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المقدمة
م��ن منطل��ق حر���ص دي��وان الت�س��ريع وال��راأي عل��ى مراع��اة �سواب��ط ال�سياغ��ة الت�س��ريعية ويف اإط��ار التع��اون م��ع ال�س��بكة القانوني��ة للن�س��اء 
العربي��ات، مت اع��داد دلي��ل امل��راأة يف ال�سياغ��ة الت�س��ريعية لبي��ان ال�سواب��ط الد�س��تورية والقانوني��ة واملمار�س��ات الف�سل��ى ل�سم��ان مراع��اة 

خ�سو�سي��ة امل��راأة يف الت�س��ريعات املختلف��ة. 
ويعالج هذا الدليل اأربعة موا�سع اأ�سا�سية، وهي:

اأوال: خ�سو�سية املراأة يف الت�سريع حيث مت بيان املق�سود بالت�سريع املراعي للمراأة من ناحيتي امل�سمون وال�سياغة الت�سريعية.
ثاني��ا: �سواب��ط ال�سياغ��ة الت�س��ريعية املراعي��ة للم��راأة يف اإط��ار املب��ادئ والقواع��د الد�س��تورية، االلتزام��ات الدولي��ة، االجته��ادات الق�سائي��ة 

والت�س��ريعات املقارنة. 
ثالثا: جمع املعلومات لتعزيز ال�سياغة الت�سريعية املراعية للمراأة 

رابعا: اإر�سادات الإعداد ت�سريع مراعي للمراأة، وت�سمل هذه االر�سادات مراحل االعداد والتح�سري، ال�سياغة واملتابعة والتقييم.  
وقد مت اعداد هذا الدليل من قبل اخلبري االأ�ستاذ الدكتور اأمين هل�سااخلبري االأ�ستاذ الدكتور اأمين هل�سا، ومتت مراجعة هذه االأدلة ومتابعتها من جلنة فنية مكونة من: - 

11- عطوفة ال�سيدة فداء احلمود/رئي�ص ديوان الت�سريع والراأي. - عطوفة ال�سيدة فداء احلمود/رئي�ص ديوان الت�سريع والراأي. 
22- معايل ال�سيدة رمي اأبو ح�سان/حمامية ووزيرة تنمية اجتماعية �سابقة.- معايل ال�سيدة رمي اأبو ح�سان/حمامية ووزيرة تنمية اجتماعية �سابقة.

33- عطوفة القا�سي وليد كناكرية/املجل�ص الق�سائي.- عطوفة القا�سي وليد كناكرية/املجل�ص الق�سائي.
44- �سعادة الدكتورة حما�سن اجلاغوب/ع�سو جمل�ص االأعيان الثامن والع�سرون، ورئي�سة جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�ص االأعيان.  - �سعادة الدكتورة حما�سن اجلاغوب/ع�سو جمل�ص االأعيان الثامن والع�سرون، ورئي�سة جلنة الرتبية والتعليم يف جمل�ص االأعيان.  

55- �سعادة الدكتور حممد الهالالت/ع�سو جمل�ص النواب التا�سع ع�سر، ورئي�ص اللجنة القانونية يف دورته االأوىل. - �سعادة الدكتور حممد الهالالت/ع�سو جمل�ص النواب التا�سع ع�سر، ورئي�ص اللجنة القانونية يف دورته االأوىل. 
66- �سعادة الدكتور كمال العالوين/عميد كلية احلقوق يف اجلامعة االأردنية.- �سعادة الدكتور كمال العالوين/عميد كلية احلقوق يف اجلامعة االأردنية.

77- �سعادة اال�ستاذة اآمال حدادين/امل�ست�سار القانوين للجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة.- �سعادة اال�ستاذة اآمال حدادين/امل�ست�سار القانوين للجنة الوطنية ل�سوؤون املراأة.
وقام بالتدقيق الفني لهذا الدليل فقد اأجري من قبل اال�س��تاذ حممد خ�سر، اأما التدقيق اللغوي لهذا الدليل فقد اأجري من قبل امل�ست�س��ار 

اللغوي الدكتور اأيوب امل�ساعلة.
وق��د مت تق��دمي الدع��م الإع��داد ه��ذا الدلي��ل م��ن قب��ل ال�س��بكة القانوني��ة للن�س��اء العربي��ات ممثل��ة باملديرة التنفيذية لل�س��بكة االأ�س��تاذة  �س��ماح 
مرم���ص وبتموي��ل م��ن منظم��ة "اأر���ص الب�س��ر" ت��ري دي زوم ل��وزان "Terre Des Hommes Lausanne" وذل��ك م��ن خ��الل برنام��ج ه��ي 
تق��ود " الوطن��ي "She leads-national" وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن ه��ذا امل�س��روع ه��و م�س��روع م�س��رتك ينف��ذ م��ن خ��الل " �س��ركاء ائت��الف 

"ه��ي تق��ود" املك��ون من عدد من املوؤ�س�س��ات الدولية والوطنية واملجتمع املدين. 
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1. خصوصية المرأة في التشريع
عكف��ت حكوم��ة اململك��ة االأردني��ة الها�س��مية عل��ى تعزي��ز وحماي��ة حق��وق امل��راأة با�س��تلهام ر�س��الة االإ�س��الم ال�س��محة، وم��ا ت�سمن��ه 
الد�س��تور م��ن حق��وق وواجب��ات اإ�ساف��ة اإىل االلتزام��ات الدولي��ة واالإقليمي��ة. كم��ا تبن��ت احلكوم��ة العدي��د م��ن اخلطط واال�س��رتاتيجيات 
وال�سيا�س��ات له��ذه الغاي��ة، مث��ل اال�س��رتاتيجية الوطني��ة للم��راأة يف االأردن، اال�س��رتاتيجية الوطني��ة لالأ�س��رة االأردني��ة، اال�س��رتاتيجية 
الوطني��ة وخط��ة العم��ل ملن��ع االجت��ار بالب�س��ر يف اململك��ة االأردني��ة الها�س��مية، اخلط��ة الوطني��ة حلق��وق االن�س��ان، ال�سيا�س��ة احلكومي��ة 

الإدم��اج الن��وع االجتماع��ي وغريه��ا م��ن الوثائ��ق.
وم��ن الطبيع��ي ان تعك���ص ال�سياغ��ة الت�س��ريعية ه��ذا التوج��ه، وجن��د ان العدي��د م��ن التعدي��الت الت�س��ريعية الت��ي مت��ت يف ال�س��نوات 
االأخ��رية ق��د ج��اءت ل�سم��ان ان تك��ون الن�سو���ص القانوني��ة مراعي��ة للم��راأة. لك��ن بالرغ��م م��ن اجله��د املب��ذول يف ه��ذا اخل�سو���ص يف 
االأردن واأغل��ب دول الع��امل، اإال ان��ه بح�س��ب تقري��ر البن��ك ال��دويل "امل��راأة واأن�س��طة االأعم��ال والقان��ون"، امل��راأة ال تتمت��ع باملتو�س��ط اإال 
بثالث��ة اأرب��اع احلق��وق مقارن��ة بالرج��ل يف م�س��ح �س��مل 190 دول��ة1 ، وياأت��ي دور ال�سياغ��ة الت�س��ريعية املراعي��ة للم��راأة لتقلي���ص ه��ذه 

الفج��وة يف اإط��ار التوج��ه الر�س��مي له��ذه ال��دول. 
ولغاي��ات الو�س��ول اإىل ت�س��ريع م��راعٍ  للم��راأة، ف��ال ب��د م��ن اإي��الء عناي��ة مل�سم��ون الت�س��ريع وطريق��ة �سياغت��ه، وه��ذا م��ا يه��دف ه��ذا 

الق�س��م اإىل تو�سيح��ه. 

1-1 التشريع المراعي للمرأة من ناحية المضمون

يه��دف الت�س��ريع اإىل تنظي��م ال�س��لوك والعالق��ات و�سيان��ة احلق��وق واحلري��ات، و�سمان ان تكون هذه الت�س��ريعات مراعية للمراأة وي�س��اهم يف 
حتقيق االأهداف املن�سودة من خالل ا�ستجابته الحتياجات االإناث يف �سكله وحمتواه؛ اأي من ناحية ال�سياغة واملحتوى املو�سوعي لن�سو�سه. 
وهن��اك العدي��د م��ن العوام��ل الت��ي ت��رر مراع��اة خ�سو�سي��ة امل��راأة عن��د �سياغ��ة الت�س��ريعات، لع��ل اأبرزه��ا الطبيع��ة البيولوجي��ة، و 
تفعي��ل مب��داأ تكاف��وؤ الفر���ص، و وج��ود قوال��ب منطي��ة �س��لبية تاأث��ر به��ا الت�س��ريع بطريق��ة اأو باأخ��رى، وتاأخ��ر ح�س��ول امل��راأة عل��ى حقوقه��ا 

عل��ى م�س��توى جمي��ع ال��دول. 
واعتم��ادا عل��ى م��ا تق��دم، و حت��ى ميك��ن و�س��ف الت�س��ريع باأن��ه م��راٍع حلق��وق امل��راأة يج��ب ان ياأخ��ذ بع��ن االعتب��ار العوام��ل ال�س��ابقة، وي�س��ع 
الن�سو���ص ال�سروري��ة واملالئم��ة للو�س��ول اإىل الغاي��ات الت��ي يه��دف الت�س��ريع اإىل حتقيقه��ا. وم��ن املمك��ن ان يت��م ذل��ك م��ن خ��الل مراع��اة 

خ�سو�سي��ة امل��راأة يف االأم��ور التالي��ة:
الطبيعة البيولوجية .

التمكن .
جتنب القوالب النمطية ال�سلبية.

وفيما يلي عر�ص لهذه النقاط ب�سيء من التف�سيل

الطبيعة البيولوجية الطبيعة البيولوجية   11--11--11
اجلوان��ب البيولوجي��ة اخلا�س��ة بامل��راأة يج��ب ان تك��ون حم��ل اعتب��ار، فدوره��ا يف احلم��ل وال��والدة والر�ساع��ة ال يج��ب ان يك��ون �س��ببا للتميي��ز 

�سده��ا، واي معامل��ة تف�سيلي��ه به��ذا اخل�سو���ص متن��ح لها مبوجب الت�س��ريعات م��ررة وال ميكن اعتبارها اإج��راءات متييزية. 
واعتم��ادا عل��ى م��ا تق��دم، جن��د ان اأغل��ب الت�س��ريعات يف الع��امل توف��ر حماي��ة خا�س��ة لالأموم��ة م��ن خ��الل منح امل��راأة العامل��ة اإج��ازة اأمومة، و  

و�س��ع ترتيب��ات الإر�س��اع طفله��ا اأثن��اء العم��ل، و احلماي��ة يف جمال اال�س��تخدام وعدم التمييز، وغريه��ا من الرتتيبات.

1. World Bank Group, Women, Business, and the Law 2021. Available online [https://live.worldbank.org/women-busi-

ness-and-law-safeguarding-women-s-economic-opportunity-times-crisis] last accessed 28 Sep 2021. 
وبح�س��ب تقري��ر امل��راأة واأن�س��طة االأعم��ال والقان��ون لع��ام 2021، ف��اإن ترتي��ب االأردن ه��و 46.9%، علم��ا ب��اأن ه��ذا الرتتيب يح�س��ب عل��ى اأ�سا���ص حتلي��ل للت�س��ريعات املتعلقة 

بامل�س��اركة االقت�سادي��ة للمراأة. 
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11--11--22 التمكن  التمكن 
من الثابت ان ح�سول املراأة على حقوقها االقت�سادية وال�سيا�س��ية كان متاأخرا، لذلك لي���ص من ال�س��هل عليها االنخراط يف احلياة العامة، 
خا�سة يف اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�سادية وحتى االجتماعية، ب�سبب هيمنة الرجال على كافة مفا�سل احلياة، واقت�سار دور املراأة �سابقا 
عل��ى اجلوان��ب التقليدي��ة املتمثل��ة باالهتم��ام باملن��زل واالأطف��ال. كم��ا ال ميك��ن اإن��كار تعر���ص الن�س��اء للتميي��ز ب�س��بب بع���ص الع��ادات والتقاليد 
املجتمعي��ة، اإ�ساف��ة اإىل متيي��ز مكر���ص بن�سو���ص قانوني��ة حت��ى منت�س��ف الق��رن الع�س��رين؛ مم��ا يجع��ل ممار�س��تها حلياتها يف الف�س��اء العام 
مليئة بال�سعاب والتحديات التي ال يتعر�ص اليها الرجال يف العادة، وبالتايل يجب االأخذ بعن االعتبار ان ا�ستفادة املراأة من حق اأو حرية 

اأو خدمة معينة لي�س��ت مماثلة للرجل.
واعتمادا على ما تقدم، وحتى يكون الت�سريع مراعيا للمراأة، فال بد ان ياأخذ هذه التحديات بعن االعتبار، وي�سع ن�سو�سًا خا�سة للتاأكيد 
على متتع الن�س��اء بحقوقهن الد�س��تورية، واتخاذ ما هو منا�س��ب من اإجراءات وتدابري بهدف التعجيل يف حتقيق امل�س��اواة الفعلية بينها وبن 
الرجل، الأن الن�سو�ص القانونية التي تن�ص على امل�س��اواة وتكافوؤ الفر�ص �س��تكون بال قيمة، اإذا مل يتم متكن الن�س��اء من اال�س��تفادة منها، 

ويتم ذلك من خالل الفهم الدقيق لهذه التحديات، وثم معاجلتها من خالل ن�سو�ص ت�سريعية اأو تدابري اإدارية تنفيذية.
ال�س��عي للو�س��ول اإىل امل�س��اواة الفعلي��ة، اأم��ر لي���ص باله��ن، لك��ن الت�س��ريع ل��ه دور كب��ري يف الو�س��ول اإىل ه��ذه النتيج��ة، م��ن خ��الل الن���ص عل��ى 
تدابري خا�سة ت�ساعد الفئة التي تواجه حتديات معينة اال�ستفادة من احلقوق واحلريات واخلدمات التي يهدف ت�سريع معن اإي�سالها للفئة 
امل�ستهدفة، دون اأي �سكل من اأ�سكال التمييز. وهذا االمر لي�ص حكرا على الن�ساء، فنجد بع�ص الت�سريعات ت�سع ن�سو�سا تف�سيليه مثل منح 
معاملة خا�سة الأبناء املناطق االأقل حظا2 ، و حتديد مقاعد خا�سة لالأقليات العرقية والدينية يف املجال���ص املنتخبة3، ومتتع اأبناء ال�س��هداء 
واملتوفن وامل�سابن من منت�سبي القوات امل�سلحة بعاهات ج�سيمة متنعهم من اإعالة اأنف�سهم اثناء قيامهم بواجباتهم الع�سكرية او ب�سببها 

باملجانية الكاملة يف جميع مراحل التعليم4 وغري ذلك من الن�سو�ص.
لك��ن ال�س��وؤال املط��روح، "مت��ى ميك��ن معرف��ة ان الت�س��ريع غ��ري م��راع للم��راأة اأو حماي��د ال يخ��دم امل��راأة؟ " وال ب��د م��ن و�س��ع ن�سو���ص خا�س��ة 

للو�س��ول اإىل امل�س��اواة الفعلي��ة م��ع الرج��ل يف كل م��ا يتعل��ق بتطبيقات هذا الت�س��ريع.
ال توج��د اإجاب��ة حم��ددة له��ذا الت�س��اوؤل، وال يتوق��ع م��ن اجله��ة القائم��ة عل��ى �سياغ��ة الت�س��ريع املعرفة التامة بكام��ل التحديات الت��ي قد تواجه 
امل��راأة يف املج��ال اأو املو�س��وع ال��ذي ينظم��ه الت�س��ريع، لذل��ك، ال ب��د من التعاون مع اجلهات املعنية بهدف احل�س��ول على املعلومات ال�سرورية 

والكاملة ملعرفة التحديات واأ�س��بابها، حتى ميكن حتديد الطريقة املنا�س��بة والعملية للت�سدي لها.
ولغايات تو�سيحية، ميكن اإعطاء املثال التايل:

بالرغ��م م��ن ح�س��ول امل��راأة االأردني��ة عل��ى حقه��ا باالنتخ��اب والرت�س��ح للمجال���ص املنتخب��ة، اإال اأن املعلوم��ات املتواف��رة تثب��ت اأن��ه م��ن ال�سع��ب 
ح�سولها على مقعد يف املجل�ص املنتخب )نتائج تطبيق القانون توؤكد عدم قدرة املراأة الو�سول اإىل املجال�ص املنتخبة، ومت التعرف على هذه 

النتيجة من نتائج االنتخابات ال�س��ابقة(.
ت�س��ري العدي��د م��ن الدرا�س��ات اأن هن��اك اأ�س��بابًا متع��ددة متن��ع و�س��ل امل��راأة اإىل املجال���ص املنتخب��ة بالط��رق االعتيادي��ة مث��ل عوام��ل ثقافي��ة 
واجتماعي��ة، و تاأخ��ر ح�سوله��ا عل��ى حقه��ا باالنتخ��اب والرت�س��ح مقارن��ة بالرج��ل،و هيمن��ة الرج��ال عل��ى املجال���ص املنتخب��ة، �سع��ف بامل��وارد 

االقت�سادي��ة مقارن��ة بالرج��ال )حتدي��د التحدي��ات(.
للتغل��ب عل��ى ه��ذا التح��دي، ال ب��د م��ن تظاف��ر جمموع��ة م��ن اجله��ود مث��ل التوعي��ة م��ن قب��ل اجله��ات الر�س��مية وغ��ري الر�س��مية، اإال ان 
و�س��ع ن�سو���ص ت�س��ريعيه ت�سم��ن و�س��ول ع��دد مع��ن م��ن الن�س��اء اإىل املجل���ص املنتخ��ب يعت��ر �س��رورة ملح��ة حت��ى ميك��ن اأن يك��ون للمراأة 
فر�س��ة يف الو�س��ول للمجال���ص املنتخب��ة، وبالت��ايل تعزي��ز مب��داأ تكاف��وؤ الفر���ص )مت حتدي��د التدخ��ل الت�س��ريعي املطل��وب وه��و حتدي��د 

مقاع��د خم�س�س��ة للن�س��اء(.
يظهر من املثال ال�سابق ان التدخل الت�سريعي جاء بناء على عدة معطيات، وهو االأمر الذي �سيعاجله الدليل.

