
ّ
ّ

احملتملة من املنتفعات من ُدور اإليواء.
الستيعاب األعداد
َ

وقد عاجلت مصفوفة رفعها املجلس الوطني لشؤون األسرة يف شهر آب  2020إلى مجلس
الوزراء األولويات اخلاصة والتحديات املتعلقة بحماية األسرة ،وشملت املصفوفة :املوارد
البشرية ،والدعم املالي واللوجستي ،والشراكة والتنسيق والتوعية ،إضافة إلى األطر
وحددت األولويات يف اإلطار التشريعي والقانوني بـضرورة إصدار
التشريعية والقانونيةُ .
األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام قانون احلماية من العنف األسري .وطالبت
املصفوفة بوضع نظام يحدد ضوابط االستقرار الوظيفي للكوادر البشرية املدربة
واملؤهلة املعنية بالتعامل مع حاالت العنف ،وإصدار نظام ملهننة العمل االجتماعي ينظم
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مهنة العمل االجتماعي لكل مقدمي اخلدمات االجتماعية.
ودعت املصفوفة إلى إدامة عمل مكاتب اخلدمة االجتماعية يف أقسام إدارة حماية األسرة
للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع ويف كل احملافظات لالستجابة حلاالت العنف
املتزايدة .كما دعت إلى رفد مكاتب اخلدمة االجتماعية يف إدارة حماية األسرة ودور
الرعاية اإليوائية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بالعدد الكايف من األخصائيني
االجتماعيني املؤهلني ،مبا يسهم يف االستجابة ألعداد حاالت العنف املتزايدة التي
تراجعها ،ورفد عيادات الطب النفسي والطب الشرعي بأخصائيني نفسيني للعمل على
مدار الساعة ويف كل احملافظات.
وأوصت املصفوفة بإعداد برنامج تدريب وطني موحد ومتخصص للعاملني يف حماية
األسرة ،بناء على االحتياجات التدريبية بشكل يراعي األدوار واملسؤوليات املناطة
مبقدمي اخلدمات واحتياجات كل الفئات املستهدفة والواردة يف األطر واملعايير الوطنية،
واخلروج بخطة تدريب وطنية واضحة.
ويف اجلانب اللوجستي ،دعت املصفوفة إلى توفير اخلدمات اإليوائية يف إقليم اجلنوب
حلاالت العنف التي حتتاج إلى احلماية ،وتوفير اخلدمات اإليوائية حلاالت احلماية
الطارئة بناء على شروط ومعايير واضحة .وأوصت بتفعيل وتوسيع نطاق اإلجراءات
واخلدمات الصحية التي يغطيها قرار إعفاء حاالت العنف احملولة من إدارة حماية
األسرة ،وإنشاء برامج لتأهيل املُعنِّ فني أثناء محاكمتهم وقبل إرجاعهم ودمجهم داخل

األسرة .كما أوصت بالبحث عن مصادر للتمويل ،ومخصصات مالية لدعم وتنفيذ البرامج
للمؤسسات املعنية بالتعامل مع حاالت العنف ،ووضع اخلطط الوطنية ،وتوفير األبنية
املالئمة لكل مقدمي اخلدمات حلاالت العنف .وطلبت من مجلس الوزراء إلزام املؤسسات
املعنية باتخاذ إجراءات تنفيذية مؤسسية للقيام باملهام واملسؤوليات املناطة بها والواردة
يف اإلطار الوطني للحماية من العنف األسري الذي مت اعتماده من ِقبل مجلس الوزراء

بالقرار رقم ( )4637يف جلسته املنعقدة بتاريخ  21نيسان  2009بوصفه وثيقة وطنية
مرجعية يف االستجابة حلاالت العنف األسري ،والتأكيد على التزام كل جهة من اجلهات

املعنية بالعمل وفق مضمونها ّ
وكل بحسب دوره .وينسق املجلس الوطني لشؤون األسرة
أعمال الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف ،واملكون من ممثلني عن املؤسسات
احلكومية وغير احلكومية ذات العالقة ،ويعمل على تقدمي املشورة الفنية للمشاريع
الوطنية حلماية األسرة ،واإلشراف على تطبيق وثيقة اإلطار الوطني حلماية األسرة
واإلجراءات املنبثقة عنها ،وتنفيذ اخلطة االستراتيجية حلماية األسرة ،وذلك مبوجب
نظام الفريق الوطني حلماية االسرة من العنف األسري لعام  ،2016إال أن هذا الفريق لم
يضع حتى إعداد هذه املراجعة خطة طوارئ وطنية لالستجابة حلاالت العنف األسري
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أثناء األزمات ،كأزمة جائحة "كوفيد."19-
وقد ورد يف أولويات عمل احلكومة ( ،)2020تطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيخها،
وذلك من خالل مراجعة وتطبيق التوصيات الواردة يف التقارير الوطنية والدولية اخلاصة
بحقوق اإلنسان ،ووضع ضوابط ملمارسات التوقيف اإلداري .وال بد من التأكيد على عدم
أي قانون يف األردن ،مبا يف
إداري ًا أو
قانونية احتجاز النّ ساء
ّ
تهديدهن به ،والذي ال يجيزه ّ
ّ

ً
ّ
حماية
أي شخص
احلق ألي حاكم
ذلك قانون منع اجلرائم الذي ال يعطي
إداري باحتجاز ّ
ّ

نص على عدم جواز القبض على أي شخص
حلياته .وهي ممارسة ُمخالفة ّ
للدستور الذي ّ

(املادة  ،)1/8كما كفل الدستور ّ
حق
أو توقيفه أو حبسه أو تقييده ّإل وفق أحكام القانون
ّ

