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المقدمــــة

خاصة في الدول اناإلنسكثر الحديث في اآلونة األخیرة عن حقوق 

النامیة، ومنھا الدول العربیة وكانت كافة الشرائع السماوية قد نصت على 

نالنظر عبھذه الحقوق منذ والدته بغض اإلنسانھذا الموضوع. حیث يتمیز 

الختالفذكرا كان أو أنثى وتختلف ھذه القوانین والتشريعات تبعا جنسه

لمجتمعات ضمن الحقبة الواحدة العصور واألزمنة والحضارات المتتالیة وا

بحیث ظھرت من خالل ھذه التفاوتات بعض مالمح التمییز االجتماعي 
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حقوق اإلنسان وانتھاك تحت تسمیات مختلفة مثل انتھاك توالذي جاء

حقوق المرأة ، و حقوق الطفل. وھكذا....

مما دعم ورسخ بعض مالمح التمییز كذلك العادات والتقالید والثقافات 

جیل، ونظرا لتفاقم ھذه الظاھرة المتمثلة بعدم إلىروثة من جیل المو

على مستوى العالم اإلنسانالمساواة والتمییز االجتماعي وانتھاك حقوق 

أشكالكافة بإزالةوالمطالبة وحقوق المرأة والطفلاإلنسانحقوق إقرارتم 

التمییز وترسیخ الحقوق المتساوية للنساء والرجال وذلك من خالل 

إعالناتالمؤتمرات التي عقدتھا ھیئات األمم المتحدة وما صدر عنھا في 

باإلعالنوبرامج تدعو الحكومات لاللتزام بتعزيز ھذه الحقوق وحمايتھا بدءا 

ما يذكر بأن األردن قد انضم التفاقیة القضاء م، واإلنسانالعالمي لحقوق 

م ثم صادق 1980ووقع علیھا عام أةالتمییز ضد المرإشكالعلى جمیع 

من قبل مجلس إقرارھام مع بعض التحفظات وحالیا تم 1992علیھا عام 

م وتم نشرھا بالجريدة الرسمیة. ومن جھة أخرى 2007الوزراء ھذا العام 

فقد أكد الدستور األردني على مبدأ المساواة بین األردنیین جمیعا، وعدم 

یثاق الوطني الذي التمییز بینھم في تولي المناصب العامة، وقد دعم الم

صدر في مطلع التسعینات ما جاء به الدستور األردني من حیث تحقیق 

المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات بین النساء والرجال 

األردنیین دون تمییز.

وعلى ضوء ما حققته المرأة األردنیة من قفزة نوعیة وكمیة في مجال 

االت الحیاة وما رافق ذلك من توعیة وتثقیف العلوم والتطور في مختلف مج

ت لكفاءة والتأھیل لدى النساء اتیحوتدريب ساھم جمیعھا في زيادة فرص ا

على كل ما يھمھا بالمجتمع ومن بینھا القوانین اإلطالعللمرأة فرص 

والتشريعات األردنیة حیث وجدت بعض النصوص المجحفة بحق المرأة، لذا 

لمسايرة ديث وتطوير وتعديل القوانین والتشريعات جاءت مناداة النساء لتح

لتتناسب مع الحیاة المعاصرة األدوارالتطور وتغییر وإحداثالمستجدات 
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المشكلة ال تكمن في التحديث والتطوير والتعديل أنومن الجدير بالذكر 

التي يبرز من خاللھا ةتتجاوزه لمسألة تطبیق النصوص القانونیوإنمافقط. 

المساواة فیما يتعلق بالمرأة لذا نشطت الحركات النسائیة ثغرات عدم

النسائیة التي تسعى تواالتحادابتأسیس الجمعیات واللجان والمنظمات 

لتمكین المرأة بالمجال القانوني للنیل من حقوقھن وتحقیق ما يطمحن 

كان ھناك رغبة صادقة وإذامن الحرية والعدل والمساواة مع الرجل، إلیه

لحقوق والواجبات بالمرأة فالبد من تمكینھا قانونیا لمعرفة ابالنھوض

یل دورھا في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعیة المناطة بھا وتفع

والتي على الدولة تبنیھا المؤسسیةوالسیاسیة من خالل وضع اآللیات 

ضمن األجھزة الرسمیة وغیر الرسمیة في القطاعین الخاص والعام، كما 

حكومة أن تضع نصب عینیھا مبدأ النوع االجتماعي عند طرح على ال

سیاستھا بھدف تمكین المرأة وتعزيز مكانتھا وتحقیق المساواة بینھا وبین 

الرجل في مختلف المجاالت وتخطي أية معیقات تحول دون ذلك مع العمل 

التمییز ضد المرأة. فرغبة من الحكومة أشكالالجاد للقضاء على جمیع 

لمرأة بالمجال القانوني قامت بعض الوزارات بعقد المؤتمرات بتمكین ا

م 2004كالمؤتمر الذي عقدته وزارة العدل بعنوان " المرأة والقانون " عام 

العبدهللا حیث أكدت جاللتھا على أھمیة تمكین نیابرعاية جاللة الملكة را

أعداد المرأة قانونیا لمعرفة مالھا من حقوق وما علیھا من واجبات وذلك ب

إضافةوالبرامج الالزمة. ورشات العملوعقدالبرامج القانونیة الالزمة لذلك. 

لما تقوم به بعض الوزارات كوزارة العمل، ووزارة التنمیة االجتماعیة، ووزارة 

التخطیط وغیرھا من الوزارات من برامج وورشات عمل قانونیة سیتم 

رسمي، أما على الصعید التطرق لھا في ھذا التقرير، ھذا على الصعید ال

الوطني يوجد عدد من المؤسسات األھلیة المتعلقة بالمرأة المحلي و

م برئاسة سمو 1992كاللجنة الوطنیة لشؤون المرأة التي شكلت عام 

وضع البرامج الوطنیة وأولويتھا، فمن أبرز مھامھا األمیرة بسمة بنت طالل

نیة كما تم تأسیس المجلس للنھوض بالمرأة األردنیة وبرامج التوعیة القانو

العبدهللا ام برئاسة جاللة الملكة رانی2003الوطني لشؤون األسرة عام 
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بالعنف األسري حیث يعني المجلس بقضايا األسرة وبالذات بما يتعلق 

يقوم بأعداد البرامج وعقد ورشات العمل الخاصة بذلك، والعنف ضد المرأة و

التقرير كاالتحاد النسائي و إلیھالبعض المؤسسات التي سیشیر إضافة

، والملتقى اإلنسان، ومیزان لحقوق اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 

لحقوق المرأة وغیرھا من المؤسسات ويشار في ھذا السیاق اإلنساني

ألھمیة الدور الذي تلعبه بعض المنظمات الدولیة لتمكین المرأة بالمجال 

).Unifemالقانوني في األردن كمنظمة الیونیفم (

أھمیة الدراسة

يالحظ مما سبق بأن ما وضع من البرامج والمشاريع الخاصة بتمكین المرأة 

بالمجال القانوني، وما تم تنفیذه عن طريق عقد المؤتمرات وورشات العمل 

التدريبیة والقانونیة في األردن قد حققت نقلة نوعیة خالل العقد الماضي 

افتھا القانونیة ومعرفتھا الحقوقیة مما ثقفازدادتللنھوض بالمرأة األردنیة 

رفع منيؤكد ذلك على أھمیة ھذه البرامج والمشاريع القانونیة لما تحققه 

لمستوى الثقافة القانونیة لدى المرأة.

أھداف الدراسة

الھدف الرئیسي للدراسة

يتمثل الھدف الرئیسي في دعم ورفع كفاءة البرامج والمشاريع 

لمرأة في شتى المجاالت محل اھتمام المنظمة.تمكین االمستھدفة 

األھداف الفرعیة للمشروع

المجال محل ھذاالتعرف على البرامج والمشروعات التي نفذت في)1

البحث واألھداف التي حققتھا تلك البرامج، واألھداف التي فشلت في 

تحقیقھا بما يساعد على تفادي أوجه القصور السابقة واالفادة من 

لناجحة.التجارب ا
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التعرف على البرامج قید التنفیذ بما يمنع التكرار سواء للبرنامج بزمته أو )2

للمراحل التي نفذت منه.

تحديد المشكالت التي تواجھھا البرامج لتیسیر العمل على تفاديھا أو )3

ايجاد حلول لھا عند صیاغة البرامج الجديدة.

وتبادل الخبرة تحديد المجاالت التي يمكن تفصیل التنسیق والتعاون )4

فیما بین الدول األعضاء في مراحل اعداد وتنفیذ المشروع.

تحديد البرامج التي يمكن أن تبناھا المنظمة للنھوض بالمرأة في )5

المجال محل المسح سواء على المكستوى العربي كلیا أو جزئیا أو 

على مستوى دولة بعینھا في شكل مشروعات رائدة يمكن اعادة 

بیة أخرى.تنفیذھا بدول عر

إلطار النظريا

ورد باالتفاقیات والمواثیق الدولیة بأن من حـق كـل إنسـان التمتـع بكـل مـا 

أرسته الشرائع السماوية وما سعت إلیـه مـن احتـرام وأعمـال تقـوم علـى 

الحرية والعدل والمساواة والكرامة لبني البشر كحقوق طبیعیة بشخص كل 

و اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو إنسان دون تمییـز بسـبب العنصـر أ

الرأي السیاسي أو األصل الوطني أو االجتماعي، وبالرغم مما نصـت علیـة 

المواثیق واالتفاقیـات الدولیـة ومـا نضـمته التشـريعات الوطنیـة مـن أحكـام 

ومبادئ لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسـیة، وبـالرغم ممـا تضـمنته 
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دولیة لحقوق اإلنسان علـى المسـتوى الـدولي ومـا االتفاقیات والمواثیق ال

نصت علیه الدسـاتیر والتشـريعات المحلیـة والتـي تبنتھـا مختلـف التیـارات 

واالتجاھات الفكرية في مختلف المجاالت، وبالرغم من الجھود الحثیثة التي 

ــة،  ــة والجماعی ــذلت حتــى اآلن لمواجھــة انتھاكــات حقــوق المــرأة الفردي ب

واالقتصادية واالجتماعیة، فان ھذه االنتھاكات مسـتمرة السیاسیة والدينیة

في مختلف المجتمعات في جمیع أنحاء العالم، وبمـا أن الحمايـة القانونیـة 

تشـكل أحـدى أھـم وسـائل حمايــة الحقـوق ومجابھـة االنتھاكـات وحمايــة 

أنصـاف الضــحايا ورفــع الظلــم عــنھم وتطبیــق العقوبــات الرادعــة واإلجــراءات 

احترام حقوق اإلنسان وحرياته وألن مسؤولیة تمكین األفراد الفعالة لضمان

والجماعات التمتع بھذه الحقوق وضمان أعمالھا واحترامھا وتوطیـدھا فعلیـا 

فھي تقع أساسا على عاتق الحكومات والسلطات المختلفـة وتحتـاج إلـى 

تظافر الجھود في مختلف األطراف، لذا رأت المنظمات النسائیة ومؤسسات 

ع المدني أن من واجبھا القیام بتقديم البرامج والمشـاريع وخـدمات المجتم

ذات طابع قانوني متخصص مستفیدين من ذوي الخبرات العلمیة فـي إطـار 

مجتمع مدني ديمقراطي قائم على مبدأ سیادة القانون واسـتقالل القضـاء 

واحترام وحماية حقوق اإلنسان، ومن أجل توطید التضامن والتبادل العربـي 

لدولي في ھذا المجال ومن أجل تعزيز دور مؤسسات المجتمـع المـدني وا

بنشر الثقافة القانونیة والمعرفة وتعزيز سیادة القـانون وتسـھیل اسـتخدام 

تنظـیم البـد مـن الوسائل القانونیة والمسـاھمة فـي تحـديث التشـريعات و

دورات تدريبیــة عالیــة المســتوى وعقــد ورشــات عمــل ومــؤتمرات للتمكــین 

ني للمرأة .القانو

الخطوات االجرائیة المتبعة لھذه الدراسة

األھداف

تستھدف الدراسة البرامج والمشاريع واالنشطة الموجھة للنھوض بالمرأة 

بالمجال القانوني كما انھا تغطي القطاعین الحكومي وغیر الحكومي اما 
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سنة وقد 18الفئة المستھدفة من ھذه الدراسة فھي المرأة فوق سن 

اق الجغرافي للمدن والريف والقرى.لدراسة النطشملت ا

رصد ھـذا التقريـر أھـم البـرامج والمشـاريع التـي قامـت بتنفیـذھا بعـض يو

مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائیة متبعـین بـذلك المجـاالت 

-التي قامت بتحديدھا منظمة المرة العربیة وھي:

األحوال الشخصیة / قانون األسرة.1

لمرأةالعنف ضد ا.2

العمل والضمان االجتماعي.3

اإلعالم.4

اتفاقیة  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.5

المالحق..6

توزيع االستمارات..7

مما يشار الیه انه قد تم توزيع االستبیان على جمیع المنظمات 

والمؤسسات الغیر الحكومیة العاملة في مجال حقوق المرأة وعلى 

حیث تم تحلیل عینة من ھذه االستمارات وتم الوزارات والمنظمات الدولیة

درجھا في ھذه الدراسة ونذكر أھم ھذه الدراسات والمنظمات الدولیة 

–وزارة العدل –وزارة التنمیة االجتماعیة –) الیونیسف UNDBكالیونیم ( 

المجلس الوطني لشؤون –المركز الوطني لحقوق االنسان - وزارة العمل

الملتقى –تجمع لجان المرأة –نیة لشؤون المرأة اللجنة الوط–االسرة 

مجموعة میزان لحقوق –جمعیة النساء العربیات –االنساني للمراة 

اتحاد المرأة –االتحاد النسائي –المعھد التناظمني مع النساء –االنسان 

جمعیة العنف –الشبكة العربیة للنساء القانونیات –الشبكة االقلیمیة –

نادي صاحبات االعمال –المركز العربي –سسة نھر األردن مؤ–األسري 

مركز - مجمع الملكي زين الشرف–ملتقى سیدات االعمال -والمھن

–جمعیة الشابات المسیحیات –مؤسسة نور الحسین –االعالمیات 

الصندوق األردني الھاشمي.
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لة والجدير بالذكر في ھذا السیاق تسلیط الضوء على الذي تقوم به جال

بتمكین المرأة بالمجاالت المذكورة سابقا، فعلى 

سبیل المثال ال الحصر رعت جاللتھا الحملة العالمیة لمناھضة العنف ضد 

المرأة التي نظمتھا منظمة العفو الدولیة بالتعاون مع المجلس الوطني 

جاللتھا والتي استمرت لمدة سنتین. كما رعت2004لشؤون األسرة عام 

ومما يذكر بأن جاللة الملكة رانیا تترأس 2006القمة العالمیة لألسرة عام 

المجلس الوطني لشؤون األسرة.

ومن جانب آخر فان لصاحبة السمو الملكي األمیرة بسمة المعظمة دورا 

بارزا بإنجاح البرامج والمشاريع التي تنفذ لتمكین المرأة وخاصة ما تقوم 

وطنیة لشؤون المرة برئاسة سموھا.بإعداده اللجنة ال

خالصة القول بأن الدعم الذي تتمتع به بعض المؤسسات المحلیة سواء 

من جاللة الملك عبدهللا الثاني وجاللة الملكة رانیا المعظمین أو سمو 

األمیرة بسمه المعظمة يساھم في إنجاح ھذه البرامج والمشاريع.

ین األسرةحور األحوال الشخصیة / قوانأوال: م

جاء الشرع اإلسالمي بنھج جديد وتشريع منظم لكي ينظم الحیاة األسرية 

التي تعتبر حجر األساس في مجتمعاتنا، فالحیاة األسرية تبدأ بالزواج بذلك 

النظام اإللھـي والربـاط المقـدس الـذي شـرعه هللا لسـعادة األفـراد وحفـظ 

ي نبیـل يكفـل توالـد اإلنسان وصیانة األسرة والمجتمعات وھـو ربـاط إنسـان

األحوال الشخصیة قانونالذرية وتكاثرھا وحفظ النوع البشري، وقد تم وضع

لینظم العالقة األسرية والعالقة الزوجیة وھـو قـانون وضـعي يسـتمد بعـض 

أحكامه من الشريعة اإلسالمیة وھو قابل للتحديث والتطوير والتعديل.
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واألبنـاء فمـا أحـوج المـرأة وعلى وجه الخصوص ينظم العالقة بین الـزوجین 

للتعرف على حقوقھا وواجباتھا باألسرة والمجتمع وما أحوج الرجـل للتعـرف 

نحو زوجته وأبنائه وأسرته بشكل عـام. فبانعقـاد الـزواج تصـبح هبمسؤولیات

لشـعور لـديھما بالواجبـات امسؤولیات األسرة على عاتق الزوجین ويتوحـد 

بالحقوق والواجبات نحو الطرف اآلخر لذا نحو أبنائھم  ويلزم كل من الزوجین 

يھدف قانون األحوال الشخصیة بتنظیم العالقة األسـرية بـین أفـراد األسـرة 

الزوجیة بین الزوجین وبالرغم من ذلـك ال يخـل القـانون مـن بعـض عالقةوال

القضايا التي تثیر جدال واسعا بین المعنیین والمختصیین في الدول العربیـة 

سن الزواج ، فقد اختلفت اآلراء بالـدول العربیـة بـین دولـة أھمھا قضیة رفع 

وأخرى على رفع سن الزواج اال أن معظمھا ال يعتمـد سـن الثامنـة عشـرة 

سنا للزواج مما جعل كثیر من األصوات تنادي برفع سن الزواج الـى الثامنـة 

لميعشرة لكال الجنسین لكي يتسنى لكال الخاطبین تكملة تحصیلھم الع

خاطبان قد تجـاوزا سـن الطفولـة المتعـارف علیـه دولیـا وھـو سـن ويكون ال

الثامنة عشرة، لذا تم تعديل سن الزواج بقانون األحوال الشخصیة المؤقـت 

بحیث تم رفعه الى الثامنة عشرة اال بحـاالت اسـتثنائیة. حیـث 2001لعام 

هالمشرع األردني باال يحكم االغالق علـى الـنص القـانوني وانمـا تركـىير

توحا أمام الحاالت االستثنائیة التي دون الثامنة عشرة. وكانت اسـتجابة مف

المشرع األردني لرفع سن الزواج ناتجة عن تنظیم حمالت توعوية وتثقیفیة 

وناتجــة عــن الضــغوطات التــي قامــت بھــا المنظمــات غیــر الحكومیــة علــى 

ي السلطة التشريعیة للقیام بتعديل القـانون كمـا ارتفعـت أصـوات كثیـرة فـ

األردن لتناقش موضوع تعدد الزوجات من مؤيد ومعارض لھذا الموضـوع فقـد 

اعتمــد الكثیــر مــن المھتمــین والمتخصصــین علــى األصــول الشــرعیة لھــذا 

الموضوع حیـث يـرى الـبعض بـأن األصـل بالشـريعة االسـالمیة ھـو الزوجـة 

واحدة واالسـتثناء ھـو التعـدد، والـبعض اآلخـر يـرى أن التعـدد ھـو األصـل ال

الستثناء ھو زوجة واحدة مما يدل على اننا بحاجة لدراسة معمقة لفھـم وا

الرجوع لھذه النصـوص نجـد فبقرانیة وتفسیرھا تفسیرا صحیحا، النصوص ال

أنھا واضحة ال تحتاج الى التأويل أو التفسیر فالمعیار األساسي للتعدد ھـو 
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ــین الزوجــات (( و ــن يتحقــق ب ــین النســاء وھــذا ل ــن العــدل والمســاواة ب ل

تستطیعوا أن تعدلوا بین النساء ولو حرصتم )) فموضـوع تعـدد الزوجـات قـد 

قوانین األحـوال الشخصـیة بمعالجـة ھـذا تأثار جدال في األردن فقد اختلف

الموضوع فمنھا من أباح التعدد على مصراعیه دون ضـوابط معتبـرين التعـدد 

ن األصـل ھـو ھو األصل وھو مباح واالستثناء زوجة واحـدة، والـبعض اعتبـر أ

نزوجة واحـدة والتعـدد ھـو االسـتثناء، وال يجـوز االسـتثناء اال للضـرورة اال أ

على وضع ضوابط 2001المشرع األردني قد اعتمد في تعديله للقانون عام 

شرعیة على تعدد الزوجات لكنه أغفل بعض الشروط أو الضوابط بالرغم من 

تجـا عـن الضـغوطات التـي أھمیتھا كالعدل والمساواة وكان ھـذا التعـديل نا

قامت بھا المنظمات النسائیة على السلطة التشريعیة عن طريق مناقشة 

ھذا الموضوع بورشات العمل والجلسـات المتخصصـة، كمـا تمـت مناقشـة 

موضوع الخلع الذي بعتبر األكثـر جـدال ونقاشـا فـي األردن فـالبعض يرفضـه 

تندين بذلك لبعض جملة وتفصیال والبعض اآلخر يرى بأن أصوله شرعیة مس

اآليات واألحاديث وبناء علیه فقـد اسـتند المشـرع األردنـي علـى الشـريعة 

، 2001االسالمیة عند اقراره لموضوع الخلع بقانون األحوال الشخصیة لعـام 

2001ومن أھم المواضیع التي تم تعديلھا بقـانون األحـول الشخصـیة لعـام 

لیصبح بمـا يعـادل نفقـة موضوع زيادة قیمة التعويض عن الطالق التعسفي

ثالث سنوات بدال من نقفة سنة واحدة، وقد لوحظ بأن المشرع األردني قد 

عالج موضوع الطالق التعسفي بعد وقوعه فأعطى المرأة الحـق بالمطالبـة 

بما يعادل نفقة ثالث سنوات ولیس قبل وقوعه وكان علیه أن يضع الضـوابط 

ــائي  ــل وقوعــه كــاجراء وق لتحفیــف نســبة الطــالق للطــالق التعســفي قب

التعسفي كأن ال يقع الطالق اال ألسباب مشروعة. كذلك تم تعديل موضوع 

حیث يعتبـر موضـوع عمـل المـرأة مـن أھـم 2001نفقة الزوجة العاملة عام 

شـرعیا سالقضايا التي كانت تثیر جدال فالبعض يـرى بـأن عمـل المـرأة لـی

ھـا فاألصـل األباحـة علما بـأن الشـريعة االسـالمیة قـد ضـمنت للمـرأة عمل

السعي نالشرعیة بالنسبة لعمل المرأة حیث أمر هللا تعالى جمیع المؤمنی

في مناكب األرض والسعي وراء الرزق دون أن يخص بذلك جنسا دون اآلخر 
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فالعمل حق للرجـل والمـرأة علـى حـد سـوء غیـر أن بعـض قـوانین األحـول 

ة والمشرع األردنـي الشخصیة بالدول العربیة وضعت قیودا على عمل المرأ

رط موافقـة الـزوج سـواء صـراحة أو تاشترط بأن يكون العمل مشـروعا و اشـ

حیاتنـا العصـرية فـالمرأة التـي عضمنا. علما بأن ھـذا الـنص ال يتماشـى مـ

تحمل شھادة جامعیة وذات مركز مھني ودخلھا الشرعي مبلغـا كبیـرا مـن 

ھا للنفقة من الـزوج المال ال تضحي بكل ھذه االمتیازات مقابل عدم خسارت

لذا نجد أن الھدف من ھذا النص ھو ابقاء الھیمنة والسـیطرة علـى المـرأة، 

ومــع ذلــك يعتبــر ھــذا التعــديل انجــازا مــن االنجــازات التــي حصــلت علیھــا 

المنظمات النسائیة عند مناقشتھا لقـانون األحـوال الشخصـیة أثنـاء انعقـاد 

ورشات العمل.

النسائیة ومؤسسات المجتمع المدني قد يالحظ مما سبق بأن المنظمات 

حققت الكثیر من االنجازات نتیجة لعقد ورشات العمل واعداد البرامج االزمة 

فیما يتعلق بقوانین األحوال الشخصیة وقوانین األسرة وسنذكر بايجاز أھم 

ما قامت به بعض المؤسسات من برامج تتعلق بقوانین األحوال الشخصیة 

- وقوانین األسرة:

المجلس الوطني لشؤون األسرة- 1

برعاية جاللة الملكة رانیا العبدهللا وقد أنجز 2003أسس المجلس عام 

المجلس عدة برامج وورشات عمل تتعلق بموضوع قانون األحوال الشخصیة 

وقوانین األسرة أھمھا:

ايجاد مكاتب أسرية لحل النزاع األسري قبل اللجوء للمحاكم وذلك حفاظا أ.

األسرة وترابطھا فقد تم وضع نظام خاص بالمكاتب األسرية على تماسك

يدرس حالیا من قبل الجھات الرسمیة بعد أن تمت مناقشته من قبل 

الخبراء القانونیین والمتخصصین في ورشات العمل والجلسات 

المتخصصة.
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لیل الزواج : قام المجلس الوطني لشؤون األسرة باعداد دلیال للزواج دب. 

ا الدلیل أثناء انعقاد ورشة عمل عقدت لمناقشته.تم اطالق ھذ

وضع مشروع نظام للصحة االنجابیة.ج. 

تقرير األمم واعداد 2013–2004وضع الخطة الوطنیة األردنیة للطفولة د. 

المتحدة لوضع األطفال في األردن.

المركز الوطني لحقوق االنسان- 2

ل الخاصة بقانون األحوال يقوم المركز باعداد البرامج وعقد ورشات العم)1

الشخصیة حضرھا عددا من المتخصصین والباحثین القانونیین وذلك 

لحصر الثغرات الموجودة في القانون والعمل على تعديلھا.

يقوم المركز الوطني لحقوق االنسان بعقد ورشة لمناقشة نظام )2

المكاتب األسرية الذي تم اعداده لحل النزاعات األسرية قبل اللجوء 

محكمة.لل

اتحاد المرأة األردنیة .. قام اتحاد المرأة اآلردنیة بانشاء عدة برامج تتعلق )3

-بقانون األحوال الشخصیة وقوانین األسرة أھمھا:

 .توفیر مكان امن للطفل للتواصل مع ذويه بشكل جید

على حضانة أطفالھا لتقديم المساعدة القانونیة لألم في الحصو

ي.عن طريق المكتب االستشار

ل القوانین وقد شملت ھذه الحمالتتنظیم حمالت ضاغطة لتعدي )

سن الزواج).عقانون األحوال الشخصیة/ رف

تجمع لجان المرأة- 3

تترأس سمو األمیرة بسمة المعظمة تجمع لجان المرأة ومما يعرف بأن .1

ھذا التجمع له في كل محافظة من محافظات المملكة مقرا أو مركزا، 

لمراكز باعداد المشاريع وعقد ورشات العمل المتعلقة وقد عینت ھذه ا

بمناقشة قانون األحوال الشخصیة، حیث عقدت ورشة عمل في كل 

من الكرك، وأربد، والمفرق، وعجلون، والسلط بھدف توعیة النساء 
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باحكام الزواج والطالق وحضانة األطفال، واألرث وغیرھا من المواضیع 

الثغرات الموجودة في القانون التي تخص المرأة اضافة لمناقشة

وامكانیة تعديلھا.

انشاء مكتب استشاري قانوني في مقر التجمع لتقديم تم .2

االستشارات القانونیة المجانیة والمساعدات القانونیة للمرأة.

افتتاح مركز مشاھدة األطفال في مقر التجمع في محافظة المفرق تم .3

.بالتعاون مع المحكمة الشرعیة في المحافظة

وزارة التنمیة االجتماعیة) 4

علق بموضوع قوانین التنمیة االجتماعیة بعدة مشاريع تتةقامت وزار

األسرة أھمھا:

اح دار الوفاق األسري وتشغیلھا لحماية المرأة من العنف الواقع افتت

من أسرتھا واعادة الترابط األسري بین أفراد األسرة.علیھا 

(میزان)من أجل حقوق االنسانالقانونمجموعة ) 5

تقوم مجموعة میزان بتنفیذ البرامج االستشارية وتقديم المساعدات 

القانونیة للمرأة ومن أھم البرامج التي قامت بتنفیذھا في ھذا المجال 

نسبة كبیرة زبرنامج وئام للمصالحة والتوفیق العائلي حیث يتلقى المرك

تعلق بنزاعات وخالفات عائلیة يمكن من الشكاوي والحاالت الواردة التي ت

عالجھا والتوصل للمصالحة والتوفیق واعادة الوئام الى األسرة والمجتمع 

واعتماد اسالیب حديثة لحل النزاعات االجتماعیة بمعرفة خبراء 

ومتخصصین بالمجاالت ذات العالقة فالمشروع يھدف ألعادة أواصر العالقات 
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والتوافق بین أفراد العائلة وحماية العائلیة والمحافظة على االنسجام

األسرة من عوامل التفكك ومن عواقب اتساع النزاع العائلي.