2. انظر على �س��بيل املثال تعليمات اأ�س���ص و�س��روط االإنفاق من واردات برنامج التعليم / برامج الوقف اخلريي ل�س��نة 2011 حيث جاء يف املادة 4 "... يراعى اعطاء االولوية 
لال�ستفادة من الرنامج الأبناء املناطق االقل حظًا والبادية واملخيمات مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل"

3. انظر على �سبيل املثال قانون االنتخاب رقم 6 ل�سنة 2016
4. انظر على �سبيل قانون التقاعد الع�سكري رقم 33 ل�سنة 1959 املادة 22 مكرر الفقرة ط. 
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وتو�س��ف الت�س��ريعات الت��ي ال تراع��ي ه��ذه اخل�سو�سي��ة بالت�س��ريع االأعم��ى )Blind( او غ��ري ح�سا���ص للم��راأة )Insensitive(، كاأن 
ي�س��در ت�س��ريع متعل��ق بالعم��ل ال ين���ص عل��ى اإج��ازة االأموم��ة، او ال يتخ��ذ تداب��ري مالئم��ة ل�سم��ان وج��ود متثي��ل منا�س��ب للم��راأة اذا كان ذل��ك 
�سروريا، فعلى �سبيل املثال، مل يرد يف النظام الداخلي ملجل�ص النواب ل�سنة 2013 ما مينح احلق للن�ساء االأع�ساء يف جمل�ص النواب اإجازة 
اأمومة، مع العلم ان وجود املراأة كع�سو يف جمل���ص النواب اأمر موؤكد يف ظل نظام الكوتا، ومن �س��روط الع�سوية اإمتام ثالثن �س��نة �سم�س��ية 

يف ي��وم االق��رتاع، وبالتايل م�س��األة احلم��ل واردة وحمتملة.

11--11--33 جتنب القوالب النمطية ال�سلبية  جتنب القوالب النمطية ال�سلبية 
يق�س��د بالقوال��ب النمطي��ة ال�س��لبية، وج��ود �س��ورة يت��م �سبطه��ا او توحيدها على الن�س��اء والرجال م��ن خالل املعتقدات واملمار�س��ات العرفية 
اأو التقليدية فيما يتعلق باالأدوار وامل�س��وؤوليات5؛ اأي وجود نظرة عامة اأو اأفكار م�س��بقة حول امل�س��وؤوليات واالأدوار التي يجب ان توؤدى من قبل 

الن�س��اء والرجال، كاأن نقول املراأة ال ت�سلح ان ت�س��تلم من�سبًا ق�سائيًا، واأن الرجل ال ي�سلح اأن يكون معلما لالأطفال.
تكم��ن خط��ورة القوال��ب النمطي��ة ال�س��لبية يف اأنه��ا ت�س��كل قي��ودًا عل��ى قدراته��ن االإن��اث يف تطوي��ر قدراته��م ال�س��خ�سية، و متابع��ة حياته��ن 

املهني��ة، و اتخ��اذ ق��رارات ب�س��اأن امل�س��ار الوظيف��ي اأو حت��ى متتعه��ن باحلق��وق واحلري��ات واخلدم��ات املقدم��ة6. 
البع���ص م��ن القوال��ب النمطي��ة تع��زز التميي��ز ب��ن الذك��ور واالإناث، حتى لو كانت تب��دو غري �سارة مثل القول اإن امل��راأة تربي وترعى االأطفال؛ 
اإذ ان النظ��رة التقليدي��ة للم��راأة ت�سعه��ا كمقدم��ة للرعاي��ة، وان م�س��وؤوليات رعاي��ة االأطف��ال تق��ع عل��ى عاتقه��ا، لذل��ك اإذا كانت امل��راأة عاملة، 
ف�سيتم االفرتا�ص اأنها لن ت�ستطيع القيام بعمل اإ�سايف اأو ال�سفر، كونها تهتم بعائلتها، وبالتايل، �سيتم حرمانها من االمتيازات التي تقدمها 

الوظيفة دون اأخذ راأيها، ويتم اتخاذ القرار بالنيابة عنها من قبل القيادة يف املوؤ�س�س��ة اعتمادا على القوالب النمطية املفرت�سة7 . 
القوال��ب النمطي��ة اخلاطئ��ة م��ن اأب��رز اأ�س��باب التميي��ز �س��د امل��راأة، وت�س��اهم يف انته��اك جمموع��ة وا�س��عة م��ن احلق��وق، مثل احل��ق بال�سحة، 
وم�س��توى املعي�س��ة الالئ��ق، و التعلي��م، و العم��ل، وغريه��ا م��ن احلق��وق. لذل��ك ت�س��ع االتفاقي��ات الدولي��ة املعني��ة بحق��وق االإن�س��ان التزام��ا عل��ى 
ال��دول االأط��راف بتغي��ري االأمن��اط االجتماعي��ة والثقافي��ة ل�س��لوك الرج��ل وامل��راأة، به��دف حتقي��ق الق�س��اء على التحي��زات والع��ادات العرفية، 
وكل املمار�س��ات االأخرى القائمة على االعتقاد بكون اأي من اجلن�س��ن اأدنى اأو اأعلى من االآخر، اأو على اأدوار منطية للرجل واملراأة8 . وبهذا 
ال�س��دد، توؤك��د املحكم��ة االأوروبي��ة حلق��وق االإن�س��ان ان القوال��ب النمطي��ة يف الغال��ب م��ن اإح��دى االآليات التي يق��وم عليها التمييز، �س��واء تعلق 

االأم��ر باجلن���ص، اأو ال�س��ن، اأو الع��رق، اأو غريه��ا م��ن ال�سفات9 . 
وق��د تت�س��لل ه��ذه القوال��ب بطريق��ة مبا�س��رة اأو غ��ري مبا�س��رة اإىل الت�س��ريع، كاأن يفرت���ص القان��ون اأن مه��ام معين��ة تق��ع عل��ى عات��ق الرج��ل اأو 

اأدوارا معين��ة يج��ب ان تق��وم به��ا املراأة. 
وم��ن االأمثل��ة عل��ى ذل��ك، م��ا كان��ت تن���ص علي��ه امل��ادة 62/ج م��ن قان��ون العقوب��ات رق��م 16 ل�س��نة 1960 الت��ي �س��محت باإج��راء العملي��ات 
اجلراحي��ة والعالج��ات الطبي��ة املنطبق��ة عل��ى اأ�س��ول الف��ن �س��رط اأن جت��ري بر�سا العليل اأو ر�سا ممثليه ال�س��رعين، اأو يف ح��االت ال�سرورة 
املا�س��ة، اإال ه��ذه امل��ادة مت تعديله��ا مبوج��ب قان��ون العقوب��ات املع��دل ل�س��نة 2017، لت�سب��ح "العملي��ات اجلراحية والعالج��ات الطبية املنطبقة 
عل��ى اأ�س��ول الف��ن �س��رط ان جت��ري بر�س��ا العلي��ل او ر�س��ا اأح��د والدي��ه اأو ممثل��ه ال�س��رعي، او يف حاالت ال�سرورة املا�س��ة". فه��ذه املادة كانت 
تكر�ص دورا منطيا باإعطاء احلق لالأب دون االأم باملوافقة على العمليات اجلراحية، االأمر الذي اأدى اإىل جمموعة من التحديات على اأر�ص 

الواق��ع، اإىل ان مت تعدي��ل امل��ادة ومن��ح حق��وق مت�س��اوية لالأم واالأب به��ذا اخل�سو�ص. 

5. رمي البطة وحممود عالونة )2020(، قوائم اإر�سادية ملراجعة و�سياغة الت�سريعات من منظور النوع االجتماعي، جامعة بري زيت، �ص 29.
6. Rebecca J. Cook and Simone Cusack (2010), Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives, University 

of Pennsylvania Press, p 9

7. ح��ول ه��ذا املو�س��وع انظ��ر تدقي��ق الن��وع االجتماع��ي القائ��م عل��ى النه��ج الت�س��اركي يف االأردن: دلي��ل لل��وزارات واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة )2019(، برنام��ج USAID تكام��ل، 
ايرك���ص، عم��ان. متوافر عل��ى االنرتنت 

[https://www.irex.org/sites/default/files/Gender%20Audit%20Manual%20(AR).pdf] last visited 18 August 2021.
See also Gender Audits of Selected Public Organizations in the Public Sector: An overview of findings (2018), US-

AID Takamol, IREX, p 8-9. Available online [https://www.irex.org/sites/default/files/Gender%20Audit_Findings%20
Report_EN.pdf] last visited 2021.

8. املادة 5/اأ من اتفاقية مناه�سة التمييز �سد املراأة.
9. Alexandra Timmer (2011), Toward an Anti-Stereotyping Approach for the European Court of Human Rights, Human 

Rights Law Review 11:4. 
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وامل��ادة 72 م��ن قان��ون العم��ل رق��م 8 ل�س��نة 1998 تعط��ي مث��اال وا�سح��ا عل��ى افرتا���ص ان الرعاي��ة باالأطف��ال تنح�س��ر ب��االأم العامل��ة، حي��ث 
ن�س��ت عل��ى "عل��ى �ساح��ب العم��ل ال��ذي ي�س��تخدم م��ا ال يق��ل ع��ن ع�س��رين عامل��ة متزوج��ة تهيئ��ة م��كان منا�س��ب يك��ون يف عه��دة مربي��ة موؤهلة 
لرعاي��ة اأطف��ال العام��الت الذي��ن تق��ل اأعماره��م ع��ن اأرب��ع �س��نوات، عل��ى ان ال يق��ل عددهم عن ع�س��رة اأطف��ال"، اإال ان هذه امل��ادة مت تعديلها 
مبوجب القانون املعدل لقانون العمل ل�سنة 2019 لت�سبح "يلتزم �ساحب العمل الذي ي�ستخدم عددا من العمال يف مكان واحد ولديهم من 
االأطفال ما ال يقل عن خم�س��ة ع�س��ر طفال ال تزيد اأعمارهم على خم���ص �س��نوات، بتهيئة مكان منا�س��ب ويكون يف عهدة مربية موؤهلة اأو اأكرث 
لرعايته��م، كم��ا ويج��وز الأ�سح��اب العم��ل اال�س��رتاك يف تهيئ��ة ه��ذا امل��كان يف منطقة جغرافية واح��دة"، اأي انها مل تفرق ب��ن العامل والعاملة 

به��ذا اخل�سو�ص.  
و يف االإطار نف�س��ه تن�ص املادة 111/اأ/3 من نظام اخلدمة املدنية، رقم 55 ل�س��نة 2002 على منح املوظفة اإجازة بدون راتب وعالوات اإذا 
اقت�ست ظروف االأ�س��رة ان تتفرغ للعناية بطفلها الر�سيع، او باأي من اأبنائها او بزوجها او باأحد والديها، اإذا كان اي منهم مري�سا وكانت 
احواله��م ال�سحي��ة ت�س��تدعي ذل��ك، حي��ث يفرت���ص الن���ص ان الزوج��ة/االأم ه��ي من تقدم الرعاي��ة، اإال ان نظام اخلدمة املدنية رقم 9 ل�س��نة 

2020 من��ح ه��ذا احل��ق للموظف اأو املوظفة من خالل املادة 109/اأ/4 دومنا متييز. 

1-2 الصياغة التشريعية المراعية للمرأة
الت�س��ريع يعتم��د عل��ى ال�سياغ��ة ب�س��كل كب��ري، وال�سياغ��ة الت�س��ريعية له��ا قواعده��ا وتقاليده��ا، لذل��ك لي���ص م��ن ال�س��هل امل�سا���ص به��ا. 
فه��ل ميك��ن تاأني��ث الن�سو���ص القانوني��ة جلع��ل الت�س��ريع مراعي��ا للم��راأة دون امل�سا���ص باأ�سا�س��يات ال�سياغ��ة الت�س��ريعية. ه��ذا م��ا �س��تتم 

االإجاب��ة عن��ه يف هذا الق�س��م.

11--22--11 التاأنيث يف اللغة العربية التاأنيث يف اللغة العربية
بداية، جتدر االإ�سارة اإىل ان هناك جمموعة من القواعد اخلا�سة بالتاأنيث يف اللغة العربية، ميكن اإيرادها على النحو التايل:

اأواًل- اللغ��ة العربي��ة م��ن اللغ��ات الت��ي تف��رق ب��ن املذك��ر واملوؤن��ث، وينعك���ص ذل��ك عل��ى كث��ري م��ن مفرداته��ا وتراكيبه��ا، وال وج��ود ل�سمائ��ر 
حمايدة10 بخالف احلال يف بع�ص اللغات االأخرى مثل االإجنليزية التي األغت الفروق ال�سكلية بن ما هو مذكر وموؤنث وغري العاقل، ومل يعد 

باقي��ا منه��ا �س��وى ال�سمائ��ر11، يف ح��ن جن��د اأن لغ��ات اأخ��رى تق�س��م االأ�س��ياء اإىل مذك��ر وموؤنث وحماي��د كما هو احل��ال يف االأملانية12 .
ثاني��ًا- تعتم��د اللغ��ة العربي��ة قاع��دة تغلي��ب املذك��ر عل��ى املوؤن��ث13 ، ويو�س��ح البع���ص به��ذا اخل�سو�ص عل��ى ان اخلطاب يف العربّي��ة يعتمد على 

اجلن���ص اللغوّي وعلى التغليب ل�سيغة املذّكر ال للذكر نف�س��ه14 . 
ثالث��ًا- ينق�س��م اال�س��م م��ن حي��ث الع��دد اإىل ثالث��ة، وه��ي املف��رد، املثن��ى واجلم��ع، وتتف��رع عل��ى املف��رد املذك��ر، املف��رد املوؤن��ث، املثن��ى املذك��ر، 
املثنى املوؤنث، واجلمع املذكر ال�سامل، واجلمع املوؤنث ال�سامل، وجمع التك�سري. وال�سمائر منف�سلة ومت�سلة وم�سترتة وتدل على اجلن�ص مثل 
ه��ي وه��ن واأن��ِت واأن��ن والت��ي والالت��ي وه��ي �سمائ��ر التاأنيث، وهو وهم واأنَت واأنت��م والذي والذين وهي �سمائر التذكري. وال�س��ائع واملعتمد يف 

اللغ��ة العربي��ة ه��و تاأني��ث اجلم��ع غري العاقل. ويجوز يف بع�ص االأ�س��ماء التذكري والتاأنيث15 . 

10. للمذكر �سمائر خا�سة به وللموؤنث �سمائر خا�سة به، وجتب مطابقة هذه ال�سمائر ملا تعر عنه وتعود عليه مثل: خالد يتقن عمله/ فاطمة تتقن عملها.
11. املختار احمد، املذكر واملوؤنث يف اللغة العربية، معهد اجلزيرة االإعالمي، بدون تاريخ. متوافر على االنرتنت

[https://learning.aljazeera.net/en/Blogs/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9] last visited 14 August 2021.
12. ن�سال بني هاين )2015(، درا�س��ة ظاهرة التذكري والتاأنيث يف اللغات ال�س��امية واللغات االأوروبية وكيفية اال�س��تفادة منها يف تدري���ص اللغات، جملة كلية الرتبية، جامعة 

االأزهر، العدد: )162، اجلزء الثاين(، �ص 677 - 679. متوافر على الرابط التايل 
[https://jsrep.journals.ekb.eg/article_33060_8d025b4935ac066da9798ac707b70153.pdf] last accessed 28 Sep2021.   
13. وي��رر �س��يبويه ه��ذا االأم��ر بالق��ول "واعل��م اأن املذك��ر اأخ��ف عليه��م م��ن املوؤن���ث؛ الأن املذك��ر اأول، وه��و اأ�س��د متكن��ا، واإمنا يخ��رج التاأنيث م��ن التذكري. اأال ترى اأن ال�س��يء يقع 
عل��ى ك���ل م��ا اأخ��ر عن��ه م��ن قب��ل اأن ُيعل��م اأذك��ر ه��و اأو اأنث��ى". ح��ول ه��ذا املو�س��وع انظ��ر �س��يبويه، اأبو ب�س��ر عم��رو بن عثمان ب��ن قنر، )180ه��(، الكت���اب، حتقي���ق و�س���رح: عبد 

ال�س��الم حممد هارون، بريوت، عامل الكتب، �ص 22.
14. حول هذا املو�سوع انظر اإليا�ص عطا اهلل )2019(، التذكري والتاأنيث يف اللغة، دار املها، �ص 54-53

15. االأمم املتحدة، مبادئ توجيهية يف �سبيل �سياغة �ساملة جن�سانيا باللغة العربية، متوافر على االنرتنت 
[https://www.un.org/ar/gender-inclusive-language/guidelines.shtml] last visited 14 August 2021.
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16. ذك��ر االأنب��اري اأن: "للموؤن��ث خم���ص ع�س��رة عالم��ة، ثم���اٍن يف االأ�س��ماء، واأرب��ع يف االأفع��ال، وث��الث يف االأدوات؛ فث��الث يف االأ�س��ماء: اله��اء واالأل��ف املم���دودة واملق�س��ورة، والرابع��ة ت��اء 
، وال�سابعة التاء يف: اأخت وبنت، والثامنة الياء يف: هذي. والتي ف�ي االأفع�ال: الت�اء ال�ساكنة يف: قامْت،  اجلمع يف: الهندات، واخلام�سة الك�سرة يف: اأنِت، وال�ساد�سة النون يف: اأننِّ وهنَّ
، والت�ي ف�ي االأدوات: التاء يف: ربْت وَثمْت والَت، والهاء يف: هيهات، واالألف يف قولك: اإنها هند قائمة". حول هذا املو�سوع انظر  والياء يف: تفعلن، والك�سرة يف: قمِت، والن�ون ف�ي: فعل�نَّ

ابن االأنباري، اأبو بكر حممد بن القا�سم، )1978(، املذكر واملوؤنث، حتقيق: طارق عبد عون اجلنابي، بغداد، مطبعة العاين، �ص 166 - 173. 
17. �سرح ابن عقيل على األفية اأبي عب�د اهلل حمم�د جمال الدين بن مالك، )1965(، حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، املكتبة التجارية الكرى، اجلزء الثاين، �ص429.