(املادة .)2/9
السكن
التّ نقّ ل
ّ
ّ
لألردنيني واختيار مكان ّ

الوقائي للنّ ساء انتهاك ًا صارخ ًا حلقوق اإلنسان ،ومخالفة
وتعد ممارسة االحتجاز
ّ
ّ
ّ
يتوقف األمر عند
األردن .وال
ولية حلقوق اإلنسان التي صادق عليها
ّ
لالتفاقيات ّ
الد ّ
ّ
يؤدي
تعرض
هذا
إن ممارسته جتاه َمن ُي ِبل َ
احلد؛ بل ّ
ّ
ّ
حياتهن للخطر ،قد ّ
غن عن احتمال ّ
ّ
حقوقهن
املهددات يف أسر ال حتترم
بالشكوى؛ فتبقى بذلك النّ ساء
مهن
َّ
إلى عدم ّ
ّ
تقد ّ

فإن
واختياراتهن ،مثل
ولي األمر املوافقة على زواج املرأة؛ ّ
ّ
ّ
حقهن باختيار الزّ وج .فعند رفض ّ
احملاكم ّ
غالبية النّ ساء ال يعرفن
أن
رعية ترفض إجراء عقد الزّ واج ،واملشكلة يف هذا ّ
ّ
الش ّ

ّ
الولي؛ نتيجة عدم وعيهن بالقانون ،أو لعدم وجود مكان
يحق لهن تقدمي طلب عضل
أنّه
ّ
ُ
ولي
احملكمة
متتد إلى أشهر عديدة ُتب ِّلغ فيها
الدعوى التي
ّ
لهن خالل نظر ّ
آمن ّ
ّ
الشرعية َّ

األمر وتنتظر حضوره للمحكمة .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه املمارسة أصبحت استثنائية
بعد تأسيس دار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) يف عام  ،2018والتي ُأنشئت مبوجب
نظام ُدور املعرضات للخطر لسنة  ،2017وكان من املأمول عند إنشائها أن يصبح االحتجاز
ً
ممارسة من املاضي.
الوقائي للنساء بحجة حمايتهن
ً
بحقوقهن يف امليراث أو رفض
مطالبتهن
عرضة للخطر؛ بسبب
إن النّ ساء قد َي ُك َّن
كما ّ
ّ
ّ
القسري ،األمر الذي يتطلّب مراجعة القوانني واإلجراءات التي َ ُ
تول دون
التّ زويج
ّ

خياراتهن بالزّ واج والتّ عليم والعمل وغيرها .وقد يؤدي هذا
ضمان حقوق النّ ساء واحترام
ّ

بعضهن على االنتحار كما حدث يف اشتباه انتحار فتاة
احلرمان أو االضطهاد إلى إقدام
ّ
شنق ًا يف الزرقاء قبل زفافها ( 30حزيران  ،)2020وكذلك حني أقدمت فتاتان يف منطقة
َ
َ
منفصلتني.11
حادثتني
البقعة على االنتحار يف

 11مقال منشور يف موقع "رؤيا"" :مدعي عام الزرقاء يحقق بانتحار فتاة شنق ًا ..تفاصيل" 1 ،متوز .2020
مقال منشور يف موقع "رادار العرب"" :السبب الذي دفع الصيدالنية العروس لالنتحار قبل زفافها بيوم"30 ،
حزيران .2020
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حترش لفتاة يف أحد الباصات؛ إذ تعامل
على صعيد آخر ،شهد املجتمع األردني حادثة
ّ

حية كأنّها الفاعل ومع الفاعل على أنّه ّ
بعضهم مع ّ
حية مع تقدمي تبريرات
الض ّ
الض ّ
أن املختلف يف هذه احلادثة أنّها من احلوادث النّ ادرة التي تقدمت بها
للمتحرش ّ ،12إل ّ

الضحية بشكوى .وهنا تنبغي اإلشارة إلى أنه يجب على احلكومة واملنظمات احلقوقية أن

ضد التحرش الواقع عليهن.
تبني على هذه احلادثة وتقوم بتشجيع النّ ساء على التّ بليغ ّ

 .4املشاركة يف العمل

يعد تعزيز مشاركة املرأة يف العمل من األولويات التي وردت يف وثيقة أولويات عمل
ّ
احلكومة ( ،)2020-2019إذ جاء يف إحدى أولوياتها أن احلكومة تتطلع إلى توفير 60
فإن احلكومة
ألف فرصة عمل إضافية لألردنيني واألردنيات .ولترجمة هذه األولويةّ ،

تخطط لتنفيذ اإلجراءات التالية:

 .1العمل على توفير بيئة صديقة لعمل النساء خالية من التمييز.
 .2إزالة ما يف التشريعات العمالية من قيود مهنية على املرأة يف مكان العمل.
 .3إلزام الشركات التي ّ
حرش يف
توظف  10عاملني أو أكثر بوضع سياسات للعنف والتّ ّ
مكان العمل استناد ًا للمادة ( )55من قانون العمل.

اإللكتروني من ِقبل الشركات ألجور ورواتب العاملني تدريجي ًا ،بدء ًا
 .4تشجيع التحويل
ّ
بقطاعات محددة ،لضمان حصول العامل على حقوقه يف األجر.

 .5مضاعفة تغطية مسح وتفتيش متطلبات ومعايير السالمة والصحة املهنية للضمان
ضع َف أعداد العاملني الذين يشملهم املسح سنوي ًا.
االجتماعي ليشمل ْ
ويف إطار جهود احلكومة لتنفيذ خطتها ( )2020-2019يف مجال تعزيز مشاركة املرأة
يف العمل ،عقدت احلكومة يف بداية العام (يف شهر كانون الثاني) مؤمتر ًا على مدار يومني
يف منطقة البحر امليت لتمكني املرأة اقتصادي ًا ،وللحوار بني احلكومة والنواب حول خطط
التمكني االقتصادي للنساء يف احملافظات ،إضافة إلى مأسسة اللجنة الوزارية لتمكني

املرأة لتصبح إحدى اللجان يف رئاسة الوزراء ،ما ّ
يدل على اهتمام احلكومة بقضايا املرأة.

