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الدورة السادسة والستون
 13شباط/فرباير  3 -آذار/مارس 2017
البند  4من جدول األعمال املؤقت
النظـــر ل التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األ ـــرا
مبوجــا املــادة  18مــن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز ضد املرأة

قائمة القضايا واملسائل املتصلة بتقرير األردن الدوري السادس
اإل ار الدستوري والتشريعي
 - 1يُرجــى اإلفــادة عمــا نذا لاوــت الدولــة التــر تعتــزا تعــديل دســتور ا و/أو اعتمــاد
تشــريع رظــر التمييــز ضــد املــرأة ويكفــل املســاواة علــى أســاس وــوت ا ــن وفقــا ل لتزامــا
املنو ة هبا مبوجا املادتني  1و ( 2أ) من االتفاقيـة (الفقرتـان  1و  )1()3حبيـ تعـام مسـ ل
االفتقار نىل ن ار غري متييزي شامل ل األردن وعدا ذلـر وـوت ا ـن والنـوت االجتمـاعي ل
املادة  6من الدستور ل سـيا ضـمان املسـاواةي ويُرجـى أيضـا تـوفري معلومـا عمـا نذا لـان
مــن املعتــزا ندرا أي ضــماوا دســتورية زيــز التعــن ل القــواوني املتعارضــة مــع الدســتور
وااللتزاما الدولية أا الي
__________
مالحظة :تعمم ذه الوثيقة باإلسباوية واإلوكليزية والعربية والفروسية فقطي
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 - 2ولقد ورد اإلشارة نىل عدد مـن القـواوني واألوظمـة الـ ـدر مـؤخرا أو جـر
تعديلها مبا يعزز حقـو املـرأة ويكفـل مـا مزيـدا مـن ا(مايـة (الفقـرة ( 3ب)) ،ومنـها بوجـ
خاص قاوون جوازا السف ر الذي ألغى شرط موافقـة الـزو أو الـول علـى مـنز جـواز سـفر
للزوجة (الفقرة )12ي ووفقا ل لتزاما املنو ة بالدولـة التـر مبوجـا املـادتني  1و  2مـن
االتفاقية ومتاشيا مع الغاية  1-5من أ دا التنمية املستدامة الـ تتحقـب بالقضـاء علـى مجيـع
أشــكال التمييــز ضــد مجيــع النســاء والفتيــا ل لــل مكــان ،يُرجــى موافــاة اللجنــة ب ـ خر مــا
استجد من معلوما عن التقـدا ارـرز ل تعـديل وصـوص متييزيـة أخـر  ،منـها بوجـ خـاص
قاوون العقوبا (الفقرا  )9-7وقاوون محاية األسرة وقاوون األحـوال الشصصـية (الفقـرا
 )115-109وقاوون العمل (الفقرة  )63وقاوون الضمان االجتمـاعي وقـاوون التقاعـد املـد
(الفقرة  )93وقاوون ا نسية (الفقرة ) 50ي ويُرجى أيضـا بيـان مـا امـذ مـن نجـراءا لكفالـة
عدا اوتهاك قاوون منع ا رائم لعاا  1954مـن خـ ل ا(جـز ألغـرام ا(مايـة الـذي يشـمل
نيدات النساء الـ يرتـ أ ـن معرضـا للعنـز ا(جـز اإلداري و ـل بااللتزامـا املنو ـة
بالدولة التر مبوجا املادة ( 2د) من االتفاقية ويُعتل حب املرأة ل حرية التنقلي
التحفظا
 - 3يُرجــى ذلــر اتتــوا الـ تزمــع الدولــة التــر
 2-9واملادة  ) ( )1( 16و (د) و (ز) من االتفاقيةي
ال جئا

وملتمسا

اماذ ــا لرفــع فظا ــا علــى املــادة

اللجوء

 - 4يُرجــى موافــاة اللجنــة مبعلومــا عــن التــدابري املتصــذة (مايــة ال جئــا وملتمســا
اللجوء من النساء والفتيا  ،ال سـيما مـن يعشـن خـار تيمـا ال جـئني ،مـن العنـز علـى
أساس النوت االجتماعي ،مبا ل ذلك العنز ا نسـي ،و(مايـة ال جئـا مـن الـزوا ل سـن
مبكرة أو ل سن التفولة ومن الزوا القسري الذي غالبـا مـا تفرضـ علـيهن أسـر ن اعتقـادا
منها ب ن في محاية مني ويُرجـى أيضـا بيـان وـوت خـدما الـدعم ،مـن قبيـل خـدما اإليـواء
واتدما التبية والنفسية وفرص االحتكـاا نىل القضـاء الـ ـري توفري ـا للنسـاء والفتيـا
ضــحايا العنــزي ويُرجــى بيــان األوظمــة الســارية فيمــا يتصــل بــال جئني الســوريني وال جــئني
الفلستينيني الوافـدين مـن ا مهوريـة العربيـة السـورية لبـا لـدخول الدولـة التـر  ،وموافـاة
اللجنــة ببياوــا دثــة مصــنفة حســا وــوت ا ــن وعــن عــدد ــؤالء ال جــئني ل الدولــة
التر ي ويُرجى أيضا تقدمي معلومـا عـ ن التـدابري املتصـذة لكفالـة التقيـد مببـدأ عـدا اإلعـادة
القسرية ل التعامـل مـع النسـاء والفتيـا الـ رـتجن محايـة دوليـة واإلفـادة عمـا قـد يكـون
2/11