18. كمال �سالح )2015(، �سيغ املبالغة وطرائقها يف القراآن الكرمي درا�سة اإح�سائية �سرفية داللية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة النجاح الوطنية، �ص 242. 
19. االأمم املتحدة، مبادئ توجيهية يف �سبيل �سياغة �ساملة جن�سانيا باللغة العربية - مرجع �سابق.

ت باللغات الر�سمية ال�ست كم�ساريع �سبه م�ستقلة تتقيد مببداأ التكافوؤ بن اللغات الر�سمية لالأمم املتحدة. ويف الوقت نف�سه، تعك�ص هذه  مت املبادئ التوجيهية واأُعَدّ ِمّ 20. �سُ
املبادئ التوجيهية خ�سو�سيات كل لغة و�س��ماتها املميزة، وتو�سي بحلول تنا�س��ب ال�س��ياق اللغوي الذي يعمل فيه املوظفون واملوظفات، باالإ�س��بانية، اأو االنكليزية، اأو الرو�س��ية، 

اأو ال�سينية، اأو العربية، اأو الفرن�سية

رابع��ًا- عالم��ات التاأني��ث يف اللغ��ة العربي��ة عدي��دة16 ، لك��ن اتف��ق النح��اة عل��ى اأن اأ�س��هر عالم��ات التاأني��ث واأكرثه��ا �س��يوعا يف وقتن��ا احل��ايل 
ث��الث عالم��ات17 ، وهي:

التاء املربوطة مثل خديجة وفاطمة وق�سة وحكاية وفتاة وامراأة.
ى وَعْط�َسى وظماأى غَرى وَغرْيَ االألف املق�سورة مثل �سلمى و�سُ

االألف املمدودة مثل ح�سناء و�سفاء و�سْحراء وخ�سراء وقرف�ساء
خام�س��ًا- املوؤن��ث اخل��ايل م��ن عالم��ة التاأنيث، فه��و موؤنث معنوي ويعامل معاملة املوؤنث احلقيقي يف ال�سمائر واالإ�س��ارة واملو�سوالت، فنقول: 
طلعت ال�سم�ص على هند. ولي�ص هناك قاعدة يف معرفة التذكري والتاأنيث املجازين ويعول يف معرفة ذلك على ال�سماع اأو بالرجوع اإىل كتب 
ر ويوؤنث مثل ال�س��بيل والطريق، وال�س��وق، والذراع، والعنق. كما يالحظ اأن بع�ص االأ�س��ماء يحمل عالمة التاأنيث  اللغة. وبع�ص االأ�س��ماء ُيذَكّ

ويطلق على كل من اجلن�سن، وكذلك بع�ص ال�سفات مثل امراأة ربعة ورجل ربعة )اأي معتدلة اأو معتدل القامة(. 
�ساد�س��ًا- ال يج��وز اأن تدخ��ل ت��اء التاأني��ث ال�سف��ات اإذا كان��ت مم��ا يخت���ص بالن�س��اء مث��ل: حائ���ص، طال��ق، ثي��ب، مر�سع، ونا�س��ز، فاالأ�سل يف 
حلاق التاء االأ�سماء اإمنا هو متييز املوؤنث من املذكر. ومن االأمثلة على ذلك ما كّر�سه قانون االأحوال ال�سخ�سية رقم 2019/15، حيث جاء 
يف املادة )19( " ال ت�سرتط موافقة الويل يف زواج املراأة الثيب العاقلة املتجاوزة من العمر ثماين ع�سرة �سنة" واملادة )62( التي ن�ست على 
" ...  والنا�سز هي التي ترتك بيت الزوجية بال م�س�وغ �سرعي اأو متنع الزوج من الدخول اإىل بيتها قبل طلبه�ا النق�لة اإىل بي�ت اآخ�ر ويعتر 

من امل�سوغات امل�سروعة ل�خروجها من امل�سكن اإي�ذاء ال�زوج ل�ها اأو اإ�ساءة املعا�سرة اأو عدم اأمانتها على نف�سها اأو مالها".
�س��ابعًا- يف العربي��ة �سف��ات ال تدخله��ا الت��اء في�س��توي فيه��ا املذك��ر واملوؤنث: وزن )فعول( مبعنى فاعل مثل: �سب��ور، عجوز، حنون فيقال: هذا 
رج��ل عج��وز وامراأت��ه �سب��ور؛ وزن )فعي��ل( مبعن��ى مفع��ول اإن �س��بق مبو�س��وف اأو قرين��ة تدل على جن�س��ه مث��ل: طفلة جريح وام��راأة قتيل؛ وزن 
)مفع��ال( مث��ل: مه��ذار، ومعط��ار )اأي كث��رية التعط��ر(، ومق��وال )اأي ف�سيحة اأو ف�سيح(؛ وزن )مفعيل( مثل: رج��ل ِمعطري وامراأة ِمعطري؛ 
ووزن مفع��ل مث��ل: رج��ل مغ�س��م )مق��دام ال يثني��ه �س��يء(18 . وق��د بح��ث جمم��ع اللغة العربية يف القاهرة هذه امل�س��األة، ث��م خل�ص من ذلك اإىل 
اأن اأج��از حل��اَق ت��اء التاأني��ث، كَلّ موؤّن��ث م��ن ال�سف��ات. وبناء على ذلك يجوز اأن يقال الي��وم: رجل �سبور وامراأة �سبورة، ورجل جريح وامراأة 

جريح��ة، ورج��ل معطار وامراأة معطارة19 .

11--22--22 اأ�ساليب ال�سياغة الت�سريعية املراعية للمراأة اأ�ساليب ال�سياغة الت�سريعية املراعية للمراأة
تبن��ت االأمم املتح��دة جمموع��ة م��ن املب��ادئ التوجيهي��ة، حتت��وي ع��ددًا م��ن اال�س��رتاتيجيات الرامي��ة اإىل ا�س��تخدام �سياغ��ة �س��املة للجن�س��ن 
ميكن تطبيقها على اأي نوع من اأنواع التوا�سل20 ، وميكن اال�ستفادة من بع�سها يف ال�سياغة الت�سريعية لت�سبح اأكرث مراعاة للمراأة، اإ�سافة 

اإىل جمموعة من املبادئ التي ميكن ا�س��تنتاجها اعتمادا على خ�سو�سية الت�س��ريعات الوطنية، وهي: 
اأواًل: اإ�سافة اأواًل: اإ�سافة ""الن�ساء والرجالالن�ساء والرجال"" اأو  اأو ""ن�ساء ورجاالن�ساء ورجاال"" اأو  اأو ""اإناثا وذكورااإناثا وذكورا"" اأو  اأو ""فتيات وفتيانافتيات وفتيانا"" بعد اجلمع املذكر، كذلك احلال للمفرد املذكر بعد اجلمع املذكر، كذلك احلال للمفرد املذكر

كاأن نق��ول " تتواف��ر للعامل��ن يف ال��وزارات، ن�س��اء ورج��اال، فر���ص مت�س��اوية". واله��دف م��ن ه��ذه االإ�ساف��ة التاأكي��د عل��ى اأن الن���ص ينطبق على 
الذك��ور واالإن��اث، تالفي��ا الأي اإ�س��كالية يف التف�س��ري والتاأوي��ل. 

وهن��ا يج��ب التاأكي��د عل��ى اأن اأغل��ب الن�سو���ص القانوني��ة تخاط��ب املذك��ر اعتم��ادا عل��ى قاع��دة تغلي��ب املذك��ر عل��ى املوؤن��ث، اإال انه��ا يف النهاية 
تنطبق على اجلميع. و"التغليب هو ترجيح اأحد املعلومن على االآخر واإطالقه عليهما، وقيدوا اإطالقه عليهما لالحرتاز عن امل�ساكلة، ومثاله 
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االأب��وان يطل��ق عل��ى االأب واالأم"21 ، ويك��ون ذل��ك لالخت�س��ار، اأو اخلف��ة، اأو ال�س��هرة، اأو اأ�س��باب اأخ��رى22 ، لذل��ك ف��اإن ه��ذه الن�سو���ص تنطب��ق 
عل��ى اجلمي��ع، حت��ى ول��و مت اإ�ساف��ة عب��ارة الرج��ال والن�س��اء اأو امل��راأة والرج��ل. فعل��ى �س��بيل املثال، تن�ص امل��ادة 3/اأ من قان��ون االنتخاب رقم 
6 ل�س��نة 2016 عل��ى اأن "ل��كل اأردين بل��غ ثم��اين ع�س��رة �س��نة �سم�س��ية م��ن عمره قبل ت�س��عن يومًا م��ن التاريخ املحدد الإج��راء االقرتاع احلق يف 
انتخ��اب اأع�س��اء جمل���ص الن��واب وف��ق اأح��كام ه��ذا القان��ون" ويف هذه احلال��ة، ينطبق الن�ص على الذكر واالأنث��ى اإال اإذا مت الن�ص على خالف 
ذلك، وينطبق هذا التف�سري على ا�ستخدام اجلمع املذكر. وهذا ما قررته حمكمة التمييز االأردنية لدى تف�سريها لكلمة "اأبناء" التي وردت 
يف ن�ص املادة 22/ط من قانون التقاعد الع�سكري على اعتبار انها ت�سمل الذكور واالإناث ولو اأراد امل�سرع التفريق بينهما لن�ص على ذلك23.
ويف العادة، ي�ستخدم التعريف الوارد يف الت�سريع �سيغة املفرد املذكر مثل كل �سخ�ص ...، كل اأردين ...، ال�سخ�ص الذي ...24 ، اإال انه بداأ 
تغيري هذا النهج يف االأردن وذلك من خالل اإ�سافة "ذكرا كان اأو اأنثى"، كما هو احلال بتعريف العامل يف قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996، 
حي��ث ج��اء يف امل��ادة 2 " العام��ل: كل �س��خ�ص ذك��رًا كان اأو اأنث��ى ي��وؤدي عم��ال لقاء اأجر ويكون تابعا ل�ساحب العمل وحتت اإمرته وي�س��مل ذلك 
االأح��داث وم��ن كان قي��د التجرب��ة اأو التاأهي��ل"، و يف نظ��ام ع��الوات ال�سب��اط يف الق��وات امل�س��لحة االردني��ة وتعديالت��ه رق��م 8 ل�س��نة 1975، 
فقد عرفت املادة 2 ال�سابط "كل من كان حائزا على رتبة �سابط باإرادة ملكية �سامية ذكرا كان او انثى"، وقانون االأحوال ال�سخ�سية رقم 
15 ل�س��نة 2019 اإذ ن�س��ت امل��ادة )232/ اأ( "يج��وز اأن يك��ون الو�س��ي ذك��رًا اأو اأنث��ى منف��ردا اأو متع��ددا م�س��تقال اأو مع��ه م�س��رف"، كم��ا ع��ّرف 
قان��ون ال�سم��ان االجتماع��ي رق��م 1 ل�س��نة 2014 املوؤم��ن علي��ه يف امل��ادة 2 بقول��ه " ال�س��خ�ص الطبيع��ي ال��ذي ت�س��ري علي��ه اأح��كام ه��ذا القانون 
ذك��رًا كان اأم اأنث��ى"، وتعليم��ات تنظي��م �س��وؤون العم��ل والعم��ال الوافدي��ن يف منطقة العقب��ة االقت�سادية اخلا�سة الذي ع��رف العامل يف املادة 
)2( على اأنه "كل عامل وافد ذكرًا  كان او انثى يوؤدي عمال لقاء اجر ويكون تابعا ل�ساحب العمل وحتت اإمرته مبوجب العقد امل�سادق لدى 

وغريه��ا.  املديري��ة" 
ويعتر هذا النهج من املمار�سات الف�سلى، ويتجنب اأي خطاأ يف التاأويل والتف�سري، كما يوؤكد على ال�سمولية. 

ثانيا: خماطبة االأنثى يف الن�ص القانوين تكون الإيراد حكم خا�صثانيا: خماطبة االأنثى يف الن�ص القانوين تكون الإيراد حكم خا�ص
هن��اك العدي��د م��ن االأمثل��ة الت��ي ميك��ن �س��وقها لبي��ان كي��ف اأن امل�س��رع يف��رد ن�سو�س��ًا خا�س��ة ملخاطب��ة االأنث��ى، فعن��د الرج��وع الأح��كام قان��ون 
االنتخاب رقم 6 ل�س��نة 2016، جند اأن امل�س��رع �س��مل الرجال والن�س��اء عندما ا�س��تخدم م�سطلح "مر�س��حن"، اإال انه خ�ص املر�س��حة باأحكام 
خا�س��ة، لذل��ك جل��اأ اإىل التاأني��ث لبي��ان ه��ذه الدالل��ة كم��ا ه��و احل��ال يف امل��ادة )2/9( التي ج��اء فيها "على املر�س��حات عن املقع��د املخ�س�ص 
للن�س��اء الرت�س��ح �سم��ن قوائ��م وال تعت��ر املر�س��حة وفق��ًا الأح��كام ه��ذا البن��د م��ن �سم��ن احل��د االأعل��ى للمر�س��حن يف القائم��ة". وم��ن االأمثل��ة 
الوا�سح��ة به��ذا اخل�سو���ص م��ا ورد يف امل��ادة 61/اأ م��ن قان��ون العم��ل رق��م 8 ل�س��نة 1998 الت��ي ج��اء فيه��ا " ل��كل عام��ل احل��ق باإج��ازة �س��نوية 
باأج��ر كام��ل مل��دة اأربع��ة ع�س��ر يوم��ا ع��ن كل �س��نة خدم��ة ..."، فه��ذا الن���ص ينطب��ق عل��ى العامل��ة والعام��ل اخلا�س��ع لقان��ون العم��ل، يف حن مت 
اف��راد حك��م خا���ص يف امل��ادة )70( الإج��ازة االأموم��ة ومت التاأني��ث، حي��ث ج��اء يف الن�ص "للمراأة العاملة احلق يف احل�س��ول على اإجازة اأمومة 
باأج��ر كام��ل قب��ل الو�س��ع وبع��ده جمم��وع مدته��ا ع�س��رة اأ�س��ابيع ...". وكذلك احلال بالن�س��بة لنظام اخلدمة املدنية رقم 9 ل�س��نة 2020، الذي 
يق��دم جمموع��ة م��ن االأمثل��ة به��ذا اخل�سو���ص، مث��ل امل��ادة 106/اأ الت��ي ج��اء فيه��ا " ت�س��تحق املوظف��ة احلام��ل اإج��ازة اأموم��ة مدته��ا ت�س��عون 
يوم��ًا مت�سل��ة قب��ل الو�س��ع وبع��ده برات��ب كام��ل م��ع الع��الوات التي ت�س��تحقها وذلك بناًء على تقرير طب��ي من طبيب اأو قابل��ة قانونية، وال توؤثر 
اإجازة االأمومة على ا�ستحقاق املوظفة لالإجازة ال�سنوية" و الفقرة ج من املادة  ذاتها التي تن�ص "ت�ستحق املوظفة بعد انتهاء اجازة االأمومة 
املن�سو���ص عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه املادة وملدة ت�س��عة ا�س��هر �س��اعة ر�ساع��ة يف اليوم الواحد بق�سد ار�س��اع مولودها اجلديد وال توؤثر 
عل��ى اجازته��ا ال�س��نوية وراتبه��ا وعالواته��ا"، وامل��ادة 184/اأ الت��ي ج��اء فيه��ا "يراعى عدم تكليف املوظف��ة احلامل القيام باالأعمال اجل�س��دية 

ال�س��ارة ب�سحته��ا اأو حملها".
ويعت��ر ه��ذا ال�س��كل م��ن ا�س��كال ال�سياغ��ة، الطريق��ة الف�سلى ل�سم��ان مراعاة خ�سو�سية املراأة، �س��واء فيما يتعلق باجلوان��ب البيولوجية، اأو 

تلك املتعلقة بالتدابري اخلا�سة ل�سمان امل�ساواة الفعلية وحتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص. 