إيجابي
إن تنفيذ ومتابعة اإلجراءات السابقة الواردة يف خطة احلكومة ،سيكون له أثر
ّ
على رفع نسبة مشاركة املرأة ،وهي إضافة نوعية -يف حال حتقيقها -قد تسهم يف زيادة
"خبرني"" :خالل ساعات… انتحار فتاة ثانية يف منطقة البقعة" 22 ،متوز .2020
مقال منشور يف موقع ّ
 12مقال منشور يف موقع "رؤيا"" :فيديو التحرش مبحامية داخل (باص صويلح) يثير االستياء يف األردن"23 ،
تشرين األول .2020
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مشاركة املرأة يف قطاع العمل والتي ال تتجاوز نسبتها  %15وفق ًا ملسح السكان 13الذي
أجرته دائرة اإلحصاءات العامة .ومن اجلدير ذكره أن األردن يف عام  2020لم يتجاوز
املرتبة  145يف تقرير الفجوة اجلندرية يف ما يتعلق باملشاركة االقتصادية والفرص،
الذي يصدر سنوي ًا عن املنتدى االقتصادي العامليّ .14إل أن احلكومة لم تضع زيادة
مشاركة املرأة يف قطاع العمل من املؤشرات ،كما لم ُتشر إلى حتقيق تقدم يف مرتبة األردن

يف تقرير الفجوة اجلندرية.
أقر مجلس الوزراء
وقد بدأت احلكومة تنفيذ هذه اإلجراءات يف مطلع عام  ،2020إذ ّ

مشروع قانون معدل لقانون العمل بتاريخ  6كانون الثاني  ،2020وفتحت وزارة العمل
مر على إقراره سوى سبعة أشهر،
عشر مواد للتعديل على القانون الذي لم يكن قد ّ
وبررت احلكومة إجراء هذه التعديالت باحلاجة إلى إيجاد بيئة عمل الئقة ومتكني
وتضمن مشروع القانون مادة حول حق العامل بترك العمل دون إشعار
املرأة وتشغيلها.
ّ

تعر َ
ض للتحرش اجلنسي
مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنهاء اخلدمة يف حال َّ
وتضمن املشروع إلغاء املادة ( )69املتعلقة بحظر تشغيل
من صاحب العمل أو َمن ميثله.
ّ
النساء ً
ليال.
وقد ّأدى تقدمي مشروع القانون إلى مجلس األمة إلى حراك نيابي وحقوقي وإعالمي
ً
طلبت مبذكرة لسحب
جدال بني النواب ومنظمات املجتمع املدني التي
حوله ،وأثار
ْ

َ
ورقة موقف
القانون إلجراء حوار وطني حوله .كما قدمت اللجنة الوطنية لشؤون املرأة
للجنة العمل النيابية حول التعديالت الواردة يف مشروع القانون ،خاصة ما يتعلق باملادة
ِ

( )69التي تسمح لوزير العمل بإصدار قرار يحدد فيه القطاعات واألوقات التي ُيسمح
للمرأة العمل فيها.

وكان من املتوقع وفق ًا ملصدر نيابي يف مقابلة نشرتها صحيفة "الغد" يف شباط  ،2020أن
تتخذ اللجنة قرارها بشأن تعديالت قانون العمل كما وردت من احلكومة  ،15إال أن ذلك لم
يتم بسبب تفعيل قانون الدفاع يف  18آذار  2020يف إطار اإلجراءات واخلطط احلكومة
لالستجابة جلائحة "كوفيد "19-والوقاية منها ،واتّ خذت العديد من اإلجراءات ،منها
إعالن وزير العمل تعطيل مؤسسات القطاع اخلاص اعتبارا من  8آذار  2020ملدة أسبوعني
 13االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ( ،)2025 - 2020املسودة األولى ،كانون الثاني .2020
 14بلغ األردن املرتبة  138يف سنة  2020يف املشاركة يف العمل بحسب التقرير ،بينما سجل املرتبة  113يف املشاركة
السياسية وفق ًا للتقرير نفسه Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum,
.published 2019
 15مادة صحفية منشورة يف صحيفة "الغد"" :تعديالت العمل على طاولة النواب اليوم ..وخبراء يسابقون الزمن
لترشيدها" ،رانيا صرايرة 12 ،شباط .2020

23

Economic & Social Council of Jordan

ً
كامال وال ُتسب هذه املدة من رصيد إجازاتهم ،وتفعيل
يستحق فيها العمال أجرهم
العمل املرن بأشكاله كافة (العمل عن بعد ،العمل ضمن ساعات مرنة ،العمل ضمن أسبوع
العمل املكثف) استناد ًا إلى أحكام نظام العمل املرن رقم ( )22لسنة  2017والتعليمات

الصادرة مبوجبه ،على ّأل يؤثر كل ذلك على األجر احلالي للعامل ،ويف حال ّ
تعذر تطبيق
أحكام نظام العمل املرن يف القطاعات املستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل املعتادة.
وجاءت اجلائحة لتفرض تطبيق نظام العمل املرن لسنة  2017والذي كان قد ُوضع يف
األدراج بعد إقراره ،والذي كانت ستستفيد منه النساء لو أنه ُطبق يف الظروف العادية،

أن فرض تفعيل القانون جاء يف
كما أنه قد يؤدي إلى رفع نسبة النساء العامالتّ .إل ّ

ظروف استثنائية تأثرت بها جميع القطاعات االقتصادية.

وتباينت اآلراء حول التعديالت؛ فهناك من رأى أن العمل الليلي ضرورة حياتية وأن املساواة
شددت
تستلزم عدم حتديد عمل املرأة بأوقات معينة على نحو متكافئ مع الرجل ،بينما ّ
املنظمات ذات الصلة على ضرورة توفير احلماية للرجال والنساء يف ما يتعلق بالعمل

الليلي.
وبعد تفعيل العمل بقانون الدفاع ،اتخذت احلكومة العديد من اإلجراءات ،من بينها
إعالن وزير العمل تعطيل مؤسسات القطاع اخلاص بدء ًا من  18آذار  2020ملدة أسبوعني،
ً
كامال وال ُتتسب هذه املدة من رصيد إجازاتهم ،وتفعيل
يستحق فيها العمال أجرهم
العمل املرن بأشكاله كافة (العمل عن بعد ،العمل ضمن ساعات مرنة ،العمل ضمن أسبوع
العمل املكثف) استناد ًا إلى أحكام نظام العمل املرن رقم ( )22لسنة  2017والتعليمات
الصادرة مبوجبه ،على ّأل يؤثر ذلك على أجر العامل ،ويف حال ُّ
تعذر تطبيق أحكام نظام
العمل املرن يف القطاعات املستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل املعتادة.
وفرضت جائحة كورونا تطبيق نظام العمل املرن لسنة  ،2017الذي ُوضع باألدراج بعد
أن
إقراره ،والذي كان سيرفع نسبة النساء العامالت لو أنه ُط ِّبق يف الظروف العاديةّ ،إل ّ

تفعيله جاء يف ظروف استثنائية تأثرت بها جميع القطاعات االقتصادية.