16-13286

CEDAW/C/JOR/Q/6

موجودا من ختط د نىل نرساء ن ار قاوو واضز ملنظـور النـوت االجتمـاعي يسـتند نليـ
ل التعامـــل مـــع ملتمســـي اللجـــوء وال جـــئني ويشـ ـمل ـــراحة املتالبـــا املتصـــلة بـــالنوت
االجتماعي باعتبار ا من أس منز اللجوءي ويُرجى موافاة اللجنة مبعلوما حديثة عن حالـة
ال جئني الفلستينيني ل األردن ،وال سـيما النسـاء ،وعـن اتتـوا املتصـذة لكفالـة متكينـهن
من ممارسة حقوقهن بالكامل ،وخبا ة ا(ب ل حرية التنقل والعمـلي ويُرجـى اإلفـادة عمـا نذا
لاوت الدولة التر تعتزا نلغاء سياسة عدا قبـول ال جـئني الفلسـتينيني الفـارين مـن الـ ات
ل ا مهورية العربية السورية ال اعتمد ا ل لاوون الثا /يناير  2013ومـا نذا لاوـت تنظـر
ل االوضـــماا نىل اتفاقيـــة عـــاا  1951املتعلقـــة مبرلـــز ال جـــئني وبروتولـــول عـــاا 1967
امللحب هباي
االحتكاا نىل القضاء
 - 5مت تقــدمي معلومــا عــن آليــا الشــكاو العديــدة املتــا للنســاء ضــحايا التمييــز أو
العنز الو ول نليها ،ومن بينها وحدة حقـو املـرأة التابعـة للمرلـز الـو ق (قـو اإلوسـان
ووحدة شكاو املرأة التابعـة للجنـة الو نيـة األردويـة لشـؤون املـرأة (الفقرتـان ( 3و) و )16
ومرلز العدل للمساعدة القاووويةي ويُرجـى موافـاة اللجنـة مبعلومـا تفصـيلية عـن واليـة لـل
من تلك اآلليا والتدابري املتصذة أو املزمع اماذ ـا لتـدارك أي تـداخل تمـل بينـهاي ويُرجـى
تـــوفري معلومـــا عـــن عـــدد الشـــكاو الــ تقـــدمت هبــا النســـاء نىل تلـــك اآلليـــا ووـــوت
االوتهالا املدعى وقوعها وعما أسـفر عنـ تلـك القضـاياي ويُرجـى لـذلك موافـاة اللجنـة
مبعلوما عن مح التوعيـة وغري ـا مـن تـدابري تشـجيع النسـاء ،مبـن فـيهن مجاعـا النسـاء
اررومة ،على التقدا بشكاو ل ا(اال ال يُدعى فيهـا التعـرم للتمييـز علـى أسـاس وـوت
ا ن أو النوت االجتماعي أو ل حالة اال تداا بعقبا تعوقهن عن االحتكـاا نىل القضـاءي
ويُرجى ذلر ما امذت الدولة التر من تدابري لكفالة عدا تعـرم النسـاء للتمييـز ل ارـالم
ا نائية واملدوية والدينية ولضمان توافر فرص فعلية ل حتكاا نىل القضاء واالستفادة مـن سـبل
االوتصا  ،ال سيما ل قضايا العنـز األسـري (الفقـرة )10ي ويُرجـى اإلفـادة عمـا نذا لاوـت
الدولة التر تنظر حاليا ل نرساء بروـام للمسـاعدة القاووويـة ترعـاه الدولـةي ويُرجـى تـوفري
معلوما تفصيلية عن التدابري املتصذة لكفالة اسـتق ل املرلـز الـو ق (قـو اإلوسـان متاشـيا
مــع املبــادت املتعلقــة مبرلــز املؤسســا الو نيــة لتعزيــز حقــو اإلوســان ومحايتــها (مبــادت
باري )ي ويُرجى أيضا موافاة اللجنة مبعلوما عـن واليـة املرلـز املـذلور فيمـا ـ حقـو
املرأة وعن موارده البشرية والتقنية واملاليةي
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اآللية الو نية للنهوم باملرأة
 - 6جــاء ل التقريــر أن اللجنــة الو نيــة األردويــة لشــؤون املــرأة أعــد اســتراتيجية و نيــة
للمرأة تشمل الفترة ( 2017-2013الفقـرة )17ي وعلمـت اللجنـة أيضـا مـن مصـادر بديلـة
للمعلوما ب و متت زيادة حضور اللجنة الو نية واالعتمادا املاليـة املصصصـة مـاي ويُرجـى
اإلفادة عما نذا ل اوـت اللجنـة املـذلورة قـد زُود  ،بو ـفها اآلليـة الو نيـة للنـهوم بـاملرأة،
مبا يكفي مـن مـوارد بشـرية وتقنيـة وماليـة للتنسـيب بـني السياسـا واآلليـا علـى الصـعيدين