21. كتاب التعريفات لل�سريف اجلرجاين 1413 م، طباعة دار الف�سيلة للن�سر والتوزيع، القاهرة، )مادة غلب(
22. مغن��ي اللبي��ب ع��ن كت��ب االأعاري��ب املوؤل��ف: عب��د اهلل ب��ن يو�س��ف ب��ن اأحم��د ب��ن عب��د اهلل اب��ن يو�س��ف، اأب��و حمم��د، جم��ال الدي��ن، اب��ن ه�س��ام )املتوف��ى: 761ه���( املحق��ق: د. 

م��ازن املب��ارك / حمم��د عل��ي حم��د اهلل النا�س��ر: دار الفك��ر - دم�س��ق الطبع��ة: ال�ساد�س��ة، 1985، ���ص 300.
23. قرار حمكمة التمييز )حقوق(، رقم 2020/3799.

24. وم��ن االأمثل��ة عل��ى م��ا ج��اء يف تعري��ف املوظ��ف يف امل��ادة 2 م��ن نظ��ام اخلدم��ة املدني��ة عل��ى ان��ه "ال�س��خ�ص املعن بقرار م��ن املرجع املخت���ص ...، تعريف املر�س��ح يف املادة 2 
من قانون االنتخاب رقم 6 ل�سنة 2016 التي جاء فيها " كل اأردين له احلق يف انتخاب اأع�ساء جمل�ص النواب وفق اأحكام هذا القانون".
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ثالثا: عدم االإف�ساح عن جن�ص املخاطب اإذا كان ذلك ممكناثالثا: عدم االإف�ساح عن جن�ص املخاطب اإذا كان ذلك ممكنا
يف بع���ص االأحي��ان، متك��ن اللغ��ة العربي��ة ا�س��تخدام اأ�س��ماء حيادي��ة ال ت��دل عل��ى جن���ص املخاطبن واملخاطب��ات دون االإخالل باملعن��ى. ويف�سل 
اللج��وء اإىل اأ�س��ماء جامع��ة اأو جم��ردة اأو م�سدري��ة ت��دل عل��ى الوظيف��ة اأو املن�س��ب اأو املفه��وم. وتق��دم املب��ادئ التوجيهي��ة ل��الأمم املتح��دة 

جمموع��ة م��ن االأمثل��ة مبينة يف اجل��دول اأدناه 25:

أكثر شموالأقل شموال

ق��ادة، اأكادميي��ون، دار امل�س��نن، نائ��ب ع��ام، قائم��ة املر�س��حن، 
جلن��ة الفاح�س��ن، عم��ال مهاجرون/واف��دون، تن�س��ئة االأطف��ال

قي��ادات، اأو�س��اط اأكادميي��ة، دار رعاي��ة ال�س��يخوخة، نياب��ة عام��ة، 
قائم��ة الرت�س��يحات، اللجن��ة الفاح�س��ة، عمال��ة مهاجرة/واف��دة، 

تن�س��ئة الطفولة

ومبراجع��ة بع���ص الت�س��ريعات االأردني��ة، يالح��ظ ان��ه ال توج��د �سيا�س��ة وا�سح��ة به��ذا اخل�سو���ص، فعل��ى �س��بيل املث��ال يف بع���ص االأحي��ان يت��م 
ا�س��تخدام عم��ال واف��دون كم��ا ه��و احل��ال يف تعليم��ات تنظي��م �س��وؤون العم��ل والعم��ال الوافدي��ن يف منطق��ة العقب��ة االقت�سادية اخلا�سة ل�س��نة 
2017، ويف اأحيان اأخرى عمالة وافدة مثلما جاء يف تعليمات ت�سنيف املوؤ�س�سات يف قائمة غري امللتزمن باأحكام قانون العمل ل�سنة 2011،  
وكذل��ك االم��ر بالن�س��بة لالأطف��ال، حي��ث ورد ذل��ك يف نظ��ام ترخي���ص وادارة دور رعاي��ة االأطف��ال االإيوائي��ة ل�س��نة 2009، والطفول��ة حي��ث مت 
ا�س��تخدامها يف تعليم��ات ترخي���ص موؤ�س�س��ات الطفول��ة ل�س��نة 1997.  كم��ا يالح��ظ ان��ه مت ا�س��تخدام "امل�س��نن يف نظ��ام ترخي���ص دور رعاي��ة 
امل�س��نن واالأندية اخلا�سة بهم ل�س��نة 2012، ومت ا�س��تخدام "ال�س��يخوخة" يف قانون ال�سمان االجتماعي رقم )1( ل�س��نة 2014. كما جند ان 
تعليم��ات احلواف��ز واملكاف��اآت رق��م )5( ل�س��نة 2010 ا�س��تخدمت م�سطل��ح املوظ��ف القي��ادي، باملقاب��ل ا�س��تخدم نظام التعين عل��ى الوظائف 

القيادي��ة رق��م )34( ل�س��نة 2021 م�سطل��ح الوظيفة القيادية. 
وهنا يجب التاأكيد على  انه من ال�سعب بناء ا�ستنتاجات اعتمادا على املالحظة اأعاله، لعدم �سمول املراجعة واختالف طبيعة الت�سريعات، 
والغر�ص منها، اإال انه ميكن القول اإن هناك فئة غري قليلة من الت�س��ريعات تراعي احليادية، خا�سة االأحدث منها، ومن امل�ستح�س��ن تعميم 

هذا النهج واتباعه اإذا مل يكن هناك اإخالل باملعنى اأو الغاية التي يتق�سدها امل�سرع.
رابعا: توخي ال�سمولية يف ال�سياغةرابعا: توخي ال�سمولية يف ال�سياغة

ميكن ا�ستخدام اأ�سماء �ساحلة لكل اال�ستعماالت مثل جهة اأو طرف، كما هو مبن يف اجلدول ادناه26 :

أكثر شموالأقل شموال

جه��ة تن�س��يق/جهة تن�س��يقية/جهة من�س��قة، جه��ة مانح��ة، جه��ة من�سق، مانح، موجه الدعوة، م�سرت
داعي��ة، ط��رف م�س��رت/جهة م�س��رتية

هن��اك العدي��د م��ن الت�س��ريعات الوطني��ة الت��ي راع��ت ذل��ك، مث��ل تعليم��ات اإدارة اإج��راءات اعتم��اد جهات تقيي��م املطابقة رق��م 4 لعام 2016، 
نظ��ام ر�س��وم ترخي���ص اجله��ات واعتم��اد املخت��رات الإج��راء الدرا�س��ات الدوائية ل�س��نة 2004، وتعليم��ات التنظيم االداري واملايل للم�س��اريع 

البيئي��ة املمول��ة م��ن اجلهات املانحة للموؤ�س�س��ة العامة حلماية البيئة ل�س��نة 1998.
ويق��دم ا�س��تخدام جم��ع التك�س��ري ح��ال منا�س��با للو�س��ول للحيادي��ة يف الن���ص، مث��ل ا�س��تخدام "�سن��اع الق��رار" ب��دال م��ن "�سانع��و الق��رار" اأو 
"�سوا�س��ية" ب��دال م��ن "مت�س��اوون" كم��ا ج��اء يف ن���ص الر�س��الة امللكي��ة ال�س��امية باملوافقة على تعليم��ات االإدارة العرفية رقم 1 ل�س��نة 1991 التي 

ج��اء فيه��ا " ... و�س��عيا اىل تاأ�سي���ص قواع��د املرحل��ة الت��ي يق��ف فيه��ا اجلمي��ع ام��ام القان��ون �سوا�س��ية �سم��ن دول��ة املوؤ�س�س��ات".
ويف بع���ص االأحي��ان، ميك��ن ا�س��تعمال تراكي��ب غ��ري مبا�س��رة تليه��ا م�س��ادر عو�س��ا ع��ن ت�سري��ف االأفع��ال؛ اإذ تتي��ح ه��ذه الرتاكي��ب اال�س��تغناء 
ع��ن االأفع��ال الت��ي ي�س��تعا�ص عنه��ا بامل�س��ادر، وبالت��ايل ع��ن ال�سمائ��ر، وم��ن ه��ذه الرتاكي��ب على �س��بيل املث��ال ال احل�سر: ينبغ��ي - يجب - ال 

ب��د - مبق��دور - يف و�س��ع - يف ا�س��تطاعة، كم��ا ه��و مب��ن يف اجل��دول اأدن��اه .

25.  املبادئ التوجيهية لالأمم املتحدة، مرجع �سابق.
26. املرجع ال�سابق

27. املرجع ال�سابق.
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أكثر شموالأقل شموال

ونحر���ص عل��ى اإن�س��اء منظمة ي�س��تطيع الن�س��اء والرج��ال اأن يعملوا 
فيه��ا مع��ا عل��ى ق��دم امل�س��اواة التام��ة واالإ�س��هام يف ع��امل ي�س��تطيع 
الن�س��اء والرج��ال اأن يعي�س��وا في��ه كذل��ك عل��ى قدم امل�س��اواة التامة

ونحر���ص عل��ى اإن�س��اء منظم��ة يت�س��نى فيها للن�س��اء والرجال العمل 
مع��ا عل��ى ق��دم امل�س��اواة التام��ة واالإ�س��هام يف ع��امل مبقدور الن�س��اء 

والرجال العي���ص فيه كذلك على قدم امل�س��اواة التامة 28
يج��ب عل��ى الن�س��اء والرج��ال اأن ي�س��رتكواي�س��رتكوا �س��ويا يف تطوير عالقات 
مزده��رة داخ��ل االأ�س��رة، واأن ير�س��خوا بالت��ايل ج��ذور قي��م مث��ل 

امل�س��اواة والعدال��ة يف املجتم��ع االأو�س��ع

يج��ب عل��ى الن�س��اء والرج��ال اال�س��رتاك �س��ويااال�س��رتاك �س��ويا يف تطوي��ر عالق��ات 
مزدهرة داخل االأ�س��رة، وبالتايل تر�س��يخ جذور قيم مثل امل�س��اواة 

والعدالة يف املجتمع االأو�س��ع 29

خام�سا: االألقاب واملنا�سبخام�سا: االألقاب واملنا�سب
ق��رر جمم��ع اللغ��ة العربي��ة يف القاه��رة اختي��ار املطابق��ة يف التذك��ري والتاأني��ث يف األق��اب املنا�س��ب واالأعم��ال ا�س��ما كان اأو �سف��ة وجع��ل ذل��ك 
واجبا، فال يقال: فالنة اأ�س��تاذ، اأو ع�سو، اأو رئي���ص، اأو مدير، بل يقال اأمينة عامة، رئي�س��ة، مديرة، وزيرة، نائبة، ع�سوة، عميدة، اأ�س��تاذة، 
قا�سي��ة، حمامي��ة، و�سي��ة، ولي��ة اأم��ر30.  وم��ا يج��در ذك��ره ان��ه ق��د جرت الع��ادة يف الع��رب اأن ال يدخلوا عالم��ة تاأنيث على ال�سفات امل�س��رتكة 
بن املذكر واملوؤنث، وذلك من باب تغليب املذكر، ومن التف�سريات االجتماعية التي قدمت بهذا اخل�سو�ص "الأنه اإمنا يكون يف الرجال دون 
الن�س��اء اأك��رث م��ا يك��ون، فلم��ا احتاج��وا اإلي��ه يف الن�س��اء اأجروه عل��ى االأكرث من مو�سعيه" مبعن��ى اأجروا هذه ال�سفات على املذك��ر الأنه اأكرث ما 

يو�س��ف بها31 .
وقاع��دة تغلي��ب املذك��ر عل��ى املوؤن��ث وا�سح��ة متام��ا يف الت�س��ريع الوطن��ي فيم��ا يتعل��ق باملنا�س��ب، فيت��م ا�س��تخدام وزي��ر، مدي��ر، رئي���ص، 
مفو���ص، عمي��د. وبخ��الف م��ا ق��رره جمم��ع اللغ��ة العربي��ة، ج��رت الع��ادة يف االأردن ع��دم تاأني��ث املنا�س��ب مث��ل "وزي��ر، رئي���ص واأم��ن 
ع��ام" يف اخلطاب��ات والوثائ��ق الر�س��مية، وهن��اك تاأكي��د عل��ى ع��دم تاأني��ث من�سب��ي "القا�س��ي والنائ��ب" عل��ى اعتب��ار ان النائب��ة تعن��ي 

امل�سيب��ة والقا�سي��ة تعن��ي املميت��ة32. 
وم��ن االأمثل��ة عل��ى ذل��ك م��ا ج��اء يف امل��ادة 16 م��ن نظ��ام اخلدم��ة الق�سائية للق�س��اة النظامين رقم 2 ل�س��نة 2020 التي ن�ست على "ت�س��تحق 
القا�سي احلامل اإجازة اأمومة مدتها ت�سعون يومًا مت�سلة قبل الو�سع وبعده براتب كامل مع العالوات التي ت�ستحقها وذلك بناًء على تقرير 
طبي كما ي�س��تحق القا�سي اإجازة اأبوة براتب كامل مع العالوات ملدة ثالثة اأيام يف حال والدة الزوجة بناًء على تقرير طبي" فبقي من�سب 
القا�س��ي مذك��را، اإال اأن��ه مت تاأني��ث الفع��ل امل�س��ارع يف بداي��ة املادة بالتاء املتحركة اعتمادا على قاعدة تاأنيث الفعل مع الفاعل. وكذلك االأمر 
يف امل��ادة 64 م��ن قان��ون االأم��ن الع��ام رق��م 38 ل�س��نة 1965 الت��ي ج��اء فيه��ا "ت�س��تحق الف��رد احلام��ل اج��ازة اموم��ة اق�ساه��ا م��دة ال تزيد على 
ت�س��عن يوم��ًا ...". يف ح��ن جن��د ان امل��ادة 71/اأ م��ن قان��ون خدم��ة االف��راد يف الق��وات امل�س��لحة رق��م 2 ل�س��نة 1972 ا�ساف��ت كلم��ة امل��راأة بع��د 

الفع��ل بقوله��ا " ت�س��تحق امل��راأة الف��رد وامل�س��تخدمة املدني��ة احلام��ل اإج��ازة اأموم��ة مل��دة ال تزيد على ت�س��عن..."
وفيم��ا يتعل��ق باالألق��اب امل�س��تخدمة، فيمك��ن و�سفه��ا باأنه��ا حيادي��ة حي��ث اأنه��ا تنطب��ق عل��ى الرج��ل وامل��راأة مع��ا مث��ل دول��ة، مع��ايل، 

عطوف��ة، و�س��عادة.