الملتقى االنساني لحقوق المرأة)6

من أبرز نشاطات الملتقى االنساني في ھذا المجال ھو اصدار سلسلة 

كتیبات قانونیة تتعلق بحقوق المرأة في جمیع القوانین من ضمنھا قانون 

الشخصیة وقوانین األسرة.األحوال 

ملتقى سیدات األعمال)7

يقوم الملتقى بتنفیذ مشاريع عديدة تتعلق بتمكین المرأة في ھذا المجال 

أھمھا انشاء مكتب الخدمات االستشارية القانوية للمرأة الذي يقوم بتقديم 

الخدمات القانونیة من االستشارات ورفع قضايا أمام المحاكم للنساء 

ن للمعونة القانونیة وذلك بتوكیل محام مجانا للمراة التي اللواتي يحتج

تحتاج لرفع القضايا أمام المحكمة.

كما يقوم الملتقى بعقد ورشات العمل والندوات المتعلقة بقانون .1

األحوال الشخصیة بما فیھا الورشات المتعلقة بالزواج أو الطالق وما 

يترتب على ذلك من اثار قانونیة.

ات األعمال بعقد ورشات العمل لتمكین المرأة قانونیا يقوم ملتقى سید.2

حیث يناقش حاللھا قانون األحوال الشخصیة وقوانین األسرة.

نادي صاحبات األعمال والمھن)8

مــن المعــروف فــي األردن بــأن نــادي صــاحبات األعمــال والمھــن مــن أول 

لمؤسسات التي قامـت بتأسـیس مكتـب استشـاري للمـرأة يقـوم علـى ا

الخـدمات االستشـارية للمـرأة المتعلقـة بقضـايا الـزواج والطـالق تقديم 

واالثار المترتبة علیھا.
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الـزواج أو قانونیة توضح حقوق المرأة أثناءومن  أھم انجازاته عمل مطويات

ومن أھم انجازات عند الطالق، اضافة الصدار بعض الكتیبات المتعلقة بذلك.

اقشـة بعـض الظـواھر التـي يعـاني النادي أيضا عقد جلسات متخصصة لمن

منھا المجتمع األردني كظاھرة الطالق ومـا يترتـب علیھـا مـن اثـار سـلبیة 

على األوالد وتوعیة المرأة بالحقوق التي تترتب على الطالق بعد وقوعه.

عنف ضد المرأةالثانیا: 

مما ال شك فیه أن ظاھرة العنف ضـد المـرأة موجـودة منـذ زمـن بعیـد وقـد 

اال عديدة منھا تقديم النساء قرابین لآللھة كـذلك قتـل البنـات تضمنت اشك

خوفا من العار والفقر الى أن تطـورت ھـذه الظـاھرة ووصـلت الـى مـا نحـن 

علیه من أشكال ونحن نعلم مدى تأثیر ھذا السلوك العدواني علـى الفـرد 

والمجتمع خاصة النساء واألطفال باعتبارھم األضعف، ويوضح مفھوم العنف 

مرأة بأنه سلوك عدواني يمارس ضد المرأة وينتج عنـه أذى أو معانـاة ضد ال

سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسـیة، ولـه أشـكال ةللمرا

مختلفة منھا الضرب والتخويف والتعدي الجنسي، فوفقـا لمـا عرفـه مـؤتمر 

ل الـذي يكـون فیـه أذى عـم فـان العنـف ھـو الف1995بكین الذي عقد عام 

ني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة بمـا فـي ذلـك التھديـد بالقیـام بد

بأعمال من ھذا القبیل أو االكـراه أو الحرمـان النفسـي مـن الحريـة ويحـول 

ذلك دون وجود اسرة واحترام كرامة وحقوق كل فرد، اضافة لما تتعـرض لـه 

مـن المرأة من العنف االقتصادي و االجتماعي الذي يتمثل بحرمـان الزوجـة

ممارسة حقوقھا االجتماعیة كحرمانھا من العمـل ومتابعـة التعلـیم، والحـد 

من ابداء الرأي، وقد وضح االعالن العالمي بشأن القضـاء علـى العنـف ضـد 

) المبادئ المتعلقة بالمساواة 48المرأة الذي اتخذته الجمعیة العامة ( قرار 

االخفـاق منـذ أمـد كل البشر بأمنھم وحريتھم وسالمتھم، وقد يقلقھـا نبی

بعید في حماية وتعزيز تلك الحريات في حاالت العنف ضـد المـرأة واذ تـدرك 

الجمعیة العامة بأن العنف ضد المرأة ھو مظھر لعالمات قـوى غیـر متكافئـة 

بین الرجل والمرأة عبر التـاريخ أدت لھیمنـة الرجـل علـى المـرأة وممارسـة 
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العنف ضـد المـرأة ھـو مـن فـل التمییز ضدھا والحیلولة دون نھوضھا بالكامـ

اآللیات االجتماعیة الحاسمة التي تفرض بھـا علـى المـرأة وضـعیة التبعیـة 

للرجل وترحب الجمعیـة بالـدور الـذي تؤديـه الحركـات النسـائیة فـي لفـت 

المزيد من االھتمام لطبیعة وصعوبة وضخامة مشكلة العنف ضد المرأة، واذ 

سـاء لتحقیـق المسـاواة القانونیـة يثیر جزمھا أ الفـرص الممنوحـة أمـام الن

خ مترســف المســتمر والنــھــي فــرض يحــد منھــا فیمــا يحــد العفبــالمجتمع 

دفع یر العنف ضد المـرأة، أي فعـل عنیـف يـوألغراض ھذه االعالن يعني تعب

رتـب علیـه أذى أو معانـاة تينالیه عصبیة الجـنس ويترتـب علیـه أو يـرجح أ

جنسیة أو النفسیة بمـا فـي ذلـك للمرأة سواء من الناحیة الجسمانیة أو ال

التھديد بأفعال من ھذا القبیل أو القھـر أو الحرمـان التعسـفي مـن الحريـة 

سواء حدث ذلك بالحیاة الخاصة أو العامة، وأوضح االعالن بأن مفھوم العنف 

ضد المرأة يشمل على سبیل المثال ال الحصر العنـف البـدني و الجنسـي 

ف البـدني عنرة وفي اطار المجتمع والوالنفسي الذي يحدث في اطار األس

عنـه اينمـا ىضـتغاوالجنسي والنفسي الذي يحدث في اطـار الدولـة. أو ت

وقــع ومعظــم مظــاھر االســاءة للمــرأة لھــا طبیعــة جرمیــة، أن عــدم وجــود 

الدراسات والمعلومات األحصائیة على مستوى عام وشامل لكافـة منـاطق 

لحجم المشكلة اال انه من غیر المملكة يشكل احدى العقبات أمام التقییم

وجود ھذه المشكلة او التقلیل من حجمھا حیـث أن كافـة نفيالمستطاع 

العاملین في المجاالت التشريعیة يقرون بوجودھا بالمجتمع األردني. 

سة ھذه الظاھرة الخطیرة حیث امن ھنا كان البد من التصدي لمعالجة ودر

راسـة أسـباب ھـذه الظـاھرة مـن خاللھـا دتمعقدت ورشات عمل جديدة 

ز الوطنیـة ورشـة عمـل خرجـت بدراسـة كـونتائجھا، فقـد أجـرى أحـد المرا

احصائیة لجمیع حاالت العنف ضـد المـرأة وھـي الحـاالت التـي حولـت مـن 

المراكز األمنیة الى الجھات القضائیة وتشمل االيذاء المقصـود للزوجـة مـن 

اما حاالت ايـذاء المـرأة ھا، جلزوةقبل زوجھا وااليذاء المقصود من قبل الزوج

غیــر المتزوجــة ( األخــت أو البنــت) فعــددھا محــدودا جــدا لدرجــة ان اجــراء 
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دراسة عن نمط االصابات غیر مجـد احصـائیا فالعـدد ال يتجـاوز بضـع حـاالت 

بنسـبة وھـي لبیة حاالت العنف ضـد المـرأة كانـت ايـذاء الـزوج لزوجتـه وأغ

فقط.)%30(% ونسبة ايذاء الزوجة لزوجھا 97

ان المواقف التقلیدية في المجتمـع األردنـي التـي تنظـر للمـرأة انھـا ملكـا 

للرجل وأنھا بحاجة للتوجیـه، والمواقـف التـي تنظـر للعنـف علـى أنـه نمـط 

ــه الرجــل لتفريــغ األحبــاط والغضــب وخیبــة األمــل  شــرعي مقبــول يقــوم ب

ذلـك والمعايیر االجتماعیة التي تشـجع المـرأة علـى أن تكـون سـلبیة كـل 

يســاعد علــى زيــادة نســبة العنــف ضــد المــرأة لــذا تبــادر المنظمــات غیــر 

الحكومیــة والھیئــات النســائیة بعقــد المــؤتمرات وورشــات العمــل والــدورات 

یمـا ضد المرأة ولتثقیفھا بحقوقھا وفالتدريبیة التي تسعى للحد من العنف

يلي بعض أمثلة ھذه المؤسسات:

المركز الوطني لحقوق االنسان-1

قام المركز بعقد ثالث ورشات عمل تتعلق بجرائم الشرف موضحة .أ

التشريعات والقوانین التي تنفذ في حال ارتكاب جريمة قتل بدافع 

الشرف.

ھذا يعقد المجلس الوطني لحقوق االنسان دورات تدريبیة في .ب

لتعريف الطلبة بالمعايیر الدولیة والتشريعات الوطیة لمجابھة المجال

رأة.العنف ضد الم

يقوم المركز بعقد ورشات عمل تضم عدد من المؤسسات العاملة في .ج

مجال حقوق المرأة ( صادرات، بروشورات، دراسات) اضافة لشھادات 

نفات لتقديم المعونة القانونیة لھن.عحیة لبعض النساء الم

لوحظ أثنـاء عقـد ورشـات العمـل بـأن ھنـاك تفاعـل كبیـر مـن الفئـة مـع _ 

ــامج  ــة موضــوعات البرن ــر لــدى الفئ ــوحظ االســتغراب الكبی ــدريبي كمــا ل الت

المستھدفة لحجم ونوعیة ظاھرة العنف ضد المـرأة خاصـة فـي الجلسـات 

التي كانت تقدم من قبل المركز الوطني للطب الشرعي. كما لوحظ افتقار 
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سـان نفئة الطلبة لثقافة مجابھة العنف ضد المرأة خصوصا وثقافة حقوق اال

ــاك ــان ھن ــد ك ــا، فق ــارف عموم ــث المع ــة مــن حی ــا بمســتويات الطلب تفاوت

مام المتزايد من طلبـة توالمھارات في ھذا الموضوع الحساس. ولوحظ االھ

الجامعات بالتشريعات والقوانین المتعلقة بـالعنف ضـد المـرأة وأثنـاء انعقـاد 

ورشات العمل يوزع اسـتبیان علـى الطلبـة برصـد مـواقفتھم وارائھـم حـول 

رت اآلراء الــى التحــديات التــي تواجــه طــرح ھــذا موضــوع العنــف، فقــد أشــا

الموضوع والتي من ضمنھا صعوبة طرح موضوع العنف ضد المرأة في بعـض 

الجامعات بسبب الصورة النمطیة القائمة عن المرأة ، وكذلك صـعوبة تقبـل 

بعض الفئات المستھدفة لفكرة مجابھة العنف ضد المرأة، وعـدم اعتـرافھم 

أصال، وقد تم رصد ذلك مـن خـالل القـراءة األولیـة بوجود مثل ھذه الظاھرة

لالستبیان.

المجلس الوطني لشؤون األسرة- 2

م 2003مما يعرف بأن المجلس الوطني لشؤون األسرة قد أسس عام 

برئاسة جاللة الملكة رانیا العبدهللا ومن أھم برامجه:

ما يقوم المجلس الوطني بعقد المؤتمرات المتعلقة بالعنف األسري ب)1

فیه العنف ضد المرأة كما عقدت عدة ورشات عمل وطنیة حول انجازات 

األردن في مجال حماية األسرة من العنف.

نظم المجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع منظمة العفو الدولیة )2

حملة مناھضة العنف ضد المرأة لمدة سنتین برعاية جاللة الملكة رانیا 

العبدهللا.

ة العالمیة باعتماد المجلس الوطني لشؤون األسرة قامت منظمة الصح)3

كمركز تعاون أقلیمي يتمیز في مجال الوقاية من العنف األسري عام 

م.2007

قام المجلس الوطني لشؤون األسرة بعقد دورات تدريبیة لبناء قدرات )4

نفات لالستجابة للعنف عالعاملین الصحیین والذين يتعاملون مع الم

األسري.
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الوطني لشؤون األسرة بالتعاون مع وزارة التنمیة قام المجلس )5

االجتماعیة بوضع مسودة مشروع قانون خاص بالعنف األسري للحد من 

ھذه الظاھرة.

اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة- 3

م برئاسة سمو األمیرة 1992أسست اللجنة الوطنیة لشؤون المرأة عام 

لسیاسات المتعلقة بسمة وتعمل اللجنة على رسم األستراتیجیات وا

د ورشات العمل وفي ھذا المجال قامت اللجنة الوطنیة لشؤون قبالمرأة وع

المرأة بعقد ورشات عمل لمناقشة التشريعات والقوانین المتعلقة بالعنف 

ضد المرأة للعمل على تحديثھا وتعديلھا، وتقوم اللجنة بمخاطبة الجھات 

.تحديثھاالرسمیة والمعنیة للقیام بتعديل القوانین و

اتحاد المرأة األردنیة- 4

ضمن اھتمام اتحاد المرأة األردنیة باالرشاد القانوني للنساء يقوم .1

االتحاد بتقديم خدمات االرشاد القانوني المتعلق بكافة القوانین 

والتعلیمات واألنظمة السارية المفعول ( عن طريق الخط الساخن).

ألمیة القانونیة في كل يعقد اتحاد المرأة دورات تدريبیة لمحو ا.2

المناطق وخاصة المناطق الريفیة والنائیة.

يقوم االتحاد بتشكیل حمالت ضاغطة للعمل على تحديث وتطوير .3

القوانین وتعديالتھا.

يقوم بتقديم خدمات التقاضي بتزويد السیدة بلوائح دعاوي وارشادھا .4

نواعھا لالجراءات القضائیة المتبعة لدى المحاكم األردنیة بمختلف أ

اضافة للترافع المجاني عن السیدة غیر المقتدرة ماديا ونفسیا 

واجتماعیا.

االتحاد النسائي- 5

شارك االتحاد النسائي بتشكیل حمالت لمناھضة العنف ضد المرأة 

وذلك بعقد ورشات العمل والندوات القانونیة التي تناولت التشريعات 
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وخاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز الوطنیة والمعايیر الدولیة

ضد المرأة.

معھد الملكة زين الشرف التنموي-6

بتنفیذ عدة مشاريع للحد من العنف ضد المرأة أھمھا تمكین لمعھديقوم ا

لمشروع الى بناء قدرات اويھدف 2007- 2006الفتیات المعرضات للخطر 

ن ھذه الفئة تعیش بظروف انسانیة ات للخطر خاصة وأعرضفئة الفتیات الم

تجعل عملیة التطوير والتحسین ضمن الظروف المتاحة صعبة لذا شائكة

يعمل المشروع من خالل تدريس مھارات مھنیة لھؤالء الفتیات على 

تدريبھن وتثقیفھن بالتشريعات والقوانین لمعرفة ما لھؤالء الفتیات من 

حقوق.

ق األمم المتحدة االنمائي ) صندوUNIFEMمنظمة الیونیفم (- 7

للمرأة 

تقوم منظمة الیونیفم الدولیة بعقد ورشات عمل متخصصة وجلسات 

قانونیة لمناقشة القوانین المتعلقة بالحد من العنف ضد المرة كما تقوم 

المنظمة بالشراكة مع مؤسسات وطنیة لدراسة ھذه التشريعات 

والقوانین.

تجمع لجان المرأة- 8

جمع لجان المرأة يقوم بعقد ورشات عمل في جمیع مما يعرف بأن ت

المحافظات وتشمل ھذه الورشات مناقشة التشريعات المتعلقة بموضوع 

العنف ضد المرأة والتشريعات المتعلقة بھذا الموضوع فقد تم عقد ورشات 

عمل في كل من الكرك، والمفرق،وأربد، و السلط وغیرھا من المحافظات 

لعمل على تثقیف المرأة وتوعیتھا بما لھا من لمناقشة ھذا الموضوع وا

حقوق وما علیھا أن تتخذه من خطوات في حال تعرضھا للعنف.
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بعض البرامج والمشاريع التي اعدتھا بعض الوزارات للحد من وفیما يلي 

العنف ضد المرأة

وزارة العدل- 9

ن يحرص األردن على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكینھا مأوال :

ممارسة حقھا في تقلد المناصب العامة، ومباشرة جمیع الوظائف العامة 

بالتساوي مع الرجل، لذلك جاء األھتمام بتعزيز دور المرأة في القضاء حیث 

% من 4قاضیة أي ما نسبته 32يبلغ عدد القاضیات في األردن ما يعادل 

عا قاضیا وقد شاركن جمی658مجموع السادة القضاة والبالغ عددھم 

بالنشاطات التدريبیبة وعقد ورشات العمل لمكافحة العنف ضد المرأة وتفید 

قاضیة 108احصائیة صادرة من المعھد القضائي تفید بأنه قد تم تدريب 

قاضیة في مختلف 76فقد تم تدريب 2007أما في عام 2006خالل عام 

كالدورات المواضیع القانونیة المستحدثة بما في ذلك الدورات التدريببیة ،

المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، ومن أھم ما تقوم به وزارة العدل في 

ھذا المجال:

رة من العنف بما في ذلك المرأة في ـافة موضوع حماية األسـتم اض.1

اق (قانون العقوبات) والذي يعطي لطالب دبلوم الدراسات القضائیة ـمس

وذلك بالتعاون مع المعھد القضائي.

ة العدل بالتعاون مع المعھد القضائي والمجلس الوطني تقوم وزار.2

بعقد ثالث دورات في كل من 2007لشؤون األسرة خالل العام الجاري 

الوسط ولشمال والجنوب حول حماية األسرة من العنف وقد شملت 

ھذه الدورات كل من القضاة واألجھزة االدارية.

على ايجاد ھیئات تعمل وزارة العدل بالتعاون مع المجلس  القضائي .3

قضائیة متخصصة بقضايا العنف األسري بحیث يكون السادة القضاة 

والمدعین العامین مدربین ومؤھلین على التعامل مع قضايا العنف 

األسري.
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التنسیق مع برنامج مساق من خالل مديرية شؤون األسرة في وزارة .4

دة ربط العدل لوضع بیانات خاصة بالعنف األسري يتم ربطھا بنظام قاع

البیانات االلكترونیة الخاص بالمحاكم.

تعمل وزارة العدل على ايجاد أماكن في المحاكم معدة الستقبال .5

حاالت العنف األسري تتمتع باالستقاللیة خاصة من حیث المرفق 

والخدمات الصحیة وبوابات الدخول والقاعات المناسبة لالنتظار، اضافة 

تعني بتوفیر الخدمات لوجود أماكن مخصصة للمؤسسات التي 

المساندة الستقبال الضحیة واألسرة.

ثانیا: مسؤولیات وزارة العدل في مكافحة العنف ضد المرأة

الحماية القانونیة عدل من أھم الجھات التي تعني بتقديمتعد وزارة ال)1

للضحايا وايقاع العقوبات المناسبة حیث شاركت في مشروع حماية 

.1999األسرة منذ بداية 

اتباع النھج التشاركي لتعديل التشريعات ذات العالقة بھدف قوم بت)2

تحجیم اآلثار السلبیة للعنف األسري وقضايا األحداث والتمییز ضد 

المرأة واألحوال الشخصیة.

العمل على تمكین الفئات المستضعفة في المجتمع، ككبار السن )3

في والمرأة واألطفال في الدفاع عن أنفسھم وحقوقھم وتمكینھم 

الحفاظ على حرياتھم االنسانیة من خالل التنسیق مع المجتمع 

المدني والجھات والمنظمات المختصة والمعنیة بذلك.

تلقي الشكاوي ذات العالقة بحقوق المرأة، واالنسان، تعمل على )4

والتعامل معھا من خالل قرار وتصنیف ووضع نظام خاص لتحديد 

كاوي ومتابعة الشكاوي مع اختصاصات الوزارة واجراءاتھا بشأن الش

الجھات المعنیة لمعالجتھا أو احالة المشتكي الى جھة االختصاص.

استكمال تنفیذ التزامات الوزارة في وثیقة االطار الوطني لحماية األسرة )5

من العنف شامال ذلك االحداث ومنھا:
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المساھمة في وضع المعايیر للتفتیش القضائي خاصة باألداء .1

العنف االسري.القضائي في حاالت

التنسیق مع الجھات المعنیة لتطوير الیات العنف األسري بناء على .2

البیانات واالحصائیات المطلوبة.

(میزان)من أجل حقوق االنسانالقانونمجموعة -10

ھم البرامج التي قامت بتنفیذھا في ھذا المجال:أ

قي : يعد البرنامج لتلبرنامج وئام للمصالحة والتوفیق العائلي.1

الشكاوي من المواطنین الناشئة عن انتھاك حقوق االنسان في اطار 

ة ويسعى البرنامج بتنظیم دورات تدريبیة أاألسرة أو العنف الموجه للمر

عالیة المستوى للعاملین فیه والمھتمین بتطوير المھارات الالزمة لحل 

دل النزاعات العائلیة واالجتماعیة وعقد ورشات عصف فكري للخبراء لتبا

وتعزيز القدرات الالزمة لحل النزاعات العائلیة وتنفیذ البرنامج بنجاح.

: مشروع حماية النساء الموقوفات اداريا والنساء في خطر.2

انبثقت فكرة ھذا المشروع من خالل التحالف األردني لدعم الموقوفات 

اداريا من خالل مبادرة قامت بھا میزان بدعوة عدد من المنظمات والھیئات 

لتطوعیة في مجال حقوق االنسان والمرأة، وجاءت الفكرة اليجاد بیئة ا

ومكان مناسب وبديل للنزيالت الموقوفات اداريا وايجاد حلول لبعضھن 

وخاصة النساء والفتیات اللواتي يتعرضن للعنف. واللواتي يتعرضن لمحاولة 

القتل بدافع (الشرف)، ھذا ويضم التحالف مجموعة من منظمات المجتمع

المدني والناشطین في حقوق االنسان واعالمیین وقانونیین وممثلین 

لمؤسسات حكومیة ومؤسسات المجتمع المدني، وبعد أن تمت مقابلة 

بعض الموقوفات في مراكز االصالح والتأھیل من جنسیات مختلفة بینھن 

ھن، وجدت میزان ضرورة افتاة أردنیة في محاولة اليجاد الحلول لقضاي13

وع سمي فیما بعد "بداية جديدة" لتأھیل المرأة بالوصول لحیاة عقد مشر

جديدة بعد تجربة التوقف المؤلمة.
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أھمیة المشروع:

.الحاجة لحماية النساء المعنفات بتوفیر المساعدة القانونیة لھن.1

الحاجة لتوفیر ملجأ للنساء المعنفات وفي خطر، فالحكومة تستجیب .2

الضحیة أو المرأة المھددة بدال من للتھديدات بجرائم الشرف بحبس 

اتخاذ اجراء ضد اقاربھا الذكور الذين يھددونھا، وبعد مقتل امرأة ما، ال 

توقع المحاكم على الجاني في العادة سوى عقوبة خفیفة اشبه 

بالتوبیخ بالعقاب، اضافة لمحدودية وجود المالجئ وھذه المالجئ ال 

توفر احتیاجات النساء في خطر.

-زان من خالل ھذا المشروع على:تقوم می

خلق جو مناسب في المالجئ وجعل االقامة في المالجئ خیارا طوعیا .أ

أمام النساء.

تقديم االستشارات القانونیة والرعاية الصحیة والنفسیة عند الحاجة .ب

للنساء.

الحاجة لوجود احصاءات موثقة من خالل عمل میزان بھذا المشروع ج.

عن معدالت حدوث جرائم القتل دفاعا عن ستقوم بجمع المعلومات

الشرف وطبیعتھا وظروفھا وغیرھا من أنواع العنف ضد المرأة لما في 

ذلك معدالت تحريك الدعوى القضائیة واالدانة وصدور األحكام وخصوصا 

طبیعة العقوبة ومن خالل ھذه االحصاءات تتمكن من معرفة الحاجة 

لتالي تقوم بالضغط على لوجود مثل ھذه المالجئ في األردن وبا

الجھات المعنیة اليجادھا.  

االطار العام للمشروع:

حماية النساء الموقوفات اداريا وتزويدھن بالمساعدة القانونیة المجانیة .1

باالضافة للمساعدة االجتماعیة والنفسیة وتزويدھن بالمساعدة عند 

الحاجة.
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ائم التي تحدث ضد الحصول على احصائیات وتقارير عن االعتداءات والجر.2

المرأة وتحلیلھا وايجاد حل مثالي في المستقبل.

حمالت توعیة قانونیة بايجاد البرامج القانونیة لزيادة الوعي بمشكلة .3

العنف ضد المرأة.

لخطر في  السجن لعدم لالتوقف عن وضع النساء المعنفات المعرضات.4

وجود تھمة خاصة بھن.

مشروع:محور التنفیذ الخاص بال

الخدمات القانونیة- 1

من حق أي مواطن بشكل عام والمرأة بشكل خاص أن تكون الخدمات 

استشارات ومساعدات قانونیة مجانیة في متناول يدھا حیث منالقانونیة 

تھدف ھذه الخدمات الى احقاق العدالة وضمان احترام حقوق االنسان من 

الخدمات القانونیة عن خالل التطبیق الفعلي لتلك القوانین، يتم تطبیق

. میزانلطريق المراكز القانونیة 

المراكز القانونیة لمیزان-2

الخدمات التي يتم تقديمھا من قبل المراكز القانونیة وزيادة الوعي - 1

القانوني حول الحقوق االساسیة لالنسان من خالل االجابة على 

لھا.االستفسارات وتوزيع نشرات التوعیة لكافة أشكا

تقديم االستشارات القانونیة والوساطة القانونیة لحل النزاعات بشكل - 2

سلمي دون اللجوء للقضاء.
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تقديم المساعدات القانونیة المجانیة، وتبني القضايا المنظورة امام - 3

المحاكم المختصة لالشخاص المعووزين أو المحتاجین

الحلقة ھو الوصول ايجاد حلقة قانونیة متنقلة الھدف في انشاء ھذه - 4

للمناطق المفتقرة للخدمات القانونیة ومخیمات الالجئین لتقديم 

المساعدة القانونیة ونشر الوعي القانوني .

الخط الساخن تم انشاء الخط وذلك لتسھیل االتصال والحصول على - 5

المساعدة عن طريق محامي متخصص للقیام بالرد على االستفسارات 

ل وجودھا.ومتابعة القضايا في حا

حمالت التوعیة- 3

ان الھدف من حمالت التوعیة ھو تقديم المعلومات للنساء اللواتي في 

خطر حول حقوقھن االساسیة وكیفیة المحافظة علیھا وتطبیقھا وتشمل 

ھذه النوعیة بطبع ونشر الكتیبات واالعالنات والبروشورات.

ة للنساء اللواتي القول أن ھذا المشروع يھدف الى احقاق العدالخالصة 

في خطر وايجاد حلول لحماية حیاة النساء خاصة ضحايا جرائم الشرف، 

وايجاد مالجئ ايواء لھؤالء النساء.