املرلــزي وارلــي ،بتــر مــن بينــها فــتز مكاتــا فرعيــة ل مجيــع ارافظــا  ،قيقــا لتنفيــذ
االتفاقية ل مجيع أحناء الدولة التر بصورة لاملة وموحـدةي ويُرجـى أيضـا تـوفري معلومـا
عن حالة تنفيذ االستراتيجية الو نية للمرأة ل الوقت الرا ن وتوضـيز دور اللجنـة الو نيـة ل
تنفيذ تلك االستراتيجيةي ويُرجى اإلفادة عن وتـائ أيـة تقييمـا تكـون قـد أُجريـتي ويُرجـى
موافاة اللجنة مبعلوما تفصيلية عـن واليـة وحـدة توا ـل ومتكـني املـرأة الـ أُوشـئت ل عـاا
( 2013الفقرة  )19وبيان ما نذا لان قد مت نرساء وظاا للتعاون بـني ضـابتا ارتبـاط املـرأة
ل اآللية الو نية أا الي
التدابري اتا ة املؤقتة
 - 7ورد اإلشــارة نىل ا هــود املبذولــة ل ســيا تنفيــذ التــدابري اتا ـة املؤقتــة املتعلقــة
مبشــارلة املــرأة ل ا(يــاة السياســية ،مــن قبيــل األحكــاا الــواردة ل ــذا الصــدد ل قــاوون
االوتصابـــا الربملاويـــة ا ديـــد ( )2016وقـــاوون البلـــديا املـــنقز (( )2015الفقرتـــان 22
و )40ي ول ضوء امل حظا اتتامية السابقة الصادرة عـن اللجنـة (،CEDAW/C/JOR/CO/5
الفقرة  ،)22يُرجى تقدمي معلوما عن أي تدابري خا ة مؤقتة أخـر تكـون قـد اتُصـذ أو
يزمع اماذ ا لتسريع وترية مشارلة املرأة بصورة لاملـة علـى قـدا املسـاواة ل مجيـع ا ـاال
املشمولة باالتفاقية ،مبا ل ذلك جماال التعليم والعمالةي
القوالا النمتية
 - 8جــاء ل التقريــر أوـ ــري تشــجيع وســائل اإلعـ ا علــى رســم ــورة ن ابيــة للنســاء
والقضاء على القوالا النمتية التقليدية مـن خـ ل بـرام متصصصـةي وأُفيـد أيضـا بـ ن ختـة
عمــل ا(كومــة للفتــرة  2016-2013ــد نىل نبــراز ــورة متوازوــة لأســرة بشــكل عــاا
وللمرأة بشـكل خـاص (الفقرتـان  27و ) 28ي بيـد أوـ مل يـرد ذلـر أي تـدابري امـذ ا الدولـة
التر وفقا للمادة  5من االتفاقية لتغيري املواقز الذلورية الراسصة الـ تُكـرس دوويـة املـرأة
ل األســـرة وا تمـــع ،و ـــوال نىل يئـــة بيئـــة مؤاتيـــة تفضـــي نىل تغـــيري املواقـــز والعـــادا
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واملمارســا وتعــديل القــواوني التمييزيــة مبــا يعــزز قــدرة املــرأة علــى التمتــع حبقوقهــا اإلوســاوية
لافةي ويُرجى توفري معلوما عن السياسا واإلجراءا واتتط قيد النظـر وبيـان ا ـداول
الزمنية املوضوعة ل ذا الصددي
العنز ضد املرأة
 - 9جاء ل التقرير أن القاوون املعدل لقاوون العقوبا لسنة  2011شدد العقوبا علـى
جــرائم العنــز البــد وا نســي ،لجــرائم االغتصــاب و تــك العــرم واتتــز والتحــر
ا نسي (الفقرة ) 6ي ويُرجى موافـاة اللجنـة ببياوـا عـن حـاال العنـز ضـد املـرأة ،وخبا ـة
العنز األسـري وا نسـي املبلـن عنـها منـذ عـاا  ،2013مصـنفة حسـا وـوت ا ـن والسـن
وا نسية والع قة بني الضـحية وا ـا وشـاملة لعـدد اإلداوـا واألحكـاا الصـادرةي ويرجـى
اإلفادة ديدا عما نذا لان قد مت اماذ ختوا ملراجعة قاوون محاية األسـرة أو اعتمـاد قـاوون
دد يقضي على العنـز ضـد املـرأة عميـع أشـكال ول لـل األحـوال ،مبـا يشـمل االغتصـاب
الزوجي وما يُسمى عـرائم الشـر (الفقرتـان  7و )8ي ويُرجـى اإلفـادة عمـا يُزمـع القيـاا بـ
ملعا ة مس لة شيوت اللجوء نىل املصا(ة ل حالة العنز املـ ل ل سـيا قـاوون محايـة األسـرة