كما شهد  2020صدور نظام احلماية االجتماعية املرتبط بتأمني األمومة ،ودخوله حيز

التنفيذ اعتبار ًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية ( 20تشرين األول  ،)2020وقد صدر
هذا النظام مبوجب قانون الضمان االجتماعي رقم ( )1لسنة  ،2014وجاء وفق ًا لبيان
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ملساعدة املرأة العاملة يف القطاع اخلاص واملشمولة
بتأمني األمومة ،ومتكينها من العودة إلى عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة إجازة
أمومتها عبر املساهمة يف كلف حضانة طفلها سواء كان ذلك يف حضانة مؤسسية منظمة
أو يف املنزل .ويتيح النظام ملؤسسة الضمان االجتماعي املساهمة يف دعم الكلف التشغيلية
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للحضانات وفق ًا ألسس يتم اعتمادها لهذه الغاية.
وقد رحبت منظمة العمل الدولية بإقرار النظام رقم ( )93لسنة  2020بشأن احلماية
االجتماعية املرتبط بتأمني األمومة الهادف إلى متكني األمهات العامالت اقتصادي ًا
وإبقائهن يف القوى العاملة .ورأت املنظمة أن هذا النظام خطوة مهمة إلى األمام يف حماية
حقوق املرأة يف األردن ،وأنه يتوافق مع معايير العمل الدولية ،خاصة اتفاقية العمال/
العامالت ذوي املسؤوليات العائلية رقم  )1981( 156واتفاقية حماية األمومة رقم
 ،)2000( 183إضافة إلى توصية حماية األمومة رقم  .)2000( 191وأثنى املدير
اإلقليمي للمنظمة على األردن المتالكه أحد أفضل أنظمة حماية األمومة يف املنطقة يف
عام  .16 2020وقد جاء هذا التقدم يف ظل النقاش حول قرار احلكومة بإغالق احلضانات
ورياض األطفال يف إطار خطط احلكومة لالستجابة جلائحة "كوفيد "19-والوقاية
منها ،والذي أثار ردود أفعال العديد من اجلهات ذات العالقة والنساء والعائالت املتأثرات
بالقرار ،ال سيما العديد من النساء العامالت يف القطاع الصحي ويف خط املواجهة األمامية
للجائحة واللواتي ال ميكن أن يقمن بعملهن عن بعد.
َ
العمال ّ
حق
وأصدرت احلكومة أمر الدفاع رقم ( )6يف شهر نيسان  ،2020وأعطى األمر
تسلم أجورهم كاملة عن النصف الثاني من شهر آذار والذي كانت احلكومة أعلنته عطلة
للجميع وعدم حسابه من إجازات العامل .ووفق ًا لهذا األمر ،يحق للعمال الذين عملوا

خالل هذه الفترة احلصول على أجر عمل إضايف .ومت وضع خطة لعودة العمل تدريجي ًا
وبنسبة من العاملني ال تزيد عن  ،%30على أن يحصلوا على موافقة من احلكومة .كما
بي أمر الدفاع ( )6أن العاملني من داخل املؤسسات يحصلون على أجورهم كاملة وعلى بدل
ّ

عمل إضايف ،أما العاملون بساعات عمل كاملة عن بعد فيحق لهم تقاضي أجورهم كاملة،
ومن املمكن أن يتبرع العامل ملؤسسته بـ  %30من أجره ،ومن ال يعمل يتقاضى  %50من

أجره شريطة ّأل يقل عن احلد األدنى من األجور .وجتدر اإلشارة هنا إلى انتشار العمل
مستح ّب ًا من ِقبل
عن بعد ومن املنزل بني النساء ،إال أن العمل عن بعد لم يكن مرن ًا وال
َ

بعض النساء ،خاصة ممن ال ميتلكن وسائل التكنولوجيا التي متكّ نهن من القيام بأعمالهن
عن بعد أو بسبب محدودية الوصول إلى اإلنترنت ،وخاصة يف ظل زيادة األعباء املنزلية
عليهن بسبب التحول إلى التعليم عن بعد وإغالق احلضانات ،فقد كن يقمن مبسؤوليات
مضاعفة أثناء وجودهن باملنزل (العمل غير املأجور) ،ويجدن صعوبة يف تقاسم األجهزة
مع أوالدهن.

 16بيان صحفي صادر عن منظمة العمل الدولية 21 ،تشرين األول .2020
Ilo.org/beurit/media
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ومع إغالق احلضانات ،ظهرت مشكلة كبيرة للنساء العامالت يف جميع القطاعات احلكومية
واخلاصة ،خصوص ًا للنساء العامالت يف الصفوف األمامية يف مواجهة "كوفيد،"19-
كالطبيبات واملمرضات ،وأصبحت النساء أمام معضلة كبيرة وضغط قد يدفع بفقدانهن
العمل.
وقد ّأدت اجلهود املشتركة للمجلس الوطني لشؤون األسرة واللجنة الوطنية لشؤون املرأة