�ساد�سا: اأهمية حتديد نوع اجلن�ص يف الت�سريعات اجلزائية�ساد�سا: اأهمية حتديد نوع اجلن�ص يف الت�سريعات اجلزائية
من املعروف اأن الت�س��ريعات اجلزائية تهدف اإىل حتديد االأفعال املجرمة، وبيان العقوبة التي تتنا�س��ب مع هذه االأفعال، ويف بع�ص االأحيان 
يلعب جن���ص مرتكب اجلرمية اأو جن���ص ال�سحية دورا حا�س��ما يف حتديد اجلرمية والعقوبة املنا�س��بة،   كاأن يكون ظرف لت�س��ديد العقوبة كما 
ه��و احل��ال يف امل��ادة )2/292( م��ن قان��ون العقوب��ات الت��ي ن�س��ت عل��ى " كل �س��خ�ص اأق��دم عل��ى اغت�س��اب فت��اة مل تت��م اخلام�س��ة ع�س��رة م��ن 

عمرها يعاقب باالإعدام"، اإ�سافة اإىل عوامل اأخرى مثل ال�سن، و احلالة النف�سية، وغريها. 
28. وم��ن االأمثل��ة عل��ى الت�س��ريعات الت��ي راع��ت ذل��ك نظ��ام الوقاي��ة وال�س��المة م��ن االآالت واملاكن��ات ال�سناعي��ة ومواق��ع العمل ل�س��نة 1998، حي��ث جاء يف امل��ادة 9 " ... االطالع 
عل��ى اخل�سائ���ص الفني��ة والعلمي��ة للم��واد واملركب��ات الكيماوي��ة اخل��ام وامل�س��اعدة امل�س��تخدمة يف العملي��ات ال�سناعي��ة حت��ى يت�س��نى حتدي��د م�س��تويات االم��ان للم��واد اخلط��رة 

وال�سارة ..."
29. انظر على �سبيل املثال تعليمات تنظيم اجراءات العطاءات و�سروط اال�سرتاك فيها ل�سنة 2008

30. الدورة الرابعة واالأربعن )اجلل�سة ال�سابعة املعقودة يف 21 اآذار 1978م(.
31. حول هذا املو�سوع انظر �سعد رفعت �سرحت )2021(، عن عدم تاأنيث األقاب املنا�سب واملهن يف اللغة العربية )تف�سري اأثنوغرايف(، متوافر على االنرتنت

[https://portal.arid.my/ar-LY/Posts/Details/b81f3529-abac-462e-b21e-e69aa3282eda] last visited 14 August 2021. 
32. راتب املرعي الدبو�ص، تاء التاأنيث وال�سلطات الثالث، موقع عمون االخباري، 5 ت�سرين الثاين 2015. متوافر على االنرتنت 

[https://www.ammonnews.net/article/248136] last visited 22 August 2021
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بع���ص اجلرائ��م ال ميك��ن ان تق��ع اإال عل��ى اأنث��ى مث��ل االغت�س��اب واالجها�ص، فمثاًل ن�ست املادة )292/اأ( من قانون العقوبات رقم 16 ل�س��نة 
1960 عل��ى اأن��ه "م��ن واق��ع انث��ى )غ��ري زوج��ه( بغ��ري ر�ساه��ا �س��واء باالإك��راه، او بالتهدي��د، او باحليل��ة، او باخل��داع عوق��ب باالأ�س��غال املوؤقت��ة 
م��دة ال تق��ل ع��ن خم���ص ع�س��رة �س��نة"، وكذل��ك امل��ادة )321( م��ن القان��ون ذاته التي ج��اء فيها " كل امراأة اجه�ست نف�س��ها مبا ا�س��تعملته من 

الو�س��ائل او ر�سيت بان ي�س��تعمل لها غريها هذه الو�س��ائل، تعاقب باحلب���ص من �س��تة اأ�س��هر اىل ثالث �س��نوات".
وهن��اك جرائ��م اأخ��رى تك��ون فيه��ا احتمالي��ة ان تك��ون االإن��اث �سحيته��ا اأك��رث م��ن الرج��ال مثل العن��ف املنزيل، واالجت��ار بالب�س��ر، لذلك جند 
اأن الت�سريعات اجلزائية تويل اأهمية ملو�سوع نوع اجلن�ص عند �سياغة الن�سو�ص املعنية. ويف اأحياٍن اأخرى يوؤكد امل�سرع اجلزائي اأن الن�ص 
ينطب��ق عل��ى الذك��ور واالإن��اث باإ�ساف��ة عب��ارة "ذك��را او اأنث��ى"، ليتالف��ى اي��ة اإ�س��كاليات يف التاأوي��ل اأو التف�س��ري، كم��ا ه��و احل��ال يف امل��ادة 
)1/298( التي جاء فيها " كل من هتك بغري عنف او تهديد عر�ص ولد - ذكرا كان او انثى- اأكمل اخلام�سة ع�سرة ومل يكمل الثامنة ع�سرة 

من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العر�ص يعاقب باالأ�س��غال املوؤقتة مدة ال تزيد على ع�س��ر �س��نوات". 
ولغايات حتديد متى ينطبق الن�ص على الذكر اأو االنثى ال بد من توفر املعلومات املوثوقة واإجراء الدرا�سات ال�سرورية، حتى يخدم الن�ص 

يف النهاية ال�سالح العام. 
وفيم��ا يتعل��ق باجلرائ��م الت��ي تن��درج حت��ت اإط��ار العن��ف �س��د امل��راأة، فيوؤك��د دلي��ل الت�س��ريعات املتعلق��ة بالعنف �سد امل��راأة ال�س��ادر عن االأمم 
املتحدة، على �سرورة توخي ال�سمولية يف ال�سياغة، وو�سع تعريفات وا�سعة جلميع ا�سكال اجلرائم املتعلقة بهذا اخل�سو�ص؛33  بهدف احلد 
من هذا ال�س��كل من اأ�س��كال العنف، و�سمان عدم افالت مرتكب هذه االأفعال من العقاب. وتقدم املادة 306 من قانون العقوبات مثاال على 
ال�س��مولية يف ال�سياغ��ة؛ اإذ ج��اء فيه��ا " يعاق��ب باحلب���ص م��دة ال تق��ل ع��ن �س��تة اأ�س��هر كل م��ن عر���ص فع��ال منافي��ا للحي��اء اأو وج��ه اي عبارات 
او ق��ام بح��ركات غ��ري اخالقي��ة عل��ى وج��ه من��اف للحياء بالقول، او الفعل، او احلركة، او اال�س��ارة ت�سريحا، اأو تلميحا باي و�س��يلة كانت متى 

وقع االعتداء على:
1. �سخ�ص مل يكمل الثامنة ع�سرة من عمره.

2. �سخ�ص ذكر كان اأو انثى اأكمل الثامنة ع�سرة من عمره دون ر�سا."

�سابعا: اإر�سادات اإ�سافية حول ال�سياغة املراعية للمراأة�سابعا: اإر�سادات اإ�سافية حول ال�سياغة املراعية للمراأة
اجله��د ال��ذي بذلت��ه االأمم املتح��دة لو�س��ع مب��ادئ توجيهي��ة يحت��وي عل��ى ع��دد م��ن اال�س��رتاتيجيات الرامي��ة اإىل ا�س��تخدام �سياغ��ة �س��املة 
للجن�س��ن ميك��ن تطبيقه��ا عل��ى اأي ن��وع م��ن اأن��واع التوا�سل 34، وبالتايل لي�س��ت جميعها �ساحلة لل�سياغة الت�س��ريعية، لكن من املفيد االإ�س��ارة 

اإليه��ا يف ه��ذا املق��ام للفائدة، وهي: 

اأ. ا�سكال املخاطبةاأ. ا�سكال املخاطبة
يج��ب ا�س��تعمال اأ�س��كال املخاطب��ة وال�سمائ��ر الت��ي تت�س��ق م��ع جن���ص ال�س��خ�ص املخاطب، وال بد من ذكر اال�س��م وال�س��هرة واللق��ب الوظيفي اأو 
اللق��ب للم��راأة والرج��ل ب�س��ورة متكافئ��ة. فعل��ى �س��بيل املث��ال الق��ول ب��اأن "ح�س��ر الدكت��ور نبيل كرمي و�س��مرية االجتم��اع" فيه انتقا���ص للمراأة، 
بحيث مل يتم ذكر لقبها، يف حن ميكن ا�ستخدام �سياغة اأكرث �سموال من خالل اتباع التايل "ح�سر كل من الدكتورة �سمرية اأمن والدكتور 

نبيل كرمي االجتماع".
جتن��ب العب��ارات الت��ي تنط��وي عل��ى حتي��ز اأو تع��زز القوال��ب النمطية ال�س��لبية القائمة على اأ�سا���ص اختالف اجلن���ص: وم��ن االأمثلة على ذلك " 
اجلن���ص اللطي��ف" )لالإ�س��ارة اإىل الن�س��اء(، "اإنه��ا تتحل��ى ب�س��جاعة الرج��ال"، "ام��راأة باأل��ف رج��ل"، "عان���ص" )عو�س��ًا ع��ن "غ��ري متزوج��ة"(.

اآن�س��ة اأم �س��يدة؟ ال�س��يدة ه��ي كل ام��راأة متزوج��ة، واالآن�س��ة ه��ي الفت��اة م��ا مل تت��زوج. وي�س��ار اإىل املتزوج��ة وغ��ري املتزوج��ة بلف��ظ "�س��يدة" م��ن 
ب��اب االح��رتام. ويطل��ق لق��ب "�س��يد" عل��ى الرج��ل ولق��ب "�س��يدة" عل��ى امل��راأة عن��د غياب لق��ب وظيفي لل�س��خ�ص.

ب. ا�ستخدام ال�سمري اجلامع للمتكلم "نحن" بدال من جمع املذكر 35
33. االأمم املتحدة )2010(، دليل الت�سريعات املتعلقة بالعنف �سد املراأة، اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية، �سعبة النهو�ص باملراأة

Available online [https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20
VAW%20(Arabic).pdf], last accessed 28 Sep 2021.
ت باللغات الر�سمية ال�ست كم�ساريع �سبه م�ستقلة تتقيد مببداأ التكافوؤ بن اللغات الر�سمية لالأمم املتحدة. ويف الوقت نف�سه، تعك�ص هذه  مت املبادئ التوجيهية واأُعَدّ ِمّ 34. �سُ
املبادئ التوجيهية خ�سو�سيات كل لغة و�س��ماتها املميزة، وتو�سي بحلول تنا�س��ب ال�س��ياق اللغوي الذي يعمل فيه املوظفون واملوظفات، باالإ�س��بانية، اأو االنكليزية، اأو الرو�س��ية، 

اأو ال�سينية، اأو العربية، اأو الفرن�سية
35. املبادئ التوجيهية، املرجع ال�سابق
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أكثر شموالأقل شموال

وهكذا، فاإننا نتقبل جميع ال�سيغ املمكنة الإجراء امل�ساوراتهكذا، فاإننا منفتحون على جميع ال�سيغ املمكنة الإجراء امل�ساورات

ونحن نتوق اإىل تبادل ما لدينا من خرة مع املجتمع الدويلونحن متعط�سون لتبادل ما لدينا من خرة مع املجتمع الدويل

فنح��ن م�سمم��ون عل��ى م�س��اعدة اللجن��ة يف اإح��داث اأث��ر فع��ال يف 
املناط��ق الت��ي تعمل فيها

فلق��د عقدن��ا الع��زم عل��ى م�س��اعدة اللجن��ة يف اإحداث اأث��ر فعال يف 
املناطق التي تعمل فيها

ج. حذف ال�سمائر غري ال�سروريةج. حذف ال�سمائر غري ال�سرورية3636

أكثر شموالأقل شموال

يثمر النقا�ص لدى اإ�سهام اجلميع باالأفكاريثمر النقا�ص عندما ي�سهم اجلميع باأفكارهم

د. حتييد ال�سفات با�ستعمال اأ�سباه جمل حاليةد. حتييد ال�سفات با�ستعمال اأ�سباه جمل حالية3737

أكثر شموالأقل شموال

اإىل اأن يبل��غ الفتي��ات والفتي��ان �س��ن الر�س��د وه��م متح��ررون م��ن 
املواق��ف املبني��ة عل��ى قوال��ب منطية

اإىل اأن يبل��غ الفتي��ات والفتي��ان �س��ن الر�س��د مبن��اأى ع��ن املواق��ف 
املبني��ة عل��ى قوال��ب منطية

ال�سعب االأرديناالأردنيون

ه. الف�سل بن امل�ساف وامل�ساف اإليه يف حالة تعدد امل�سافاته. الف�سل بن امل�ساف وامل�ساف اإليه يف حالة تعدد امل�سافات3838

أكثر شموالأقل شموال

جتنيد وا�ستخدام االأطفالجتنيد االأطفال وا�ستخدامهم

و. ا�ستخدام اجلمل اال�سمية عو�سا عن اجلمل الفعليةو. ا�ستخدام اجلمل اال�سمية عو�سا عن اجلمل الفعلية3939

أكثر شموالأقل شموال

يرتق��ي اأداء جمي��ع املوظف��ات واملوظف��ن اإذا �س��اركوا يف الق��رارات 
التي تتخذها االإدارة

م�س��اركة جمي��ع املوظف��ات واملوظف��ن يف الق��رارات الت��ي تتخذه��ا 
االإدارة 

يجب اأن ين�س��اأ الطفلة والطفل يف بيئة اأ�س��رية لنماء �س��خ�سيتيهما 
ب�سكل كامل ومتناغم

الن�س��اأة يف بيئ��ة اأ�س��رية �س��رط اأ�سا�س��ي لنم��اء �س��خ�سية الطفل��ة 
والطف��ل ب�س��كل كام��ل ومتناغ��م

ا�س��تخدام ال�سياغ��ة املراعي��ة للم��راأة اأم��ر بحاج��ة لتدري��ب وممار�س��ة، لذل��ك تق��دم االأمم املتح��دة جمموع��ة م��ن امل��واد واالأن�س��طة وم�س��اقًا 
للتدري��ب الذات��ي به��دف اتق��ان هذا ال�س��كل م��ن ا�س��كال ال�سياغة .

36. املرجع ال�سابق
37. املرجع ال�سابق
38. املرجع ال�سابق
39. املرجع ال�سابق

40. املواد واالأن�سطة وم�ساق التدريب الذاتي متوافر على االنرتنت 
[https://www.un.org/ar/gender-inclusive-language/toolbox.shtml#collapse1] last visited 19 August 2021. 
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2. ضوابط الصياغة التشريعية المراعية للمرأة
اأ�س��ار دلي��ل ال�سياغ��ة الت�س��ريعية يف اململك��ة االأردني��ة الها�س��مية اإىل �سواب��ط ال�سياغ��ة الت�س��ريعية الداخلي��ة واخلارجي��ة، وتالفي��ا للتك��رار 
يهدف هذا الق�س��م اإىل تو�سيح اأبرز التطبيقات اخلا�سة بهذه ال�سوابط لغايات التاأكد من ان ال�سياغة الت�س��ريعية مراعية للمراأة، وذلك 

ح�س��ب التق�سيم التايل:
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2 -1 المبادئ والقواعد الدستورية

يحت��ل الد�س��تور قم��ة القواع��د القانوني��ة يف الدول��ة، فه��و الت�س��ريع االأعل��ى ال��ذي ي�س��مو عل��ى جمي��ع القواع��د القانوني��ة االأخ��رى، ويوؤ�س���ص ملبداأ 
ال�س��رعية واإخ�س��اع اجلمي��ع للقان��ون، لذل��ك فاإن مبداأ �س��مو الد�س��تور من خ�سائ�ص الدول��ة القانونية. 

م��ن خ��الل ه��ذا الق�س��م �س��يتم اإلق��اء ال�س��وء عل��ى الن�سو���ص ال��واردة يف الد�س��تور ذات العالق��ة بامل��راأة، والت��ي توؤث��ر على حمتوى الت�س��ريعات 
التي يتم �س��نها. 

22--11--11 امل�ساواة وعدم التمييز امل�ساواة وعدم التمييز
كغ��ريه م��ن الد�س��اتري املعا�س��رة، ن���ص الد�س��تور االأردين ل�س��نة 1952 يف الفق��رة االأوىل م��ن امل��ادة )6( عل��ى م��ا يلي "االأردنيون اأم��ام القانون 
�س��واء ال متيي��ز بينه��م يف احلق��وق والواجب��ات وان اختلف��وا يف الع��رق اأو اللغ��ة اأو الدي��ن" وال يخف��ى عل��ى اأح��د اأن الفق��رة االأوىل م��ن امل��ادة 
)6( اأثارت جدال يف تف�سريها فيما اإذا كانت ت�سمل االأردين واالأردنية اأم االأردين فقط 41، ومل تتاح الفر�سة للمحكمة الد�ستورية اأن حت�سم 
هذا اجلدل، لكن يت�سح اأن اجلهات الر�س��مية املعنية قد تبنت تف�س��ري اأن هذه املادة ت�س��مل الذكور واالإناث و من االأمثلة التي ميكن �س��وقها 

به��ذا اخل�سو�ص، ما يلي: 
اأواًل: ن�ص امليثاق الوطني ل�سنة 1991 على اأن االأردنين رجاال ون�ساًء اأمام القانون �سواء، ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات42.

ثانيًا: اأكدت مبادرة "كلنا االأردن" ل�سنة 2006 على التقيد بالتزامات اململكة باملواثيق واملعاهدات الدولية اخلا�سة باملراأة43 .
ثالث��ا: اأك��دت احلكوم��ة االأردني��ة يف التقاري��ر الدوري��ة للج��ان االتفاقي��ة عل��ى ه��ذا املعنى، فعلى �س��بيل املثال ج��اء يف التقاري��ر الدورية املقدمة 
م��ن قب��ل احلكوم��ة االأردني��ة ل��دى جلن��ة مكافح��ة كافة اأ�س��كال التمييز �س��د املراأة "ياأتي توج��ه االأردن نحو متكن املراأة االأردنية من ممار�س��ة 
حقوقه��ا واأداء واجباته��ا من�س��جًما م��ع مب��ادئ الد�س��تور االأردين ال��ذي اأق��ر يف امل��ادة ال�ساد�س��ة منه بامل�س��اواة الكاملة بن جمي��ع املواطنن يف 
احلق��وق والواجب��ات وتكاف��وؤ الفر���ص، ممي��ًزا اإيجابًي��ا ل�سال��ح املراأة، بالن�ص على �سرورة تعين ال�س��روط اخلا�سة بعمل الن�س��اء واالأحداث، 
واأن على الدولة اأن تكفل العمل والتعليم والطماأنينة وتكافوؤ الفر�ص جلميع االأردنين، وال يُعاب على هذه املادة اأنها مل تذكر معيار اجلن�ص 
م��ن �سم��ن ه��ذه املعاي��ري، وذل��ك لك��ون الن���ص الد�س��توري ج��اء عامًا لي�س��مل الذكر واالأنث��ى، اإ�سافة اإىل اأن الت�س��ريعات االأخ��رى كفلت للمراأة 
حقوقًا مت�س��اوية مع الرجل44 . وباملعنى ال�س��ابق نف�س��ه اأو�سحت االأردن يف التقرير الدوري املقدم اإىل اللجنة املعنية حلقوق االإن�س��ان بقولها 
"ان�س��جامًا م��ع م��ا ج��اء يف امل��ادة )2( م��ن العه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية ح��ول كفال��ة احلق��وق جلمي��ع االأف��راد دون اأي 

متيي��ز بينه��م بح�س��ب م��ا اأك��د الد�س��تور االأردين يف امل��ادة ال�ساد�س��ة45 .