ول ظــل نوشــاء كمــة خا ــة بــالعنز األســري مبوجــا وظــاا مكاتــا اإل ـ والتوفيــب
األسـري ( ) 2013ممـا ككـن أن يفضـي نىل تعـرين النسـاء مـن جديـد لايـذاء (الفقرتــان 10
و )11ي ويُرجــى نيضــا مــا نذا لــان التوفيــب األســري ل قضــايا العنــز املـ ل يعــق نســقاط
العقوبة عن ا ناةي
 - 10ويفيد التقرير ب ن الدولة التر قبلـت ،عنـد مناقشـة تقرير ـا الـو ق الثـا ل ن ـار
آليــة االســتعرام الــدوري الشــامل مبجلــ حقــو اإلوســان ل  24تشــرين األول/ألتــوبر
 ،2013نلغاء املادة  308من قاوون العقوبا ال تسقط العقوبة عن املغتصا نن تـزو مـن
اغتصبها وأية تشريعا أخر متيز ضـد املـرأة (الفقـرة )9ي يُرجـى اإلفـادة عمـا امذتـ الدولـة
من نجراءا إللغاء املادة  308وما تبقى من وصـوص متييزيـة بصـورة لاملـة متاشـيا مـع املـادة
( 2ز) من االتفاقية مبا يكفل تتابب القاوون متاما مـع االتفاقيـةي ويُرجـى أيضـا اإلفـادة عمـا نذا
لاوــت الدولــة التــر بصــدد نلغــاء املــواد  97و  98و  340مــن القــاوون املــذلور لكفالــة
نخضات مرتكيب ما يسمى عرائم الشر للتحقيب بصـورة جـادة وعـدا اسـتفاد م مـن العـذر
املصفز حىت ونن لان الفعل وقع على شـص يتجـاوز عمـره  15عامـا (الفقـرة  )8ومـن
المتهم ومعاقبتهم تبعا لذلكي ويُرجى أيضا تقدمي معلومـا عـن عـدد اإلداوـا واألحكـاا
ال در منذ عاا  2013ضد مرتكيب ما يسمى عرائم الشر ي ومـا ـي االسـتراتيجيا
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ال ري نعداد ا (ماية النساء والفتيا من تلـك ا ـرائم بسـبل أخـر غـري ا(جـز بغـرم
ا(ماية ولت يل الضحايا ونعادة دجمهم ل ا تمع؟
 - 11ويُرجــى تقــدمي مزيــد مــن املعلومــا عــن التــدابري املتصــذة لكفالــة اســتفادة النســاء
والفتيا ضحايا العنـز ،مبـن فـيهن مجاعـا النسـاء اررومـة ،مـن سـبل االوتصـا وا(مايـة
الفعليةي ويُرجى أيضا تقدمي معلوما عن ما يقدا للضحايا ،ال سـيما ل املنـا ب الريفيـة ،مـن
مســاعدة قاووويــة و بيــة ووفســية وعــن ت يلــهن وعــن عــدد دور اإليــواء وســعتها وتوزيعهــا
ا غرال وظرو اإلقامة فيهاي وما ي التدابري الـ امـذ ملعا ـة املواقـز الثقافيـة الـ متنـع
النسـاء مــن اإلبـ ح عــن حـاال العنــزخل ومــا ــي اتتـوا املتصــذة مــع البياوــا املتعلقــة
بالعنز ضد النساء والفتيا ل الدولة التر باوتظاا؟
االزار بالبشر واستغ م م ل البغاء
 - 12يُرجى اإلفادة عما نذا لان قد مت اماذ تدابري ملواءمة تعريز االزـار بالبشـر الـوارد ل
قـــاوون منـــع االزـــار بالبشـــر ( )2009مـــع التعريـــز الـــوارد ل بروتولـــول منـــع االزـــار
باألشصاص ،وخبا ة النسـاء واأل فـال ،وقمعـ واملعاقبـة عليـ املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة
ملكافحة ا ركة املنظمة عرب الو نيةي ويرجى توفري بياوا حديثة مُصـنفة حسـا وـوت ا ـن
والسن وا نسية عن عـدد ضـحايا االزـار ل الدولـة التـر يُوضهـز فيهـا مـا نذا لـان ـؤالء
الضــحايا قــد ازــر هبــم الســتغ مم ل أعمــال الســصرة أو ل أغــرام جنســيةي ويُرجــى ديــدا
الفتيا السـوريا ال جئـا الـ يعملـن ل
توفري معلوما عن التدابري املتصذة فيما
جمــال اتدمـــة امل ليـــة والزراعـــةي ويُرجـــى أيضـــا ذلـــر عـــدد القضـــايا الــ مت التحقيـــب فيهـــا