واملنظمات احلقوقية والنساء إلى تعديل قرار احلكومة بفتح دور احلضانة واالبتعاد عن
قرار إغالق رياض األطفال.
وتعد عامالت املنازل وعامالت الزراعة وغيرهن من العامالت يف القطاع غير املنظم (من
ّ
بينهن النساء الالجئات والعامالت املهاجرات) من أكثر املتأثرات باإلغالق الذي تسببت
به اجلائحة ،خاصة يف ظل عدم تصور إمكانية عملهن عن بعد ،ما أدى إلى فقدانهن أجور
األيام التي حدث فيها اإلغالق (ألنهن عامالت مياومة) .وكان لالنقطاع عن العمل بسبب
فترات احلظر آثار تراكمية على حياة النساء ،أبرزها اآلثار االقتصادية (كفقدان مصدر
الدخل ،واالضطرار لالقتراض) ،واآلثار النفسية واالجتماعية (الشعور بفقدان األمان)،
(تعرض عدد منهن ألشكال متعددة من العنف كما أشارت تقارير عدة).
واآلثار اجلسدية
ُّ

رابعًا :متابعة االستراتيجيات الخاصة بالمرأة
االستراتيجية الوطنية للمرأة ()2025-2020

َ
االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن (-2020
أقرت اللجنة الوزارية لتمكني املرأة
ّ

أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بعد مشاورات مع العديد من
 ،)2025التي ّ

األطراف احلكومية ومجلسي األعيان والنواب واملجتمع املدني والقطاع اخلاص .ونشرت
اللجنة تقرير املشاورات الوطنية التي ُعقدت ألغراض إعداد االستراتيجية.
واعتمدت االستراتيجية فلسفة نظرية التغيير ،وربطت ما بني التمييز والعنف
والفجوة بني اجلنسني ،وأشارت إلى ضرورة العمل على تغيير االجتاهات ليس فقط يف
املجتمع وإمنا يف البيئة الداخلية للمؤسسات احلكومية ويف آليات عملها من خالل إدماج
النوع االجتماعي واملوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي وإنتاج البيانات املصنفة التي
جتعل عملية تطوير السياسات تقوم على منهجية علمية تستند إلى احلقائق وليس
االفتراضات وأيض ًا من خالل آليات التعلم.
وجود اإلرادة السياسية الداعمة لتحقيق املساواة بني اجلنسني
وافترضت االستراتيجية
َ
الحظ
لتمكني املرأة وتخصيص املوارد الكافية لتحقيق أهداف االستراتيجية ،وهذا ما لم ُي َ
يف مجلس األعيان ( )2020الذي ُأعيد تشكيله بعد أشهر من إقرار تلك االستراتيجية،

26

تقرير حالة البالد لعام  :2020شؤون المرأة

فوتت الدولة فرصة رفع نسبة النساء يف مجلس األعيان ،كما أن االنتخابات النيابية
إذ ّ

أي امرأة بالتنافس ،ولم حتصل النساء
التي جرت يف عام  2020كشفت عن عدم فوز ّ

تراجع وجود املرأة يف مجلس األمة ال
إن
سوى على  15مقعد ًا فقط هي مقاعد "الكوتا"ّ .
ُ

يعبر عن اإلرادة السياسية التي ّ
فوتت احلكومة
متخضت عنها االستراتيجية ،وبالتالي ّ
ّ
حتقيق الهدف االستراتيجي األول ،وهو ضمان متكني املرأة من ممارسة حقوقها واملشاركة
تعوض احلكومة ذلك بااللتزام برفع نسبة النساء
يف احلياه العامة والقيادة.
َ
ويؤمل أن ّ
تعبر عن
يف املواقع القيادية احلكومية وغيرها من املواقع القيادية ،فعلى احلكومة أن ّ

اهتمامها باالستراتيجية الوطنية للمرأة ،ليس فقط بإقرارها ،وإمنا باتخاذ اخلطوات
العملية نحو تنفيذها.
تقبل املجتمع ودعمه للجهود الداعية لنبذ التمييز والعنف
كما افترضت االستراتيجية ُّ

على أساس اجلنسّ ،إل أن التعليقات وردود األفعال على جرائم العنف والقتل البشعة التي
ُ
تتوحد على نبذ هذه اجلرائم واستنكارها،
ارتكبت ضد النساء تكشف أن آراء املجتمع لم
ّ

ويتنمر على النساء واملنظمات احلقوقية ،واقتصرت ردة
بل إن هناك من يبرر هذا العنف
ّ
فعل احلكومة على عدد محدود من هذه اجلرائم.

ومع أن هناك اتفاق ًا على أهمية الهدف االستراتيجي الثاني (متتع النساء والفتيات
بحياة خالية من جميع أشكال العنف القائم على أساس اجلنس) ،وعلى أهمية التدخالت
واملبادرات الواردة لتحقيق هذا الهدف وخاصة ما يتعلق بسهولة الوصول إلى اخلدمات ذات
وبعيد إقرار االستراتيجية
اجلودة العالية لضحايا العنف ،جتدر اإلشارة إلى أن احلكومة ُ
ً
واستجابة إلى ارتفاع عدد حاالت العنف األسري بنسبة  %33خالل فترة اإلغالق
الكلي وفق ًا إلدارة حماية األسرةَ ،شكّ لت جلنة للوقاية من العنف األسري بهدف تعزيز

منظومة حماية األسرة ،يرأسها وزير الشؤون السياسية وتضم يف عضويتها وزير التنمية
االجتماعية ورئيسة ديوان التشريع والرأي واألمينة العامة للّجنة الوطنية لشؤون املرأة
واألمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة واملنسق احلكومي حلقوق اإلنسان ومدير
إدارة حماية األسرة يف مديرية األمن العام .وعرضت وزارة التنمية االجتماعية أولوياتها
والتي كان يف صدارتها مهننة العمل االجتماعي وتصنيف األخصائيني النفسيني بناء
على شهاداتهم ،كما اعتمدت وزارة الداخلية دليل إجراءات للحد من ظاهرة العنف
األسري ،لكن هذه اخلطوات على أهميتها غير كافية ،إذ ال بد من العمل على إعادة
مقدمة اخلدمات ،خاصة بعد تعرض نساء
الثقة مبنظومة احلماية من العنف وباجلهات ّ
تقدمهن بشكاوى وطلبات حماية من اجلهات ذات العالقة ،وذلك من خالل
للقتل رغم ُّ