وزارة التنمیة االجتماعیة- 4

نف واحدة من المھام التي تقوم بھا وزارة التنمیة عتعد حماية األسرة من ال

لھا التي يأتي في طلیعتھا االجتماعیة باالستناد لتشريعاتھا الناظمة لعم

الذي حدد غالبیتھا من توفیر ما يعنیه من األمن 1956قانون نشأتھا لسنة 

االجتماعي والكفاية االنتاجیة وتنسیق الخدمات االجتماعیة للمواطن في 

جمیع مراحل العمر، وتنظیم استثمارھم وأجاز لھا العمل المؤسسي في 

بق لدى الوزارة نظام دور حماية مجال رعاية األسرة والطفولة، كذلك يط

سمح للوزارة بتأسیس دور حماية األسرة ھذا وحققت وزارة ياألسرة الذي 
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التنمیة االجتماعیة الكثیر من اإلنجازات في مجال حماية األسرة على 

العديد من األصعدة ، فعلى صعید التشريعات:

تشريعتم اعداد مشروع قانون حماية األسرة من العنف رفع لديوان ال.1

على مجلس الوزراء تمھیدا لرفعه لمجلس هوسیتم قريبا عرضوالرأي

األمة.

اعداد مشروعي نظامي دور رعاية المسنین واألندية النھارية .2

للمسنین بنھج المشاركة المؤسسیة وذلك حماية للمرأة المسنة 

من الضیاع في نھاية عمرھا.

تم افتتاح دار وفي الرعاية االجتماعیة للنساء ضحايا العنف، فقد.3

الوفاق األسري وتشغیلھا لحماية المرأة من العنف الواقع علیھا من 

أسرتھا وتقديم المعونة القانونیة لھا ان لزم األمر، كما قامت الوزارة 

باعداد مطويات في مجال العنف األسري الموجه ضد المرأة اضافة 

األسرة ألعداد دلیلي تدريب العاملین االجتماعیین في مجال حماية 

اضافة لذلك تم انجاز مشاريع التشريعات المرفوعة لديوان التشريع 

والدفع بما يلزم منھا لمجلس األمة وفق المسارات الدستورية.والرأي 

الشبكة االقلیمیة للنساء العربیات- 5

نظمت الشبكة االقلیمیة العربیة للمرأة ندوات عديدة تتعلق بالعنف 

المرأة حیث خرجت بعدة توصیات من األسري ومن ضمنھا العنف ضد

ضمنھا وضع االستراتیجیات من وزارتي التربیة والتعلیم العالي لتعديل 

ة للنساء.نیالنظرة الدو

الملتقى االنساني لحقوق المرأة- 6

عقد الملتقى االنساني ورش عمل حول النساء المھددات بالقتل 

قام بأعداد ویاتھن والموقوفات بمراكز االصالح والتأھیل حفاظا على ح

دراسة میدانیة حول العنف ضد المرأة في المجتمع األردني والخصائص 
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الديمقراطیة للضحايا والجناه بالتعاون مع مديرية األمن العام وبدعم من 

صندوق األمم المتحدة االنساني.

ملتقى سیدات االعمال والمھن- 7

د ورشات عمل ضمن نشاطات ملتقى سیدات األعمال يقوم الملتقى بعق

لمناقشة قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة لحصر 

الثغرات الموجودة في ھذه القوانین.

نفات ويقدم الخدمة القانونیة الالزمة عيستقبل الملتقى شكوى النساء الم

لھؤالء النساء كتوكیل محام اذا لزم األمر للترافع أمام المحاكم.

األعمال والمھننادي صاحبات- 8

تم تأسیس النادي من بداية الثمانینات وكان أول من أسس مكتب خدمات 

مجانیة حیث يقوم المكتب باستقبال لتقديم الخدمات الاستشارية للمرأة 

نفات بما عقانونیة لھؤالء النساء الملالنساء المصنفات وبتقديم الخدمات ا

لزم األمر.في ذلك االستشارات والترافع أمام المحاكم اذا

العمل والضمان االجتماعيثالثا: 

تعتبر قضیة المرأة خارج البیت في األردن قضیة مسلما بھا ال رجعة عنھا 

فقد زالت الحواجز التي تحول بین المرأة ودخولھا سوق العمل كموظفة أو 

صاحبة عمل أو عاملة، ويخاطب الدستور األردني المرأة بمساواتھا في 

العمل وحق ممارسته والتفوق في مجاالته مخاطبة جدبرة باالھتمام حق

وبتفھم عمیق في أوساط المجتمع األردني رجاال ونساء دون تفريق. 

فالمجتمع األردني وھو يقف اآلن على عتبة القرن الحادي والعشرين ال 

يحتمل أن يكون في أوساطه من يقبل بوضع المرأة أقل من استحقاقاته 

ومسؤولیاته. وقد أثنى المثیاق الوطني األردني على اعطاء وطموحاته 

المرأة حقھا في المساواة في العمل بتأكیده على ادمیة االنسان رجال أو 
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امراة وصون حقوقه واشاعة تكافؤ الفرص للجمیع وتأكیده على حق المرأة 

الدستوري والقانوني في المساواة بالتعلیم والتثقیف والتوجیه والتدريب 

لتالي في أخذ دورھا الصحیح في بناء المجتمع وتقدم شؤونه االقتصادية وبا

واالجتماعیة، كما جاء قانون العمل األردني لیؤكد ما جاء به الدستور بأن 

العمل حق لجمیع المواطنین وتدرج في اعطاء المرأة العاملة حقا مالزما 

زوجة وأما لحق الرجل بل أنه منحھا حقوقا بما تتفق ووضعھا وان كانت مت

ألطفال حیث أفرد أحكاما خاصة بالنساء فعلى المرأة أن تعي ھذه الحقوق 

بالمنافسة في سوق العمل.عند وقوفھا جنبا الى جنب الرجل

مع النمو المتزايد للمھام غیر التقلیدية للمرأة وانخراطھا في سوق العمل و

صبح من أن واعالتھا ألسرتھا في كثیر من األحیاوفي مجاالته المختلفة 

كريمة للمرأة وألسرتھا وذلك باشراكھا بالتأمینات ةالضروري تأمین حیا

االجتماعیة المختلفة خاصة التأمینات التي يشملھا قانون الضمان 

االجتماعي كالتأمین ضد الشیخوخة أو العجز أو المرض أو البطالة أو 

ي والعشرين االصابة، ومع تطور الحیاة العصرية ودخول العالم القرن الحاد

اصبحنا بحاجة ماسة الى تشريعات وقوانین حديثة ومتطورة تواكب التقدم 

الحضاري، ,اصبح من الضروري تحديث وتطوير قانون الضمان االجتماعي لما 

له من أھمیة في تأمین حیاة كريمة وامنة للفرد واسرته، لقد أصبح الضمان 

بر اآلمال ونموذجا كأي ھذا العصر شعارا يعبر عن أمل مناالجتماعي ف

نوعا من اعادة توزيع الدخل على مسلما به في جمیع دول العالم، بوصفه 

اساس مبدأ التضامن القومي وھذا المبدأ وأن كان مبدأ مقبوال بصفة عامة 

اال أن ظروف تطبیقه تختلف من دولة ألخرى، ويھدف قانون الضمان 

ن في حاضره االجتماعي بصفة عامة الى توفیر حیاة كريمة للمواط

ومستقبله وفي ضمان حد أدنى لدخل الفرد يتقي به الحاجة والفقر. وذلك 

بتأمین في حاالت توقف الكسب بسبب الشیخوخة أو العجز أو المرض أو 

االصابة بما في ذلك اصابات العمل أو األمراض المھنیة وتقديم الخدمات 

لجدير بالذكر بأن الطبیة والتأھیلیة له وتقديم االعانات العائلیة، ومن ا
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القانون في األردن يعطي لكل فرد في المجتمع الحق باالستفادة من 

التأمینات االجتماعیة التي يشملھا دون تمییز بین الرجل والمرأة، فلكل 

منھما الحق في االشتراك بالضمان االجتماعي والتمتع بمنافعه ومزاياه في 

يخلو من بعض النصوص اطار شروط محددة وبالرغم من ذلك فالقانون ال 

المجحفة بحق المرأة والتي تحتاج الى تعديل بما يضمن للمرأة حقوقھا 

كاملة. 

من ھنا ظھرت أھمیة الجھود التي تبذلھا المنظمات النسائیة ومؤسسات 

للمرأة العاملة حقوقھا تتضمنالمجتمع المدني باعداد البرامج والمشاريع 

ا يذكر من العمل والضمان االجتماعي فمبالتشريعات العمالیة بما فیھا قانو

1996بأن جھود ھذه المنظمات أدت الى تعديل التشريعات العمالیة لعام 

فنتیجة للضغوطات التي قامت بھا الھیئات النسائیة عدلت اجازة األمومة 

تصبح عشرة اسابیع مدفوعة األجر كامال بدال من ستة أسابیع، كذلك ل

رضاع لطفلھا يومیا بعد الوالدة، كما الزمت اعطیت المرأة العاملة ساعة ا

ھذه التشريعات صاحب العمل بايجاد مكانا مناسبا لحضانة أطفال العامالت 

داخل المؤسسة، وغیرھا من المكتسبات مما جعل المرأة العاملة تشعر 

باالستقرار النفسي وھذا ينعكس على استقرار األسرة وأفرادھا.

المرأة العاملة في القوانین والتشريعات فالمكتسبات التي حصلت علیھا 

العمالیة نتجت عن جھود مكثفة تم بذلھا من قبل المنظمات والھیئات 

النسائیة.

سنعرض بعض ھذه المساھمات التي قامت بھا المنظمات والھیئات 

بھذا التقرير بايجاز:النسائیة

اللجنة الوطنیة لشؤون المرأةأ.
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برئاسة سمو االمیرة بسمة المعظمة 1992والتي تم تشكیلھا عام )1

كان للجنة الدور األبرز بعقد الجلسات المتخصصة وورشات العمل 

المخصصة لمناقشة التشريعات العمالیة والعمل على تعديلھا اضافة 

لتشكیل قوة ضغط على السلطات التشريعیة والتنفیذية ألقرار ھذه 

حیث 1996ام التعديالت وبناء علیه صدرت التشريعات العمالیة لع

بات للمرأة العاملة.سحققت الكثیر من المكت

الذي يھدف لفتح 2003قامت اللجنة باعداد برنامج العمل الوطني عام )2

حوار بین الحركة النسائیة بمختلف انحاء المملكة والسلطتین 

التشريعیة والتنفیذية وذلك لكسب التأيید لقضايا المرأة وخاصة 

نون األحوال الشخصیة وقانون العمل التعديالت التي تمت على قا

والضمان االجتماعي.

المجلس الوطني لشؤون األسرةب.

من أھم برامج المجلس في ھذا المجال: 

عقد جلسات متخصصة للجنة االستشارية في المجلس تم خاللھا )1

مناقشة قانون الضمان االجتماعي حیث تم التركیز على الثغرات 

للعمل على تعديلھا عن طريق رفع مذكرة الموجودة في ھذا القانون

قانونیة للبرلمان تشمل ھذه التعديالت المقترحة لتتم مناقشتھا 

بالبرلمان ومن ثم اقرارھا.

تم تحلیل التشريعات المتعلقة باألسرة بمافیھا التشريعات المتعلقة )2

بالمرأة من قبل اللجنة االستشارية حیث شمل التحلیل عدة محاور 

ر التشريعات المدنیة واالقتصادية (قوانین العمل من ضمنھا محو

والضمان االجتماعي) وخرجت اللجنة بعدة توصیات من ھذا التحلیل.

معھد الملكة زين الشرف التنموي- ج
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يقوم المعھد بتنفیذ برنامج حقوقي وواجباتي كعامل أردني، جاءت فكرة 

شباب المشروع تلبیة لمھارة الشباب في تأسیس مراكز توظیف لل

استجابة تحتضنھا مراكز األمیرة بسمة للتنمیة  ( سحاب، المفرق، أربد)

لحاجات الشباب من الذكور واألناث لتوفیر مھنة داعمة للعمل في المدن 

الصناعیة والمصانع تجلت أھمیة رفع وعي العامل األردني باحكام قانون 

من حقوق العمل األردني والقوانین الداخلیة للمصانع وما يترتب علیه

وواجبات كفلھا القانون للعامل األردني والقوانین الداخلیة للمصانع وما 

يترتب علیه من حقوق وواجبات كفلھا القانون للعامل األردني في مختلف 

المواقع وعلیه تمثلت أھداف المشروع:

زيادة وعي الشباب األردني (العمال والباحثین عن العمل) حول أحكام )1

دني وتسلیط الضوء على حقوقھم وواجباتھم تجاه العمل األرنقانو

عملھم.

تأسیس مكتب لالستشارات القانونیة في مركز األمیرة بسمه للتنمیة )2

بسحاب يتم من خالله تقديم المعلومات القانونیة للعاملین والباحثین 

عن عمل.

التعرف على المشاكل والتجاوزات التي يتعرض لھا العمال داخل بیئة )3

ل المضي قدما في متابعتھا وكسب التأيید لتغییر العمل من أج

السیاسات والتشريعات بما يعزز وجود بیئة داعمة للعامل األردني.

صندوق األمم المتحدة األنمائي للمرأة ( الیونیفم). د

لمرأة ( الیونیفم) باعـداد دراسـة ( لقام صندوق األمم المتحدة االنمائي )1

) كأحـد نمشاريع الصغیرة فـي األردمؤشرات النوع االجتماعي لبرامج ال

أنشطة مشروع مشكلة المصـادر الفنیـة األقلیمیـة للمشـاريع الصـغیرة 

مراجعـة وضـع تمـتوالمیكروية للمرأة العربیة من خالل ھذه الدراسـة، 

المشاريع الصغیرة جدا في األردن وذلك بتقديم تفاصیل عن االطار الذي 

ة الكلیـة، والبیئـة االقتصـادية تعمل به ھذه المشـاريع، البیئـة االقتصـادي

ــك االطــار المؤسســي والتشــريعي كمــا قــدمت  الجزئیــة، بمــا فــي ذل

الدراسة عدد من التوصـیات والخطـط المسـتقبلیة للوصـول الـى تنمیـة 
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وخلصت ، بالنوع االجتماعيخاصة فعالة للمشاريع الصغیرة والمیكروبه و

وفي ان واحـد الدراسة بضرورة األخذ بالتوصیات على جمیع المستويات 

ھذا وركزت التوصیات على اعـادة ھیكلیـة السیاسـات تسـھیال لوصـول 

المرأة للمشاريع الصغیرة وجعل البیئة التي تعمل بھا المشاريع الصغیرة 

المؤسسـات وأكثر تشـجیعا، تحسـین المھـارات االداريـة لـدى النسـاء، 

لتعـاون المنفذة وغیرھا، فأسسته عملیة تنمیة البرامج الريادية، زيـادة ا

الدولي، يمكن لمثل ھـذه الدراسـة التـي قامـت الیـونیفم باعـدادھا أن 

الصغیرة المشاريع لتأثیر على البیئة التي تعمل بھا المرأة كتعمل على ا

.ولكن سیكون تأثیرھا تأثیرا غیر مباشرا

المشروع األقلیمي لحماية المرأة العاملة المھاجرة من األردن)2

اقلیمـي لحمايـة وتعزيـز حقـوق المـرأة العاملـة يعمل الیونیفم على تنفیـذ 

وقـد اختیـرت األردن كنمـوذج لتطبیـق عنصـر مـن 2001المھاجرة منـذ عـام 

عناصر المشروع باعتبارھا من الدول المستقبلة لھذه العمالة، لقـد اعتمـد 

لتحقیـق أھـداف المشـروع، ومـن ضـمنھا الصندوق استیراتیجیات متعـددة

مــل األردنیــة والــدوائر الحكومیــة األخــرى خلــق شــبكة تعــاون مــع وزارة الع

المعنیة، ان الجھود التي بذلت بالتعاون الحثیث مع وزارة العمل خلق شعور 

من المسؤولیة وااللتزام السیاسي في جمیع االنشـطة التـي نفـذت منـذ 

لمسـاءلة لبداية المشروع ولقد لعب ذلك دورا فاعال في توفیر االستمرارية 

ة التي نفذت على أرض الواقع، لقد انعكـس ذلـك المباشرة لجمیع االنشط

نالعـام األردنـي، سـیما وأيبشكل مباشر على تأثیر األنشطة علـى الـرأ

جزءا كبیرا من األنشطة وجھت نحو زيـادة الـوعي لـدى المـواطن باألنظمـة 

والتعلیمات المنظمـة لعمـل ھـذا القطـاع، ويـؤمن الصـندوق بـأن األنشـطة 

ألقلیمـي رغـم أنـه مصـمم نحـو فئـة اعتبـرت المندرجة في ھذا المشروع ا

األقل خطـأ وھـي العمالـة المھـاجرة اال أن نتـائج المنجـزات التـي تحققـت 

فمـثال قامـت وزارة العـدل بتأسـیس شملت حتى المـرأة العاملـة األردنیـة 

مديرية متخصصة بقطاع العاملین في المنازل بكوادر مؤھلة متخصصة وھذه 
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أة العاملــة األردنیــة فــي ھــذا القطــاع مــن المديريــة تتعامــل أيضــا مــع المــر

األعمال.

مــن ضــمن األنشــطة التــي قــام بھــا الصــندوق تزويــد وزارة العمــل )3

عیة اعـدت خصیصـا مـن قبـل جیبالمساعدة الفنیة من خالل دراسة تش

الصندوق حول حالة حقوق عامالت المنازل المھـاجرات فـي األردن، مـع 

ت العمالیة المنظمة لعملھـم، تقديم التعديالت المقترحة على التشريعا

ــوطنیین  ــازل ( ال كــان مــن ضــمن ھــذه المقترحــات شــمول عمــال المن

مســتثنون ابمظلــة قــانون العمــل األردنــي حیــث أنھــم كــانو)واألجانــب

ھذا القـانون، لقـد أدرجـت وزارة العـدل األردنـي صراحة من تطبیق مواد

ھـذا القـانون القانون المعدل الذي تم رفعه للحكومة ونحن بانتظار مـرور

األردني للموافقة علیه من عدمه، اننا ايضا نعتقـد بـأن انمن قبل البرلم

تنظــیم عمــل قطــاع عمــل المنــازل مــن خــالل أنظمــة وتعلیمــات ورقابــة 

زيـادة فـرص تفكیـر ى واضحة المنھجیة يعمـل بطريـق غیـر مباشـرة علـ

نخراط بالعمـل فـي ھـذا القطـاع الـذي تسـیطر علیـهألالمرأة األردنیة با

.العمالة الوافدة

وزارة العدل

يحرص األردن على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتمكینھا من ممارسـة 

حقھا في تقلد المناصب العامة، ومباشرة جمیع الوظائف العامة بالتسـاوي 

مع الرجل. لذلك جاء االھتمام بضرورة تعزيز دور المرأة في القضاء حیث بـدأ 

ــد القضــائي باســتقبال ط ــام المعھ ــن النســاء ع ــات م ــدد 1995لب ــغ ع فبل

مــن مجمــوع الســادة )%4(قاضــیة أي بنســبة 32القاضــیات مــن النســاء 

2006قاضیا، وقد شـاركن جمیعـا خـالل عـام )658(القضاة والبالغ عددھم 

في النشاطات التدريبیة التـي أقامھـا المعھـد القضـائي بواقـع ثـالث دورات 

ائیة صادرة عن المعھد القضائي أنـه تدريبیة مختلفة لكل قاضیة، وتفید احص

فقد تـم تـدريب 2007عام أما2006قاضیة خالل العام )108(قد تم تدريب 
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قاضیة في مختلف المواضیع القانونیة المستحدثة مثال ذلـك الـدورات )76(

تالیة التي تمت في اقلیم الوسط:لا

شاركت ست عشرة قاضیة في دورة أھمیة التفتیش وأسـالیبه وتسـع )1

ضیات في دورة العدالة الجنائیة لألحداث، وأربع عشر قاضیة في دورة قا

النظــام القــانوني للتعامــل بــاألوراق المالیــة، وســبع قاضــیات فــي دورة 

القانون البیئي وأربع قاضیات في دورات الحاسوب، وقاضیة واحدة باللغة 

متخصصة بالقانون المدني، وقاضیات في دورة تعويض ىاالنجلیزية وأخر

فـي تتھاء عقد العمل، وقاضـیات فـي دورة قـانون الشـركات، وقاضـیاان

دورة األعمال المصرفیة.

ة فـي المجـال القـانوني أتقوم وزارة العدل بالمساھمة في دعم المـر

سواء كانت قاضیة أو محامیة أو موظفة، وفي ھـذا السـیاق البـد مـن 

االشارة لتعیین أول رئیسة محكمة ابتدائیة.

ــ ــوزارة عل ــل ال ــالل تعم ــن خ ــرأة القاضــیة م ــوفیر التســھیالت للم ى ت

االستفادة من صندوق دعم القاضیات وتأھیلھن مھنیا وضـمان عملیـة 

التوفیق بین قیامھن بمھامھن المطلوبـة والمتطلبـات األسـرية كتـوفیر 

دور الحضانة ألطفال األمھات القاضیات.

ث العمل على وضع أسس ومعايیر لتوفیر المساعدة القانونیة مـن حیـ

تقديم االستشارة القانونیة لفئات محددة أو تمثیلھا في المحاكم مـن 

خـالل تحديــد ھــذه الفئــات والیــات تــوفیر المخصصــات المالیــة لتغطیــة 

لتكالیف بالتنسیق مع نقابـة المحـامین وتوسـیع صـناديق المسـاعدة 

القانونیة للفئات المحتاجة.

فھــوم  حقــوق اعـداد النشــرات والمطبوعــات والكتیبــات الالزمـة عــن م

ــرأة والحريــات المدنیــة والسیاســیة  ــان بمــا فیھــا حقــوق الم االنس

واالقتصادية واالجتماعیة والثقافیة المنصوص علیھا بالدسـتور األردنـي 

ومواثیق األمم المتحدة ومتابعة توزيعھا علـى أعضـاء الجھـاز القضـائي 

والطاقم االداري في المحاكم.
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لیـة والدولیـة الخاصـة بانتھاكـات وضع نظام لمتابعة سیر القضـايا المح

حقوق المواطن األردني لدعم دور الـوزارة فـي بسـط حمايـة الحقـوق 

ة واالقتصادية.یالمدنیة والجنائ

وزارة العمل األردنیة

قامت وزارة العمل األردنیة بعدة برامج ومشاريع في مجال العمل والضـمان 

االجتماعي أھمھا:

ز العربـي الدارة العـدل والتشـغیل عقد مؤتمر وطني بالتعاون مـع المركـ

بتونس بعنوان " دور ادارة العمـل فـي الرفـع مـن مسـاھمة المـرأة فـي 

.2006النشاط االقتصادي وتحقیق المساواة في العمل" في عام 

 برعايــة جاللــة الملكــة رانیاالعبــدهللا تــم عقــد جلســة متخصصــة للجنــة

نــوان " تعزيــز شــؤون المــرأة العربیــة فــي عمــان وافتتــاح نــدوة قومیــة بع

مشاركة المرأة العربیة كصاحبة عمل في التنمیة".

العمل بعقد ورشة عمـل حـول " النشـاط المعیـاري العربـي ةقامت وزار

بین الواقع والطموح" وذلك بالتعاون مع منظمة العمل العربیة في عمـان 

.15/11/2006-13خالل الفترة 

ملـة الوافـدة، االنجـاز تم عقد منتدى رفع المستوى بعنوان " المـرأة العا

ر واصالح التشريعات" بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة االنمائي نشبال

.2007للمرأة في عمان في مارس 

 المشاركة في أعمال المـؤتمر األول للمـرأة العاملـة األردنیـة والـذي تـم

عقده من قبل األتحـاد العـام لنقابـات العمـال فـي عمـان فـي ايـار عـام 

2007.

رشة عمل قومیة حول " والية تشـريعات العمـل الوطنیـة فـي تم عقد و

ظل العولمة واآلثار المترتبـة علیھـا" وذلـك بالتعـاون مـع منظمـة العمـل 

.2007العربیة عام 

 قامت وزارة العمل بعقد جلسة متخصصة لخبراء حـول " دور مؤسسـات

مـع المجتمع المدني في تحقیق التمكین االقتصـادي للمـرأة" بالتعـاون 

.2007مة العمل العربیة لجنة شؤون المرأة العربیة في عمان عام منظ
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وزارة التنمیة االجتماعیة

تقوم الوزارة بتأھیل وتدريب الموظفین بشكل عام والموظفات بشـكل )1

177موظــف وموظفــة مــن خــالل 723خــاص فقــد تــم تــدريب وتأھیــل 

فعالیة عقدتھا الوزارة وشركائھا.

خارحیـة لمـا فیھـا مـن فائـدة جمـة تعثاوبتايفاد الموظفین في دورا)2

وظـف وموظفـة م58تـم ايفـاد 2006ومن الجدير بالذكر انه وفي عـام 

ــا،  ــان، سويســرا، تركی ــدنمارك، مصــر، ســوريه، لبن ــن (ال ــل م ــى ك ال

المانیا.....).

جمعیة النساء العربیات

تقوم الجمعیة بعقد ورشات عمل تدريبیة حول تعزيز حقوق المرأة القانونیـة 

ــاون مــع االتحــاد االوروي ودعــت 2006م عــا ــوب بالتع فــي محافظــات الجن

یھـا المشاركات لتشكیل تحالف من أجـل حقـوق النسـاء فـي األردن بمـا ف

الحقوق المدنیة واألقتصادية، كما تقوم الجمعیة بعقد ورشات عمل تدريبیة 

متخصصة باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییـز ضـد المـرأة (سـیداو) 

ريعات الوطنیة.والتش

الملتقى االنساني لحقوق المرأة

7قام الملتقى االنساني لحقوق المـرأة باصـدار سلسـلتین قـانونتین مـن 

تتعلق بحقوق المرأة من ضمنھا حقوق المـرأة فـي قـانون العمـل ، كتیبات 

حقوق المرأة بالضمان االجتمـاعي، حقـوق المـرأة بنظـام الخدمـة المدنیـة 

وقد تم توزيعھا على المؤسسات الحكومیة والمنظمات ،وفي قانون التقاعد

غیر الحكومیة لكي تستفید المرأة العاملة من ھذه الكتیبات.

االتحاد النسائي األردني
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يسعى االتحاد النسائي األردني العام وباستمرار الى النھوض بواقع المرأة 

اتھا األردنیــة ودمجھــا فــي عملیــة التنمیــة الشــاملة مــن خــالل تطــوير قــدر

وامكانیاتھــا سیاســیا، واقتصــاديا، واجتماعیــا باالضــافة لتحســین مھاراتھــا 

وقدراتھا بالتدريب والتأھیل والسعي المستمر لزيادة مشاركتھا في مواقـع 

صنع القرار المختلفة، ويستمر بذل المزيد من الجھود من أجل تطوير االطار 

كــار لتطورھــا التشــريعي لحقــوق المــرأة والقضــاء علــى الممارســات واألف

وتفعیل مشاركتھا أكثر في الحیاة العامة بعد أن أثبت جـدارتھا فـي شـتى 

المجاالت.

وانطالقا من قناعة االتحاد بأن مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ھو أحد 

ة لھا وأحد العناصر الرئیسیة للنھوض بھا ولتطـوير واقعھـا سبالحقوق المكت

فقد عمل االتحـاد جھـودا واضـحة فـي االجتماعي واالقتصادي والسیاسي

ھــذا المجــال بالتعــاون والتنســیق مــع العديــد مــن المؤسســات والجھــات 

المحلیة تتمثل في تنفیذ البرامج والفعالیات التالیة:

الملتقى العربـي األقلیمـي حـول المشـاركة النسـائیة فـي البرلمانـات )1

ة والعربیة من الجھود الوطیثیفالعربیة انطالقا من أھداف االتحاد في تك

أجل االرتقاء بمكانـة المـرأة وتمكینھـا مـن الوصـول لمواقـع صـنع القـرار، 

ي حیث ان نسـبة تمثیلھـا فـي المؤسسـاتخاصة في المجال البرلمان

البرلمانیة ما تزال متدنیة في دول االقلیم، تم عقـد ھـذا الملتقـى فـي 

.2006ايلول عام 

من خالل تقديم أوراق عمل شاركت معظم الدول العربیة في ھذا الملتقى

فــي مجــال العمــل النســائي أو عضــوية مشــاركاتبحثیــة أعــدتھا ســیدات

ف والشبه بین ھذه البرلمانیات مانیات وسلطت الضوء على أوجه الخالالبرل

من جھة ومن جھة ثانیة التعرف على بعض التشريعات التـي تسـتند الیھـا 

االقتصادية واالجتماعیة.حقوق المرأة وتنظیمھا في المجاالت السیاسیة و
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دد مھـم مـن التوصـیات واالقتراحـات بخصـوص العمـل عأسفر الملتقى عن 

المشترك بین المنظمات النسائیة العربیـة وبـدعم مـن األوسـاط الرسـمیة 

واالكاديمیة والبحثیة ومؤازرة من جھات دولیة مھتمة بتمكـي المـرأة وذلـك 

التي تواجه زيـادة التمثیـل لوضع التشريعات الالزمة للتعلب على المعیقات

النسائي في المؤسسات البرلمانیة.