واألشــصاص الــذين حولمــوا وأدينــوا و ــدر ضــد م أحكــاا مبوجــا القــاوون املــذلور ل
الفترة قيد النظري ويرجى نحا ة اللجنة علما باملوارد البشرية والتقنية واملالية املصصصـة للجنـة
الو نية ملنع االزار بالبشر بغرم تنفيذ القاوون املشار نلي آوفا واالستراتيجية الو نية ملكافحـة
االزار بالبشر وختة العمل امللحقـة هبـا (الفقرتـان  35و )36ي ويُرجـى تـوفري معلومـا عـن
مــد مــا يــوىل مــن ا تمــاا ماعــا النســاء اررومــة ،مثــل ال جئــا وعــام املنــازل
ـري اسـتغ من ل البغـاء والـ تفيـد معلومـا تلقتـها اللجنـة
واملُهاجرا والنسـاء الـ
ب ن يتعرضن باستمرار للقبن عليهن والسجن بـل وحـىت الترحيـل بشـكل تعسـفيي ويُرجـى
لذلك ذلر اإلجراءا املتصذة لتذليل العقبا ال تصتدا هبا الدولة التـر لـد التحقيـب
ل قضايا االزار بالبشر (الفقرة )39ي
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املشارلة ل ا(ياة السياسية والعامة
 - 13جــاء ل التقريــر أن ا فــام وســبة مشــارلة املــرأة ل ا(يــاة السياســية والعامــة علــى
مســتويا عــدة ،مبــا ل ذلــك مســتو ــنع القــرار ،ترجــع نىل الثقافــة الذلوريــة والقوالــا
النمتية السائدة ل الدولة التر حي ير الـبعن أن العمـل السياسـي حبكـم بيعتـ عمـل
ال يناسا املـرأة (الفقـرة ) 44ي ويُرجـى موافـاة اللجنـة مبعلومـا عـن التـدابري املتصـذة لتـذليل
تلك العقبا الـ تعـو النـهوم بـاملرأة باتبـات سـبل ،مـن بينـها توعيـة ا تمـع لكـل ب يـة
مشـــارلة املـــرأة ل ـــنع القـــرار وتعزيـــز قـــدرة املـــرأة وتشـــجيعها علـــى املشـــارلة ل ا(يـــاة
السياسية والعامةي ول ذا الصدد ،يُرجى تـوفري معلومـا عـن حالـة تنفيـذ اسـتراتيجية الفتـرة
 2017-2012لتعزيز املشـارلة السياسـية للنسـاء ل لافـة اميئـا املنتصبـة علـى املسـتويا
النيـــاا والبلـــدي والنقـــاا وعلـــى مســـتو غـــر التجـــارة والصـــناعة وعـــن النتـــائ ارـــرزة
(الفقرة )42ي ويُرجى أيضا اإلفادة عما نذا لان ري النظر ل اماذ ختـوا ملراجعـة قـاوون
االوتصاب ل النواب (عدد املقاعد املصصصة للنساء  15مقعـدا مـن  130مقعـدا) وقـاوون
البلـــديا (حصـــة النســـاء  25ل املائـــة) وقـــاوون ال مرلزيـــة وقـــاوون األحـــزاب السياســـية
(مل مص هبما أي حصة للنساء) حبيـ مصـ لتمثيـل النسـاء علـى الصـعيد الـو ق وعلـى
ــعيدي ارافظــا والبلــديا ول األحــزاب السياســية حصــة وســبتها  30ل املائــةي ويُرجــى
اإلفادة عما نذا لان يُعتـزا امـاذ تـدابري أخـر لرفـع وسـبة النسـاء ل فرعـي السـلتة التنفيـذي
والقضــائي ول الســلك الدبلوماســي (الفقرتــان  45و  )48بتــر  ،منــها بوج ـ خــاص امــاذ
تدابري خا ة مؤقتةي
ا نسية
 - 14يُرجى موافاة اللجنة مبعلوما عن أي تقدا ررز بش ن تعديل قـاوون ا نسـية لكفالـة
املســاواة بــني املــرأة والرجــل فيمــا يتعلــب با(صــول علــى ا نســية وتغيري ــا واالحتفــا هبــا
ولــتمكني النســاء األردويــا مــن وقــل جنســيتهن نىل أزواجهــن األجاوــا وأبنــائهن املولــودين
مؤالء األزوا األجاوـا (الفقـرة ) 50ي ويُرجـى لـذلك اإلفـادة عمـا امـذ مـن تـدابري لكفالـة
فعالية تنفيذ قـرار جملـ الـوزراء مبـنز أبنـاء األردويـا املتزوجـا مـن غـري أردوـيني امتيـازا