41.  ويب��دو ذل��ك وا�سح��ا اأثن��اء مناق�س��ة جمل���ص الن��واب االأردين لن���ص امل��ادة )6(، وحماول��ة بع���ص الن��واب اإ�ساف��ة عب��ارة " واجلن���ص " اإىل نهاي��ة ه��ذه الفق��رة، وق��د امتنع��ت 
احلكوم��ة ع��ن تف�س��ري كلم��ة " االأردني��ون " ال��واردة يف امل��ادة، وفيم��ا اإذا كان��ت ت�س��مل الرج��ال والن�س��اء، بن��اء عل��ى طل��ب اأح��د الن��واب، وبررت احلكوم��ة هذا االمتن��اع على اعتبار 
ان��ه لي���ص م��ن اخت�سا���ص احلكوم��ة تف�س��ري الد�س��تور. وق��د امتن��ع جمل���ص الن��واب ع��ن مناق�س��ة الفق��رة )ا( م��ن امل��ادة )6( واإج��راء التعدي��الت عليه��ا، الأن مناق�س��تها اأو تعديلها 
يع��د خمالف��ة د�س��تورية، حي��ث اإن احلكوم��ة مل تتق��دم بتعدي��ل عليه��ا. وا�س��تند غالبي��ة الن��واب على عدم جواز مناق�س��ة هذه الفقرة على قراري املجل���ص العايل لتف�س��ري الد�س��تور 
ال�سادرين بتاريخ 1955 و1974، فقد ن�ص القراران بان جمل���ص النواب تنح�سر مهمته يف تعديل م�س��اريع القوانن املقدمة من احلكومة يف حدود اأحكام التعديل ويف نطاق 

غاياته ومراميه.
عمان نت االإخباري، النواب مُينعون من تعديل املادة 6 من الد�ستور واإ�سافة كلمة اجلن�ص، ن�سر بتاريخ 2011/9/14، متوافر على الرابط التايل:

[http://ar.ammannet.net/news/124925]
42. البند ثامنا من امليثاق الوطني، لالطالع على الن�ص الكامل على ال�سفحة الر�سمية لرئا�سة الوزراء

[http://www.pm.gov.jo/content/1405777146/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8
%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9
%8A.html] last accessed 30 Sep 2021. 
43. ا�س��ارت وثيق��ة كلن��ا االأردن اإىل امل��راأة يف اأك��رث م��ن موق��ع مث��ل التمكن ال�سيا�س��ي واالقت�سادي، الت�س��جيع على العم��ل احلزبي، اإلغاء التمييز �سد امل��راأة يف املناهج وغريها. 

لالطالع على الن�ص الكامل على موقع رئا�سة الوزراء، انظر
[http://www.pm.gov.jo/content/1405777473/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%86%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86.html] last accessed 30 Sep 2021.
44. Jordan's periodic report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW/C/JOR/5, 24 
September 2010, Para 7. Also, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Consideration of reports 
submitted by States parties under article 18 of the Convention, Sixth periodic report of States parties due in 2016, Jordan, 
CEDAW/C/JOR/6, 25 June 2015, Part II, para 1.
45. Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, Fifth 
periodic reports of States parties due in October 2014, Jordan, CCPR/C/JOR/5, 27 August 2016, III. Articles of the Cove-

nant, article 2.
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رابع��ًا: �س��بق للجن��ة امللكي��ة لتعدي��ل الد�س��تور46  ان كان له��ا املوق��ف نف�س��ه ، حي��ث �سرح��ت اأن "كلم��ة االأردني��ن ب��كل املعاي��ري ت�س��مل مبوج��ب 
املفاهي��م الد�س��تورية الرج��ل وامل��راأة، لذل��ك مل يك��ن هن��اك م��رر الإ�ساف��ة كلم��ة اجلن���ص" 47. 

واعتم��ادا عل��ى م��ا �س��بق ذك��ره، ف��اإن اأي ت�س��ريع داخ��ل اململك��ة ميي��ز باحلق��وق والواجب��ات لالأردني��ن عل��ى اأ�سا���ص اجلن���ص ه��و ت�س��ريع تعرتي��ه 
�س��بهة خمالف��ة الد�س��تور، وميك��ن الطع��ن ب��ه اأم��ام املحكم��ة الد�س��تورية اإذا كان م��ن القوانن واالأنظمة �س��ندا ملبداأ �س��مو الد�س��تور48 .

خام�س��ا: اأو�س��ت اللجن��ة امللكي��ة لتحدي��ث املنظوم��ة ال�سيا�س��ية باإج��راء تعدي��ل جوه��ري عل��ى امل��ادة )6( م��ن الد�س��تور الت��ي تكّر���ص 
مب��داأ امل�س��اواة قاع��دًة اأ�سا�س��يًة م��ن اأج��ل ممار�س��ة احلق��وق واحلري��ات الد�س��تورية، فاأ�ساف��ت فق��رة خا�س��ة بتمك��ن امل��راأة، ن�س��ت على 
"تكف��ل الدول��ة متك��ن امل��راأة ودعمه��ا للقي��ام ب��دور فاع��ل يف بن��اء املجتم��ع مب��ا ي�سم��ن تكاف��وؤ الفر���ص عل��ى اأ�سا���ص الع��دل واالإن�س��اف 

وحمايته��ا م��ن جمي��ع اأ�س��كال العن��ف والتميي��ز" 49
22--11--22 تكافوؤ الفر�ص يف الد�ستور االأردين تكافوؤ الفر�ص يف الد�ستور االأردين

م��ن اأب��رز التعدي��الت الد�س��تورية الت��ي ط��راأت عل��ى الد�س��تور يف الع��ام 2011، اإ�ساف��ة "مب��داأ تكاف��وؤ الفر���ص جلمي��ع االأردني��ن" اإىل 
امل��ادة 6 م��ن الد�س��تور50، وبذل��ك يل��زم الد�س��تور امل�س��اواة يف احلق��وق والواجب��ات والفر���ص جلمي��ع االأردني��ات واالأردني��ن كو�س��يلة 
لتحقي��ق العدال��ة االجتماعي��ة، م��ن خ��الل اإزال��ة التحدي��ات والعوام��ل املختلف��ة الت��ي ق��د متي��ز ب��ن اف��راد املجتم��ع، والت��ي ق��د جتع��ل م��ن 

الفر���ص املتاح��ة غ��ري متاح��ة، ب�س��كل مت�س��او للجمي��ع. 
لذل��ك يع��زز مب��داأ تكاف��وؤ الفر���ص، مب��داأ امل�س��اواة وع��دم التمييز، فاالأخري يقدم امل�س��اواة القانونية اأو ال�س��كلية، وهي امل�س��اواة يف املعاملة بن 
االف��راد م��ن ذوي املراك��ز القانوني��ة املت�س��اوية اأو املتماثل��ة51 ، يف ح��ن يه��دف مب��داأ تكاف��وؤ الفر���ص، اإىل حتقي��ق امل�س��اواة الفعلي��ة م��ن خ��الل 
�سرورة معاملة بع�ص الفئات ب�سورة خمتلفة، بهدف الو�سول اإىل حتقيق التوازن ب�سبب فروقات واأو�ساع خمتلفة، وذلك من خالل اتخاذ 
تداب��ري قانوني��ة ل�سال��ح الفئ��ات الت��ي تع��اين م��ن التميي��ز اأو ي�سع��ب عليه��ا اال�س��تفادة من مب��داأ امل�س��اواة القانوني��ة نتيجة لعوام��ل اجتماعية، 

ثقافي��ة، اقت�سادي��ة اأو غريها من العوامل. 
 )Affirmative Action( اأو التداب��ري االإيجابي��ة )Special Temporary Measures( وابتك��ر القان��ون التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة
الإلغ��اء التميي��ز الفعل��ي يف مواجه��ة االأف��راد ال��ذي عان��وا تاريخي��ا من التمييز، وتكون ه��ذه التدابري موؤقتة، ويتم التخلي عنها عندما ت�س��تطيع 

الفئة املعنية الو�سول اإىل الفر�ص املتاحة، والتمتع باحلقوق واحلريات ب�سكل مت�ساو مع اجلميع دون اأي عقبات اأو حتديات 52. 

46. يف 27 ني�س��ان 2011، عِه��د املل��ك عب��د اهلل الث��اين اإىل رئي���ص ال��وزراء االأ�س��بق، اأحم��د الل��وزي، برئا�س��ة جلن��ة ملكي��ة مكّلف��ة مبراجع��ة ن�سو���ص الد�س��تور للنظ��ر يف اأي 
تعدي��الت د�س��تورية مالئم��ة حلا�س��ر االأردن وم�س��تقبله م��ن خ��الل العم��ل عل��ى م��ا م��ن �س��اأنه النهو�ص باحلياة ال�سيا�س��ية يف ال�س��ياق الد�س��توري، عل��ى اأن تاأخذ اللجن��ة باالعتبار 
م��ا �س��ي�سدر ع��ن جلن��ة احل��وار الوطن��ي م��ن تو�سي��ات متعلقة بالتعديالت الد�س��تورية املرتبط��ة بقانوين االنتخاب واالأحزاب. وعّن امللك ت�س��عة اأع�ساء يف اللجنة، منهم رئي���ص 

جمل���ص االأعيان ورئي���ص جمل���ص النواب ورئي���ص املجل���ص الق�سائي ووزراء �س��ابقن من �سمنهم اأع�ساء يف جمل���ص االأعيان.
47. اأمين هل�سا )2016(، تفعيل التعديالت الد�ستورية يف االأردن، املفكرة القانونية، بريوت. متوفر على االنرتنت .

[https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/1453111046-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7
%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3
%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF
%D9%86.pdf] last visited 17 August 2021.
48. اأمي��ن هل�س��ا وحم��دي قبي��الت )2019(، ح��ق امل��راأة بنق��ل جن�س��يتها الأبنائها على ال�سعيدين الدويل والوطني، جملة درا�س��ات علوم ال�س��ريعة والقان��ون، اجلامعة االأردنية، 

املجلد 46، العدد 3. متوافر على االنرتنت
[https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/103904/10630?target=_blank] last visited 17 August 2021. 
49. وج��ه جالل��ة املل��ك عب��د اهلل الث��اين، يف 10حزي��ران 2021، ر�س��الة اإىل دول��ة ال�س��يد �س��مري الرفاع��ي، عه��د اإلي��ه فيه��ا برئا�س��ة اللجن��ة امللكية لتحدي��ث املنظومة ال�سيا�س��ية، 
والتي �ستكون مهمتها و�سع م�سروع قانون جديد لالنتخاب وم�سروع قانون جديد لالأحزاب ال�سيا�سية، والنظر بالتعديالت الد�ستورية املت�سلة حكًما بالقانونن واآليات العمل 

النيابي.
50. تن�ص املادة 3/6 من الد�ستور على "تكفل الدولة العمل والتعليم �سمن حدود امكانياتها وتكفل الطماأنينة وتكافوؤ الفر�ص جلميع االأردنين".

51. انظ��ر عل��ى �س��بيل املث��ال ق��رار حمكم��ة التميي��ز حق��وق رق��م 1253 ل�س��نة 2014؛ اإذ جاء يف حيثيات القرار " وحيث اإن مبداأ م�س��اواة املواطنن اأم��ام القانون املن�سو�ص عليه 
يف املادة )6( من الد�س��تور، بح�س��بانه ركيزة اأ�سا�س��ية للحقوق واحلريات على اختالفها واأ�سا�س��ًا للعدل وال�س��الم االجتماعي. غايته �سون احلقوق واحلريات يف مواجهة �سور 
التمييز التي تنال منها اأو تقيد ممار�س��تها باعتباره و�س��يلة لتقرير احلماية املتكافئة التي ال متييز فيها بن املراكز القانونية املتماثلة فال يقت�سر جمال اإعماله على ما كفله 

الد�ستور من حقوق، بل ميتد كذلك اإىل تلك التي يقررها القانون اأو النظام
52. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment No. 20: Non-discrimination in 
economic, social, and cultural rights (art. 2, para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 

paragraphs 8 &9.
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واختلف��ت ال��دول يف ت�س��مية ه��ذه التداب��ري، مث��ل التميي��ز االإيجاب��ي، املعامل��ة التف�سيلية، اآليات االإنعا���ص املالئ��م، تفعيل املواطن��ة، اآليات دمج 
لكل مكونات ال�سعب، اآليات التمثيل العادل، والكوتا، اإال ان الهدف منها واحد، وهو حتقيق امل�ساواة الفعلية، و�سمان م�ساركة كافة مكونات 
املجتم��ع، باعتباره��ا و�س��يلة ال غاي��ة يف ح��د ذاته��ا، وم��ن الطبيع��ي اأن تك��ون موؤقت��ة يف الزم��ان، وكلم��ا بلغ��ت الفئ��ة املعني��ة احل��د ال��الزم لتكون 

على قدم امل�س��اواة مع البقية فقدت هذه التدابري م�س��روعيتها 53. 
ا�س��تخدمت اتفاقي��ة الق�س��اء عل��ى جمي��ع اأ�س��كال التميي��ز �س��د امل��راأة م�سطل��ح "التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة" يف امل��ادة )4( به��دف التعجي��ل 
بامل�س��اواة الفعلي��ة ب��ن الرج��ل وامل��راأة، ويج��ب وق��ف العم��ل به��ذه التداب��ري مت��ى حتقق��ت اأه��داف التكاف��وؤ يف الفر���ص واملعامل��ة. ويع��ود م��رر 
اللجوء لهذه التدابري اأن امل�ساواة القانونية لي�ست كافية لتحقيق امل�ساواة الفعلية بن الرجل واملراأة، فال بد من اإعطاء املراأة بداية مت�ساوية 
ومتكينه��ا لتحقي��ق امل�س��اواة عل��ى اأر���ص الواق��ع، ف��ال يكف��ي �سم��ان اأن تعام��ل امل��راأة معامل��ة مطابق��ة ملعامل��ة الرج��ل، ب��ل يج��ب االخ��ذ بع��ن 
االعتبار الفروق البيولوجية والعوامل االجتماعية والثقافية، االأمر الذي يلزم معاملة املراأة والرجل ب�سكل غري متطابق الأخذ هذه الفروقات 
بعن االعتبار. وال�س��عي لتحقيق امل�س��اواة الفعلية )املو�سوعية( يدعو اإىل و�سع تدابري وا�س��رتاتيجيات فعالة، تهدف اإىل التغلب على �سعف 
متثي���ل الن�س���اء، واإع��ادة توزي��ع امل��وارد وال�س��لطة ب��ن الرج��ل وامل��راأة54 . ينبغي اأن تهدف ه��ذه التدابري املتخذة اإىل التعجيل بتحقيق م�س��اركة 
امل��راأة عل��ى ق��دم امل�س��اواة يف املي��دان ال�سيا�س��ي، اأو االقت�س��ادي، اأو االجتماع��ي، اأو الثق��ايف، اأو اأي مي��دان اآخ��ر. وتطبي��ق ه��ذه التدابري ال يعد 
ا�س��تثناء م��ن قاع��دة ع��دم التميي��ز، ب��ل تاأكي��دا له��ا يف املمار�س��ة، لك��ون التدابري اخلا�س��ة املوؤقتة جزءا من ا�س��رتاتيجية �سروري��ة موجهة اإىل 

حتقي��ق امل�س��اواة الفعلي��ة اأو املو�سوعي��ة للم��راأة بالرج��ل يف التمت��ع بحق��وق االإن�س��ان واحلري��ات االأ�سا�س��ية 55.
ولغاي��ات حتدي��د �س��رورة االأخ��ذ بالتداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة وطبيعته��ا، ال ب��د م��ن درا�س��ة وحتلي��ل و�س��ع امل��راأة يف املج��ال امل�س��تهدف، وم��ن 
ث��م تقيي��م اأثره��ا للتاأك��د م��ن اأنه��ا تعم��ل عل��ى حتقي��ق امل�س��اواة الفعلي��ة اأو املو�سوعي��ة للم��راأة. ويف اأغل��ب االأحي��ان تاأخ��ذ ه��ذه التداب��ري الطابع 
الت�س��ريعي، لذل��ك ال ب��د م��ن اج��راء حتلي��ل �س��امل للو�س��ع الراه��ن يف النط��اق ال��ذي ي�س��عى الت�س��ريع اإاىل تنظيم��ه، به��دف التع��رف عل��ى اأهم 
العوام��ل الت��ي ت�س��اهم يف ع��دم امل�س��اواة الفعلي��ة ب��ن اجلن�س��ن به��دف معاجلته��ا، م��ن خ��الل الت�س��ريع بع��د التع��رف عل��ى العوائ��ق يف التمت��ع 

باحلق��وق واحلري��ات اأو ال�سعوب��ات يف الو�س��ول اإىل امل��وارد املتاح��ة56 . 
وم��ن اأب��رز تطبيق��ات ه��ذه التداب��ري ه��و املقاعد املخ�س�سة للن�س��اء يف املجال���ص املنتخبة الت��ي ت�سمنتها قوانن االنتخاب ملجل���ص النواب منذ 
عام 2003، عندما مت تعديل قانون االنتخاب رقم 34 ل�سنة 2001، حتى اأ�سبحت تقليدا متبعا لكل قوانن االنتخاب الالحقة. وكذلك االأمر 

بالن�سبة للمجال�ص املحلية والبلديات وغريها من اأ�سكال احلكم املحلي. 
 وه��ذه التداب��ري لي�س��ت حك��را عل��ى الن�س��اء، ب��ل متنح للعديد من الفئات، مث��ل االأقليات االأثنية والدينية57، والتداب��ري اخلا�سة ملنع التمييز يف 

جمال اال�ستخدام واملهنة بح�سب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 ل�سنة 1958 58، وغري ذلك من الفئات.