ّ
ومستقل حول ما حدث مع هذه احلاالت ،وأسباب
إجراء حتقيق وتقييم نزيه وشفّ اف

وقوع العنف ،ومدى سهولة الوصول للخدمات ،وتقييم مدى كفاءة الكوادر العاملة يف
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مجال احلماية من العنف واجتاهاتهم جتاه الضحايا .وينبغي أيض ًا قياس أثر الدورات
واألدلة التدريبية على حتسني اخلدمات واإلجراءات املتخذة جتاه الفجوات ،ومحاسبة
التزامها بتسهيل
املقصرين ،واإلعالن عن ذلك .وينبغي أن تعلن اجلهات الرسمية بوضوح
َ
ّ

وصول الضحايا لألماكن اآلمنة واخلدمات اإليوائية ،وأن تعلن خطواتها للمجتمع.
وكذلك أن ُتصدر احلكومة التوجيهات للعاملني يف القطاع العام الحترام حقوق النساء

وخياراتهن .وإن لم َ
فإن هناك خشية من إحجام الضحايا عن اللجوء لهذه
يؤخذ بذلك ّ

املنظومة للتبليغ عن حاالت العنف.

بناء شراكات
وبالعودة إلى االستراتيجية الوطنية التي َأوردت ضمن عوامل جناحها
َ
َ
الشراكة مع البلديات بحيث
قترح أن تتضمن هذه العوامل أيض ًا
فاعلة
َ
وحتديد األدوارُ ،ي َ

تكون مشاريع البلديات وخططها وميزانياتها مستجيبة الحتياجات النساء يف كل بلدية.

أما بالنسبة للشراكة مع املجتمع املدني ،فال بد من تسهيل وصول املجتمع املدني ،وخاصة
مقدمي اخلدمات ،إلى التمويل الضروري الستدامة برامجه.
ولم تعلن احلكومة حتى وقت إعداد هذه املراجعة عن البرنامج التنفيذي احلكومي
لالستراتيجية الوطنية للمرأة يف كل القطاعات ،واخلطط التنفيذية لهذه
ويعد إعداد احلكومة ملوازنة عام  2021اختبار ًا ملدى توفر اإلإرادة
االستراتيجية.
ّ
السياسية لتخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ هذه االستراتيجية.
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خامسًا :التوصيات
ّأوال :توصيات تتعلق بالتشريعات والسياسات

 .1اتخاذ إجراءات دستورية وتشريعية باجتاه حتقيق املزيد من املساواة بني اجلنسني يف
األردن.
 .2إقرار قانون خاص بحقوق الطفل.
 .3إقرار نظام حماية الشهود والضحايا ،وتضمني قانون املوازنة العامة بنود ًا لتغطية
تكاليف هذه التعديالت التشريعية.
 .4إقرار نظام العاملني بالزراعة لضمان متتع العامالت والعاملني يف هذا القطاع
باحلماية الواردة يف قانون العمل.
 .5تعزيز دور وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة قيم املساواة بني اجلنسني ،وتعزيز الثقافة
املجتمعية املناهضة للعنف والتمييز ،وتدعيم األعراف واالجتاهات واألدوار
االجتماعية اإليجابية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،وهو الهدف االستراتيجي
الثالث الوارد يف االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن.
 .6أن تقوم احلكومة باتخاذ موقف من التنمر الذي تتعرض له الضحايا واملؤسسات
احلقوقية.
 .7العمل على إدماج منظور النوع االجتماعي يف جميع التقييمات وخطط عمل
االستجابة لألزمات ،مع مراعاة األدوار املناطة بكال اجلنسني واحتياجات املرأة.
 .8وضع بيانات مصنفة بحسب اجلنس للمساعدة يف وضع سياسات مساعدة للمرأة،
وأن يتم تصنيف البيانات اخلاصة بتفشي الوباء وفق ًا للجنس والعمر واإلعاقة،
واالستفادة من اخلبرات النسائية املتوفرة وتوفير عضوية لهن يف تشكيل هيكلة
األزمات وإدارتها.

ثاني ًا :توصيات تتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع
القرار

 .1تعزيز املشاركة السياسية للمرأة ،بحيث يشمل ذلك زيادة احلصة النسائية يف مجلسي
النواب واألعيان واملناصب احلكومية.
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ضد املرأة
ثالث ًا :توصيات تتعلق بالعنف ّ

وطنية ّ
ّ
األسري أثناء
للطوارئ؛ للتعامل مع حاالت العنف
خطة استجابة
 .1وضع
ّ
ّ
الطوارئ ،واستحداث طرق بديلة لتقدمي ّ
األزمات وحاالت ّ
الشكاوى ،من قبيل تطوير
إلكترونية لإلبالغ وتقدمي اخلدمات ّ
كيفية
تتضمن هذه اخلطة
للضحايا ،وأن
منصة
ّ
ّ
ّ
ّ

وكيفية توفير أماكن آمنة
ومقدمي اخلدمات،
التّ نسيق بني اجلهات ذات العالقة
ّ
ّ
ّ
الدخول ،وضمان وحدة العائلة ،وتوفير
للضحايا مع األخذ بعني االعتبار سهولة ّ
األسري بسبب اخلالفات أو
الدعم
احتياجات للنّ ساء ا ُملتخلّى
عنهن اللواتي يفقدن ّ
ّ
ّ

إصابتهن بالوباء.
بسبب احتمال
ّ

ّ
بديناميكية
منظمات املجتمع املدني لضمان استمراريتها بتقدمي خدماتها
 .2دعم
ّ
ومرونة ،وزيادة االعتماد عليها يف اخلطوط األمامية لالستجابة؛ وهذا من شأنه أن
ُيعني على االستفادة من اخلبرات املكتسبة وبناء الثقة والشراكات .إضافة إلى تسهيل

األسري؛
عمل املنظمات غير احلكومية التي تقدم خدمات الدعم لضحايا العنف
ّ

وضمان حصولها على التمويل الالزم الستمرارية عملها.