دعم وصول المرأة لمواقع صنع القرار المختلفة: يعمل االتحاد النسائي )2

باســتمرار وبمشــاركة كافــة المنظمــات والھیئــات النســائیة عــل دعــم 

وتعزيــز وصــول المــرأة لمواقــع صــنع القــرار ( المجــالس االستشــارية، 

المجالس التشريعیة والتنفیذية).المجالس البلدية،

ــة اســتعدادا )3 ــة الجاري ــة:  ففــي اطــار الجھــود الوطنی ــات البلدي االنتخاب

، وحرصـا علـى تعزيـز 2007لالنتخابات البلدية القائمة في شـھر تمـوز 

ــرامج  ــانون واالجــراءات والب ــدقیق للق التنســیق والفھــم المشــترك وال

ــاد الن ــع االتح ــد وض ــرأة فق ــاركة الم ــة بمش ــاركة الخاص ــائي بمش س

المنظمات النسائیة وتحت مظلة اللجنة الوطنیة لشـرون المـرأة خطـة 

ــد  ــة عق ــملت خط ــة ش ــات البلدي ــرأة باالنتخاب ــاركة الم ــاملة لمش ش

الجلسات متخصصـة ونـدوات لمناقشـة قـانون االنتخـاب ومـا فیـه مـن 

ثغرات قانونیة تعیق المرأة من الفوز باالنتخابات، وتنظیم لقـاءات ودوات 

نسـقة نسـائیة في مناطق البلديات بحضور مسؤول محلـي ومخاصة 

ومتحدث للتصرف بقانون االنتخاب وقـانون البلـديات واألحكـام الجديـدة 

بالقانون.

تنفیذ برنامج تدريبي للمرشحات فـي البلديـة: نفـذ االتحـاد النسـائي )4

برنامجـا تـدريبیا لعـدد مـن المرشـحات مـن 2006خالل شھور حزيران 

كـة (المفـرق، أربــد، جـرش، عجلـون، البلقـاء، مأدبــا، ات المملـمحافظـ
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الطفیلة الكرك، الزرقاء) من قبل متخصصین في مجال قوانین البلـديات 

واالنتخابات والتشريعات المتعلقة بذلك.

تمحور البرنامج حول العديد من المواضیع ( قـانون االنتخـاب للبلـديات، ادارة 

االنتخابیة، كیفیة التواصـل/ مھـارات الحملة االنتخابیة، كیفیة اعداد البرامج

القیادة والتأثیر أثناء الحمالت االنتخابیة وبعدھا).

قام االتحاد النسائي وضمن برنامج الحث والتحفیز على االنتخاب :

الحملــة الوطنیــة لــدعم المــرأة فــي االنتخابــات البلديــة نــدوة بعنــوان " 

لى ضرورة مشاركة االنتخاب حق ومسؤولیة وانتماء"، أكد المشاركون ع

الشباب والمرأة باالنتخابات البلدية انسجاما مـع قـانون البلـديات والـذي 

يراعي الجوانـب المربطـة بالرؤيـة الوطنیـة لـدور البلـديات التنمـوي فـي 

الحاضــر والمســتقبل ويركــز علــى الــدور المــأمول فــي قطــاعي المــرأة 

والشباب بشكل خاص للمساھمة في الحكم المحلي.

ضــمن االســتعدادات لالنتخابــات النیابیــة والتــي ت النیابیــةاالنتخابــا :

ستلي االنتخابات البلدية سیكثف االتحاد النسائي جھوده بالتعـاون مـع 

المنظمــات النســائیة االخــرى لتعزيــز وصــول المــرأة للبرلمــان و ســینفذ 

ثقیفیــة فــي مختلــف محافظــات العديــد مــن ورش العمــل التوعويــة والت

باالضــافة لتنســیق لقــاءات شــة قــانون االنتخــاب تتنــاول مناقالمملكــة، 

وندوات حوار مع صانعي القرار ورجـال االعـالم والكتـاب ورؤسـاء وأعضـاء 

األحزاب السیاسیة وذلك لبیـان أھمیـة دور المـرأة فـي المشـاركة فـي 

مرشحة أو كناخبة.كاالنتخابات النیابیة سواء 

منظمـات : يشـارك االتحـاد النسـائي مـع البرنامج العمل الوطني

النسائیة األخرى في بلورة ھذا البرنامج بمبادرة سمو األمیرة بسمة 

من خالل التواصل مع المجالس التنفیذيـة والتشـريعیة وبنـاء مواقـف 

مشتركة وخطاب موحد للھیئـات النسـائیة تجـاه قضـايا المـرأة التـي 

يجب العمل من أجلھا وفق األولیات.
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الجامعة األردنیة:برنامج ونشاطات مكتب خدمة المجتمع/

شھد مكتب خدمة المجتمع في الجامعة األردنیـة العديـد مـن 

برامج تمكین   والتدريب التي وفرھا لطلبة الجامعة والتي عقـدت بالتعـاون 

مع المنظمات والھیئات المحلیـة فـي األردن ومـن أھـم ھـذه الـدورات دورة 

.للمرأةتتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادية

ملتقى سیدات األعمال

من أھم انجازات الملتقى في ھذا المجال:

ايجاد مركز للخدمات االستشارية للمشـاريع الصـعیرة بھـدف المشـروع )1

الى تحفیز وتنشیط وتشجیع التوجه االستثماري للمرأة وذلك بـالتعريف 

بالمشــاريع الصــعیرة وبأھمیــة خصائصــھا ودورھــا فــي رفــع المســتوى 

ي للمــرأة، وتزويــد المــرأة بالمعلومــات الالزمــة حــول مــدخالت االقتصــاد

المشاريع الصغیرة من اجراءات ادارية وقوانین وتشريعات ومصادر تمويـل 

وأوضاع اقتصادية وغیرھا.

يقوم الملتقى باعداد برامج دمج المرأة في التنمیة االقتصـادية وتفعیـل )2

لمناقشــة مســاھمتھا فیھــا فھــو يعقــد دورات تدريبیــة وورشــات عمــل

ــوكالء  ــاري وال ــالرھن التج ــي ك ــاد األردن ــق باالقتص ــي تتعل ــوانین الت الق

والوســطاء التجــاريین واألوراق المالیــة وأحكــام الشــفعة واألولويــة فــي 

العقارات وسلطة دعـاوي األجـور فـي قـانون العمـل والملكیـة الصـناعیة 

والعالقات التجارية.

نادي صاحبات األعمال والمھن

األردن بـأن نـادي صـاحبات األعمـال والمھـن أول مـن من المعروف فـي.1

فادة مـن تقـديم الخـدمات االستشـاريةأسس مكتبـا استشـاريا لالسـت

ــة المــر ــع مكان ــة للمــرأة والســعي لرف ــاة أوالقانونی ــة فــي الحی ة األردنی

االقتصادية واالجتماعیة.
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ــفالمك ــاريع ت ــارية للمش ــدمات االستش ــديم الخ ــوم بتق ــاري يق ب االستش

ما فـي ذلـك التوعیـة بـالقوانین المتعلقـة باالسـتثمار كقـانون الصعیرة ب

الشركات وقانون ضريبة الـدخل وقـانون حمايـة المسـتھلك وعیرھـا مـن 

القوانین واالنظمة.

أجرى النادي دراسات استھدفت تحديد المشكالت التـي تواجـه المـرأة .2

العاملة واكتشاف الوسائل العلمیة لحل ھذه المشكالت، من ھنا تظھر 

ھمیة تأسیس مكتب استشاري للمرأة لتقديم الخدمات واالستشارات أ

القانونیة للمرأة التي تواجه مثل ھذه المشاكل خالل عملھا.

القیام بمتابعة القضايا بما في ذلك الترافـع أمـام المحـاكم اذا لـزم األمـر .3

وتوكیل محام مجانا للمرأة لمراجعة المكتب االستشاري.

نونیة متخصصة تتنـاول قـوانین االسـتثمار وقـانون القیام بتقديم ندوات قا.4

العمل، وقانون الشركات وعیرھا من القوانین التـي تعمـل علـى تثقیـف 

المرأة وتوعیتھا بحقوقھا العمالیة قبل الخروج للعمل.

ــالقواني والتشــريعات .5 ــق ب ــد ورشــات عمــل تتعل ــادي بعق ــام الن ــا ق كم

ان االجتمـاعي، تشـجیع االقتصادية كقانون العمل، قانون التقاعد والضـم

االستثمار، العالماتالتجاريـة ، قـانون الشـفعة، قـانون ضـريبة المبیعـات، 

الرھن التجاري، األوراق التجاريـة، الـوكالء والوسـطاء التجـاريون، تصـفیة 

الشركات وغیرھا لتثقیف المرأة العاملة بحقوقھا العمالیة.

نقابة المحامین األردنیة

اللجنـة بعقـد ورشـات عمــل تبالنقابــة، قامـلجنـة المـرأة تضـمن نشـاطا

وندوات تتعلق بالمرأة وقانون الضـمان االجتمـاعي، والمـرأة وقـانون العمـل, 

والعنف ضد المرأة.

االعــــالمرابعا: 
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يلعب االعالم دورا ھاما بنشر الوعي والثقافة القانونیة بین النسـاء وتعريـف 

ب التشـريعات المختلفـة وطـرق المرأة بحقوقھا وواجباتھا المقـررة بھـا بوجـ

الوصول الى ھذه الحقوق عن طريق األجھـزة األعالمیـة المختلفـة المرئیـة 

والمسموعة والمقروءة وابقاء المحاضرات في التجمعات النسائیة المختلفة 

وفي أماكن متعددة، فباالمكان تقديم الحلقات القانونیة واألسرية عن طريق 

ير برامج متخصصة تـدور حـول بعـض القضـايا االذاعة والتلفزيون وينمكن تطو

واقعیة في المجتمـع القانونیة التي تعالجھا والتي تعكس ظواھر اجتماعیة 

األردني وباالمكان اجراء برامج توعويـة فـي مجـال االذاعـة تشـمل التوعیـة 

القانونیة ضمن البرامج المخصصة التي تبثھا االذاعة وعلى سبیل المثـال " 

التخصصـات السـابقة باستضـافة مخـتص بمختلـفطرح مشكلة وحل لھـا"

االمكان تلقي االسئلة بوالتعريف بالقوانین السارية أما في مجال الصحافة ف

القانونیــة التــي يطرحھــا القــراء أو المشــاكل التــي يرســلونھا الــى الصــحف 

الیومیة، ويمكـن باالضـافة لـذلك اظھـار دور المـرأة االقتصـادي واالجتمـاعي 

ار التـي طرحھـا الـبعض ـالجابة على بعض المقـاالت واالفكـبصورة ايجابیة وا

افة لـذلك فـان ـورة سلیمة دور المرأة فـي المجتمـع، اضــوالتي ال تمثل بص

عمل المطويات (البروشورت) التـي يـتم اعـدادھا لشـرح بعـض القـوانین أو 

االجـراءات القانونیـة وتوزيعھـا علــى المنظمـات والھیئـات النسـائیة تســاعد 

والثقافة القانونیة بـین النسـاء وسـیتم فـي ھـذا التقريـر ذكـر بنشر الوعي

ــرامج والمشــاريع التــي نفــذتھا بعــض المؤسســات والمنظمــات  ــبعض الب ل

النسائیة في ھذا المجال:

االتحاد النسائي األردني.1

في اطار الجھود الوطنیة التي بـذلت اسـتعدادا لالنتخابـات البلديـة قـام .أ

ــدوات تلفزيونیــة مختلفــة االتحــاد النســائي بحملــة شــملت ل قــاءات ون

للتعرف بقـانون االنتخـاب، اضـافة ألعـداد بـرامج اذاعیـة مختلفـة تتنـاول 

التوعیة في موضوع المرأة واالنتخابات البلدية.
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ضمن االستعدادات لالنتخابات النیابیة والتي سیجرى في شھر نـوفمبر .ب

النسائیة القادم سیكثف االتحاد النسائي جھوده بالتعاون مع المنظمات

األخرى لتعزيز وصول المرأة للبرلمان وسـیعقد العديـد مـن ورش العمـل 

ــف محافظــات  ــي مختل ــة ف ــاءات التلفزيونی ــدوات والمحاضــرات واللق والن

وندوات حوار مع صانعي القرار ورجـال األعـالم المملكة باالضافة للقاءات

ر المرأة والكتاب ورؤساء وأعضاء األحزاب السیاسیة وذلك لبیان أھمیة دو

في المشاركة باالنتخابات النیابیة سواء كمرشحة أو كناخبة.

وزارة العدل.2

عدل تقوم الوزارة في ھذا المجال:ضمن برامج ومشاريع وزارة ال

انشاء وادارة وتحديث وتطوير مركز المعلومات وقواعد بیانات عن القوانین .أ

ــة عــن حقــوق المــرأة وحقــوق اال ــة والدولی نســان والتشــريعات المحلی

ــات  ــیلیة للمنظم ــات التفص ــات والمعلوم ــافة للبیان ــرة اض ــؤون األس وش

المحلیة والدولیة الناشطة في ھذا المجال وذلك بالتنسیق مـع مديريـة 

ادارة وأنظمة المعلومات وقسم االتفاقیات والتعاون الدولي بحیـث يكـون 

المراكــز المــرجح المتخصــص لجمیــع الھیئــات والمنظمــات النســائیة 

لمجتمع الدولي.ومؤسسات ا

النشرات والمطبوعات والكتیبات الالزمة عن مفھوم حقوق المـرأة داعدا.ب

وحقوق االنسان وحرياته المدنیة والسیاسـیة واالقتصـادية واالجتماعیـة 

والثقافیـة المنصـوص عنھـا بالدســتور األردنـي ومواثیـق األمـم المتحــدة 

داري فــي ومتابعــة توزيعھــا علــى أعضــاء الجھــاز القضــائي والطــاقم اال

المحاكم.

میزان مجموعة القانون من أجل حقوق االنسان.3
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ا المجال تقوم المجموعة بما يلي:ضمن برامج ومشاريع میزان في ھذ

الحافلة القانونیة المتنقلة

 القیام بحمالت توعیة وذلك بتقديم المعلومات للنسـاء عـن طريـق طبـع

بعـــض المعلومـــات ونشـــر الكتیبـــات واالعالنـــات ( البوســـترز) اليضـــاح

االساسیة بطريقة بسیطة وتسھل قراءتھـا، بحیـث يـتم نشـر الكتیبـات 

واالعالنات في كافة أنحاء المملكة عن طريق شـبكة المراكـز القانونیـة، 

أيضا من خالل المنظمات غیر الربحیة.و

 ولغايات زيادة التوعیـة العامـة حـول الحقـوق االساسـیة االنسـانیة يـتم

عالمیة من خالل االذاعة والتلفزيـون لضـمان وصـول انتاج ونشر لقطات ا

المعلومات الـى الفئـة األمیـة، غیـر المتعلمـة فـي المجتمـع والمنـاطق 

وسـائل االتصـال انتشـارا النائیة حیث يعتبر التلفزيون واالذاعة من أھـم 

االعالنیة االذاعیة والتلفزيونیة في األردن. كما يتم التركیز على اللقطات 

ساسیة للمرأة المعنفة وفي خطر حسب القانون.على الحقوق اال

 زيــادة الــوعي القــانوني ونشــره مــن خــالل تقــديم نشــرات ومطبوعــات

واستخدام اللوحات الدعائیة ووسائل االعالم المعروفة كالمذياع والتلفاز.

نادي صاحبات األعمال والمھن.4

oعین نادي صاحبات األعمال والمھـن بوسـائل األعـالم جمیعھـا فـي يست

رامج التوعیة والتثقیف وفي معالجة القضايا الھامة وكـذلك فـي تغطیـة ب

الندوات للتعرف بھا.

o يقوم النادي باصدار مطبوعات ومطويات حول القوانین موضوعات البحـث

والتوعیة.

o ــة ــاءات الدولی ــدوات واللق ــؤتمرات والن ــي الم ــة ف ــادي بفعالی ــارك الن ش

لفزيونیة واالذاعیة والصحفیة.التواالقلیمیة والمحلیة بما فیھا اللقاءات

o :أصدر النادي عدة كتب أھمھا

دلیلك الشامل للخدمات..1
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شؤون قانونیة..2

النظام االنساني العالمي وحقوق االنسان في الوطن العربي.3

وثائق المؤتمر األول لصاحبات األعمال والمھن..4

المرأة األردنیة حقوق وأرقام..5

o انین والتشــريعات األردنیــة مطويــة حــول القــو15أصــدر النــادي حــوالي

المنبثقة عنهومطويات حول نشاطات المكتب االستشاري 

oربعیة تتضمن أنشطته كما تتضـمن أخبـار ومعلومـات يصدر النادي دورية

متنوعة تھم المرأة، ومـن المعـروف بـأن النـادي قـد افتـتح عـدة مكاتـب 

استشارية في المملكة تقوم بمثل ھـذه النشـاطات كمكتـب الخـدمات 

ستشارية بالزرقاء.اال

o مواصلة الجھود المتعلقة باألعالم عن خدمات المكتب والتعريف بھا لدى

أكبر عدد من النساء عـن طريـق وسـائل األعـالم المختلفـة مـن اذاعـة 

وتلفزيون وصحافة والقاء المحاضرات في التجمعات النسائیة وفي أماكن 

متعددة.

نونیة واألسريةالتي سبق القاباالضافة للحلقاتوففي مجال التلفزيون.1

تقديمھا بالتعاون مـا بـین المكتـب ومؤسسـة التلفزيـون يمكـن تطـوير 

برامج متخصصة تدور حول بعض القضايا القانونیة التي يعالجھا المكتب 

والتي تعكس ظـواھر اجتماعیـة واقعیـة فـي المجتمـع األردنـي وذلـك 

وضـة باستضافة أحد رجـال القـانون المتخصصـین لبحـث القضـیة المعر

لھــا وتوجیــه ارشــادات حــول الوقايــة منھــا وتقــديم الحلــول المناســبة 

والعمل على تالفیھا.

ـة انونیة ضــمن بــرامج االذاعـــاجــراء بــرامج توعیــة تشــمل التوعیــة القــ.2

ــالقوانین األردنیــة " ــف ب مشــكلة وحــل" باستضــافة متخصصــین للتعري

سارية المفعول.
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بالمكتــب وخدماتــه اســتمرار العمــل بــالبرامج التــي تشــمل التعريــف .3

واالجابة المتخصصـة علـى االسـئلة القانونیـة التـي يطرحھـا القـراء أو 

المشاكل التي يرسلونھا للصحف الیومیة.

انشاء العیادة القانونیة المتنقلة المزودة بمحـامین وبنشـرات وكتیبـات .4

للتوعیة بحقوق المواطنین حیث تجوب مختلف مناطق المملكة شـرقا 

وبا من أجل التعريف على البیئة القانونیة لمختلـف وغربا أو شماال وجن

أنماط المجتمع، وتعمل على توعیة ھذه المجتمعات قانونیا.

مركز التوعیة لالرشاد األسري. 5

ضمن البرامج التي يقدمھا مركـز التوعیـة لالرشـاد األسـري المشـاركة .1

.االذاعیة والتلفزيونیة من قبل المركز ومستشاري المركزبالمقابالت

اصدار ملصقات تبین حقوق األسـرة بطريقـة مفھومـة ومدروسـة بحیـث .2

توصل المعلومة مباشرة.

الملتقى االنساني لحقوق المرأة. 6

ضمن البرامج والمشاريع التي قام بھا الملتقى:

) كتیبات اشـتملت السلسـلة 7اصدار سلسلتین قانونیتین تتألفان من ()1

ل األردني، حقوق المـرأة فـي األولى على حقوق المرأة في قانون العم

قانون الضمان االجتماعي، حقوق المرأة في قانون األحـوال الشخصـیة، 

أمـا السلسـلة الثانیـة تشـمل –حقوق المـرأة بنظـام الخدمـة المدنیـة 

حقوق المرأة الشـرعیة، أثـر التشـريعات والقـوانین علـى صـحة المـرأة، 

توزيـع ھـذه الكتیبـات معرفة المرأة باالجراءات القانونیـة والرسـمیة وتـم 

على جمیع المؤسسات والوزارات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة.

البیئـة ضـمن المشـروع تبـادل الخبـرات اصدار سلسلة من المطبوعـات )2

بالتعـاون مـع برنـامج 2005–2003المجتمعة في التنمیـة المسـتدامة 

المنح الضغیرة تم توزيعھا على جمیع المؤسسات.
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بارية غیر دورية " الملتقـى" تعنـي بقضـايا المـرأة ونشـر اصدار نشرة اخ)3

المعلومات حول االتفاقیات الدولیـة وحقـوق المـرأة االنسـانیة، وتوسـیع 

شبكة العالقات بین التجمعات النسائیة.

اصدرا بوسترات توعوية وبروشورات تعريفیـة حـول اتفاقیـة القضـاء علـى )4

ــرأة  ــز ضــد الم ــع أشــكال التمیی ــز تحمــل شــعار " الجمی ــم –للتمیی نع

لسیداو".

ملتقى سیدات األعمال. 7

قام بھا الملتقى في ھذا المجال:ضمن النشاطات التي

o قام الملتقى بطباعة مطويـات (بروشـورات) تشـمل حقـوق المـرأة فـي

مختلف القوانین من ضمنھا األحوال الشخصیة، الطالق، الزواج، النفقـة، 

االجتمـاعي، وقـانون االنتخـاب، المھر، الحضانة وقانون العمـل والضـمان 

والتقاعد المدني وغیرھا.

o قام باصدار نشرات دوريـة تـوزع علـى المؤسسـات ومنظمـات المجتمـع

المدني والھیئات النسائیة.

o شارك بالعديد من الحلقات التلفزيونیة واالذاعیة اضـافة لنشـر المقـاالت

في الجرايد الیومیة.

ال التمییز ضد المرأة ( اتفاقیة القضاء على جمیع أشكخامسا:

سیداو)

واحترام حقوق االنسان من األھداف األساسیة لألمم المتحدة تعزيز 

والحريات األساسیة للناس جمیعا دون تمییز بسبب الجنس أو العرق أو 

1948امالدين وانسجاما مع االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر ع

یز وعمال بما جاء بالعھدين والذي أكد على مبدأ المساواة وعدم التمی

الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق االجتماعیة 

واالقتصادية والثقافیة التي تلزم الدول األطراف ضمان مساواة الرجل بالمرأة 

تحق التمتع بتلك الحقوق باالضافة لالتفاقیات الدولیة والتوجیھات واالعالنا
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حدة والوكاالت المتخصصة للنھوض بمساواة التي اعتمدتھا األمم المت

الرجل والمرأة في الحقوق وايمانا بحقوق االنسان األساسیة اعتمدت 

الجمعیة العامة لألمم المتحدة اتفاقیات دولیة تضمن للمرأة حقوقھا حیث  

تتعرض النساء الى أشكال عدة من عدم المساواة بالممارسات الیومیة 

ن ويظھر ذلك التمییز ضد المرأة بالمحیط وبتطبیق التشريعات والقوانی

األسري ومحیط العمل وفي المجتمع بأكمله بالرغم من التفاوت الملموس 

بھذا التمییز من حیث نسبته وأسبابه ونتائجه من بلد آلخر.

ولیس خافیا على أحد في عالم الیوم حقیقة وجود نھج التھمیش للمرأة 

اختالف مستوياته المحلیة في موقع المشاركة في صنع القرار على 

المیادين االقتصادية واالجتماعیة والسیاسیة ىواالقلیمیة والدولیة في شت

والثقافیة ناھیك عن استمرار نھج تحجیم جھود المرأة واخضاعه لتبعیة 

القرار األبوي الذكوري في مختلف مراحل تطور المجتمعات البشرية منذ 

رأة باالنتشار في مختلف الحضارات قرون طويلة حیث استمر التمییز ضد الم

القديمة وأخذ يتبع ھذا االنتشار في عالمنا المعاصر فالنساء يشكلن 

أغلبیة فقراء العالم وأغلبیة األمیین في العالم ونعمل ساعات طويلة مقابل 

أجور متدنیة وخاصة بالدول النامیة.

يد وھو وفي ھذا السیاق جاءت مبادرة األمم لمتحدة في انشاء اطار جد

لجنة األمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة باعتبارھا ھیئة تابعة لألمم 

المتحدة تھدف لدراسة أوضاع النساء على النطاق الدولي وتقديم 

ذه مقترحات وتوصیات تساعد باشتقاق سیاسات من أجل تحسین ھ

األوضاع بما يتالءم وحقوق االنسان.

النا عالمیا لحقوق االنسان ووثیقة تعتبر ھذه االتفاقیة بالدرجة األولى اع

من وثائق حقوق االنسان التي تؤكد على حقوق المرأة حقوقا انسانیة 

وثنیة الستمرار انتھاك حقوق المرأة وممارسة التمییز ضدھا في كل 
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المجاالت وتشیر لقصور األنظمة واالتفاقیات الدولیة لحقوق االنسان من 

االتفاقیة عدة محاور رئیسیة:شملتأمین الحماية الالزمة للمرأة وت

اتخاذ التدابیر الالزمة لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة في المیادين )1

السیاسیة واالقتصادية واالجتماعیة والثقافیة والمدنیة وتدعو لسن 

التشريعات الوطنیة الداعمة لحظر التمییز ضد المرأة.

في الحیاة السیاسیة اتخاذ التدابیر الالزمة لمنح المرأة حق المساواة)2

العامة بما في ذلك حقھا بتمثیل حكومتھا وفي المشاركة السیاسیة 

الكاملة.

تكافؤ الفرص بین الجنسین في مجال العمل والتعلیم والتأمینات )3

االجتماعیة والرعاية الصحیة.

المتساوية في اطار الحیاة األسرية ومنح التركیز على المسؤولیات )4

مماثلة ألھلیة الرجل واستحقاقھا بالحقوق القانونیة األھلیة القانونیة ال

وحقوقھا بالعائلة والزواج.

وقد ورد بھذه االتفاقیة بان عدد الدول األطراف أن تتخذ جمیع ما يقتضي 

الحال اتخاذه من تدابیر للقضاء على التمییز ضد المرأة في میدان العمل 

الحقوق ال سیما:لكي تكفل لھا على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس 

o.الحق بالعمل بوصفه غیر قابل للتصرف لكل البشر

o الحق بالتمتع بنفس فرص التوظیف بما في ذلك تطبیق المعايیر الختبار

نفسھا في شؤون التوظیف.

o الحق في حرية اختیار المھنه والعمل والحق في الترقي واألمن

لتدريب الوظیفي وفي جمیع مزايا وشورط الخدمة والحق في تلقي ا

واعادة التدريب المعني بما في ذلك التلمذة الصناعیة والتدريب المھني 

المتقدم والتدريب المتكرر.

o الحق في المساواة في األجر بما في ذلك االستحقاقات والحق في

المساواة في المعاملة فیما يتعلق بالعمل المتعادل القیمة وكذلك 

لعمل.المساواة في المعاملة وفي تقییم نوعیة ا
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o الحق بالضمان االجتماعي وال سیما في حاالت التقاعد والبطالة

والمرض والعجز والشیخوخة وأي شكل اخر من أشكال عدم القدرة 

على العمل، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة األجر كما ورد باالتفاقیة ما 

يضمن للمرأة الريفیة من حقوق بما في ذلك في عملھا في قطاعات 

ى الدول األطراف اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء االقتصاد وعل

على التمییز ضد المرأة في المناطق الريفیة لكي تكفل لھا على 

أساس التساوي مع الرجل المشاركة بالتنمیة الريفیة واالستفادة منھا 

واالستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي.