وتسهي ل جماال التعليم والصحة والعمـل والتملـك واالسـتثمار وا(صـول علـى رخـ
القيــادة (الفقــرة )51ي ويُرجــى أيضــا ذلــر أي ختــوا تكــون الدولــة التــر قــد امــذ ا
لسحا فظها على املادة  )2( 9من االتفاقيةي
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التعليم
 - 15يُرجى تقدمي معلومـا عـن التـدابري املتصـذة لزيـادة خفـن معـدل األميـة بـني اإلوـا
( 9.9ل املائة مقابل  3.5ل املائـة بـني الـذلور ل عـاا  )2012ولفالـة أن تتـا للتالبـا
فـرص املشـارلة ل األوشـتة اإلضـافية غــري املدرجـة ل املنـا واألوشـتة الرياضـية (الفقــرا
 28و  56و  ،)58ال سيما ل املنا ب الريفية ،وحذ الصور النمتية لكل من ا نسني مـن
املنا والكتا املدرسيةي ويُرجى أيضا موافاة اللجنة مبعلوما عن اتتوا املتصـذة لكفالـة
حصــول الشــابا املتزوجــا علــى التعلــيم املدرســي اإللزامــي وا ــا دو ــا عــائبي ويُرجــى
اإلفادة عما نذا لاوت الدولة التر تعتـزا وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيا وختـط عمـل و نيـة
د نىل التصل من القوالا النمتية التقليدية ونزالة ا(واجز اميكلية ال قد تـثق الفتيـا
عـــن االلتحـــا بالدراســـة ل امليـــادين غـــري التقليديـــة ل مـــرحل التعلـــيم الثـــاووي وا ـــامعي
(الفقــرة )57ي ويُرجــى بيــان اتتــوا املتصــذة بالتعــاون مــع القتــات اتــاص إلعــداد بروــام
للتوجي املهق تُراعى في الفوار بني ا نسني وينبق على احتياجا السو ي
العمالة
 - 16ت حــا اللجنــة أن وســبة مشــارلة املــرأة ل ســو العمــل منصفضــة بشــدة (13.2
الرجال) وأن وسبة متثيلها ل القتـات غـري النظـامي
ل املائة مقابل  60.43ل املائة فيما
بالغة االرتفات ( 27ل املائة) وأن التفاو ل معدل البتالة لبري ( 22.2ل املائة بـني النسـاء
و  10.6ل املائة بني الرجال) وأن فجوة األجـور بـني ا نسـني مـا زالـت قائمـة ل القتـاعني
العــاا واتــاص علــى حــد ســواء ( 12.3ل املائــة ل املتوســط لصــال الرجــل) وأو ـ ال يوجــد
أي و ل قاوون العمل يقضي باملساواة بني الرجـل واملـرأة ل األجـر عـن األعمـال املتسـاوية
القيمــة وأن التفرقــة بــني ا نســني أفقيــا ورأســيا ل ســو العمــل مــا زالــت مســتمرة (الفقــرا
)64-60ي ويُرجــى موافــاة اللجنــة مبعلومــا عــن أي ختــوا أخــر امــذ نضــافة نىل مــا
ورد بياو ل التقرير (الفقرا  )68-61ملعا ة تلك املسائل واإلفادة عـن أي تقييمـا لأثـر
تكون قد أُجريت لقياس التقدا اررزي فإن لان قد اضـتلع بتقييمـا مـن ـذا القبيـل يُرجـى
ذلر النتائ ي و بقا للمادة  72من قاوون العمل يتعني على املنش الـ تسـتصدا مـا ال يقـل
عن  20عاملة يئة مكان مناسا يكون ل عهدة مربية مؤ لة لرعاية أ فال العـام الـذين
تقل أعمـار م عـن أربـع سـنوا ي ويُرجـى تقـدمي معلومـا عـن ليفيـة ر ـد الدولـة التـر
حالة تنفيـذ تلـك التـدابريي ويُرجـى موافـاة اللجنـة مبعلومـا عـن أي تـدابري أخـر تكـون قـد
امذ ملد املرأة العاملـة خبـدما الـدعم ال زمـة ولتعزيـز مفهـوا املسـؤولية األسـرية املشـترلة
مبا يساعد على التوفيب بني ا(ياة املهنية وا(ياة األسرية (الفقرتان  69و )73ي ويُرجـى تـوفري
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معلوما عن التـدابري املتصـذة لكفالـة تغتيـة قـاوون العمـل ميـع قضـايا التحـر ا نسـي ل
مكان العمل (الفقرة )71ي
عام