األسري واملجتمعي ،وتقدمي اخلدمات يف
 .3إنشاء مراكز ومكاتب متخصصة لإلرشاد
ّ
تتوجه هذه املراكز
بالسكان ،وأن
ّ
جميع أنحاء اململكة ،خاصة يف أكثر األماكن اكتظاظ ًا ّ
عمم
االقتصادي واملكانة
واملكاتب للجميع بصرف النظر عن الوضع
ّ
ّ
االجتماعية ،وأن ُت َّ
اخلدمات لتشمل جميع احملافظات .وذلك ّ
حلل اخلالفات االجتماعية ومنع تفاقمها،

ولتشجيع العائالت على استخدام وسائل غير عنيفة بالتعامل مع اخلالفات.
الس ّن واملرضى الذين ال يستطيعون
 .4وضع خطط وإجراءات للوصول لألطفال وكبار ّ
اإلبالغ ،وذلك من خالل تعزيز دور املرشدين االجتماعيني العاملني يف املدارس .إضافة
تقصي العنف األسري ،على غرار فرق التقصي الوبائي ،خاصة
إلى تخصيص فرق
ّ
ً
أطفاال وذوي إعاقة ومسنّ ني وخصوص ًا من لهم ملفّ ات سابقة،
لدى األسر التي تضم
العامة.
السالمة
ّ
على أن تتبع هذه الفرق قواعد وإجراءات تراعي شروط ّ
 .5ضمان وصول ّ
الس ّن واألشخاص ذوي اإلعاقة إلى
الضحايا من النّ ساء واألطفال وكبار ّ
قاض ملواصلة النظر يف األمور املستعجلة والعالقة يف حال حدوث
العدالة؛ وتخصيص ٍ
إغالق ،وملواصلة مقاضاة املعتدين .وكذلك استمرار األنظمة القضائية يف قضايا

النفقة واحلضانة واملشاهدة مبا يحقق مصلحة ّ
الطفل الفضلى ،ووجوب إجراء حتقيق
حتفهن خالل فترة احلجر على أيدي
سريع ونزيه يف حاالت قتل النّ ساء اللواتي لقني
ّ

املقصرين وتشكيل جلان حتقق
أحد أقربائهن؛ لتحديد فجوات احلماية ومساءلة
ّ

وتقييم.
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األسري ،وإصدار أوامر احلماية ،وإبعاد
 .6ضرورة تطبيق قانون احلماية من العنف
ّ
املتضررين إلى مكان آمن ،ووضع برامج للتّ عامل
األسري ،ونقل
مرتكبي العنف عن املنزل
ّ
ّ

مع املعتدي ،وإقرار نظام حماية الشهود والضحايا وتخصيص املوارد الكافية لتطبيقه.

ألن االحتجاز
 .7التّ أكيد والتعميم على عدم استخدام االحتجاز
الوقائي أو التّ هديد به؛ ّ
ّ

الوقائي أو التّ هديد به يحول دون قيام ّ
الضحايا من النساء باإلبالغ عن العنف
ّ
حقوقهن.
ضهن النتهاك
ّ
ويعر ّ
ّ

رابع ًا :توصيات تتعلّق ببرامج الوقاية من العنف األسري

 .1تعزيز َدور وسائل اإلعالم وقادة الرأي؛ لتسليط ّ
االجتماعية خلطط
الضوء على اآلثار
ّ
ّ
والص ّح ّية للجائحة.
الطوارئ ،على غرار اهتمامها بإبراز اجلوانب
ّ
االقتصادية ّ

إعالمية تتناسب مع جميع األعمار حول مهارات االتّ صال ،وتعزيز
توعوية
 .2بث رسائل
ّ
ّ
ينية القائمة على العدالة والتّ سامح
األسرية ،وتعزيز القيم
األواصر
اإلنسانية ّ
ّ
والد ّ
ّ

والرحمة.
واملساواة
ّ
واملودة ّ

خامس ًا :توصيات تتعلق ببناء القدرات

ومقدمي اخلدمات إلى تغيير ّ
االتاهات ،ال أن يقتصر على
يتوجه تدريب العاملني
 .1أن
ّ
ّ
املهارات فقط؛ فيكون اختيار العاملني من ذوي الكفاءات بناء على امتحان على غرار ما

يحدث يف الوظائف العليا ،وأن يركّ ز هذا االمتحان على قياس ّ
اتاهاتهم.

تقدم خدمات
وجه إلى تعيني نساء يف مواقع
قيادية يف اجلهات احلكومية التي ّ
ّ
 .2التّ ّ
األسري ،كتعيني امرأة يف منصب األمني العام أو منصب مساعد األمني
لضحايا العنف
ّ

العام لشؤون الرعاية ،أو إلدارة مديرية األحداث واألمن املجتمعي يف وزارة التنمية
االجتماعية ،التي لم يحدث أن تولّت إدارتها امرأة ،رغم أنها املديرية الفنية التي
تشرف على جميع ُدور إيواء النساء والفتيات.
خاصة بعد مرور أكثر من  20عام ًا على إنشاء إدارة
 .3تقييم منظومة احلماية يف األردن،
ّ
حماية األسرة ،وأن يشمل هذا التّ قييم ّ
اتاهات العاملني والعامالت مع ّ
الضحايا.