22--11--33 الن�سو�ص الد�ستورية املتعلقة باملراأة الن�سو�ص الد�ستورية املتعلقة باملراأة
خ���ص الد�س��تور االأردين امل��راأة بن�سو���ص خا�س��ة، ت�س��تلزم مراعاته��ا عن��د و�س��ع اأي ت�س��ريعات تق��ع �سم��ن نط��اق ه��ذه الن�سو���ص، وفيم��ا يل��ي 

عر���ص له��ذه الن�سو���ص واأثرها املرتتب على الت�س��ريعات.
اأواًل: املادة اأواًل: املادة 66//44 االأ�سرة اأ�سا�ص املجتمع قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ال�سرعي ويقوي اأوا�سرها وقيمها االأ�سرة اأ�سا�ص املجتمع قوامها الدين واالأخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ال�سرعي ويقوي اأوا�سرها وقيمها

الفق��رة 4 م��ن امل��ادة 6 م��ن الد�س��تور م��ن �سم��ن التعدي��الت الد�س��تورية يف الع��ام 2011، حي��ث مت ا�س��تحداث ن���ص د�س��توري يحم��ي 

53. Uduak Archibong (2013), A Comparative Analysis of Affirmative Action in the United Kingdom and United States, Jour-
nal of Psychological Issues in Organizational Culture, Volume 3, Number S1.
54. UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 25, on 
article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary 
special measures, paragraph 8. 
55. IBID., paragraph 18.
56. Making Laws Work for Women and Men: A Practical Guide to Gender-Sensitive Legislation (2017), OSCE Office for 
Democratic Institutions and Human Rights, p 15.
57. ن�س��ت امل��ادة 4/1 م��ن االتفاقي��ة الدولي��ة للق�س��اء عل��ي جمي��ع اأ�س��كال التميي��ز العن�سري على ما يلي " ال تعتر من قبيل التمييز العن�س��ري اأية تدابري خا�سة يكون الغر�ص 
الوحيد من اتخاذها تاأمن التقدم الكايف لبع�ص اجلماعات العرقية اأو االثنية املحتاجة اأو لبع�ص االأفراد املحتاجن اإيل احلماية التي قد تكون الزمة لتلك اجلماعات وهوؤالء 
االأف��راد لت�سم��ن له��ا وله��م امل�س��اواة يف التمت��ع بحق��وق االإن�س��ان واحلري��ات االأ�سا�س��ية اأو ممار�س��اتها، �س��رط ع��دم تاأدي��ة تل��ك التداب��ري، كنتيج��ة لذل��ك، اإيل اإدام��ة قي��ام حق��وق 

منف�سل��ة تختل��ف باخت��الف اجلماعات العرقية، و�س��رط عدم ا�س��تمرارها بعد بلوغ االأه��داف التي اتخذت من اأجلها.
58. جتيز االتفاقية اتخ���اذ ت���دابري حماي���ة خا�س���ة الأ�س��خا�ص يعتب���رون عموم���ا ب�س���بب جن�س���هم، اأو �س���نهم، اأو عج���زهم اأو م�س���وؤولياتهم العائلي���ة اأو و�س���عهم االجتماعي اأو 

الثق���ايف اأو م���ا اإل���ى ذلك، يف حاجة اإىل حماية اأو م�س��اعدة خا�سة.
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االأ�س��رة باعتباره��ا اأ�سا���ص املجتم��ع، متما�س��يا بذل��ك م��ع املواثي��ق الدولي��ة املعني��ة بحق��وق االإن�س��ان. واحلماي��ة القانوني��ة الت��ي يقدمه��ا 
الن���ص ي�س��تفيد منه��ا ال��زوج والزوج��ة واالأطف��ال، واعتم��ادا عل��ى ذل��ك يفرت���ص �س��ن الت�س��ريعات املالئم��ة لتوف��ري ه��ذه احلماي��ة، كم��ا 
ان الن���ص يفر���ص حماي��ة للزوج��ة واالأم واالإبن��ة باعتباره��ن م��ن مكون��ات االأ�س��رة. وبح�س��ب املعاي��ري الدولي��ة، ي�س��مل ه��ذا احل��ق حظ��ر 

التدخ��ل التع�س��في اأو غ��ري امل�س��روع يف �س��وؤون االأ�س��رة59 . 
ويفرت���ص اأن متت��د ه��ذه احلماي��ة لكاف��ة اأف��راد االأ�س��رة، حت��ى واإن مل يتمتع��وا جميع��ا باجلن�س��ية االأردني��ة، ب��ل يكف��ي ان تك��ون الزوج��ة 
اأو االأم اأردني��ة حت��ى تتمت��ع بحماي��ة الن���ص الد�س��توري، وبالت��ايل يتوج��ب اإي��الء عناي��ة خا�س��ة للعائ��الت الت��ي تك��ون فيها الزوجة اأو االأم 
اأردني��ة وباق��ي اف��راد االأ�س��رة م��ن غ��ري االأردني��ن، بحي��ث اأال يتعر�س��وا لالإبع��اد اأو الت�س��فري، االأم��ر ال��ذي ي�س��كل �س��بهة انته��اك ملب��داأ 

حماي��ة وحدة اال�س��رة الد�س��توري. 
وم��ن االأمثل��ة عل��ى الن�سو���ص الت��ي تراع��ي وح��دة االأ�س��رة م��ا ج��اء يف ن���ص امل��ادة 109 م��ن نظ��ام اخلدم��ة املدني��ة رق��م 9 ل�س��نة ،2020 الت��ي 
منح��ت ح��ق طل��ب االإج��ازة ب��دون رات��ب ملرافق��ة ال��زوج اأو الزوج��ة اإذا كان اأحدهم��ا يعم��ل اأو يدر���ص اأو مع��ارًا اأو موفدًا خ��ارج اململكة، وكذلك 
امل��ادة 68 م��ن قان��ون العم��ل رق��م 8 ل�س��نة 1996، الت��ي ن�س��ت عل��ى "ل��كل م��ن الزوج��ن العامل��ن احل�س��ول عل��ى اإج��ازة مل��رة واح��دة دون اأج��ر 
ملدة ال تزيد على �س��نتن ملرافقة زوجه اإذا انتقل اىل عمل اآخر يقع خارج املحافظة التي يعمل فيها داخل اململكة اأو اىل عمل يقع خارجها"

22--33--22 املادة  املادة 66//55 يحمي القانون االأمومة والطفولة وال�سيخوخة ويرعى الن�صء وذوي االإعاقات ويحميهم من االإ�ساءة واال�ستغالل يحمي القانون االأمومة والطفولة وال�سيخوخة ويرعى الن�صء وذوي االإعاقات ويحميهم من االإ�ساءة واال�ستغالل
الفق��رة اخلام�س��ة م��ن امل��ادة 6 م��ن الد�س��تور اأي�س��ا م��ن �سم��ن التعدي��الت الد�س��تورية للع��ام 2011، وتفر���ص عل��ى الت�س��ريعات توف��ري حماي��ة 

خا�س��ة لفئ��ات معين��ة م��ن االإ�س��اءة واال�س��تغالل، ف��اأي ت�س��ريع يتط��رق له��ذه الفئات ال ب��د من و�سع ن�سو���ص خا�سة توفر احلماي��ة االإ�سافية.
ولعل من اأبرز االأمثلة التي توؤكد على حماية االأمومة تلك التي متنح املراأة اإجازة االمومة و�ساعة الر�ساعة، وهي: 

اأواًل  : قانون العمل رقم اأواًل  : قانون العمل رقم 88 ل�سنة  ل�سنة 19961996
- امل��ادة 27/اأ/1 "ال يج��وز ل�ساح��ب العم��ل اأنه��اء خدم��ة العام��ل اأو توجي��ه اإ�س��عار اإلي��ه الإنه��اء خدمت��ه يف اأي م��ن احل��االت التالي��ة 1- امل��راأة 

العامل��ة احلام��ل ابت��داء م��ن ال�س��هر ال�ساد���ص من حملها اأو خالل اج��ازة االأمومة."
اأ- امل��ادة 70 "للم��راأة العامل��ة احل��ق يف احل�س��ول عل��ى اإج��ازة اأموم��ة باأج��ر كام��ل قب��ل الو�سع وبعده جمموع مدتها ع�س��رة اأ�س��ابيع، على اأن ال 

تقل املدة التي تقع من هذه االجازة بعد الو�سع عن �س��تة اأ�س��ابيع، ويحظر ت�س��غيلها قبل انق�ساء تلك املدة".
ب- امل��ادة 71 " للم��راأة العامل��ة بع��د انته��اء اج��ازة االموم��ة املن�سو���ص عليه��ا يف امل��ادة )70( م��ن ه��ذا القان��ون احل��ق يف اأن تاأخ��ذ خ��الل 
�س��نة م��ن تاري��خ ال��والدة ف��رتة اأو ف��رتات مدفوع��ة االأجر بق�سد ار�س��اع مولودها اجلديد ال يزيد يف جمموعها على ال�س��اعة يف اليوم الواحد"

ثانيًا: نظام اخلدمة املدنية رقم ل�سنة ثانيًا: نظام اخلدمة املدنية رقم ل�سنة 20202020
اأ- امل��ادة 106/اأ "ت�س��تحق املوظف��ة احلام��ل اإج��ازة اأموم��ة مدته��ا ت�س��عون يوم��ًا مت�سل��ة قب��ل الو�س��ع وبع��ده برات��ب كام��ل م��ع الع��الوات الت��ي 

ت�س��تحقها وذل��ك بن��اًء عل��ى تقري��ر طب��ي م��ن طبي��ب اأو قابلة قانوني��ة، وال توؤثر اإجازة االأمومة على ا�س��تحقاق املوظفة لالإجازة ال�س��نوية".
ب- امل��ادة 106/ج "ت�س��تحق املوظف��ة بع��د انته��اء اج��ازة االأموم��ة املن�سو���ص عليه��ا يف الفق��رة )اأ( م��ن ه��ذه امل��ادة ومل��دة ت�س��عة اأ�س��هر �س��اعة 

ر�ساع��ة يف الي��وم الواح��د بق�س��د ار�س��اع مولوده��ا اجلدي��د وال توؤثر على اجازتها ال�س��نوية وراتبه��ا وعالواتها."
ثالثًا: نظام عمال الزراعة رقم ثالثًا: نظام عمال الزراعة رقم 1919 ل�سنة  ل�سنة 20212021

اأ- امل��ادة 7/ج "ت�س��تحق امل��راأة العامل��ة يف الزراع��ة اإج��ازة اأموم��ة باأج��ر كامل قبل الو�سع وبعده جمموع مدتها ع�س��رة اأ�س��ابيع، على اأن ال تقل 
املدة التي تقع من هذه االجازة بعد الو�سع عن �ستة اأ�سابيع، ويحظر ت�سغيلها قبل انق�ساء تلك املدة".

ب- امل��ادة 16 الت��ي ج��اء فيه��ا "يف غ��ري احل��االت املن�سو���ص عليه��ا يف ه��ذا النظ��ام تطب��ق اأح��كام القان��ون )اأي قان��ون العم��ل(" والت��ي تعط��ي 
احل��ق للم��راأة العامل��ة يف الزراع��ة اال�س��تفادة م��ن اأي��ة ن�سو���ص يف قان��ون العم��ل مل ت��رد يف النظ��ام. 

59. UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 19: Article 23 (The Family) Protection of the Fam-

ily, the Right to Marriage and Equality of the Spouses, paragraph 1.
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22--33--33 املادة  املادة 2323//22 حتمي الدولة العمل وت�سع له ت�سريعًا يقوم على املبادئ االآتية: ... د. تعين ال�سروط اخلا�سة بعمل الن�ساء واالأحداث حتمي الدولة العمل وت�سع له ت�سريعًا يقوم على املبادئ االآتية: ... د. تعين ال�سروط اخلا�سة بعمل الن�ساء واالأحداث
تعت��ر ه��ذه امل��ادة م��ن امل��واد الت��ي وردت يف د�س��تور 1952، ومل يط��راأ عليه��ا اأي تعدي��الت، وتوج��ب ه��ذه امل��ادة و�س��ع �س��روط خا�س��ة لعم��ل 
الن�س��اء واالح��داث عندم��ا يت��م �س��ن ت�س��ريعات متعلق��ة بالعمل. وميكن اال�ستئنا���ص باالتفاقيات الدولية املعتمدة من قب��ل اململكة عند �سياغة 
هذه الت�سريعات، مثل االتفاقية املتعلقة باأ�سواأ اأ�سكال عمل االأطفال ل�سنة 1999، و اتفاقية احلد االأدنى لعمر العمل ل�سنة 1973، و اتفاقية 
حماي��ة االأموم��ة ل�س��نة 1952، و اتفاقي��ة العم��ال ذوي امل�س��وؤوليات العائلي��ة ل�س��نة 1981، و االتفاقي��ة املتعلقة بالتمييز )العمالة واملهن( ل�س��نة 
1958، وغريه��ا م��ن االتفاقي��ات. ويق��دم نظ��ام اخلدم��ة املدني��ة رق��م 9 ل�س��نة 2020 مث��اال عل��ى هذه احلماي��ة يف املادة 184/اأ الت��ي جاء فيها 

"يراع��ى ع��دم تكلي��ف املوظف��ة احلام��ل القيام باالأعمال اجل�س��دية ال�سارة ب�سحته��ا اأو حملها".

2 -2 االلتزامات الدولية

م�س��ادر االلتزام��ات الدولي��ة متع��ددة؛ اإذ ق��د تك��ون اتفاقي��ة م��ن خ��الل م��ا يت��م امل�سادق��ة علي��ه ح�س��ب االأ�س��ول الد�س��تورية، اأو عرفي��ة، اأو 
ق��رارات �س��ادرة ع��ن منظم��ات دولي��ة حتم��ل �سف��ة االإلزام كما هو احلال بالن�س��بة لقرارات جمل���ص االأمن ال�سادرة مبوجب الف�سل ال�س��ابع، 
اأو التزام��ات طوعي��ة ترت�س��ي به��ا الدول��ة. وهن��اك بع���ص القرارات ال�س��ادرة عن املنظمات واللجان الدولية ال حتمل �سف��ة االإلزام اإال ان لها 
احرتامه��ا وتقديره��ا م��ن ال��دول، باعتباره��ا �س��ادرة ع��ن منظمة متخ�س�سة، وللدول املخاطبة بها مطلق احلري��ة باتباعها اأو عدم اتباعها، 

دون ان يرت��ب ذل��ك امل�س��وؤولية الدولي��ة. وفيم��ا يلي اأبرز التطبيق��ات املتعلقة باملراأة:
22--22--11 قرارات جمل�ص االأمن  قرارات جمل�ص االأمن 

ق��رارات جمل���ص االأم��ن ملزم��ة، وبح�س��ب امل��ادة 25 م��ن امليث��اق " يتعه��د اأع�س��اء "االأمم املتح��دة" بقب��ول ق��رارات جمل���ص االأم��ن وتنفيذه��ا". 
وفيم��ا يتعل��ق بق��رارات جمل���ص االأم��ن ذات االأث��ر الوطن��ي املبا�س��ر، فقد مت ن�س��رها يف اجلريدة الر�س��مية واإج��راء التعديالت الت�س��ريعية التي 
يتطلبه��ا الق��رار60  م��ع �س��دور تعليم��ات لتنفيذه��ا م��ع بي��ان اجله��ة املخول��ة بتطبيقه��ا61 . ويالح��ظ اأن جمل���ص االأم��ن ب��داأ يعط��ي و�س��ف تهديد 
ال�س��لم الدويل ملخاطر غري تقليدية، مثل اعتبار انت�س��ار مر�ص االإيدز من االأ�س��باب الرئي�س��ية التي تهدد ال�س��لم واال�س��تقرار الدويل، وكذلك 
االأمر بالن�سبة لالإرهاب، حيث طلب القرار 1373 ل�سنة 2001 من جميع الدول تعديل قوانينها الوطنية، واعتبار االأعمال االإرهابية جرائم 

جنائي��ة خط��رية يف القوانن واللوائح املحلية. 
ويحتل قرار جمل���ص االأمن 1325 ل�س��نة 2000 حول املراأة وال�س��الم واالأمن اأهمية خا�سة فيما يتعلق بالت�س��ريعات اخلا�سة مبكافحة العنف 
اجلن�سي اأثناء النزاعات امل�سلحة، ومن تطبيقات هذا القرار على ال�سعيد الوطني ما جاء يف املادة 43 من قانون العقوبات الع�سكري رقم 
58 ل�سنة 2006، التي اعترت االغت�ساب اأو اال�ستبعاد اجلن�سي اأو االإكراه على البغاء، اأو احلمل الق�سري، اأو التعقيم الق�سري، اأو اأي �سكل 
اآخر من اأ�سكال العنف اجلن�سي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة من اجلرائم �سد االإن�سانية، وكذلك االأمر بالن�سبة لال�سطهاد املتعلق 

بنوع اجلن�ص. 
22--22--22 االتفاقيات الدولية   االتفاقيات الدولية  

�سادق االأردن على العديد من االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق االإن�س��ان منها ما هو معني مبا�س��رة باملراأة، ومنها ما هو معني باأ�س��خا�ص 
معين��ن، مث��ل االأطف��ال وذوي االإعاق��ة، اال انه��ا احت��وت عل��ى ن�سو�ص خا�سة باملراأة62 ، وفيما يل��ي عر�ص الأهم هذه االتفاقيات:

اأواًل: العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية اأواًل: العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 6363
 قام��ت االأردن باالن�سم��ام للعه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق املدني��ة وال�سيا�س��ية دون اإب��داء اأي حتفظ��ات64 ، وبح�س��ب امل��ادة )3( م��ن العهد " 
تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد بكفالة ت�س��اوي الرجال والن�س��اء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية وال�سيا�س��ية املن�سو�ص عليها يف 
هذا العهد"، اإ�سافة اإىل حق كل �سخ�ص باأن يعرتف له بال�سخ�سية القانونية يف كل مكان، بح�سب ن�ص املادة )16( من العهد، كما ر�سخت 

60. انظر على �سبيل املثال تعليمات تنفيذ االلتزامات الواردة يف قرار جمل�ص االمن رقم 1373 )2001( والقرارات االأخرى ذات العالقة
61. انظر على �سبيل املثال تعليمات لتنفيذ االلتزامات الواردة يف قرارات جمل�ص االأمن رقم 1267 )1999( ورقم 1989 )2011( ورقم 2253 )2015( والقرارات االأخرى 

ذات العالقة
62. انظر على �س��بيل  املثال املادة 6 من اتفاقية حقوق االأ�س��خا�ص ذوي االإعاقة التي توؤكد على حقوق الن�س��اء ذوات االإعاقة من خالل اإلزام الدول االأطراف باتخاذ التدابري 
الالزمة ل�سمان متت��عهن متتعا كامال وعلى قدم امل�ساواة بجميع حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية، واتخاذ جميع التدابري املالئمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكن 

للم��راأة، بغر���ص �سم��ان ممار�س��تها حقوق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية والتمتع بها"
63. اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون/دي�سمر1966

64. مت ن�سر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية بتاريخ 2006/6/15 يف العدد رقم 4764 من اجلريدة الر�سمية.