املنازل املهاجرا

 - 17يُرجــى بيــان التــدابري املتصــذة ملكافحــة ظــرو العمــل املنتويــة علــى اســتغ ل للنســاء
والفتيــا الـ يعملــن ل جمــال اتدمــة امل ليــة ،مبــن فــيهن املهــاجرا (الفقــرة  ،)36وذلــك
حبمايتهن مـن اسـتغ ل أربـاب ا لعمـل مـن اقتصـاديا وجسـديا وضـمان حريتـهن ل تغـيري رب
العمل بدون استئذان الكفيل األ ليي وما ي اتتوا الـ امـذ ا مديريـة شـؤون العـاملني
ل املنـازل مــن غــري األردوــيني التابعــة لـوزارة العمــل (الفقــرة  )67لتنظــيم ولــاال االســتقداا
وتنفيذ األوظمة املتعلقـة بعمـال املنـازل؟ ويرجـى بيـان مـا نذا لـان ملديريـة شـؤون العـاملني ل
املنازل ومديرية التفتيش الص حيا واملوارد ال زمة لكفالة تنفيذ التدابري القاووويـة الـ تتصـذ
نثـــر الزيـــارا التفقديـــة ألمـــالن العمـــل أو النظـــر ل الشـــكاو املقدمـــة ممـــا تنفيـــذا فعـــاال
(الفقرة )70ي ويُرجى توفري معلوما عن اتتوا ارددة ال امذ ا الدولة التـر لكفالـة
أن تكون عام املنازل املهاجرا على بينة مـن حقـوقهن وأن تتـوافر مـن فـرص االسـتفادة
من املسـاعدة القاووويـة وا(مايـة ،مبـا ل ذلـك اللجـوء نىل دور اإليـواء وسـبل الـتظلم القاووويـة
أماا ارالم ا نائية واملدويةي ويُ رجى أيضـا اإلفـادة عمـا نذا لـان ـري النظـر ل امـاذ تـدابري
للتصديب على االتفاقية الدولية (ماية حقو مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـر م واتفاقيـة
منظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمال امل ليني( 2011 ،رقم )189ي
الصحة
 - 18يُرجى موافاة اللجنـة مبعلومـا عـن اتتـوا املتصـذة لتـدارك أي تفاوتـا ل تـوفري
ـحية جيـدة النوعيـة ،ومـن بينـها خـدما
اتدما الصحية للمـرأة ولفالـة تـوفري خـدما
الصحة ا نسية واإلجنابية مبا يشمل بوج خاص نتاحة وسـائل منـع ا(مـل ا(ديثـة والعاجلـة،
أللرب قتات ممكن من النساء ل الدولـة التـر ي ويُرجـى اإلفـادة عمـا تتصـذه الدولـة التـر
مــن ختــوا لتعــديل تشــريعا ا املتعلقــة باإلجهــام حبي ـ تُضــمنها أســبابا أخــر إلباحــة
اإلجهام قاوووا نضافة نىل األسباب املتمثلة ل تعرم حيـاة األا للصتـر ،وخبا ـة ل حـاال
تشوه ا نني وحاال ا(مل النات عن سفا ارارا واالغتصابي ويُرجى اإلفادة عمـا يتصـذ
من ختوا لكفالة توافر خدما اإلجهام امل مون والرعايـة بعـد اإلجهـام للنسـاء ضـحايا
العنز ا نسيي ويُرجى تقدمي عدد تقديري لعمليا اإلجهام غري امل مون الـ زـر سـنويا
ل الدولة التـر (الفقـرة ) 89ي ويُرجـى اإلفـادة عـن عـدد النسـاء الـ احتُجـزن و ـدر
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ضد ن أحكاا بسبا نقدامهن على اإلجهـام ل الدولـة التـر ل غضـون الفتـرة املشـمولة
بالتقرير على أن يشمل ذلك معلوما عن مدد االحتجـازي ويُرجـى اإلفـادة عمـا نذا لـان قـد
مت تضمني املنا الدراسية العادية ،ال سيما منا املرحلة الثاووية مواد تعليمية بش ن الصـحة
ا نسية واإلجنابيـ ة وا(قـو املتصـلة هبـا تتناسـا مـع املرحلـة العمريـة وتشـمل معلومـا عـن
أ ــاط الســلوك اتتــرية وعــن فــريوس وق ـ املناعــة البشــرية/مت زمة وق ـ املناعــة املكتســا
(اإليدز)ي
املرأة الريفية
 - 19جاء ل التقرير أن وسبة الفقر بني اإلوا ل الريز أعلى منها ل ا(ضـر بسـبا لـرب
حجـم األســرة الريفيــة وعــدا نمكاويـة ا(صــول علــى فــرص عمـل ل الســو ارليــة و دوديــة
اتدما االجتماعية واألساسية وارتفات وسا األمية بني ربا األسر مقاروـة ب ربـاب األسـر
(الفقــرة )103ي يُرجــى اإلفــادة عمــا نذا لــان قــد مت تقيــيم الــدورا التدريبيــة ومشــاريع بنــاء
القدرا العديدة الوارد بيا ا ل التقرير واملوجهة للنساء الريفيا  ،مبن فيهن النسـاء الريفيـا
ربا األسر (الفقرا  )104-99ونن لان قد مت ذلك يُرجى بيان النتـائ ي ويُرجـى لـذلك
توفري معلوما عن التدابري املتصذة لكفالة استفادة املرأة الريفيـة مـن األوشـتة املضـتلع هبـا ل
جمال الصح ة والتعليم واألوشتة املـدرة للـدخل ويُرجـى أيضـا نحا ـة اللجنـة علمـا بـاتتوا
املتصـــذة للتصـــدي للممارســـا التمييزيـــة الـ ـ متنـــع املـــرأة مـــن وراثـــة أو حيـــازة األراضـــي
وأي ممتلكا أخر (الفقرة )100ي
املرأة ذا