من المادة السادية عشر من االتفاقیة ومما يذكر بأنه ورد بالفقرة (ج)

بنفس الحقوق فیما والمتعلقة بالعالقات األسرية بأن يتمتع كال الزوجین 

يتعلق بملكیة وحیازة الممتلكات واالشراف علیھا واداراتھا والتمتع بھا 

والتصرف فیھا سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قیمة.

على مبدأ المساواة بین الجنسین يالحظ مما سبق بأن األتفاقیة قد ركزت

في مجال العمل وعدم التمییز ضد المرأة وأكدت على حق المرأة بجمیع 

وغیر ذلك من الحقوق، ومما يذكربأن مجاالت العمل والضمان االجتماعي

االتفاقیة قد تم اقرارھا من قبل مجلس الوزراء ونشرھا بالجريدة الرسمیة 

ھذا العام.

المشاريع التي قامت بأعدادھا الھیئات النسائیة وبالرجوع للبرامج و

ومؤسسات المجتمع المدني نجد الكثیر من ھذه البرامج والمشاريع 

تسعى لتقلیص الفجوة التمییزية بین الجنسین وفیما يلي بعض ھذه 

البرامج والمشاريع لبعض المؤسسات:

اللجنة الوطنیة لشؤون المرأةأ.
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رأة تنھض بمھامھا الموكولة الیھا على ان اللجنة الوطنیة لشؤون الم)1

مستوى المساھمة في رسم السیسات العامة، وفي اطار التشريعي 

تقوم بدراسة التشريعات النافذة وأية مشاريع قوانین أو انظمة متعلقة 

قتراح البالمرأة للتأكد من عدم وجود تمییز فیھا ضد المرأة باالضافة 

ت للمرأة أو تحول دون التمییز نظمة التي تحقق مكتسباالقوانین واأل

ضدھا في جمیع المجاالت.

لمناقشة جمیع 2004عقد مؤتمر المرأة والتنمیة السیاسیة عام )2

القوانین والتشريعات المتعلقة بتنمیة المرأة سیاسیا كقانون األحزاب 

السیاسیة من حقوق سیاسیة تمكنھا من الوصول لمراكز صنع القرار.

عقد جلسات حوارية متخصصة حول قانون االنتخاب األردني وتمثیل )3

.2006المرأة 

الھدف منھا بناء قدرات 2007عقد دورة القیادات المشابة في حزيران )4

النساء اللواتي لديھن رغبة الترشیح في االنتخابات وزيادة الوعي 

بمفھوم والمراحل العملیة لالنتخاب.

العقبة كل منأة التشريعیة فيالمرحقوقعقد ورشات عمل حول )5

رف على أولويات التعديالت التشريعیة لدي النساء عوعمان وأربد للت

وتشكیل قوة ضاغطة على السلطات التشريعیة 2007األردنیات 

والتنفیذية لتعديل التشريعات المتمیزة بین الجنسین.

جمعیة النساء العربیات.ب

عربیات:ضمن فعالیات وبرامج جمعیة النساء ال

قامت الجمعیة بعقد ورشات عمل تدريبیة للنساء المرشحات للمجالس )1

البلدية ضمن مشروع دعم النساء في المجالس البلدية بالتعاون مع 

مؤسسة فريدش تاون بھدف مشاركة المرأة بالمجالس البلدية.

عقد ورشات عمل تدريبیة حول تعزيز حقوق المرأة القانونیة بتاريخ )2

محافظات الجنوب بالتعاون مع االتحاد األوروبي ودعت في 22/6/2006

المشاركات لتشكیل تحالف من أجل حقوق نساء األردن.
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قامت الجمعیة بعقد ورش عمل تدريبیة في المحافظات المختلفة )3

ة، ـدا لعمل ندوات اقلیمیـات شبكة مساواة تمھیـبالتعاون مع منسق

االنسان) الذي يھدف ومؤتمر وطني لتشكیل (االئتالف األردني لحقوق

الى متابعة الجھد النسائي في تعديل القوانین المجحفة بحق النساء 

لكي تتواءم مع القوانین الدولیة وخاصة اتفاقیة الغاء جمیع أشكال 

التمییز ضد المرأة.

معھد الملكة زين الشرف التنموي.ج

المشاريع والبرامج التي يقوم بھا المعھد مشروع فرق العمل ضمن

يھدف ھذا المشروع لتمكین فرق العمل المیدانیة التي تتكون المیدانیة

امرأة من كل محافظات المملكة من خالل اكسابھن المھارات 20من 

والمعرفة التي تساعدھن على تحديد احتیاجات المجتمعات المحلیة 

علمساھمة في حلھا كما يسعى لرفلوبالتالي أخذ االجراءات المناسبة 

لمجتمعات بحقوقھا وواجباتھا والمطالبة بھا خالل تنفیذ عدد درجة وعي ا

من الدورات التدريبیة والورشات التوعوية.

يھدف : زيادة مشاركة المرأة في وضع السیاسة والمحافل العامة- 

المشروع الى العمل على تعزيز الحوار المحلي والوطني بین الفرق 

ف ادراك المؤسسات ذات الداعمة لحقوق المرأة وصانعي القرارات بھد

العالقة لمسؤولیتھا من ضمان حقوق جمیع المواطنین في الحصول على 

الخدمات األساسیة والتمتع بھا مثل (المعونة النقدية، الرعاية الصحیة، 

التعلم) اضافة للتمتع بالحقوق االنسانیة (خفض نسبة العنف األسري، 

یر) وينفذ المشروع في كل الحق بالجنسیة، الحق بالتعبیر والتواصل مع الغ

من محافظة جرش ومأدبا والكرك.

)UNIFEM: الیونیفم (صندوق األمم المتحدة االنمائيه. 
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ضمن البرامج والمشاريع التي يقوم بھا الصندوق لتعزيز حقوق المرأة 

االنسانیة قام بتنفیذ برنامج اقلیمي لتعزيز حقوق المرأة االنسانیة في 

رغم من االنجازات المتحققة في المغرب والمشرق المشرق والمغرب، فبال

في حقوق المرأة االنسانیة اال ان العديد من العقبات ال تزال تعترض تقدم 

المرأة العربیة، فال تزال المؤسسات الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة 

بحاجة لتعزيز قدراتھا من خالل توفیر المعلومات والیات التدريب والتنسیق 

اء الوطنیین لھذا يقوم صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة مع الشرك

التي تنشر الوعي بشكل تبتنفیذ مشروع اقلیمي يھدف لتعزيز االلیا

االنسانیة، ويركز المشروع ولمدة ثالث ھادف وبناء حول حقوق المرأة 

ز الوعي بناء قدرات المنظمات سنوات على نشر المعلومة وتعزي

سات الحكومیة حول حقوق المرأة االنسانیة، الحكومیة والمؤسغیر

ويتمحور المشروع حول ھدفین أقلیمیین واخر ينفذ في ستة دول عربیة، 

يركز المشروع على توفیر قاعدة بیانات وافیة عن حقوق المرأة االنسانیة 

واتفاقیة سیداو ومقارنتھا بالقوانین الوطنیة، تسھیل عملیة تبادل الخبرات 

شرق والمغرب العربي وفق طرق خالقة ودعم مشاريع والتجارب بین الم

الدول العربیة في كل من المغرب والجزائر وتونس واألردن وفلسطین ولبنان 

لنشر الوعي حول حقوق المرأة االنسانیة.

تجمع لجان المرأة و. 

يقوم تجمع لجان المرأة بعقد ورشات عمل في معظم محافظات المملكة 

حیث تم عقد ورشات عمل في كل من محافظة بھدف التوعیة القانونیة

المفرق، الطفیلة، الكرك، العاصمة حول التشريعات األردنیة والمواثیق 

المرأة في مھنة الدولیة،كما تم عقد ورشات عمل تحت عنوان "

شملت المرأة بالتشريعات األردنیة واتفاقیة سیداو، والمرأة "القانون

ت المملكة.والشريعة االسالمیة في معظم محافظا

المركز االنمائي األردني. ن
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وھو مؤسسة خاصة ال تستھدف الدعم تعمل على توعیة المجتمع 

بما في ذلك المرأة وتدعیم اسھاماتھا االيجابیة والمساعدة في المدني

سات والتشريعات القانونیة حیث قام:ارسم السی

واء القانونیة بعقد العديد من ورشات العمل والندوات لتعزيز دور المرأة س)1

واالقتصادية والسیاسیة.

اعداد برنامج تطوير القیادات للشابات األردنیات بعقد ورشات عمل نفذت )2

في عمان، أربد، السلط، الزرقاء، العقبة.

دورة 18اعداد برنامج تنمیة القدرات للسیدات البرلمانیات حیث تم عقد )3

تدريبیة خالل ثالث سنوات.

ا بأوراق عمل قدمت للبرلمان في مجلس قانون18اعداد دراسة لـ )4

األمة. 

وزارة العدل األردنیةع. 

من أبرز ما تقوم به وزارة العدل في ھذا المجال:

oتم ، استحداث مديرية حقوق االنسان وشؤون األسرة في وزارة العدل

مؤخرا استحداث مديرية شؤون األسرة في وزارة العدل تعنى لشؤون 

أھدافھا:األسرة وحمايتھا من أھم

المساھمة في دعم المرأة في المجال القانوني وتمكینھا سواء كانت .1

قاضیة أو محامیة أو موظفة ادراية في المحاكم المختلفة وفي ھذا 

السیاق البد من االشارة لتعیین أول رئیسة محكمة ابتدائیة

ترسیخ مفاھیم ومبادئ حقوق االنسان والحريات العامة المدنیة .2

االجتماعیة والمساھمة في تعديل التشريعات والتأكد من واالقتصادية و

أن االجراءات القضائیة والقانونیة تحقق الحماية لحقوق االنسان.

اتباع النھج التشاركي لتعديل التشريعات ذات العالقة بھدف تحجیم .3

االثار السلبیة للعنف األسري وقضايا األحداث والتمییز ضد المرأة.

oي المعھد القضائيانشاء صندوق للمنح ف
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تم وضع اآللیة التي تنظم عمل ھذا الصندوق بحیث تحقق المساواة بین 

الطلبة الموفدين للمعھد ومن يتم قبولھم من غیر ھؤالء المحامین، وصوال 

الستقطاب الطالب والطالبات األكثر كفاءة ودراية في العلوم القانونیة على 

من النساء من الطلبة % 15أن يتم وبشكل تدريجي تخصیص ما نسبته 

لھم.المقبولین في المعھد القضائي 

عقد مؤتمر الشبكة القانونیة للنساء العربیات بعنوان " قیادة .. مؤازرة .. 

تمیز" وضم المؤتمر ورشات عمل بمواضیع مختلفة منھا، العنف ضد المرأة، 

الحقوق المدنیة والسیاسیة للمرأة، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

تمییز ضد المرأة.... وغیرھا.ال

دعم المرأة بالمجال القانوني

فقد التقت جاللة الملكة رانیا العبدهللا مع القاضیات األردنیات والبالغ 

قاضیة يعملن في المحاكم المحلیة وفي مبنى المعھد 32عددھن 

القضائي وذلك في يوم المرأة العالمي للتواصل مع القیادات النسائیة في 

القضائیة وتشجیعھن باستمرار بالعمل بالمعھد القضائي خدمة السلطة 

لمجتمعھن وصونا للحريات العامة، وفي ذلك الیوم أعلن وزير العدل عن 

مبادرتین لدعم المرأة القاضیة:

) دينار لدعم القضاة من النساء حیث 100.000صندوق بمبلغ (ءانشا.1

وتشمل الجانب تيتم بموجبه كافة أشكال المساندة للسیدات القاضیا

المھني فى دورات وبرامج تدريبیة وبعثات علمیة واحتیاجات تساعد في 

األسرية والمھنیة كما ھو موضح في مشروع التوفیق بین المتطلبات 

والذي يھدف الى دعم وتطوير األداء 2007نظام صندوق القاضیات لعام 

القضائي للمستفیدات ورفع كفاءة المستفیدة المھنیة والعلمیة

والنھوض بقدرات القضاة من النساء وذلك عبر المشاركة المستمرة في 

الدورات التدريبیة، ورفع قدرة القاضیة العاملة على مؤامة بین متطلباتھا 

األسرية وبین عملھا القضائي.
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وتحديث وتطوير مركز المعلومات وقواعد بیانات ع القوانین ةانشاء وادار.2

ن حقوق االنسان وشؤون ألسرة اضافة والتشريعات المحلیة والدولیة ع

للبیانات والمعلومات التفصیلیة للمنظمات المدنیة المحلیة والدولیة 

الناشطة في ھذا المجال وذلك بالتنسیق مع مديرية ادارة انظمة 

قسم االتفاقات والتعاون الدولي.المعلومات و

طنیة دراسة كافة المالحظات والتقارير الواردة عن كاف المنظمات الو

واالقلیمیة والدولیة بشأن حقوق االنسان والتنسیق مع قسم االتفاقیات 

والعالقات الدولیة للتعامل مع القضايا والمسائل ذات الطابع االقلیمي أو 

الدولي وتنسیق الجھود المبذولة في ھذا المجال مع الجھات الخارجیة.

قوق االنسان والكتیبات الالزمة عن مفھوم حاعداد النشرا والمطبوعات

وحرياته المدنیة والسیاسي واالقتصادية واالجتماعیة والثقافیة المنصوص 

عنھا بالدستور األردني ومواثیق األمم المتحدة ومتابعة توزيعھا على أعضاء 

الجھاز القضائي والطاقم االداري في المحاكم.

االنسانحقوقمیزان مجموعة القانون من أجل

يھدف : موعة مشروع حماية الناس والقانونمن أھم برامج ھذه المج

المشروع لتعزيز وحماية حقوق االنسان في األردن من خالل مراجعة 

وتطوير التشريعات والقوانین المتعلقة بحقوق وحريات المواطن في األردن 

وتقديم الحماية القانونیة لضحايا انتھاكات حقوق االنسان.

قد تم خوض حديثة العھد كونهوحیث ان التجربة الديمقراطیة في اردن

بعد فترة طويلة من االحكام العرفیة فان ھذه التجربة 1989االنتخابات عام 

األردني قد ضمن مشكالت فعلى الرغم من ان الدستور تواجه عدة 

الحريات االساسیة للمواطن اال أنه ال يزال يوجد الكثیر من التشريعات 

معنیة تتعارض مع حقوق االنسان والقوانین األردنیة التي تتضمن نصوصا



59

ومع الدستور نفسه حیث يعتبر من أسباب وجودھا عدم وجود محكمة 

دستورية أردنیة وعدم نشر االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق االنسان في 

( سیداو) ھذا العام بالجريدة ى أن نشرت اتفاقیةالجريدة الرسمیة ال

ء.الرسمیة بناء على قرار من مجلس الوزرا

انطالقا من الغايات واألھداف التي اعد المشروع من أجلھا وأھمھا حماية 

وتعزيز حقوق االنسان في اطار المواثیق الدولیة والدستور األردني بأتباع 

مختلف الوسائل المشروعة والتي من أھمھا تطوير القوانین وتقديم 

ج الريادي الحماية لضحايا االنتھاكات حقوق االنسان سیشكل ھذا البرنام

دور كبیر في ايجاد قوة ضاغطة لرفع وزيادة الوعي بقضايا حقوق االنسان 

والمطالبة بتعديل القوانین بما ينسجم مع االتفاقیات والمواثیق الدولیة. 

من اھم أھداف المشروع نشر الوعي العام حول التشريعات والقوانین 

دولیة وخاصة اتفاقیة الوضعیة السارية المفعول واالتفاقیات والمواثیق ال

القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة.

انشاء العیادة القانونیة المتنقلة المزودة بمحامین وبنشرات وكتیبات -

للتوعیة بحقوق المواطنین حیث تجوب مختلف مناطق المملكة شرقا 

وجنوبا ووشطا وشماال من أجل التعرف على البیئة القانونیة لمختلف 

مع وتعمل على توعیة ھذه المجتمعات قانونیا.أنماطالمجت

: يقوم المراكز ضمن مركز التوعیة واالرشاد األسري/ الزرقاء-

نشاطاته بتقديم الخدمات القانونیة للفئات المستضعفة من النساء 

واألطفال عن طريق توكیل محام للترافع أمام المحاكم أو عن طريق 

تقديم االستشارات القانونیة.

ز باصدار الكتب والمطويات القانونیة التي تشمل القوانین يقوم المرك-

والتشريعات المتعلقة بالمرأة اضافة ألتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

التمییز ضد المرأة( سیداو)، اضافة لوجود قاعدة بیانات موثقة فیھا 

الحاالت المراجعة للمركز.
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اد البرامج يقوم الملتقى باعدالملتقى االنساني لحقوق المرأة: 

والمشاريع لنشر التوعیة والتثقیف باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

التمییز ضد المرأة وأھم ھذه المشاريع: 

اطالق حملة المناصرة ألقرار اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز - 1

ضد المرأة ( سیداو) بالتعاون مع الصندوق النرويجي لحقوق االنسان.

صرة ألقرار اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز اطالق حملة المنا- 2

ضد المرأة (سیداو) في البرلمان ونشرھا بالجريدة الرسمیة برعاية 

رئیس مجلس النواب وبمشاركة االئتالف األردني من أجل سیداو 

والمكون من الملتقى االنساني لحقوق المرأة والمركز الوطني لحقوق 

جل حقوق االنسان.االنسان ومجموعة القانون من أ

اعداد كتیبات جیب تحتوي على نصوص اتفاقیة سیداو موقف األردن - 3

من االتفاقیة واصدار بوستر توعوي وبروشورات تعريفیة حول اتفاقیة 

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة سیداو وتحمل شعار 

نعم للسیداو).–الحملة ( ال للتمییز 

األثنى عشر لمنھاج العمل الدولي الصادر عمل دراسة تحلیلیة للمحاور - 4

عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، تناولھا تباعافي ندوات متخصصة 

منھا حقوق الطفلة، تعلم المرأة في القرن الحادي والعشرين، العنف 

ضد المرأة وأثره على المجتمع، اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

التمییز ضد المرأة.

ي لحقوق االنسانالمركز الوطن

ضمن البرامج والمشاريع التي يقوم بھا المجلس:

تتنفیذ برامج تدريبیة متخصصة في مجال حقوق المرأة كعقد دورا-

تدريبیة لطلبة الجامعة حول المعايیر الدولیة لحقوق االنسان وممن 

ضمنھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو) 

ركز بھذه الدورات شرائح مختلفة نذكر منھا القضاة كما استھدف الم
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واالجھزة وضباط الشرطة، النظامیون، الشرعیون، وموظفي الدولة

األمنیة المختلفة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بوجه عام 

ومنظمات حقوق االنسان.

االتحاد النسائي األردنيغ. 

في دعم اصدار ونشر شارك االتحاد النسائي المنظمات النسائیة األخرى 

ثقافة الغاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ( سیداو) لعمل قوة ضغط على 

م الحكومة ألقرارھا وبالفعل تم اقرارھا من قبل مجلس الوزراء ومن ثم ت

.26/7/2007نشرھا بالجريدة الرسمیة بتاريخ 

اصدار نشرات توعیة وتثقیفیة للمرأة تتعلق باألطار القانوني -

كبر عدد ممكن من النساء.أاعي والصحي وتوزيعھا على واالجتم

اجراء دراسات علمیة میدانیة متخصصة تتعلق في میادين التشريعات -

والعمل والصحة والتعلیم للتعرف على واقع المرأة والخروج بنتائج 

محددة لرفعھا للجھات المعنیة.

المجلس األعلى لالعالمح. 

دورات تدريبیة لالعالمیات تتعلق يقوم المجلس األعلى لالعالم بعقد.1

باالتفاقیات الدولیة وخاصة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 

المرأة( سیداو) واتفاقیة حقوق الطفل وغیرھا من االتفاقیات وكذلك 

التشريعات المحلیة.

يقوم المجلس برصد انتھاكات حقوق المرأة والعنف ضد المرأة عن .2

األعالمیات.طريق األعالمیین و

مركز األعالمیات العربیاتي. 

يقوم المركز بعقد المؤتمرات وورشات العمل على نطاق عربي لألعالمیات 

لتمكینھم من الناحیة القانونیة ولتوعیتھم بما لھم من حقوق وما علیھم 
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من واجبات بالتشريعات األردنیة واالتفاقیات والمواثیق الدولیة وخاصة 

جمیع أشكال التمییز ضد المرأة.اتفاقیة القضاء على

نتائج الدراسة المیدانیة-

. البرامج والمشاريع التي الجديدة، أو فـي طـور التنفیـذ أو التـي 1

تم تنفیذھا من قبل المؤسسات

نتائج الدراسة إلـى أن عـددا مـن المؤسسـات تقـوم بتنفیـذ بـرامج أظھرت

م تنفیذه، وأخرى ال يـزال ومشاريع وأنشطة في المحاور المختلفة منھا ما ت

ــن ( ــديثا، وتوضــح الجــداول م ــا زال ح ــذ، وبعضــھا م ــد التنفی ــع 5-1قی ) توزي

المشــاريع/البرامج واألنشــطة حســب المحــور، والجھــة المســؤولة عنھــا، 

والتاريخ المخطط لبداية المشـروع ونھايتـه، والتـاريخ الفعلـي الـذي تـم بـه 

تنفیذ المشروع واالنتھاء الفعلي منه.

: األحوال الشخصیة/ قانون األسرةأوال

)1جدول رقم (

توزيع البرامج/المشاريع واألنشطة/ األحوال الشخصیة حسب الجھة 

المسؤولة واسم البرنامج وتاريخ البداية واالنتھاء 

تاريخ 
االنتھاء 
الفعلي

التاريخ 
المخطط 

لالنتھاء

تاريخ 
البداية 

الفعل
ية

التاريخ 
المخطط 

للبداية
رقمه اسم 

رنامج/المشروع/النشاطالب
اسم الجھة 
المسؤولة

2007 2007 2005 2005  - الدلیل القانوني للزواج
المجلس الوطني 

لشؤون األسرة

2006 2006 2005 2005  - نظام المكاتب األسرية
المجلس الوطني 

لشؤون األسرة
- - - -  - صورة نظام الصحة  المجلس الوطني 
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اإلنجابیة لشؤون األسرة

- 2013 2004 2004  -

الخطة الوطنیة األردنیة 
-2004للطفولة لألعوام 

2013
المجلس الوطني 

لشؤون األسرة

2007 2007 2006 2006  -
تقرير وضع األطفال في 

األردن
المجلس الوطني 

لشؤون األسرة
- -  - 2008  - مشروع حماية األمومة وزارة العمل

ثانیا: العنف ضد المرأة

)2جدول رقم (

توزيع البرامج/المشاريع واألنشطة/ العنف ضد المرأة حسب الجھة 

المسؤولة واسم البرنامج وتاريخ البداية واالنتھاء 

تاريخ 
االنتھاء 
الفعلي

التاريخ 
المخطط 

لالنتھاء

تاريخ 
البداية 

الفعل
ية

التاريخ 
المخطط 

للبداية
رقمه اسم 

البرنامج/المشروع/النشاط
اسم الجھة 
المسؤولة

- 2007 2006 2005 113828
حماية النساء الموقوفات 

إداريا والنساء في خطر میزان

2006 2005 2004 2004  -

مشروع مجابھة العنف ضد 
المرأة في الجامعات 

األردنیة
المركز الوطني 
لحقوق اإلنسان

ثالثا: العمل والضمان االجتماعي

)3جدول رقم (

نشطة/العمل والضمان االجتماعي حسب توزيع البرامج/المشاريع واأل

الجھة المسؤولة واسم البرنامج وتاريخ البداية واالنتھاء 

تاريخ 
االنتھاء 
الفعلي

التاريخ 
المخطط 

لالنتھاء

تاريخ 
البداية 

الفعل
ية

التاريخ 
المخطط 

للبداية
رقمه اسم 

البرنامج/المشروع/النشاط
اسم الجھة 
المسؤولة

- - - 2003  -

ماع میداني مع النواب، اجت
"إنجازات ال أمنیات: الحوار 

والمشاركة في صنع 
القرار"

االتحاد النسائي 
األردني العام



64

مستمر مستمر مستمر مستمر  -

برنامج التوعیة والتثقیف 
المجتمعي حول حقوق 

المرأة في القانون ضمن 
برنامج العمل الوطني

االتحاد النسائي 
األردني العام

مستمر رمستم مستمر مستمر  -

اجتماعات اللجنة 
التنسیقیة للمنظمات غیر 

الحكومیة، مناقشة 
مقترحات فريق العمل 

القانوني على تعديالت 
القوانین

االتحاد النسائي 
األردني العام

1998 1998 1997 1996 96/MAS75

تعزيز دور المرأة العملیة 
في العملیة االنتخابیة لعام 

كناخبة ومرشحة1997
ى سیدات ملتق

األعمال والمھن

2007 2007 2006 2006  - مشروع تدريب القاضیات
ملتقى سیدات 

األعمال والمھن 
مستمر مستمر 2002 2002  - لجنة شؤون عمل المرأة وزارة العمل

2008 2008 2005 2005 0064/670
تعزيز دور البرلمانیات 

العربیات

صندوق األمم 
المتحدة اإلنمائي 

یفیم)للمرأة (الیون

2003 2003 2002 2002  -

ورش عمل المرأة 
والقوانین والتشريعات 

ضمن مشروع المرأة 
والبرلمان

االتحاد النسائي 
األردني العام

2007 2007 2006 2006  -
مشروع حقوقي وواجباتي 

كعامل أردني
معھد الملكة زين 

الشرف

2007 2007 2007 2007  -
توعیة المرأة قانونیا 

واقتصاديا
ارة التنمیة وز

االجتماعیة

- - - - - -
تجمع لجان المرأة 

األردني

رابعا: اإلعالم

)4جدول رقم (

توزيع البرامج/المشاريع واألنشطة/اإلعالم حسب الجھة المسؤولة واسم 

البرنامج وتاريخ البداية واالنتھاء

تاريخ 
االنتھاء 

التاريخ 
المخطط 

تاريخ 
البداية 

التاريخ 
المخطط  رقمه اسم 

البرنامج/المشروع/النشاط
اسم الجھة 
المسؤولة
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الفعلي لالنتھاء الفعل
ةي

للبداية

2006 2006 - 2002
الثالث 
تدريب اإلعالم لغیر اإلعالمیات

مركز اإلعالمیات 
العربیات

خامسا: اتفاقیة إلغاء كافـة أشـكال التمییـز ضـد المـرأة (السـیداو) 

1979

)5جدول رقم (

برامج/المشاريع واألنشطة/اتفاقیة سیداو حسب الجھة توزيع ال

المسؤولة واسم البرنامج وتاريخ البداية واالنتھاء  

تاريخ 
االنتھاء 
الفعلي

التاريخ 
المخطط 

لالنتھاء

تاريخ 
البداية 

الفعل
ية

التاريخ 
المخطط 

للبداية
رقمه اسم 

البرنامج/المشروع/النشاط
اسم الجھة 
المسؤولة

2005 2005 2004 2004  -
التشريعات الوطنیة 

واتفاقیة سیداو
جمعیة النساء 

العربیات

2007 - - 2006  -

دعم إصدار اتفاقیة إلغاء 
جمیع أشكال التمییز ضد 

المرأة (سیداو)
االتحاد النسائي 

األردني العام

2006 2006 2006 2006  -

الملتقى اإلقلیمي 
"المشاركة النسائیة في 

بیة"البرلمانات العر
االتحاد النسائي 

األردني العام

مستمر مستمر مستمر مستمر  -

برنامج التوعیة والتثقیف 
المجتمعي "حقوق المرأة 
في القانون والتشريعات 

األردنیة"
االتحاد النسائي 

األردني العام

- 2008 2005 2005 46166 مبادرة التعلیم األردنیة

صندوق األمم 
المتحدة اإلنمائي 

للمرأة 

2007 2006 2006 2005  -
دمج النوع االجتماعي في 

وزارة العمل والخارجیة
اللجنة الوطنیة 
لشؤون المرأة
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. معايیر اختیار البرامج والمشروعات واألنشطة2

أوال: العامالت والعاملون 

)6جدول رقم (

توزيع العامالت والعاملین في البرامج/المشاريع واألنشطة حسب 

الت المختلفةفي المجاالجنسیة

معاونو العاملین من 
/ األجانبالذكور

معاونو العاملین من 
/ األجانباإلناث عدد العاملین عدد العامالت المجال

المعدل % العدد المعدل % العدد المعدل % العدد المعدل % العدد

- - - - - - 6.7 20.6 20 4.0 6.2 12
األحوال 

الشخصیة

4.0 100.0 4 2.0 22.2 2 4.5 9.3 9 10.0 10.3 20
العنف ضد 

المرأة

- - - 2.2 22.2 2 4.5 9.3 9 8.0 33.0 64

العمل 
والضمان 

االجتماعي
- - - - - 12.0 12.4 12 14.0 7.2 14 اإلعالم

- - - 5.0 55.6 5 23.5 48.5 47 12.0 43.3 84
اتفاقیة 
سیداو

4.0 100.0 4 3.0 100.0 9 9.7 100.0 97 9.2 100.0 194 المجموع

برنامج/مشروع ونشاط)15عدد العاملون والعامالت في (

) إلـى أن مجمـوع 6تشیر نتائج الدراسة وكما ھو موضح فـي جـدول رقـم (

) عاملـة مـوزعین بنسـب 194عدد العامالت في البرامج المختلفة حـوالي (

مختلفة حیث كان أعلى نسبة لدى العـامالت فـي البـرامج فـي المشـاريع 

%) مـن مجمـوع العـامالت، وأدناھـا 43.3تفاقیة سیداو بنسـبة (المتعلقة با

%). ممـا يؤكـد علـى 6.2في مشاريع الخاصة باألحوال الشخصیة بنسـبة (

ــاألحوال  ــة ب ــاريع المتعلق ــي المش ــامالت ف ــدد الع ــبة ع ــادة نس ــرورة زي ض

الشخصیة لما لھا من أھمیة وتأثیر على حیاة المرأة الیومیة.