 .4اإلشراف املشترك على دور اإليواء احلكومية مع جهة مستقلّة؛ لضمان عدم خضوعها

الدور للحاالت ّ
الطارئة؛ بحيث تقوم
للبيروقراطية
احلكومية ،وتخصيص إحدى هذه ّ
ّ
ّ

إدارة حماية األسرة بإحالة احلاالت املستعجلة إليها.
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االجتماعية؛ لدراسة ّ
األسري
االجتماعية كالعنف
الظواهر
للدراسات
 .5إنشاء معهد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسات
للسياسات
والطالق واجلرائم واآلثار
احلكومية؛ إذ تساعد هذه ّ
ّ
ّ
االجتماعية ّ
املتوسط والطويل،
االجتماعية لألزمات على املديني
على وضع خطط استجابة لآلثار
ّ
ّ

ملف اإلصالح
احلكومية كما هو
االجتماعي على األجندة
وبوضع ملف اإلصالح
ّ
ّ
ّ
االجتماعية لسياسات التّ باعد
واالقتصادي .إضافة إلى دراسة اآلثار
ياسي
الس
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي والتعليم عن بعد واآلثار االجتماعية الستقبال الالجئني وغيرها من
ّ

إن هذه اآلثار قد
إجراءات الوقاية من "كوفيد "19-على املديني
املتوسط والبعيد؛ إذ ّ
ّ
تظهر بعد فترة من الزّ من ،خاصة مع توقع وجود موجة جديدة للفيروس؛ ما يقتضي

االستعداد الكامل لهذه املوجة.
 .6إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات؛ بحيث يواكب ما حصل من تغييرات اجتماعية
األردني ،وينبغي أن تستند هذه التعديالت إلى دراسات وطنية
وبنيوية على املجتمع
ّ

يقوم بها املركز الوطني املوصى به ،ومن التعديالت املقترحة تعديل املادة ( )98وإلغاء
املادة ( )340وتعديل املادة ( ،)99وذلك بإضافة بند بعدم جواز األخذ باألسباب
املخففة إذا كان الفعل واقع ًا على قاصر أو ُ
ارتكب اجلرم وكان الفاعل واملجني عليه من
أسرة واحدة.

سادس ًا :توصيات تتعلق باملشاركة يف العمل

 .1االستمرار باجلهود احلكومية لتعديل قانون العمل مبا ميكّ ن النساء من االنخراط
بسوق العمل.
ً
بدال عن املعونة الوطنية،
 .2أن يتم التوسع باستخدام مصطلح "احلماية االجتماعية"
لتغليب الصفة احلقوقية للدعم احلكومي للفئات املهمشة كما ورد يف العهد الدولي
عد تأمينات البطالة والشيخوخة
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي َّ
والفقر حقوق ًا ال يجوز التمييز فيها ،وال يقتصر ذلك على الدعم املادي ،بل ينبغي
عنهن،
توفير حماية حقيقية؛ كفرص العمل اآلمنة ،وإيواء ضحايا العنف أو املتخلى
ّ

وإنشاء احلضانات ،وغيرها من التّ أمينات.

 .3اإلبقاء على دور احلضانة ورياض األطفال مفتوحة يف جميع األوقات ،حتى خالل
ألن إغالقها يؤثر على عمل النّ ساء ويؤدي إلى انسحابهن من سوق
فترة اجلائحة؛ ّ

العمل وزيادة األعباء عليهن بعكس ما خططت له احلكومة .مع األخذ بعني االعتبار
مصلحة ّ
الطفل الفضلى ،وأثر إعادة إغالق هذا القطاع على املديني املتوسط والطويل؛

سيؤدي إلى آثار سلبية على قطاع الطفولة واملرأة.
إن انهياره
إذ ّ
ّ
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 .4املضي بخطة احلكومة لتطوير وسائل املواصالت التي حتمي النساء من التحرش ،ومبا
يليق باحترام كرامة اإلنسان ،ما ينعكس إيجاب ًا على تشجيع النساء على العمل.
أن باإلمكان اللّجوء إلى العمل املرن من حيث مكان تأدية
 .5ثبت خالل فترة اجلائحة ّ
العمل أو تقسيم ساعات العمل اليومية أو األسبوعية مبا يلبي احتياجات العامالت

اللواتي يقمن برعاية آخرين ،لذا توصي هذه املراجعة باالستمرار يف تشجيع العمل
املرن لكل من تقتضي ظروفه االستمرار يف هذا النوع من العمل.
 .6دعم برامج منظمات املجتمع املدني املتعلقة بتمكني النساء اقتصادي ًا.
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قائمة المراجع

 .1االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ( ،)2025-2020املسودة األولى ،كانون
الثاني .2020
 .2بيان صحفي صادر عن منظمة العمل الدولية 21 ،تشرين األول .2020
Ilo.org/beurit/media
 .3تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي  " :2020أثر جائحة كورونا يف مجاالت
الصحة والعنف األسري واالقتصاد يف األردن بحسب النوع االجتماعي".
 .4تقرير معهد تضامن النساء األردني 30 ،آب .2020
 .5دراسة اإلسكوا :آثار جائحة "كوفيد "19-على املساواة بني اجلنسني يف املنطقة
العربية ،دراسة منشورة بتاريخ  6نيسان .2020
 .6مواد الدستور األردني.
 .7العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
 .8قانون اجلنسية األردني.
 .9وثيقة أولويات عمل احلكومة "على خطى النهضة".
 .10تقرير منشور يف صحيفة "الغد"" :تعديالت العمل على طاولة النواب اليوم ..وخبراء
يسابقون الزمن لترشيدها" ،رانيا صرايرة 12 ،شباط .2020
" .11مبدأ املساواة وعدم التمييز ..دراسة يف القانونني الدولي واألردني" ،د.محمد علوان،
عمان ،شركة فراس عازر وشركاه ميزان للقانون.2013 ،
 .12معجم املعاني.
 .13مقال منشور يف موقع "أخبار األمم املتّ حدة" بعنوان" :األمني العام يدعو إلى اتخاذ
تدابير للتصدي للزيادة املرعبة يف العنف األسري يف ظل طفرة كورونا العاملية"5 ،
نيسان .2020
 .14مقال منشور يف موقع "تضامن"" :تضامن :جرمية قتل (أحالم) لم تكن األولى ،وملاذا
لن تكون األخيرة؟ أصبحت منازلنا أكثر هشاشة وأقل أمان ًا لنسائها وفتياتها وأطفالها"،
 19متوز .2020
"خبرني"" :انخفاض نسبة اجلرائم خالل اجلائحة باألردن"،
 .15تقرير منشور يف موقع ّ
 20متوز .2020
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