اإلعاقة

 - 20جاء ل التقرير أن العمل جار بش ن تعديل قاوون محايـة األشـصاص ذوي اإلعاقـة مـن
العنز والنساء ذوا اإلعاقـة مـن التعقـيم القسـري (الفقـرة )87ي يُرجـى بيـان اإل ـار الـزمق
لــذلك التعــديل واإلفــادة عــن املــوارد املصصصــة لتنفيــذه علــى حنــو فعــالي ويُرجــى أيضــا بيــان
اتتــوا املتصــذة لكفالــة تعمــيم مراعــاة حقــو النســاء ذوا اإلعاقــة ل االســتراتيجيا
وختــط العمــل الو نيــة املوضــوعة مــن أجــل املــرأة وتقــدمي مــا يكفــي مــن خــدما الــدعم
االجتماعي والصحي لأسر ال تضم فتيا ووساء ذوا نعاقةي
الزوا والع قا

األسرية

 - 21يُرجى تقدمي معلوما عن التدابري املتصذة أو املعتزا اماذ ا إللغـاء األحكـاا التمييزيـة
الواردة ل قاوون األحوال الشصصية بالدولة التر هبد الثق عـن تعـدد الزوجـا وحظـره
10/11

16-13286

CEDAW/C/JOR/Q/6

ل القاوون واملمارسـة (الفقـرة  ) 113ونلغـاء االسـتثناءا الـ زيـز قاوووـا ل بعـن الظـرو
الزوا دون سن الثامنة عشرة مما يدفع الفتيا نىل ترك الدراسة (الفقـرة  )109ونلغـاء شـرط
وجود ول أمر لتزوي املرأة بصر النظر عن رضـا ا والقيـود علـى حـب املـرأة ل العمـل ول
الت ـ ومكافحــة التمييــز املســتمر ل جمــال اإلر ول تتلــز التوائــز الدينيــة ضــد املــرأة
والفتاة سواء اإلبنة أو األرملة ،ل ن ار قـاوون األحـوال املدويـة (الفقـرة )114ي ويُرجـى أيضـا
اإلفادة عما نذا لاوت الدولة التر تود النظر ل نمكاويـة اسـتحدا وظـاا اختيـاري للـزوا
والتـ املــدويني يتــا للجميــعي ويُرجــى بيــان التقــدا ارــرز ــوب ســحا الدولــة التــر
فظها على املادة  ) ( )1( 16و (د) و (ز) من االتفاقيةي
ا لربوتولول االختياري ل تفاقية
 - 22جاء ل تقريـر الفريـب العامـل املعـق باالسـتعرام الـدوري الشـامل أن الدولـة التـر
مل تؤيـــــد التو ـــــية بالتصـــــديب علـــــى الربوتولـــــول االختيـــــاري ل تفاقيـــــة (،A/HRC/25/9
الفقرة )8-120ي يُرجى تفسري سبا نحجـاا الدولـة التـر عـن االوضـماا نىل الربوتولـول
االختياريي ويُرجى أيضا اإلفادة عما نذا لان قد أُحـرز أي تقـدا ل ـذا االزـاه منـذ الـدورة
الثاوية ل ستعرام الدوري الشامل ل عاا 2013ي
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