) عامل 97لعاملین في البرامج المختلفة حوالي (وفي المقابل بلغ مجموع ا

موزعین بنسـب مختلفـة علـى المشـاريع حیـث كانـت أعلـى نسـبة لـدى 

%) في 23.5العاملین في مجال مشاريع المتعلقة باتفاقیة سیداو بنسبة (
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حین كان أدناھا لدى العاملین في برامج العنـف ضـد المـرأة وبـرامج العمـل 

%) لكل منھما. 4.5والضمان االجتماعي بنسبة (

كما يبین الجدول انخفاض عدد معانو العاملین والعامالت من األجانب اإلناث 

) عاملة وعامل على التوالي.4، 9والذكور حیث بلغ العدد حوالي (

ــأن عــدد العــاملین  ــرامج قــد أشــار المســئولون ب ــاك ســتة ب ــأن ھن علمــا ب

والعامالت غیر محدد فیھم.

)7جدول رقم (

عامالت والعاملین في البرامج/المشاريع واألنشطة حسب الفئة توزيع ال

العمرية في المجاالت المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة الفئة العمرية 

للعاملین/العامالت
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

11.8 4 20.0 2 - - 6.7 1 33.3 1 - - سنة25أقل من
67.6 23 60.0 6 100.0 1 60.0 9 66.7 2 100.0 5 سنة55-25من
20.6 7 20.0 2 - - 33.3 5 - - - - سنة55أكثر من

100.0 34 100.0 10 100.0 1 100.0 15 100.0 3 100.0 5 المجموع

والعـامالت ينتمـون إلـى الفئـة ) بأن معظم العـاملین 7ويوضح الجدول رقم (

%) يلي ذلك الفئة العمريـة (أكثـر مـن 67.6سنة) بنسبة (55-25العمرية (

سـنة 25%) وأقلھـا فـي الفئـة العمريـة (أقـل مـن 20.6سنة) بنسبة (55

%).11.8بنسبة (

)8جدول رقم (
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توزيع معاونو العامالت والعاملین في البرامج/المشاريع واألنشطة حسب 

العمرية في المجاالت المختلفةالفئة 

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة الفئة العمرية 

للعاملین/العامالت
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
8.3 1 - - - - 25.0 1 - - - - سنة25أقل من
91.7 11 100.0 2 100.0 1 75.0 3 100.0 1 100.0 4 سنة55-25من

- - - - - - - - - - - - سنة55أكثر من
100.0 12 100.0 2 100.0 1 100.0 4 100.0 1 100.0 4 المجموع

وكذلك الحال بالنسبة لمعاوني العاملین والعامالت من األجانب حیث كانت 

%).91.7بة (سنة) بنس55-25أعلى نسبة لدى الفئة العمرية (

والممولة: الجھات المنفذةثانیا

أ. الجھات المنفذة

)9جدول رقم (

توزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب الجھات المنفذة في المجاالت 

المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة الجھات 

المنفذة
% دالعد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

29.4 10 37.5 3 - - 16.7 2 50.0 1 36.4 4

جھة 
رسمیة/حكوم

ية

55.9 19 37.5 3 100.0 1 75.0 9 50.0 1 45.5 5
منظمات غیر 

حكومیة/أھلیة

- - - - - - - - - -  - -
األحزاب 

السیاسیة

- - - - - - - - - -  - -
مراكز 

أبحاث/جامعات
5.9 2 12.5 1 - - - - - - 9.1 1 منظمة إقلیمیة
2.9 1 - - - - - - - - 9.1 1 منظمة دولیة
- - - - - - - - - - - - نقابات/ھیئات
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2.9 1 - - - - 8.3 1 - - - -

أطراف االنتاج 
الثالثة 

(حكومات، 
أصحاب عمل، 

عمال)

2.9 1 12.5 1 - - - - - - - -
منظمة شبه 

حكومیة
100.0 34 100.0 8 100.0 1 100 12 100.0 2 100.0 11 المجموع

وفیما يتعلق بالجھات المنفـذة للبرامج/المشـاريع واألنشـطة فیبـین جـدول 

) أن أعلى نسبة كانـت لـدى المنظمـات غیـر الحكومیـة فـي تنفیـذ 9رقم (

%) يلـي 55.9البرامج والمشاريع واألنشطة في مختلف المجاالت بنسـبة (

%) فالمنظمـات اإلقلیمیـة بنسـبة 29.4الحكومیة بنسبة (ذلك الجھات غیر

%) ثم المنظمات الدولیة، وأطراف اإلنتـاج، والمنظمـات شـبه حكومیـة 5.9(

%) لكل منھما.2.9بنسبة (

%) 29.4كما يالحظ بأن نسبة الجھات الرسمیة/الحكومیة كجھـات منفـذة (

ة مسـاھمة حیث تشكل النسبة األدنى تقريبا مما يؤكد علـى ضـرورة زيـاد

الجھات الرسمیة في مثل ھذه النشاطات.

ــا ــم يكــن لألحــزاب ويجــدر اإلشــارة ھن ــائج الدراســة ل ــه وكمــا تشــیر نت أن

السیاسیة، ومراكز األبحاث في الجامعات والنقابات/الھیئات دور فـي تنفیـذ 

مثل تلك البرامج مما يستدعي العمل على تحفیز مثـل ھـذه المؤسسـات 

قبل.في المشاركة في المست

ب. الجھات الممولة

)10جدول رقم (

في طبیعة الجھات الممولةتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المجاالت المختلفة

المجموع اتفاقیة  اإلعالم العمل  العنف ضد  األحوال  طبیعة 
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سیداو والضمان 
االجتماعي

المرأة الشخصیة الجھات 
الممولة

% العدد % العدد % العدد % دالعد % العدد % العدد
25.0 7 25.0 2 - - 45.5 5 - - - - ذاتیة
3.6 1 12.5 1 - - - - - - - - محلیة
14.3 4 25.0 2 - - 9.1 1 - - 16.7 1 وطنیة

- - - - - - - - - - - - إقلیمیة 
57.1 16 37.5 3 100.0 1 45.5 5 100.0 2 83.3 5 دولیة

100.0 28 100.0 8 100.0 1 100.0 11 100.0 2 100.0 6 المجموع

وتوضح نتائج الدراسة إلـى أن معظـم لبرامج/المشـاريع واألنشـطة قـد تـم 

%) في جمیع المجـاالت، يلـي ذلـك 57.1تمويلھا من جھات دولیة بنسبة (

%) ثـم عـن طريـق جھـات 25.0التمويل عـن طريـق مصـادر ذاتیـة بنسـبة (

%)، 3.6ة بنسـبة (%) وأخیـرا بمشـاركة مصـادر محلیـ14.3وطنیة بنسبة (

ولم يكن ھناك دور للجھات اإلقلیمیة في تمويل مثل ھـذه المشـاريع أنظـر 

).10جدول رقم (

الجھة الممولةمرجعیةج. 

)11جدول رقم (

مرجعیة الجھة الممولة توزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

في المجاالت المختلفةالمحلیة/الوطنیة

المجموع اتفاقیة 
سیداو عالماإل

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة

مرجعیة 
الجھة 

الممولة 
%الوطنیة العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

20.0 1 25.0 1 - - - - - - - -
حكومیة/رسم

ية

80.0 4 75.0 3 - - 100.0 1 - - - -
غیر 

حكومیة/أھلیة
100.0 5 100.0 4 - 0 100.0 1 - - - - المجموع
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أما بالنسبة للبرامج/المشاريع واألنشطة التي تم تمويلھا عن طريـق جھـة 

%) منھـا بشـكل عـام ممولـة عـن طريـق 80.0محلیة أو وطنیة فقـد كـان (

%) منھا قد تم تمويلھـا عـن طريـق 20.0مؤسسات وطنیة غیر حكومیة، و(

)11مؤسسات وطنیة حكومیة. (جدول رقم 

بأن نسبة التمويل الرسمي (الدولة أو الحكومة) متدنیة جـدا بحیـث يالحظ 

ــاوز ( ــذه 20ال تتج ــادي لھ ــدعم الم ــز ال ــرورة تعزي ــى ض ــد عل ــا يؤك %)، مم

البرامج/المشاريع واألنشـطة مـن قبـل الحكومـة، وضـرورة التنسـیق وفـتح 

القنوات والجسور ما بین المؤسسات الحكومیة والمنظمـات غیـر الحكومیـة 

النشاطات.  في مثل ھذه

د. كلفة البرامج والمشروعات واألنشطة

)12(جدول رقم

توزيع كلفة المشاريع حسب المجاالت 

المختلفة

%

المبلغ 
بالدينار 
األردني

كلفة 
البرامج/المشاريع/األنشطة

1.1 25000 األحوال الشخصیة
5.9 20527 العنف ضد المرأة
82.9 1865000 العمل والضمان االجتماعي
0.9 20000 اإلعالم
14.1 317920 اتفاقیة سیداو

100.0 2248447 المجموع

دينار أردني، عـدد اإلجابـات = 252.605= معدل كلفة المشروع الواحد

8.

) أن كلفـة البـرامج قـد 12وفیما يتعلق بكلفة البرامج، فیبین الجـدول رقـم (

مختلفة، حیث ) دينار أردني، موزعین على البرامج بنسب2248447بلغت (
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كانت أكبر نسـبة لصـالح البرامج/المشـاريع واألنشـطة لـدى مجـال العمـل 

%) يلــي ذلـك لــدى البــرامج المتعلقــة 82.9والضـمان االجتمــاعي بنســبة (

) ثـم 14.1باتفاقیة القضاء على جمیع أشـكال التمییـز ضـد المـرأة بنسـبة (

لــدى %) وأخیــرا5.9لــدى البــرامج فــي مجــال العنــف ضــد المــرأة بنســبة (

%)، 1.1البــرامج المتعلقــة بقــوانین األســرة واألحــوال الشخصــیة بنســبة (

وتعتبر نسبة متدنیة جدا على الرغم من أھمیتھا بالنسبة للمرأة.

)13جدول رقم (

نسبة التمويل من المصادر توزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

في المجاالت المختلفةالمتعددة

المجموع اتفاقیة 
سیداو إلعالما

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة نسبة التمويل

% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
23.1 6 25.0 2 50.0 1 30.0 3 - - -  - ذاتي
7.7 2 25.0 2 - - - - - - - - محلي
7.7 2 12.5 1 - - 10.0 1 - - - - وطني

3.8 1 12.5 1 - - - - - - - -
وطني (رسمي 

حكومي)

3.8 1 - - - - 10.0 1 - - - -
وطني 

(أھلي/جمعوي/مدني)
- - - - - - - - - - - - إقلیمي

53.8 14 25.0 2 50.0 1 50.0 5 100.0 2 100.0 4 دولي
100.0 26 100.0 8 100.0 2 100.0 10 100.0 2 100.0 4 المجموع

) بـأن أكبـر نسـبة 13) يشـیر جـدول رقـم (10ومما يؤكد نتائج جدول رقـم (

تمويل للبرامج/المشاريع واألنشطة كانت بشكل عام من قبل المؤسسـات 

%) ثـم 23.3%) يلـي ذلـك التمويـل الـذاتي بنسـبة (53.8الدولیة بنسبة (

%)، 7.7نسبة التمويل المحلي والوطني حیث بلغت لكـل منھمـا حـوالي (

والوطنیــة علــى دعــم ھــذه ممــا يســتدعي تحفیــز المؤسســات المحلیــة 

المشاريع بصورة أكبر.
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: المدى الزمني للبرامج والمشروعات واألنشطةلثاثا

)14جدول رقم (

في المجاالت المدى الزمني لھاتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

حوال األ
الشخصیة المدى 

الزمني
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

32.0 8 57.1 4 - - 30.0 3  - - 16.7 1
أقل من 

سنة

32.0 8 14.3 1 - - 20.0 2 100.0 2 50.0 3
سنة إلى 

سنتین

36.0 9 28.6 2 100.0 1 40.0 4  - - 33.3 2
أكثر من 
سنتین

3.8 1 - - - - 10.0 1 - - - - ال إجابة
100.0 26 100.0 7 100.0 1 100.0 10 100.0 2 100.0 6 المجموع

وتشــیر نتــائج الدراســة أيضــا إلــى أن معظــم البرامج/المشــاريع واألنشــطة 

طويلة المدى حیث بلغت نسـبة المشـاريع التـي مـداھا الزمنـي أكثـر مـن 

(أقـل مـن %) منھا كان مـداھا الزمنـي32.0%) وأن (36.0سنتین حوالي (

سنة) أو (سنة إلى سنتین).

: مجال التغطیة للبرامج والمشروعات واألنشطةرابعا

أ. نطاق البرامج والمشروعات واألنشطة

)15جدول رقم (

في المجاالت المختلفةنطاقھاتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

نف ضد الع
المرأة

األحوال 
الشخصیة

نطاق 
البرامج 

والمشروعات 
%واألنشطة العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
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41.9 13 44.4 4 50.0 1 58.3 7 50.0 1 -  - محلي
45.2 14 44.4 4 - - 25.0 3 50.0 1 100.0 6 وطني
12.9 4 11.1 1 50.0 1 16.7 2 - - - - إقلیمي /عربي

- - - - - - - - - - - - دولي
100.0 31 100.0 9 100.0 2 100.0 12 100.0 2 100.0 6 المجموع

وكذلك توضح نتائج الدراسـة أن معظـم المشـاريع قـد نفـذت أو تنفـذ علـى 

%) علــى التــوالي، وأن 41.9%، 45.2مســتوى وطنــي أو محلــي بنســبة (

%)، وال يوجـد 12.9(نسبة قلیلة منھا امتدت إلى النطاق اإلقلیمي بنسـبة

أي مشروع في أي مجال على نطاق الدولي.

ب. التغطیة الجغرافیة للبرامج والمشروعات واألنشطة

)16جدول رقم (

في التغطیة الجغرافیة لھاتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المجاالت المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

لعنف ضد ا
المرأة

األحوال 
الشخصیة التغطیة 

الجغرافیة
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

29.4 10 41.7 5 - - 41.7 5 - - - - محلي
47.1 16 41.7 5 - - 25.0 3 100.0 2 100.0 6 وطني
8.8 3 8.3 1 50.0 1 8.3 1 - - - - مناطقي/جھوي

11.8 4 8.3 1 - - 25.0 3 - - - -

مراكز /أطراف 
- (ريف/قرى

مدن)
2.9 1  -  - 50.0 1  -  - - - - - مخیمات

100.0 34 100.0 12 100.0 2 100.0 12 100.0 2 100.0 6 المجموع

) أن معظم البرامج/المشاريع واألنشطة قـد نفـذت 16كما يبین جدول رقم (

%) وأن47.1علــى مســتوى وطنــي (جمیــع محافظــات المملكــة) بنســبة (

%) قد نفذت في القرى 11.8%) اقتصرت على العاصمة عّمان، وأن (29.4(

ــذھا علــى مســتوى المخیمــات. ممــا 2.9والمــدن األخــرى، و( ــم تنفی %) ت
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يستدعي انتباه المسئولین في أنه كان التركیز في تنفیـذ ھـذه المشـاريع 

بشكل ملحوظ على العاصمة مقارنة بالقرى والمخیمات. لذا ال بد من األخذ 

عین االعتبار إعطاء فرص متكافئة في المشاريع القادمة لجمیع شرائح في

المجتمع في المناطق المختلفة من المملكة.  

سنة فما فوق)18خامسا: الفئة المستھدفة (المرأة 

)17جدول رقم (

المجال حسب المستھدفات/المستھدفین والمنتفعات/المنتفعینتوزيع 

المستفیدات 
دين الفعلیات/المستفی

الفعلیین المستھدفات/المستھدفین المجال

المعدل % العدد المعدل % العدد
- - - -  -  - األحوال الشخصیة

53.5 1.3 107 350.0 0.7 350 العنف ضد المرأة

1063.2 66.1 5316 5478.8 91.3 43830
العمل والضمان 

االجتماعي
28.0 0.3 28 30.0 0.1 30 اإلعالم
863.3 32.2 2590 762.0 7.9 3810 اتفاقیة سیداو
670.1 100.0 8041 2824.7 100.0 48020 المجموع

بـرامج عـدد 9برنـامج، حیـث أن ھنـاك 12البیانات تمثل المستھدفات/المستھدفین فـي 

برامج لم يجبن عن السؤال.5المستھدفات غیر محدد، و

اعي وشكلت المستھدفات/المستھدفین في مجال العمل والضمان االجتمـ

النسبة األكبـر مـن توجیـه البرامج/المشـاريع واألنشـطة إلیھـا حیـث بلغـت 

ـــال 91.3( ـــي مج ـــك نســـبة المستھدفات/المســـتھدفین ف ـــي ذل %)، يل

البرامج/المشاريع واألنشطة الخاصة باتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع أشـكال 

).7.9التمییز (سیداو) بنسبة (

فیدين فعلیـا مـن ھـذه وفي المقابل فإن أعلى نسبة المستفیدات/المسـت

البرامج والمشاريع كانت لـدى بـرامج العمـل والضـمان االجتمـاعي بنسـبة 

%).32.2%) ومجال برامج اتفاقیة سیداو بنسبة (66.1(
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)18جدول رقم (

في المجاالت الفئة المستھدفةتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
الضمان و

االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة الفئة 

المستھدفة
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
5.1 7 4.3 2 - - 5.6 3 - - 6.7 2 األمیة
10.1 14 10.9 5 16.7 1 11.1 6 - - 6.7 2 المتعلمة
8.7 12 8.7 4 0.0 - 11.1 6 - - 6.7 2 العاملة
6.5 9 4.3 2 0.0 - 9.3 5 - - 6.7 2 غیر العاملة
8.7 12 8.7 4 0.0 - 9.3 5 - - 10.0 3 المتزوجة
9.4 13 6.5 3 16.7 1 7.4 4 - - 16.7 5 األم
7.2 10 6.5 3 16.7 1 7.4 4 - - 6.7 2 المطلقة
7.2 10 6.5 3 16.7 1 7.4 4 - - 6.7 2 األرملة
8.7 12 8.7 4 16.7 1 5.6 3 50.0 1 10.0 3 المعنفة
8.7 12 10.9 5 0.0 - 9.3 5 - - 6.7 2 القانونیة
5.1 7 6.5 3 0.0 - 3.7 2 - - 6.7 2 اإلعالمیة

8.7 12 8.7 4 16.7 1 9.3 5 - - 6.7 2
عضوات 

الجمعیات

1.4 2 2.2 1 - - - - - - 3.3 1
المرأة بشكل 

عام

0.7 1 2.2 1 - - - - - - - -
البرلمانیات في 

ربیةالدول الع

0.7 1 - - - - - - 50.0 1 - -
طاللب وطالبات 

جامعیات

0.7 1 2.2 1 - - - - - - - -
طالب وطالبات 

الصف العاشر

0.7 1 2.2 1 - - - - - - - -

النساء والرجال 
في وزارة العمل 

والخارجیة

0.7 1 - - - - 1.9 1 - - - -
اللجان 

التطوعیة

0.7 1 - - - - 1.9 1 - - - -
ظفات مو

المحاكم
100.0 138 100.0 46 100.0 6 100.0 54 100.0 2 100.0 30 المجموع



77

ســنة فــأكثر) 18وإذا نظرنــا بشــكل محــدد أكثــر لفئــة المــرأة المســتھدفة (

) أن المرأة المتعلمة ھي أكثر فئة مستھدفة بنسبة 18فیوضح جدول رقم (

ة، والمتزوجـة، %) ثـم المـرأة العاملـ9.4%)، يلي ذلـك األم بنسـبة (10.1(

ــات بنســبة ( ــة، وعضــوات الجمعی %) لكــل منھمــا. 8.7والمعنفــة، والقانونی

%)، وتعتبرنسبة االھتمام بھا قلـیال فـال بـد مـن 5.1فالمرأة األمیّة بنسبة (

انتباه القائمین على تنفیذ البرامج/المشاريع واألنشطة لذلك.  

والمشاريع واألنشطةمجامضمون البر/: طبیعةسادسا

عدد األنشطة للبرامج والمشروعات واألنشطةأ.

)19جدول رقم (

في المجاالت عدد األنشطة لھاتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة عدد أنشطة 

البرامج
% العدد % العدد % دالعد % العدد % العدد % العدد
7.7 2 - - - - 20.0 2 - - - - نشاط واحد
80.8 21 85.4 6 100.0 1 70.0 7 100.0 2 83.3 5 أكثر من نشاط
11.5 3 14.3 1 - - 10.0 1 - - 16.7 1 ال إجابة

100.0 26 100.0 6 100.0 1 100.0 10 100.0 2 100.0 6 المجموع

معظـم البرامج/المشـاريع قـد نفـذت مـن خـالل ) أن 19ويوضح جدول رقم (

نشاطات مختلفة ولم تقتصر على نشاط واحـد حیـث بلغـت النسـبة حـوال 

%) في المجاالت المختلفة.80.8(
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ب. طبیعة/ مضمون البرامج والمشاريع واألنشطة

)20جدول رقم (

في طبیعة/مضمون البرامجتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

مجاالت المختلفةال

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة طبیعة/مضمون 

البرامج
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

19.7 15 15.8 3 20.0 1 17.1 6 18.2 2 50.0 3
توعیة ومحو 

األمیة القانونیة

17.1 13 21.1 4 20.0 1 17.1 6 18.2 2 0.0 -
تدريب وبناء 

قدرات

11.8 9 5.3 1 - - 11.4 4 18.2 2 33.3 2

تقديم خدمات 
مساندة (إرشاد 

قانوني في 
موضوعات 

المسح 
الخمسة)

5.3 4 10.5 2 - - 5.7 2 - - - -

تنمیة البناء 
الھیكلي 

والبشري 
للمؤسسات

6.6 5 5.3 1 20.0 1 5.7 2 9.1 1 - - ة إعالمیةتوعی

- - - - - - - - - - - -
تزويد باألجھزة أو 

بالمعلومات

11.8 9 10.5 2 - - 17.1 6 9.1 1 - -

المساندة 
والدعوة 

لسیاسات أو 
قوانین

10.5 8 10.5 2 20.0 1 8.6 3 18.2 2 - - مناھضة العنف

11.8 9 15.8 3 20.0 1 11.4 4 9.1 1 - -
مناھضة أشكال 

التمییز
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1.3 1 - - - - - - - - 16.7 1

دراسة الوضع 
الحالي لألطفال 

واألمھات

1.3 1 5.3 1 - - - - - - - -

ملتقى 
البرلمانیات 

العربیات

1.3 1 - - - - 2.9 1 - - - -
مناقشة قوانین 

مؤقتة

1.3 1 - - - - 2.9 1 - - - -
التمكین 

االقتصادي للمرأة
100.0 76 100.0 19 100.0 5 100.0 35 100.0 11 100.0 6 المجموع

) إلـى أن معظـم البرامج/المشـاريع واألنشـطة 20كما يوضح الجدول رقـم (

%) 19.7تضمنت نشاطات متعلقة بالتوعیة ومحو األمیـة القانونیـة بنسـبة (

%) وتقـــديم خـــدمات مســـاندة، 17.1والتـــدريب وبنـــاء القـــدرات بنســـبة (

%) لكـل منھمـا، ثـم 11.8والمساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین بنسبة (

%).  10.5في مجال مناھضة العنف بنسبة (

وانخفضــت النســبة فــي مجــال االھتمــام بالتوعیــة اإلعالمیــة حیــث بلغــت 

%) وفــي مجــال االھتمــام بتنمیــة البنــاء الھیكلــي والبشــري 6.6النســبة (

%).5.3للمؤسسات بنسبیة (

ـــرا ـــالي للب ـــف الح ـــة والموق ـــذ والمتابع ـــة التنفی ـــابعا: آلی مج س

والمشروعات والنشاطات

أ. آلیة التنفیذ والمتابعة

)21جدول رقم (

في آلیة التنفیذ المتبعةتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المجاالت المختلفة
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المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة آلیة التنفیذ 

والمتابعة
% لعددا % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

61.5 16 57.1 4 - - 70.0 7 100.0 2 50.0 3 ذاتیة
19.2 5 28.6 2 100.0 1 20.0 2 - - - - مستقلة
3.8 1 14.3 1 - - - - - - - - غیر موجودة
15.4 4 - - - - 10.0 1 - - 50.0 3 ال إجابة

100.0 22 100.0 7 100.0 1 100.0 9 100.0 2 100.0 6 المجموع

) إلى أن آلیة التنفیـذ المتبعـة لـدى المعظـم كانـت 21ويشیر الجدول رقم (

ــة بنســبة ( ــع (61.5ذاتی ــا اتب ــذ 19.2%) بینم ــي تنفی ــة مســتقلة ف %) آلی

%) منھم أفاد بعدم وجود آلیة واضحة.3.8البرامج، و(

ب. الموقف الحالي 

)22جدول رقم (

في الموقف الحالي لھا يع واألنشطة حسب توزيع البرامج/ المشار

المجاالت المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

العنف ضد 
المرأة

األحوال 
الشخصیة الموقف 

الحالي
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

10.3 3 14.3 1 - - 9.1 1 - - 12.5 1 جديد
41.4 12 42.9 3 - - 54.5 6 50.0 1 25.0 2 مستمر
44.8 13 42.9 3 100.0 1 36.4 4 50.0 1 50.0 4 انتھى

- - - - - - - - - - - - متوقف

- - - - - - - - - - - -
ألغي/استؤنف/أو 

جدد

3.4 1 - - - - - - - - 12.5 1
تقرير وضع 

"دراسة"
100.0 29 100.0 7 100.0 1 100.0 11 100.0 2 100.0 8 المجموع

وفیما يتعلق بالموقف الحالي للبرامج/المشاريع واألنشطة فیوضـح الجـدول 

%) مـــن البرامج/المشـــاريع واألنشـــطة قـــد انتھـــت، 44.8) أن (22رقـــم (
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%) منھـا مـا زالـت برامج/مشـاريع 10.3%) مستمرة، بینمـا كانـت (41.4و(

وأنشطة جديدة. 

أي مشـروع وذلـك مؤشـر إلـى كما يشیر الجدول إلى عـدم إلغـاء أو توقـف

اھتمام المؤسسات علـى المواصـلة فـي تنفیـذ المشـاريع والتغلـب علـى 

الصعاب.

: اإلنجازات ثامنا

قبل التحدث عن اإلنجازات سنقوم بعرض أھداف البرامج/المشاريع حسـب 

المحاور الرئیسة ومن ثم عرض اإلنجازات ومقارنتھا باألھـداف ممـا يسـاعد 

ھا ألھدافھا.على معرفة مدى تحقیق

أوال: أھداف برامج ومشاريع وأنشـطة األحـوال الشخصـیة/قوانین 

األسرة  

يمكن إيجازھا بالتالي:باألھداف الرئیسیةفیما يتعلق 

إيجاد غطـاء تشـريعي لمكاتـب أسـرية تعمـل علـى حـل النـزاع بقضـايا .1

األحوال الشخصیة قبل اللجوء إلى المحاكم. (محاكم أسرية).

حول أحكام الزواج والطالق.زيادة نشر الوعي.2

المساھمة في خفض نسبة الطالق الناتجة عن عدم الوعي بـالحقوق .3

وااللتزامات المترتبة على عقد الزواج.

10تحلیــل وضــع األطفــال األردنیــین وذلــك بوضــع خطــة عشــرية لمــدة .4

ســنوات إليجــاد بیئــة آمنــة للطفــل ولــألم فــي كافــة النــواحي الصــحیة 

ة... وذلك عن طريق تطبیق اإلجـراءات واألنشـطة والتعلیمیة واالجتماعی

الموجودة.

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة..5

رفع مساھمة المرأة في سوق العمل..6

إنشاء نظام مدفوعات نقدية إلجازات األمومة..7

فھي:لألھداف الفرعیةأما بالنسبة 
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النھــوض بمســتوى التماســك المجتمعــي مــن خــالل تحقیــق تماســك .1

سرة وتوفیر بیئة أسرية مسلمة مالئمة لتنشئة األطفال ورعايتھا.األ

تحمیل تكالیف إجازة األمومة لجھة أخرى غیر أصحاب العمل..2

توحید إجازات األمومة لكافة القطاعات..3

العنف ضد المرأةأھداف برامج ومشاريع وأنشطة ثانیا: 

يمكن إيجازھا بالتالي:باألھداف الرئیسیةفیما يتعلق 

إحقاق العدالة للنساء في خطر خاصة الموقوفات إداريا من خـالل إيجـاد .1

حلول طويلة.

إيجاد حلول بديلة إليـداع النسـاء فـي مراكـز اإلصـالح والتأھیـل وتقـديم .2

استشارات قانونیة ونفسیة واجتماعیة لھـن وتـوفیر مـأوى عـن الحاجـة 

مـن لتشجیع النساء وتمكینھن من التحرك والسعي للوصول إلى مأمن

العنف وإقامة العدل.

فھي:لألھداف الفرعیةأما بالنسبة 

تسھیل الوصول إلى القضاء للنساء المعرضات إلى الخطر..1

ــات .2 ــة األرواح والســالمة الجســدية للنســاء والفتی إيجــاد وســائل لحماي

المعرضات للخطر على سبیل المثال ضحايا جـرائم الشـرف عـن طريـق 

لخطر.توفیر الملجأ للنساء المعرضات ل

إيجاد حلول أفضل للنساء الموقوفات إداريا عن طريق جمع ونشر المزيد .3

من المعلومات الموثوقة عن أعداد الجرائم التي ترتكب أو تحاول النساء 

القیام بھا.

ثالثا: العمل والضمان االجتماعي

يمكن إيجازھا بالتالي:باألھداف الرئیسیةفیما يتعلق 
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إنجازات بموجب التشريعات واتفاقیـات العمـل تعزيز ما تحقق للمرأة من.1

العربیة والدولیة.

ــل .2 ــريعات العم ــا تش ــي توفرھ ــة الت ــة االجتماعی ــة الحماي ــیع مظل توس

والتأمینات االجتماعیة واتفاقیات العمل العربیة والدولیة لتشـمل الفئـات 

غیر المشمولة بھا.

وق العمل على تطـوير نظـم التعلـیم ومالءمـة مخرجاتـه واحتیاجـات سـ.3

العمل وازدياد االھتمام بالتدريب المھني المالئم لعمل المرأة العربیة.

تنفیذ ورش عمل وندوات وحوارات مفتوحة لبیان أھمیـة دور المـرأة فـي .4

ــي  ــا ف ــة وتمثیلھ ــات النیابی ــي االنتخاب ــاركتھا ف ــرورة مش ــان وض البرلم

البرلمان.

ى األسس العمل ضمن برنامج العمل الوطني ضمن آلیة تنفیذ ترتكز عل.5

التالیة: 

مناقشة ما يتعلق بحقوق المرأة في القوانین أعـاله مـن قبـل لجنـة .أ

متابعــة دائمــة فــي إطــار اللجنــة الوطنیــة لشــؤون المــرأة ومــن ثــم 

مناقشتھا مع اللجان القانونیة في مجلس النواب واألعیان.

التواصل مع صانعي القرار للمتابعة وحضـور الجلسـات فـي مجلـس .ب

ان.النواب واألعی

ــة الراجعــة مــع المؤسســات السیاســیة حــول  ج. رصــد ومتابعــة التغذي

القوانین المختلفة.

توعیة المرأة العاملة بالمواد القانونیة المتعلقة بالزواج في قانون األحوال .6

الشخصیة وفي التشريعات العمالیة، عن طريـق لقـاءات إرشـادية حـول 

القوانین التي لھا عالقة بذلك.

تصاديا وسیاسیا واجتماعیا.تمكین المرأة اق.7

تشكیل جماعات ضاغطة للتأثیر في عملیة اتخاذ القرار..8

توعیة المرأة بحقوقھا وواجباتھا، وتدريبھا وتأھیلھا. .9

تفعیل دور المرأة في الحیاة السیاسیة والديموقراطیـة لكـي يتسـنى .10

لھا االرتقاء إلى مجلس النواب.
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حقـوق المـرأة وتشـجیعھا زيادة الوعي لدى المرأة بحقـوق اإلنسـان و.11

بالمشاركة في األحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني.

ــات .12 ــا، وتســلیمھا للجھ ــین المــرأة قانونی ــة لتمك ــذكرات قانونی عمــل م

الرسمیة.

مناقشة القوانین المؤقتة التي وردت مـن مجلـس النـواب والتـي تھـم .13

المرأة األردنیة.

محـاكم بكیفیــة التعامـل مــع تـدريب القاضـیات القانونیــات العـامالت بال.14

أجھزة القضاء في المحكمة.

تطبیق القوانین الخاصة بوصول المحاكمات المدنیة والجزائیة..15

التعرف علـى المشـاكل والمعیقـات التـي تواجـه القاضـیات وموظفـات .16

المحكمة والمحامیات عند تطبیق القوانین.

زيادة المعرفة بالقوانین المعدلة والمستحدثة..17

ملین األردنیین والباحثین عن عمل حول أحكام قانون العمـل توعیة العا.18

األردني.

إنشاء وحدة استشارات قانونیة مجانیة..19

التعرف على المشاكل والعقبات التي يتعرض لھـا العمـال داخـل بیئـة .20

العمل والعمال.

العمــل علــى كســب التأيیــد لتغییــر السیاســات بمــا يعــزز وجــود بیئــة .21

ردني.إيجابیة وداعمة للعامل األ

تنفیذ ورشات توعیة حول أحكام قانون العمل..22

تأسیس وتفعیل منتدى البرلمانیات العربیات..23

العمل مع البرلمانیین والبرلمانیات في العالم العربیة لتعزيز قضايا النوع .24

االجتماعي.

تأســیس وتفعیــل حاضــنات للمشــاركة السیاســیة علــى المســتويات .25

الوطنیة للقیادات السیاسیة الواحدة.

فھي:لألھداف الفرعیةأما بالنسبة 
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الحفاظ على فرص العمل التي تشغلھا المرأة والحد من حاالت الفصل..1

الحفاظ على الحقوق المكتسبة بموجـب التشـريعات واتفاقیـات العمـل .2

الدولیة والجماعیة.

تطوير تشريعات العمـل والتأمینـات االجتماعیـة لتواكـب تطـور المجتمـع .3

جتماعیة.ومتطلبات الحیاة اال

التوعیة الشاملة للمـرأة والمجتمـع فـي العديـد مـن المجـاالت وخاصـة .4

القوانین والتشريعات الخاصة بالمرأة.

توعیة المرأة في القوانین المختلفة مثـل قـانون العمـل وقـانون الضـمان .5

من قانون 340االجتماعي، وقانون التقاعد، والقانون االقتصادي، والمادة 

جرائم الشرف.العقوبات بما يسمى ب

المعرفــة بقــانون االنتخــاب والشــروط التــي يجــب توفرھــا فــي المرشــح .6

والناخب.

دعم المرأة من قبل المنظمات غیر الحكومیة..7

إلقاء الضوء على فكرة الكوتا النسائیة والصوت الواحد..8

إنتاج دلیل يتضمن أھم أحكام قانون العمل األردني بلغة مبسطة بحیث .9

ع علیه واالستفادة منه.يتسنى ألي عامل االطال

عقد مجموعات عمل مركزة مع العمال للتعرف على دافع بیئـة العمـل .10

األردنیة والتجاوزات واالنتھاكات التي يتعرض لھا العمال.

مھارات التخطیط االستراتیجیة..11

مھارات صنع القرار..12

مھارات اإلدارة والقیادة..13

رابعا: اإلعالم

يمكن إيجازھا بالتالي:ةباألھداف الرئیسیفیما يتعلق 

كسر الحاجز النفسي بین المرأة ووسائل اإلعالم..1

توعیة المرأة بحقوقھا القانونیة..2

كیفیة ممارسة ثقافة وسلوك الديمقراطیة..3
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فھي:لألھداف الفرعیةأما بالنسبة 

إيجاد قیادات واثقات بأنفسھن..1

تعويدھن على حرية الرأي والسماع للرأي اآلخر..2

تفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةخامسا: ا

يمكن إيجازھا بالتالي:باألھداف الرئیسیةفیما يتعلق 

المساھمة في كسب التأيید لنشر اتفاقیة القضاء على جمیـع أشـكال .1

التمییز ضد المرأة (سیداو).

التوعیة والتدريب على اتفاقیة سیداو..2

ريعات الوطنیة.معرفة مدى انسجام االتفاقیة مع التش.3

المساھمة في تنمیة مسـتدامة مراعیـة للنـوع االجتمـاعي مـن خـالل .4

إدماج النوع االجتماعي في المناھج التربوية. 

مناقشة دور المشاركة النسائیة في البرلمانات العربیة..5

أھمیة إزالة العقبات القانونیة أمام المشاركة السیاسیة للمرأة..6

لى مراكز صنع القرار وال سیما البرلمان.مناقشة معوقات وصول المرأة إ.7

فھي:لألھداف الفرعیةأما بالنسبة 

تطوير مجموعة مـن البـرامج واألنشـطة الھادفـة إلـى تقـويم ومأسسـة .1

ــة والتعلــیم وداخــل المــدارس االستكشــافیة  الجنــدر داخــل وزارة التربی

بالتركیز على بناء القدرات.

/سیسكو للتشبیك من خالل االستفادة من خريجي أكاديمیة الیونیفیم.2

ـــدارس  ـــي الم ـــبكات ف ـــیانة الش ـــیم وص ـــة تنظ ـــي عملی ـــالھم ف إدخ

االستكشافیة.

ربط إحدى مدارس القرية اإللكترونیة بمشروع مبادرة التعلیم األردنیة..3

مناقشة التجارب النسائیة في البرلمانات العربیة للدول المشاركة..4
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ز صنع القرار.مناقشة معوقات وصول المرأة العربیة إلى مراك.5

مناقشة ضرورة العمل على إلغاء وتعـديل جمیـع القـوانین التـي تكـرّس .6

التفرقة والتمییز بین الرجل والمرأة.

)23جدول رقم (

في المجاالت صور إنجازاتھاتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

ضد العنف
المرأة

األحوال 
الشخصیة اإلنجازات

% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

22.2 10 25.0 3 50.0 1 20.0 4 40.0 2 - -
تدريب وبناء 

قدرات
48.9 22 50.0 6 50.0 1 45.0 9 40.0 2 66.7 4 توعیة إعالمیة
13.3 6 16.7 2 - - 20.0 4 - - - - مبادرات

2.2 1 - - - - - - - - 16.7 1
دراسة تحلیل 

الوضع

2.2 1 - - - - - - - - 16.7 1

مقترحات نظام 
المكاتب 
األسرية

2.2 1 - - - - 5.0 1 - - - -
تعديالت 
القوانین

2.2 1 - - - - - - 20.0 1 - -
اإلفراج عن 

موقوفات إداريا

2.2 1 8.3 1 - - - - - - - -

إصدار اتفاقیة 
سیداو في 

دة الجري
الرسمیة

2.2 1 - - - - 5.0 1 - - - -

انتاج دلیل 
حقوقي 

وواجباتي 
كعامل أردني

2.2 1 - - - - 5.0 1 - - - -

إرسال مخرجات 
المشروع إلى 

وزير العمل
100.0 45 100.0 12 100.0 2 100.0 20 100.0 5 100.0 6 المجموع
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) إلى أنھا 23رقم (وبالنسبة لإلنجازات في صورھا المختلفة، فیبین الجدول 

%)، ثـم التـدريب وبنـاء 48.9تتثمل في أغلبھا بالتوعیة اإلعالمیـة بنسـبة (

%). 13.3%)، فبالمبادرات بنسبة (22.2القدرات (

بإيجــاد أنشــطة وبــرامج مــن قبــل األحــوال الشخصــیةوتمثلــت إنجــازات 

الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة، منھا مقترح نظام مكاتـب أسـرية إلنشـاء 

لمحاكم األسرية، وإنجازات متمثلة في تعديل القوانین.ا

فتمثلـت بـاإلفراج للعنف ضد المـرأةأما بالنسبة إلنجازات برامج الموجھة 

عن الموقوفات إداريا حفظا لألمن ومساندة وحمايـة عـدد مـن النسـاء فـي 

خطر، وإعداد سبوتات إذاعیة وتلفزيونیة وحملة إعالمیة باإلضافة إلى إعداد 

ة حول أعداد النساء وجرائم الشرف في األردن.دراس

فتمثلـت فـي العمـل والضـمان االجتمـاعيوفیما يتعلق بإنجازات محور 

رفــع مــذكرة بخصــوص قــرار الكوتــا فــي قــانون البلــديات وقــانون االنتخابــات 

البرلمانیة حیث نتج عن ذلك تعديل قـانون البلـديات بـإقرار الكوتـا النسـائیة 

ابـات البرلمانیـة. وأيضـا بإنتـاج دلیـل حقـوقي وواجبـاتي وذلك بقـانون االنتخ

كعامــل أردنــي، وأيضــا فــي إرســال تقريــر بمخرجــات المشــروع ومخرجــات 

مجموعات العمل المركزة والتوصیات التـي خـرج بھـا فريـق العمـل لمعـالي 

وزير العمل.

وكان من أھم إنجازات محور اتفاقیـة سـیداو، أنـه تـم إصـدار االتفاقیـة فـي 

.26/7/2007ة الرسمیة بتاريخ الجريد

تاسعا: تقییم البرامج والمشروعات واألنشطة

أ. ھل تم التقییم للمشاريع/البرامج واألنشطة

)24جدول رقم (
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في المجاالت مدى تقییمھاتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المختلفة

المجموع اتفاقیة 
سیداو اإلعالم

العمل 
والضمان 
االجتماعي

ضد العنف
المرأة

األحوال 
الشخصیة مدى تقییم 

البرنامج
% العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

38.5 10 42.9 3 100.0 1 40.0 4 50.0 1 16.7 1 تم التقییم
53.8 14 42.9 3 - - 50.0 5 50.0 1 83.3 5 لم يتم تقییم
7.7 2 14.3 1 - - 10.0 1 - - - - ال إجابة

100.0 26 100.0 6 100.0 1 100.0 10 100.0 2 100.0 6 المجموع

%) مـن البرامج/المشـاريع واألنشـطة 38.5) إلى أن (24يشیر جدول رقم (

قد تم تقییمھا، وأن أكثر من نصفھا لم يتم تقییمھا كما أفاد المبحوثون. 

وفیما يلي سنوضح من الجھة التي قامت بالتقییم، في حـال تـم التقیـیم، 

ريخ الــذي تــم بــه التقیــیم، ومـا ھــي أھــم المعوقــات التــي واجھــة وعـن تــا

المؤسسات عند إجراء التقییم، وما ھي أھم نتائجه...

وكذلك سیتم توضیح أسباب عدم إجراء التقییم فیما لو لم يتم ذلك... وذلك 

حسب المحاور المختلفة.

، حیـث لـم يـتم األحـوال الشخصـیةففي مجال مشاريع/برامج وأنشطة 

قییم للبرامج المختلفة باستثناء برنامج واحد وقد تم تقییمـه داخلیـا مـن الت

خال نظام المتابعة والتقییم للمجلس الوطني لشؤون األسرة.

وفیما يتعلق بالمشاريع التي لم تقیـیم وذلـك ألن بعـض المشـاريع جديـدة 

ولم تقر بعد من مجلس الوزراء، وأخرى ما زالت مستمرة أو انتھت من وقت 

ب وأخرى لم يتم االنتھاء منھا بعد.قري
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، فقد تـم مجال العنف ضد المرأةأما بالنسبة للمشاريع التي قیّمت في 

التقییم من قبل الشركاء المانحة إضافة إلى المؤسسة التي قامت بتنفیـذ 

المشروع، ولم تواجه عملیة التقیـیم أيـة معوقـات، وكـان مـن أھـم النتـائج 

لحقـت فـي ھـذا المشـروع، وأيضـا يسـاعد تالفي سلبیات المشاريع التي

ذلك في مزيد من الدقة والتنظیم.

أما بالنسبة للمشروع الذي لم يتم التقییم له، فتعود ذلك إلى أنه لـم يـتم 

االنتھاء من تنفیذ المشـروع، وأيضـا ألن معظـم نشـاطات المشـروع تتصـف 

بالسرية، وذلك حماية للنساء (الفئة المستھدفة). 

، فتبـین نتـائج برامج العمـل والضـمان االجتمـاعيبتقییم وفیما يتعلق

الدراسة أنه تم اللجوء إلى منظمـة العمـل العربیـة لتقیـیم إحـداھا وأخـرى 

قامت بتقییم مشروعھا المجموعة األوروبیـة والسـفارة الكنديـة، حیـث تـم 

التقییم بعد االنتھاء مـن البرنـامج مباشـرة واتصـف التقیـیم بالنجـاح. حیـث 

فه، وقام مركز مھارات لالستشارات بتقییم مشروع آخر، وھنـاك حقق أھدا

برامج أخرى تم التقییم لھما بشكل ذاتي داخل المؤسسة، وبعضھا لم تتم 

عملیة التقییم بعد لمشروعھا ولم توضـح أسـباب ذلـك، وأخـرى بینـت أنـه 

نشاط مؤقت لمدة ثالث أيام فـي األقـالیم الثالثـة. وثالثـة لـم يـتم التقیـیم 

بسبب أنه لم تنص االتفاقیة على إجراء تقییم.وذلك 

وكان من أھم النتائج أن معظم النساء في المناطق البعیـدة تبـین أنھـن ال 

يعرفن حقوقھن القانونیة وأنھـن بحاجـة إلـى بـرامج توعیـة مسـتمرة. كمـا 

أظھرت نتائج التقیـیم التوصـیة باسـتمرار عمـل لجنـة شـؤون عمـل المـرأة 

االجتماعات بحیث تصبح اجتماعین بدال من اجتماع في العربیة، وزيادة عدد 

كل عام. 
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وتمثلت نتائج التقییم ألحد البرامج في زيادة عدد ورشات العمـل المتعلقـة 

بالمیزانیة الحساسة للنوع االجتماعي، وتوسیع المشروع لیشمل مجالس 

اإلدارة المحلیة باعتبارھـا األسـاس فـي عملیـة االنتخابـات، وزيـادة معرفـة 

الفئات المستھدفة، وأيضا في زيادة التشبیك والتفاعل بین جمیـع الجھـات 

الوطنیة والدولیة للمشاركة في المشروع.

ــى أن  ــائج الدراســة إل ــامج اإلعالمــيوتشــیر نت ــه البرن ــام بتقییم ــد ق ق

مجموعة من الخبراء المحلیـین والعـرب ووسـائل اإلعـالم فـي بدايـة العـام 

ائج التقیــیم وجــوب اســتمرارية البرنــامج ، وكــان مــن أھــم نتــ2007الحــالي 

للفائدة العظیمة التي حققھا.

، فقـد محور اتفاقیة سـیداووفیما يتعلق بتقییم برامج ومشاريع وأنشطة 

تــم تقیــیم بعــض البــرامج مــن خــالل المنظمــات النســائیة، وبعضــھا قامــت 

بالتقییم داخل المؤسسة وكـان مـن أھـم نتـائج التقیـیم الخـروج بتوصـیات 

ل على ترجمتھا لبرامج ومشاريع يمكن تنفیذھا، وأشارت أخرى بـأن سیعم

التقییم سیكون في مرحلة قادمة.

ب. نقاط قوة / ضعف (المشاريع، البرامج، األنشطة)

)25جدول رقم (

في نقاط القوة/الضعفتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

المجاالت المختلفة

المجموع
ال إجابة إلى حد ما ال نعم %نقاط قوة /ضعف العدد % العدد % العدد % العدد

26 15.4 4 11.5 3 - - 73.1 19 حقق أھدافه

26 11.5 3 3.8 1 - - 84.6 22
القى تجاوبا من 

المشاركات/المشاركین
26 11.5 3 34.6 9 - - 53.8 14 القى صدى إعالمیا عاما
26 19.2 5 26.9 7 3.8 1 50.0 13 الواقعكان له أثر على
26 26.9 7 15.4 4 7.7 2 50.0 13 كان له أثر على صانع القرار
26 23.1 6 19.2 5 - - 57.7 15 قابلیته لالستدامة
26 19.2 5 23.1 6 - - 57.7 15 توافر الموارد الالزمة
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26 15.4 4 7.7 2 - - 76.9 20
نسبة عالیة من الحضور أو 

المشاركة
26 15.4 4 0.0 - - 84.6 22 األھداف محددة ومصاغة بدقة
26 19.2 5 19.2 5 - - 61.5 16 األھداف قابلة للقیاس
26 19.2 5 3.8 1 - - 76.9 20 األھداف واقعیة

26 15.4 4 26.9 7 3.8 1 53.8 14
الفترة الزمنیة المحددة كافیة 

للتنفیذ

26 23.1 6 11.5 3 3.8 1 61.5 16
ھناك تحديد للعائد أو األثر 

ع من التنفیذالمتوق
) إلى أن أفاد المعظم بأن أھداف البرامج والمشـاريع 25يشیر الجدول رقم (

%) وأنھا واقعیة بنسبة 84.6واألنشطة كانت محددة ومصاغة بدقة بنسبة (

%) كمــا أنھــا القــت تجاوبــا مــن المشاركات/المشــاركین بنســبة 76.9(

%).73.1%)، وحققت أھدافھا بنسبة (84.6(

%) 61.5) أيضـا أن األھـداف قابلـة للقیـاس بنسـبة (25قم (ويوضح جدول ر

%) ومن حیث توافر المـوارد البشـرية 57.7وأن قابلیتھا لالستدامة بنسبة (

%)، وفیما يتعلق بكفاية الفترة الزمنیـة للتنفیـذ فكانـت 57.7فكان النسبة (

%) فقط.53.8نسبة الرضا (

وقــع مــن التنفیــذ بنســبة كمــا أفــدن بــأن ھنــاك تحديــد للعائــد أو األثــر المت

%)، وعلیه فإنه لم يكن لھا أثر على الواقع ولم تؤثر على صانع القرار 61.5(

%).50بنسبة (

وتختلف النسب باختالف المشاريع المختلفة في المجاالت المحددة لمزيـد 

)11-7من التفصیل أنظر(ي) المالحق أرقام (
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التوصیـــــــات
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ا رافقھا من احصائیات وأرقام جاءت نتیجة ومباالطالع على ھذه الدراسة 

لتحلیل وتفريغ االستمارة المعتمدة من منظمة المرأة العربیة نخرج 

بالتوصیات التالیة 

أوال:( التوصیات الخاصة بالبرامج والمشاريع)

نظمات النسائیة ضرورة التنسیق والتشبیك بین الھیئات والم.1

ومؤسسات المجتمع المدني تفاديا للتكرار وألنجاح ھذه المشاريع 

والبرامج.

تسلیط الضوء على التحديات والمعیقات التي تواجه تنفیذ ھذه البرامج .2

لكي يتحقق نحاجھا.وايجاد حلول لھاوالمشاريع

االستفادة من التجارب الناجحة للدول العربیة الشقیقة والسعي وراء .3

طوير ھذه المشاريع والبرامج حتى تحقق أھدافھا المرجوة في ت

المستقبل.

توسیع نطاق البرامج والمشاريع لكي تشمل جمیع محافظات .4

المملكة حیث يالحظ بأن بعض المؤسسات كان تركیزھا على 

العاصمة عمان وأن عدد قلیال قد توسع لخارج العاصمة وشمل جمیع 

ن المرأة، واللجنة الوطنیة لشؤون المحافظات في المملكة كتجمع لجا

المرأة، ونادي صاحبات األعمال والمھن.

توجیه البرامج والمشاريع للمرأة األمیة واألعالمیة ألھمیتھا بالتوعیة .5

القانونیة.

زيادة الفترة الزمنیة..6

أن تكون األھداف قابلة للقیاس..7

ج حث المنظمات الدولیة واألقلیمیة على ايجاد المشاريع والبرام.8

لالستفادة من خبرات الدول المشاركة,

الحاجة للمزيد من الخبرة والموارد البشرية والمالیة عند اعداد البرامج .9

يالحظ بأن ھناك تشابه بین األنشطة التي تقوم بھا حیثوالمشاريع 

المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
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ة التنسیق مع الجھات الرسمیة وفتح الجسور مع السلطات التشريعی.10

والتنفیذية لكي تحقق ھذه البرامج والمشاريع أھدافھا المرجوة.

ضرورة القیام بالتقییم السنوي للبرامج والمشاريع وذلك لألستفادة .11

ھذه األنشطة والمشاريع وتطويرھا.من تحديث

التركیز على ابراز الدور األعالمي بتحقیق أھداف ھذه البرامج .12

أة اينما كانت في المنزل أو والمشاريع لما له من تأثیر على المر

العمل و يعتبر أسھل وسیلة اليصال المعلومات للمرأة.

مقترحات بعض المشاريع الجديدة:

انشاء مكاتب استشارية للبرلمانیات داخل برلمانات الدول العربیة .1

لتقديم االستشارة القانونیة للبرلمانیات عند مناقشة مشاريع 

القوانین والتشريعات.

ع او اعداد میثاق عربي خاص بالمرأة العربیة على غرار القیام بوض.2

المجتمع العربي واالسالمي اتفاقیة سیداو ويراعى فیه خصوصیة

ضمن مواثیق الجامعه العربیة.

ايجاد مؤسسة خاصة للدول العربیة بتنفیذ اتفاقیة سیداو و نشر .3

الوعي المتعلق بھذه االتفاقیة ( دراسة وتحلیل) حیث يتم تنفیذ 

يل التشريعات بما ينسجم مع التعديالت التشريعیة.تعد

مؤسسة االرشاد األسري في الدول العربیة

مشاريع مستمرة

ربیة التي ال تفتقر لھذه المحاكم.ايجاد محاكم اسرية بالدول الع.1

القانونیات –القیاديات –االعالمیات –االستمرار بتدريب القاضیات .2

خاصة بالتشريعات لتمكین المرأة في ھذه المجاالت و–

واالتفاقیات والمواثیق الدولیة.
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ثانیا: توصیات موجھة لمنظمة المرأة العربیة

تحديد البرامج والمشاريع التي يمكن أن تتبناھا المنظمة للنھوض -

بالمرأة في مجال المسح سواء على المستوى العربي أو على 

ادة تنفیذھا مستوى الدولة بعینھا في شكل مشروعات رائدة يمكن اع

.بدول عربیة أخرى

للمنظمة في كل دولة عربیة لتسھیل ( اقلیمي)ايجاد مكتب تنسیقي-

االتصال والتواصل مع المنظمة عن طريق ھذا المكتب.

لمالحــــــــق

)1ملحق رقم (

االطار المرجعي للدراسة
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اسم الدراسة:

عات مشروع الدراسات المسحیة للبرامج والمشرو

واألنشطة الموجھة للنھوض بالمرأة في المجال القانوني 

(في دولة ......)

الشروط المرجعیة العامة:

تستھدف الدراسة: البـرامج/ المشروعات/األنشـطة الموجھـة للنھـوض )1

بالمرأة في المجال القانوني.

تغطي الدراسة قطاعین:)2

.الحكومي/ الرسمي

.غیر الحكومي/ األھلي

ة البرامج/ المشروعات/ األشطة التي تغطي المجاالت تستھدف الدراس)3

التالیة:   

األحوال الشخصیة/ قانون األسرة.-

العنف ضد المرأة.-

العمل والضمان االجتماعي.-

االعالم.-

.1979اتفاقیة الغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة ( السیداو) -

سنة فما فوق).18الفئة المستھدفة: المرأة ()4

افي: المدن والريف والقرى.النطاق الجغر)5

.2006-1985النطاق الزمني: )6

.21/4/2007بداية المشروع: )7

21/4/2008نھاية المشروع: )8

طريقة التواصل: ترسل االستفسـارات أو التسـاؤالت عـن طريـق البريـد )9

) الى االدارة العامـة ccااللكتروني الى منسقة المشروع وصورة مبلغة (

للمنظمة.

مراحل التنفیذ:)10
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رصد الجھات :2007الى نھاية سبتمبر 21/4ن م-أ

والمؤسسات وملئ االستمارة واعداد الدراسة في صورتھا 

األولیة.

ارسال الصورة األولیة من الدراسة الى :2007سبتمبر30-ب

االدارة العامة للمنظمة.

ائیة بعد ادخال ـا النھـارسال الدراسة في صورتھ:21/2/2008-ت

االدارة العامة في صورتین:الت ( ان وجدت) الىـالتعدي

األولى : عبر البريد االلكتروني.-

) CDالثانیة : نسخة ورقیة ونسخة على اسطوانة مدمجة ( -

الكوربة –ش رمسیس 5على العنوان البريدي للمنظمة:

جمھورية مصر العربیة.–مصر الجديدة –

عـــرضPower Point Presentationارســـال :2008ابريـــل 1-ث

ـــدة ت ـــة لم ـــديمي للدراس ـــات 10ق ـــم مخرج ـــین أھ ـــائق يب دق

–النقـاط االيجابیـة –أھـم المشـروعات –الدراسة(نتیجة البحث 

التوصیات).–المعوقات –النقاط السلبیة 

120حـد أقصـى –صـفحة 80عدد صفحات الدراسـة: حـد أدنـى - ج

صفحة.

.Arabic Transparent: Font Typeنوع الخط - ح

Font Size : 16- خ

ط المرجعیة الخاصةالشرو

يتعین أن تتبع الدراسات المسحیة منھجیة موحدة.)1

يعتمد جمیع الخبراء االستمارة الموحدة المتفق علیھا في الورشة )2

االفتتاحیة للمشروع.

يتعین توثیق المعلومات بما فیھا ختم استمارة االستبیان والتوقیع   )3

علیھا من الجھة المعنیة.

مسحیة نوعین من التوصیات.يتعین أن تشمل الدراسات ال)4
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توصیات خاصة بالبرامج والمشاريع واألنشطة الممسوحة.-

توصیات خاصة للمنظمة.-

) يتعین تفري االستمارة وتحلیلھا من قبل الخبیر.5

)2ملحق رقم (

االطار المرجعي الخاص

شطة نبمشروع الدراسات المسحیة للبرامج والمشروعات واأل

لنھوض بالمرأة في المجال القانونيلالموجھة

ــروعات )1 ــرامج والمش ــوعات الب ــة: موض ــال الدراس ــف مج تعري

واألنشطة    

-التي تغطیھا الدراسة بالترتیب التالي:

األحوال الشخصیة/ قانون األسرة.-

العنف ضد المرأة.-
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العمل والضمان االجتماعي.-

االعالم.-

.1979مرأة ( السیداو) اتفاقیة الغاء كافة أشكال التمییز ضد ال-

یار البرامج والمشروعات واألنشطةمعايیر اخت)2

اوال: الجھات المنفذة: 

جھة رسمیة/ حكومیة-

منظمات غیر الحكومیة/ أھلیة-

األحزاب السیاسیة-

مراكز األبحاث/ جامعات-

منظمة اقلیمیة-

منظمة دولیة-

نقابات/ ھیئات-

نشطة:ثانیا: المدى الزمني للبرامج والمشروعات واأل

أقل من سنة-

سنة الى سنتین-

أكثر من سنتین-

:ثالثا: مجال التغطیة للبرامج والمشروعات وانشطة

محلي-

وطني-

مناطقي/جھوي-

مراكز/أطراف ( ريف/قرى/مدن)-

سنة فما فوق):18ستھدفة ( المرأة رابعا: الفئة الم
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األمیة-

المتعلمة-

العاملة-

غیر العاملة-

المتزوجة-

األم-

المطلقة-

لةاألرم-

المعنفة-

القانونیة-

االعالمیة-

عضوات الجمعیات-

تقییم البرامج والمشروعات واألنشطة:

ھل االھداف محددة ومصاغة بدقة؟.1

ھل االھداف قابلة للقیاس؟.2

ھل االھداف واقعیة؟.3

ھل ھناك أرضیة أو أساس للبرامج والمشروعات واألنشطة؟.4

ھل صیغ بطريقة احترافیة؟.5

لتنفیـذ البـرامج والمشـروعات واألنشـطة ھل الفترة الزمنیة المحـددة .6

كافیة النجازھا؟

ــرامج والمشــروعات .7 ــة) المخصصــة للب ھــل المــوارد (البشــرية والمادي

واألنشطة كافیة النجازھا؟

الجھة الممولة: محلیة/وطنیة/ اقلیمیة/دولیة؟.8

ھل ھناك الیة للمتابعة والتقويم؟.9

ھل سبق تقییم للبرامج والمشروعات واألنشطة؟.10

ت قد خضعت للتقییم، فمن ھي الجھة التي قامت بذلك؟ان كان.11

ان كانت قد خضعت للتقییم، ما ھي نتائج ھذا التقییم؟.12



103

ھل ھناك تحديـد للعائـد أو األثـر والھـدف المتوقـع مـن تنفیـذ البـرامج .13

والمشروعات واألنشطة؟

)3ملحق رقم (

)21/2/2008سة المسحیة النھائیة (محتويات الدرا

عن النظام القانوني المطبق في الدولة وما ھي مرجعیته وما خلفیةأوال: 

صفحات).5- 3مدى تطبیقه على أرض الواقع؟ ( في حدود 

الھدف من الدراسة ( الھدف العام والھدف الخاص):ثانیا: 

:دعم ورفع كفاءة البرامج والمشروعات واألنشطة الھدف العام

المستھدفة للتمكین القانوني للمرأة.

ف الفرعیة:األھدا

تتمثل األھداف الفرعیة في:

التعرف على البرامج والمشـروعات واألنشـطة التـي نفـذت فـي مجـال .1

التمكین القانوني للمرأة، وذلك في كل دولة من الدول األعضـاء، وعلـى 

األھداف التي حقتتھا، واألھداف التي فشلت في تحقیقھا، بما يساعد 

ور السابقة واالفادة من التجارب على تحديد األولويات وتفادي أوجه القص

الناجحة.

التعـرف علــى البــرامج والمشــروعات واألنشــطة قیــد التنفیــذ بمــا يمنــع .2

التكرار سواء للبرامج/ المشروع/ النشاط برمته أو للمراحل التي نفذت 

منه.
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تحديد المشكالت التي تواجھھا البرامج والمشروعات واألنشطة لتیسیر .3

جـــاد حلـــول لھـــا عنـــد صـــیاغة البـــرامج العمـــل علـــى تفاديھـــا أو اي

والمشروعات واألنشطة الجديدة.

تحديد المجاالت التي يمكن تفعیل التنسیق والتعاون وتبادل الخبرة فیما .4

بین الـدول األعضـاء فـي مراحـل اعـداد وتنفیـذ البـرامج والمشـروعات 

واألنشطة.

مـة تحديد البرامج والمشروعات واألنشطة التي يمكن أن تتبناھـا المنظ.5

للنھوض بالمرأة في المجال القانوني سواء على المستوى العربي كلیا 

يمكـن Pilot Projectأو جزئیا أو على مستوى دولـة بعینھـا فـي شـكل 

اعادة تنفیذھا في دول عربیة أخرى.

المنھجیةثالثا: 

معايیر اختیار البرامج والمشروعات واألنشطة.-ب

اسلوب البحث ( استمارة استبیان).-ت

ات والمعوقات.الصعوب-ث

النتائجرابعا:

الدرورس المستفادةخامسا:

التوصیات في صورتینسادسا:

توصیات للبرامج والمشـروعات واألشـطة الموجھـة للتمكـین القـانوني -أ

للمرأة.

توصیات المنظمة لألخذ بھا مستقبال في مجال البرامج والمشـروعات -ب

واألنشطة المتعلقة بتمكین المرأة قانونیا.

شـــروع/ مشـــروعات يلحـــق بالدراســـة بشـــكل مفصـــل وفقـــا             مســـابعا:

ة المـرأة ـللخطوات الواجب اتباعھا عنـد كتابـة مخططـات مشـروعات منظمـ

مرفق).(العربیة  

****************
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)4ملحق رقم (

ستمارة استبیانا

للبرامج والمشروعات واألنشطة لمشروع الدراسات المسحیة

الموجھة للنھوض بالمرأة في المجال القانوني

تقوم منظمة المرأة العربیة بـاجراء دراسـة مسـحیة للبـرامج والمشـروعات 

واألنشطة الموجھة للمرأة في المجال القانوني ضمن المرحلة الثالثـة مـن 

شـملت مشروع الدراسات المسحیة فـي الـدول األعضـاء بالمنظمـة. وقـد 

المرحلة األولى مسحا للمشـروعاتفي مجـال التعلـیم والصـحة واالتصـال ( 

االعالم) واالقتصاد، وتناولت المرحلة الثانیة مجال السیاسة.

تھــدف اســتمارة االســتبیان ھــذه الــى جمــع بیانــات عــن مختلــف البــرامج 

والمشروعات واألنشطة في المجـال المشـار الیـه انفـا. وھـي ترمـي الـى 

ركز القـانوني للمـرأة عبـر تعزيـز وعیھـا الـذاتي بحقوقھـا، وبنـاء تحسین الم

قدراتھا اذا كانت من القائمین على الخدمة القانونیة.

كما تھدف استمارة االستبیان ھـذه للوقـوف علـى الجھـود المبذولـة علـى 

الصــعیدين الرســمي واألھلــي ممــن أجــل تحســین وضــع المــرأة وتمكینھــا 

ف عن التوجیھات والموضوعات التـي ركـزت قانونیا، وھي تساعد في الكش

علیھا، والمغفل منھا، والوقوف علـى مـدى نجاحھـا فـي تحقیـق أھـدافھا، 

وعلى أسباب االخفاق.
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انطالقــا مــن كــل ذلــك، ستســاعد اســتمارة االســتبیانھذه علــى تشــخیص 

الوضع، وعلى دعم ورفـع كفـاءة البـرامج والمشـروعات واألنشـطة الھادفـة 

للمرأة، وتطمح أخیرا، الى تقـدي التوصـیات، األمـر الـذي للتمكین القانوني 

سیساعد المنظمة على وضع خطط وبرامج التمكین القانوني للمـرأة، بنـاء 

على قاعدة عريضة من المعايیر الموحدة، بما يؤدي الى نجاح جھـود تبـادل 

الدعم الفني بین الدول األعضاء.

علومات.نشكر جھودكم وتعاونكم في تسھیل عملیة جمع الم

..................................... :الدول

 ............................... :اسم الخبیر

:اسم الجمعیة وبیاناتھا

..............................................................................................

....................................................................

أوال: بیانات البرامج/ المشروع/ النشاط

ـــــــــــاط: .1 ـــــــــــروع/ النش ـــــــــــامج/ المش ـــــــــــم /البرن اس

......................................

ـــــــــــامج/ المشـــــــــــروع/ النشـــــــــــاط(ان .2 ـــــــــــم البرن رق

وجد):..............................

:مدة البرنامج/ المشروع/ النشاط.3

نةقل من سأ

سنة الى سنتین

أكثر من سنتین

نطاق البرنامج/المشروع/النشاط:.4

محلي 

وطني
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اقلیمي/عربي

دولي

التاريخ المخطط للبداية:.................................................5

.....................تاريخ البداية الفعلیة:..............................6

التاريخ المخطط لالنتھاء:................................................7

تاريخ االنتھاء الفعلي:..................................................8

الجھة/الجھات المنفذة)1

حكومیةرسمیة/جھة 

منظمات غیر حكومیة/ أھلیة

اب السیاسیةاألحز

مراكز األبحاث/ جامعات

منظمة اقلیمیة

منظمة دولیة

نقابات/ھیئات

أخرى تذكر .................................................

الجھة/ الجھات الممولة:)2

طبیعتھا-أ

ذاتیة

محلیة

وطنیة 

اقلیمیة

لیةدو

اذا كانت الجھة الممولة وطنیة حدد ھل ھي:-ب



108

حكومیة/ رسمیة

غیر حكومیة/ أھلیة

التغطیة الجغرافیة للبرنامج/ المشروع/ النشاط:)3

محلي

وطني

مناطقي/ جھوي

مراكز/ أطراف ( ريف/قرى/مدن)

.......................................أخرى تذكر ..............

الیة التنفیذ والمتابعة للبرنامج/ المشروع /النشاط:)4

ذاتیة 

مستقلة

غیر موجودة

الموقف الحالي للبرنامج/ المشروع/ النشاط:)5

جديد

مستمر

انتھى

متوقف

ألغي استؤنف أو جدد

...ذكر ..................................................أخرى ت
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عدد العـاملین/ العـامالت فـي البرنـامج/ المشـروع/ النشـاط )6

..................

عدد االناث□

عدد الذكور□

معاونو العاملین في البرنامج/ المشروع/ النشاط من:

.......األجانب:...............................

عدد االناث□

عدد الذكور□

نوع العمل: ..................................

:الفئة العمرية للعاملین البرنامج/ المشروع/ النشاط

سنة:..................................25أقل من □

سنة: ............................55الى 25من □

...........................سنة: ....55أكثر من □

عدد أنشطة البرنامج/ المشروع/ النشاط:)7

نشاط واحد

أكثر من نشاط



110

18الفئة المستھدفة من النشاط/ البرنامج/ المشروع: المرأة )8

سنة فما فوق:

األمیة 

المتعلمة

العاملة

غیر العاملة 

المتزوجة

األم

المطلقة

األرملة

المعنفة

القانونیة

االعالمیة

عضوات الجمعیة

أخرى تذكر:.............................................

) عدد المستھدفات/ المستھدفین: ...................................9

)عدد المستفیدات الفعلیات/ المستفیدين الفعلیین (ان أمكن):10

...................................................................

طبیعة/ مضمون البرنامج/المشروع/ النشاط:)11

توعیة ومحو األمیة القانونیة 

تدريب وبناء قدرات

تقديم خدمات مساندة (ارشاد قانوني في موضـوعات 

المسح 

خمسة)ال
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تنمیة البناء الھیكلي والبشري للمؤسسات

توعیة اعالمیة

تزويد باألجھزة أو بالمعلومات

المساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین

مناھضة العنف

مناھضة أشكال التمییز

أخرى تذكر: ...............................................

لثالثا: التموي

كلفة البرنامج/ المشروع/ النشاط ( ان أمكن)....................1

نسبة التمويل.2

ذاتي

محلي

وطني

رسمي/ حكومي-أ

أھلي/ جمعوي/مدني-ب

اقلیمي

دولي

رابعا: األھداف

:اھداف رئیسیة.1

-
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-

-

أھداف فرعیة:.2

-

-

-

خامسا: االنجازات

تدريب

توعیة

مبادرات

أخرى تذكر...............................................

سادسا: التقییم

) ھل تم تقییم البرنامج/ المشروع/ النشاط من قبل ؟ 1

النعم 

اذا كانت االجابة بنعم :-أ

من ھي الجھة التي قامت بالتقییم؟

 التقییم؟ما ھو تاريخ اجراء
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ما ھي أھم معوقات اجراء التقییم؟

ما ھي أھم نتائج التقییم؟

-

-

-

اذا كانت االجابة بال:-ب

لماذا لم يتم اجراء تقییم؟

-

-

الختم والتوقیع الخاص بالجمعیة

ــزء ( )2 ــذا الج ــأل ھ ــاط ( يم ــروع/ للنش ــامج/ المش ــیمكم للبرن تقی

ھة التنفیذ وجھة التمويـل وجھـة ) بواسطة كل من ج12ص-10ص

أخرى(ان أمكن).  

طرف جھة التنفیذ (ان أمكن) منأوال: التقییم 

نقاط قوة/ضعف ( المشروع/ البرنامج/ النشاط(

النعمالفقرة
الى حد 

ما
مالحظات

oحقق أھدافه
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oالقى تجاوبا من المشاركات/ المشاركین

oالقى صدى اعالمیا عاما

oأثر على الواقعكان له

oالقراركان له أثر على صانع

oقابلیته لالستدامة

oتوافر الموارد الالزمة

oنسبة عالیة من الحضور أو المشاركة

oاألھداف محددة ومصاغة بدقة

oاألھداف قابلة للقیاس

oاألھداف الواقعیة

oالفترة الزمنیة المحددة كافیة للتنفیذ

o ھنــاك تحديــد للعائــد أو األثــر المتوقــع مــن

التنفیذ

oأخرى تذكر

 في حالة االجابـة بــ الـى حـد مـا، تحـدد النسـبة أو تكتـب

مالحظات

ثانیا: بیانات المسئول الذي تمت مقابلته بغرض ملء االسـتمارة ( 

من الجھة المنفذة)

o...............................:االسم واللقب........................

o................../تلفون مكتب/.............منزل

o......................../جوال:..............فاكس

o.............................................................:العنوان
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o.....................................:الوظیفة أو طبیعة العمل........

o...................................................:البريد االلكتروني

o.....................................................:الختم والتوقیع

ثالثا: التقییم من طرف جھة التمويل (ان أمكن)

(المشروع/البرنامج/ النشاط ) نقاط قوة/ضعف

ى حد الالنعم

ما

مالحظات

oحقق أھدافه

oالقى تجاوبا من المشاركات/ المشاركین

oالقى صدى اعالمیا عاما

oكان له أثر على الواقع

oالقراركان له أثر على صانع

oقابلیته لالستدامة
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oتوافر الموارد الالزمة

oنسبة عالیة من الحضور أو المشاركة

o محددة ومصاغة بدقةاألھداف

oاألھداف قابلة للقیاس

oاألھداف الواقعیة

oالفترة الزمنیة المحددة كافیة للتنفیذ

o ھنــاك تحديــد للعائــد أو األثــر المتوقــع مــن

التنفیذ

oأخرى تذكر

 ــب ــا، تحــدد النســبة أو تكت ــى حــد م ـــ ال ــة ب ــة االجاب فــي حال

مالحظات

سئول الذي تمت مقابلته بغرض ملء االستمارة ( من رابعا: بیانات الم

الجھات األخري):

o.......................................................:االسم واللقب

o................../تلفون مكتب/.............منزل

جوال:..............فاكس/........................

o.............:العنوان................................................

o.............................................:الوظیفة أو طبیعة العمل

o...................................................:البريد االلكتروني
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o..................................................:الختم والتوقیع...

خامسا: التقییم من طرف جھة أخرى ( ان أمكن)

(المشروع/ البرنامج/النشاط ) نقاط قوة/ضعف

الى حد النعم

ما

مالحظات

oحقق أھدافه

oالقى تجاوبا من المشاركات/ المشاركین

oالقى صدى اعالمیا عاما

oكان له أثر على الواقع

oالقرارانعكان له أثر على ص

oقابلیته لالستدامة

oتوافر الموارد الالزمة

oنسبة عالیة من الحضور أو المشاركة
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oاألھداف محددة ومصاغة بدقة

oاألھداف قابلة للقیاس

oاألھداف الواقعیة

oالفترة الزمنیة المحددة كافیة للتنفیذ

oوقــع مــن ھنــاك تحديــد للعائــد أو األثــر المت

التنفیذ

oأخرى تذكر

في حالة االجابة بـ الى حد ما، تحدد النسبة أو تكتب مالحظات

سادسا: بیانات المسئول الذي تمت مقابلته بغرض ملء االسـتمارة ( 

):من الجھات األخري

o.......................................................:االسم واللقب

oتب/.............منزل/.................. تلفون مك

جوال:..............فاكس/........................

o.............................................................:العنوان

o.............................................:الوظیفة أو طبیعة العمل

o..:البريد االلكتروني.................................................
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o.....................................................:الختم والتوقیع

) ما ھي مقترحاتك لتحسین البرنامج/ المشروع/ النشاط3

-

-

-

الختم والتوقیع الخاص بالجمعیة

****************************************

**

/قانون األسرةاألحوال الشخصیة.1

)7رقم (ملحق

ل في مجانقاط القوة/الضعفتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

األحوال الشخصیة

المجموع
ال إجابة إلى حد ما ال نعم %نقاط قوة /ضعف العدد % العدد % العدد % العدد

6 16.7 1 33.3 2 - - 50.0 3 حقق أھدافه

6 16.7 1 - - - - 83.3 5
القى تجاوبا من 

المشاركات/المشاركین
6 16.7 1 50.0 3 - - 33.3 2 القى صدى إعالمیا عاما
6 33.3 2 50.0 3 - - 16.7 1 كان له أثر على الواقع
6 50.0 3 - - 33.3 2 16.7 1 كان له أثر على صانع القرار
6 50.0 3 - - 0.0 50.0 3 قابلیته لالستدامة
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6 33.3 2 16.7 1 - - 50.0 3 توافر الموارد الالزمة

6 33.3 2 - - - - 66.7 4
نسبة عالیة من الحضور أو 

المشاركة
6 33.3 2 - - - - 66.7 4 األھداف محددة ومصاغة بدقة
6 33.3 2 33.3 2 - - 33.3 2 األھداف قابلة للقیاس
6 50.0 3 - - - - 50.0 3 األھداف واقعیة

6 33.3 2 16.7 1 16.7 1 33.3 2
الفترة الزمنیة المحددة كافیة 

للتنفیذ

6 33.3 2 16.7 1 0.0 - 50.0 3
ھناك تحديد للعائد أو األثر 

المتوقع من التنفیذ

. العنف ضد المرأة2

)8رقم (ملحق

ل في مجانقاط القوة/الضعفتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

العنف ضد المرأة

المجموع
إجابةال إلى حد ما ال نعم %نقاط قوة /ضعف العدد % العدد % العدد % العدد

2 - - - - - - 100.0 2 حقق أھدافه

2 - - - - - - 100.0 2
القى تجاوبا من 

المشاركات/المشاركین
2 - - 50.0 1 - - 50.0 1 القى صدى إعالمیا عاما
2 - - 50.0 1 - - 50.0 1 اقعكان له أثر على الو
2 - - - - - - 100.0 2 كان له أثر على صانع القرار
2 - - 50.0 1 - - 50.0 1 قابلیته لالستدامة
2 - - 100.0 2 - - - - توافر الموارد الالزمة

2 - - - - - - 100.0 2
نسبة عالیة من الحضور أو 

المشاركة

2 - - - - - - 100.0 2
األھداف محددة ومصاغة 

بدقة
2 - - 50.0 1 - - 50.0 1 األھداف قابلة للقیاس
2 - - - - - - 100.0 2 األھداف واقعیة

2 - - - - - - 100.0 2
الفترة الزمنیة المحددة كافیة 

للتنفیذ

2 50.0 1 50.0 1 - - - -
ھناك تحديد للعائد أو األثر 

المتوقع من التنفیذ
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. العمل والضمان االجتماعي3

)9رقم (ملحق 

ل في مجانقاط القوة/الضعفالبرامج/ المشاريع واألنشطة حسب توزيع 

العمل والضمان االجتماعي

المجموع
ال إجابة إلى حد ما ال نعم %نقاط قوة /ضعف العدد % العدد % العدد % العدد

10 20.0 2 10.0 1 - - 70.0 7 حقق أھدافه

10 20.0 2 0.0 - - - 80.0 8
القى تجاوبا من 

المشاركینالمشاركات/
10 20.0 2 40.0 4 - - 40.0 4 القى صدى إعالمیا عاما
10 20.0 2 10.0 1 - - 70.0 7 كان له أثر على الواقع
10 30.0 3 20.0 2 - - 50.0 5 كان له أثر على صانع القرار
10 20.0 2 20.0 2 - -- 60.0 6 قابلیته لالستدامة
10 20.0 2 30.0 3 - - 50.0 5 رد الالزمةتوافر الموا

10 20.0 2 10.0 1 - - 70.0 7
نسبة عالیة من الحضور أو 

المشاركة

10 20.0 2 - - - - 80.0 8
األھداف محددة ومصاغة 

بدقة
10 30.0 3 10.0 1 - - 60.0 6 األھداف قابلة للقیاس
10 20.0 2 10.0 1 - - 70.0 7 األھداف واقعیة

10 20.0 2 30.0 3 - - 50.0 5
لزمنیة المحددة كافیة الفترة ا
للتنفیذ

10 30.0 3 - - 10.0 1 60.0 6
ھناك تحديد للعائد أو األثر 

المتوقع من التنفیذ

. اإلعالم4

)10رقم (ملحق 

ل في مجانقاط القوة/الضعفتوزيع البرامج/ المشاريع واألنشطة حسب 

اإلعالم

المجموع
ال إجابة إلى حد ما ال نعم %نقاط قوة /ضعف ددالع % العدد % العدد % العدد

1 - - - - - - 100.0 1 حقق أھدافه
1 - - - - - - 100.0 1 القى تجاوبا من 
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المشاركات/المشاركین
1 - - - - - - 100.0 1 القى صدى إعالمیا عاما
1 - - - - - - 100.0 1 كان له أثر على الواقع
1 -- -- -- - -- - 100.0 1 القراركان له أثر على صانع
1 - - 100.0 1 قابلیته لالستدامة
1 -- -- -- - -- - 100.0 1 توافر الموارد الالزمة

1 - - - - - - 100.0 1
نسبة عالیة من الحضور أو 

المشاركة

1 - - - - - - 100.0 1
األھداف محددة ومصاغة 

بدقة
1 - - - - - - 100.0 1 األھداف قابلة للقیاس
1 - - - - - - 100.0 1 األھداف واقعیة

1 - - - - - - 100.0 1
الفترة الزمنیة المحددة كافیة 

للتنفیذ

1 - - - - - - 100.0 1
ھناك تحديد للعائد أو األثر 

المتوقع من التنفیذ

1979. اتفاقیة إلغاء كافة أشكال التمییز ضد المرأة (السیداو) 5

)11رقم (ملحق 

ل في مجانقاط القوة/الضعفيع واألنشطة حسب توزيع البرامج/ المشار

اتفاقیة سیداو

المجموع
ال إجابة إلى حد ما ال نعم %نقاط قوة /ضعف العدد % العدد % العدد % العدد

7 14.3 1 - - - - 85.7 6 حقق أھدافه

7 - - 14.3 1 - - 85.7 6
القى تجاوبا من 

المشاركات/المشاركین
7 - - 14.3 1 - - 85.7 6 القى صدى إعالمیا عاما
7 14.3 1 28.6 2 14.3 1 42.9 3 كان له أثر على الواقع
7 14.3 1 28.6 2 - - 57.1 4 كان له أثر على صانع القرار
7 14.3 1 28.6 2 - - 57.1 4 قابلیته لالستدامة
7 14.3 1 - - - - 85.7 6 توافر الموارد الالزمة

7 - - 14.3 1 - - 85.7 6
عالیة من الحضور أو نسبة 

المشاركة
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7 - - - - - - 100.0 7
األھداف محددة ومصاغة 

بدقة
7 - - 14.3 1 - - 85.7 6 األھداف قابلة للقیاس
7 - - 0.0 - - - 100.0 7 األھداف واقعیة

7 - - 14.3 1 - - 85.7 6
الفترة الزمنیة المحددة كافیة 

للتنفیذ

7 - - 14.3 1 - - 85.7 6
حديد للعائد أو األثر ھناك ت

المتوقع من التنفیذ