المرأة في الصياغة التشريعية20

املادة )26( مبداأ امل�ساواة اأمام القانون بقولها "النا�ص جميعا �سواء اأمام القانون ويتمتعون دون اأي متييز بحق مت�ساو يف التمتع بحمايته". 
ويف هذا ال�سدد يوؤكد العهد على انه يجب اأن يحظر القانون الوطني اأي متييز، واأن يكفل جلميع االأ�س��خا�ص على ال�س��واء حماية فعالة من 
التميي��ز الأي �س��بب: كالع��رق، اأو الل��ون، اأو اجلن���ص اأو اللغ��ة اأو الدي��ن اأو ال��راأي �سيا�س��يا اأو غ��ري �سيا�س��ي، اأو االأ�س��ل القوم��ي اأو االجتماع��ي، اأو 

الرثوة اأو الن�س��ب، اأو غري ذلك من االأ�س��باب. 
وبح�س��ب التعليقات العامة للجنة حقوق االإن�س��ان، اللجنة املن�َس��اأة لالإ�س��راف على تنفيذ اأحكام العهد، فاإن مبداأ امل�س��اواة يتطلب من الدول 
االأط��راف اأن تتخ��ذ اإج��راءات اإيجابي��ة للتقلي��ل م��ن الظ��روف الت��ي تت�س��بب اأو ت�س��اعد يف اإدام��ة التميي��ز الذي يحظ��ره العه��د، اأو للق�ساء على 
تل��ك الظ��روف، وينبغ��ي للدول��ة اأن تتخ��ذ اإج��راءات حم��ددة لت�سحي��ح ه��ذه الظ��روف. ويج��وز اأن تنط��وي ه��ذه االإج��راءات عل��ى من��ح ن��وع م��ن 

املعامل��ة التف�سيلي��ة يف م�س��ائل معين��ة، ويعتر هذا م�س��روعا مبقت�سى العهد65 .
ثانيًا: العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية ثانيًا: العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية 6666

قام��ت االأردن باالن�سم��ام للعه��د ال��دويل اخلا���ص باحلق��وق االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، دون اإب��داء اأي حتفظ��ات67. واألزم��ت امل��ادة 
)3( ال��دول االأط��راف "ب�سم��ان م�س��اواة الذك��ور واالإن��اث يف حق التمت��ع بجميع احلقوق االقت�سادية واالجتماعي��ة والثقافية املن�سو�ص عليها 
يف ه��ذا العه��د". واأ�س��ارت جلن��ة احلق��وق االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة والثقافي��ة، اللجن��ة املن�َس��اأة لالإ�س��راف عل��ى تنفي��ذ اح��كام العه��د من قبل 
ال��دول، يف تعليقاته��ا العام��ة، اأن��ه للق�س��اء عل��ى التميي��ز املو�سوع��ي، ق��د ُتل��َزم ال��دول االأط��راف، بل اإن عليه��ا التزامًا يف بع�ص احلاالت، ب���اأن 
تعتمد تدابري خا�سة لتخفيف اأو كبح الظروف التي تدمي التمييز. وتكون تلك التدابري م�س��روعة ما دام���ت متث���ل و�س��ائل معقولة مو�سوعية 

ومتنا�س��بة للت�س��دي للتميي��ز بحك��م الواق��ع، ويت��م التخلي عنها عندما تتحقق م�س��اواة مو�سوعي��ة قابلة للدوام68.
ثالثًا: اتفاقية مكافحة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة ثالثًا: اتفاقية مكافحة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة 6969  

قام��ت االأردن باالن�سم��ام70 التفاقي��ة مكافح��ة كاف��ة اأ�س��كال التميي��ز �س��د امل��راأة م��ع بع���ص التحفظ��ات71 . وتو�س��ف ه��ذه االتفاقي��ة عل��ى انه��ا 
وثيق��ة احلق��وق الدولي��ة للن�س��اء، وتوؤك��د ه��ذه االتفاقي��ة على حقوق امل��راأة ال�سيا�س��ية، و االقت�سادي��ة واالجتماعية. 

عّرف��ت االتفاقي��ة التميي��ز �س��د امل��راأة يف امل��ادة )1( عل��ى ان��ه "اأي تفرق��ة اأو ا�س��تبعاد اأو تقيي��د يت��م عل��ى اأ�سا���ص اجلن���ص، ويك��ون م��ن اآث��اره اأو 
اأغرا�سه توهن اأو اإحباط االعرتاف للمراأة بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية 
واملدني��ة اأو يف اأي مي��دان اآخ��ر، اأو توه��ن اأو اإحب��اط متتعه��ا به��ذه احلق��وق اأو ممار�س��تها له��ا، ب�س��رف النظ��ر ع��ن حالته��ا الزوجي��ة، وعل��ى 
اأ�سا���ص امل�س��اواة بينه��ا وب��ن الرج��ل". كم��ا تل��زم امل��ادة )2( يف فقرتيه��ا )اأ وب( ال��دول االأط��راف "اإدم��اج مب��داأ امل�س��اواة ب��ن الرج��ل وامل��راأة 
يف د�س��اتريها الوطنية اأو ت�س��ريعاتها املنا�س��بة االأخرى، واتخاذ املنا�س��ب من التدابري، ت�س��ريعية وغري ت�س��ريعية، مبا يف ذلك ما ينا�س��ب من 

ج��زاءات، حلظ��ر كل متييز �سد املراأة".
وت�س��مح االتفاقية، كما اأ�س��رنا �س��ابقا، باتخاذ تدابري خا�سة موؤقتة، ت�س��تهدف التعجيل بامل�س��اواة الفعلية بن الرجل واملراأة، ولكن �س��ريطة 
وقف العمل بهذه التدابري متى حتققت اأهداف التكافوؤ يف الفر�ص واملعاملة. وقد اأ�سارت جلنة الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 
اللجنة التي ت�سرف على تنفيذ اأحكام االتفاقية من قبل الدول االأطراف، اإىل احلاجة التخاذ التدابري اخلا�سة املوؤقتة مثل العمل االإيجابي، 

اأو املعاملة التف�سيلية، اأو نظام احل�س�ص، من اأجل اإدماج املراأة يف جماالت التعليم، واالقت�ساد، وال�سيا�سة والعمل72 . 

65. See for example UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 18: Non-discrimination
66. اعتمد وعر�ص للتوقيع والت�سديق واالن�سمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2200 األف )د-21( املوؤرخ يف 16 كانون االأول/دي�سمر 1966

67. مت ن�سر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية بتاريخ 2006/6/15 يف العدد رقم 4764 من اجلريدة الر�سمية.
68. See for example UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment No. 20: Non-dis-

crimination in economic, social, and cultural rights (art. 2, para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights).

69. اعتم��دت ه��ذه االتفاقي��ة ع��ام 1979 وب��داأ تنفيذه��ا يف �س��بتمر 1981، وق��د �س��ادق عليها )180( دولة، اأي 90% من اأع�ساء هيئ��ة االأمم املتحدة، وتتاألف هذه االتفاقية من 
ديباجة و�ستة اأجزاء ت�سم 30 مادة.

70. مت ن�سر اتفاقية مكافحة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة بتاريخ 1-8-2007 يف العدد رقم 4839 من اجلريدة الر�سمية.  
71. الفق��رة 2 م��ن امل��ادة 9 و الت��ي تن���ص عل��ى "متن��ح ال��دول االأط��راف امل��راأة حق��ا م�س��اويا حل��ق الرج��ل فيم��ا يتعل��ق بجن�س��ية اأطفالهم��ا"،  الفق��رة الفرعي��ة 1/ج م��ن امل��ادة 16 
الت��ي تن���ص "نف���ص احلق��وق وامل�س��وؤوليات اأثن��اء ال��زواج وعن��د ف�س��خه"، الفق��رة الفرعي��ة 1/د من املادة 16 التي تن�ص " نف���ص احلقوق وامل�س��وؤوليات فيما يتعل��ق بالوالية والقوامة 
والو�ساي��ة عل��ى االأطف��ال وتبنيه��م، اأو م��ا �س��ابه ذل��ك م��ن االأع��راف، ح��ن توج��د ه��ذه املفاهيم يف الت�س��ريع الوطني، وفى جمي��ع االأحوال يك��ون مل�سلحة االأطف��ال االعتبار االأول" 

والفق��رة الفرعي��ة ا/ز م��ن امل��ادة 16 الت��ي تن���ص " نف���ص احلق��وق ال�س��خ�سية لل��زوج والزوج��ة، مب��ا يف ذل��ك احل��ق يف اختي��ار ا�س��م االأ�س��رة واملهن��ة ون��وع العم��ل"
72. See for example UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommenda-

tion No. 25, on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 
on temporary special measures.
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رابعًا: اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن جن�سية املراأة املتزوجة رابعًا: اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن جن�سية املراأة املتزوجة 7373
عر�س��ت ه��ذه االتفاقي��ة للتوقي��ع والت�سدي��ق واالن�سم��ام بق��رار اجلمعي��ة العام��ة ل��الأمم املتح��دة 1040 )د-11(، امل��وؤرخ يف 29 كان��ون الثاين 
1957، ودخل��ت حي��ز النف��اذ يف 11 اآب 1985. وق��د قام��ت االأردن باالن�سم��ام اإىل ه��ذه االتفاقي��ة ومت ن�س��رها يف اجلري��دة الر�س��مية يف الع��ام 
1992 74. وبح�س��ب ه��ذه االتفاقي��ة تواف��ق ال��دول االأط��راف عل��ى اأن��ه ال يج��وز النعق��اد ال��زواج اأو انحالل��ه بن اأح��د مواطنيها وب��ن اأجنبي، وال 
لتغيري الزوج جلن�سيته اأثناء احلياة الزوجية، اأن يكون ب�سورة اآلية ذا اأثر على جن�سية الزوجة75 . كما تتعهد على اأنه ال يجوز الكت�ساب اأحد 

مواطنيها باختياره جن�س��ية دولة اأخرى، وال لتخلي اأحد مواطنيها عن جن�س��يته، اأن مينع زوجة هذا املواطن من االحتفاظ بجن�س��يتها76 . 
خام�سًا: اتفاقيات منظمة العمل الدوليةخام�سًا: اتفاقيات منظمة العمل الدولية

تاأ�س�س��ت منظم��ة العم��ل يف الع��ام 1919 م��ع اإن�س��اء ع�سب��ة االأمم، وا�س��تمر وجوده��ا بع��د انته��اء الع�سب��ة واإن�س��اء منظم��ة االأمم املتح��دة، 
لت�سب��ح م��ن اأق��دم املنظم��ات الدولي��ة.  وتتمث��ل مهمته��ا يف تعزي��ز العدال��ة االجتماعي��ة واالأقت�سادي��ة وو�س��ع معايري العم��ل الدولية من خالل 
اإع��داد االتفاقي��ات الدولي��ة، وعر�سه��ا عل��ى ال��دول االأع�س��اء للت�سدي��ق عليه��ا. وم��ن �سم��ن االتفاقي��ات الت��ي اعتمدته��ا االأردن، ث��الث منه��ن 
له��ن عالق��ة مبا�س��رة بامل�س��اواة والن�س��اء، وه��ن؛ االتفاقي��ة رق��م 100 لع��ام 1951 ب�س��اأن ت�س��اوي اأج��ور العم��ال والعام��الت عند ت�س��اوي العمل، 
االتفاقي��ة رق��م 111 لع��ام 1958 ب�س��اأن التميي��ز فيم��ا يخ���ص اال�س��تخدام يف امله��ن، اتفاقي��ة حماي��ة االأموم��ة رق��م 103 ل�س��نة 1952 77. وت�س��ع 
هذه االتفاقيات التزامات وا�سحة وحمددة فيما يتعلق بعمل الن�ساء وفيما يتعلق بامل�ساواة وعدم التمييز، اإ�سافة اإىل اتفاقيات اأخرى تلزم 
الدول باتخاذ تدابري خا�سة حلماية الن�ساء واالأطفال من اال�ستغالل يف العمل، مثل االتفاقية املتعلقة باأ�سواأ اأ�سكال عمل االأطفال، واتفاقية 

الق�ساء على ال�س��خرة.
وتلع��ب ه��ذه االتفاقي��ات دورا مهم��ا يف �سياغ��ة الت�س��ريعات املتعلق��ة بالعم��ل، كما ان عك���ص هذه االلتزامات على الت�س��ريعات الوطنية ي�س��اهم 

يف رف��ع مرك��ز االأردن باملوؤ�س��رات الدولي��ة املعني��ة بالعم��ل وامل��راأة والن��وع االجتماعي.  
�ساد�سًا: امليثاق العربي حلقوق االإن�سان �ساد�سًا: امليثاق العربي حلقوق االإن�سان 7878..

اعتم��دت احلكوم��ة االأردني��ة امليث��اق العرب��ي حلقوق االإن�س��ان الذي دخل حيز النفاذ يف الع��ام 2008 دون اأي حتفظات 79. وكغريه من املواثيق 
املعني��ة بحق��وق االإن�س��ان، فق��د ن���ص عل��ى مب��داأ امل�س��اواة ب��ن الرج��ل وامل��راأة يف امل��ادة )3/3( الت��ي ج��اء فيه��ا "الرج��ل وامل��راأة مت�س��اويان يف 
الكرامة االإن�س��انية واحلقوق والواجبات يف ظل التمييز االإيجابي الذي اأقرته ال�س��ريعة االإ�س��المية وال�س��رائع ال�س��ماوية االأخرى والت�س��ريعات 
واملواثي��ق الناف��ذة ل�سال��ح امل��راأة. وتتعه��د تبع��ا لذل��ك كل دول��ة ط��رف باتخ��اذ كل التداب��ري الالزم��ة لتاأم��ن تكاف��وؤ الفر���ص وامل�س��اواة الفعلي��ة 
ب��ن الن�س��اء والرج��ال يف التمت��ع بجمي��ع احلق��وق ال��واردة يف هذا امليثاق". وبذلك يكون امليثاق انتهج موق��ف االتفاقيات الدولية باإلزام الدول 

االأط��راف باتخ��اذ التداب��ري املالئم��ة ل�سم��ان تكافوؤ الفر�ص وامل�س��اواة الفعلية بن الن�س��اء والرجال.
  22--22--33 خمرجات اال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل خمرجات اال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل

يعت��ر اال�س��تعرا�ص ال��دوري ال�س��امل م��ن اأه��م االآلي��ات حلماي��ة وتعزي��ز حق��وق االإن�س��ان الت��ي ي�س��رف عليه��ا جمل���ص حق��وق االإن�س��ان 80، ال��ذي 
مت اإن�س��اوؤه يف الع��ام 2006 وفق��ا لق��رار اجلمعي��ة العام��ة رق��م 251/60 لع��ام 2006، ليك��ون اخلل��ف للجن��ة حق��وق االإن�س��ان التابع��ة للمجل���ص 

االقت�س��ادي واالجتماع��ي يف االأمم املتح��دة81. 

73. �سدرت عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 1957، ودخلت حيز التنفيذ يف 1958
74. ن�سرت يف العدد 3829 من اجلريدة الر�سمية، بتاريخ 1992/7/1.

75. املادة 1 من اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن جن�سية املراأة املتزوجة.

76. املادة 2 من اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن جن�سية املراأة املتزوجة.
77. يعر�ص موقع وزارة العمل االأردنية هذه االتفاقيات، انظر

[http://www.mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D
8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9] last visited 21 August 2021. 

78. اعتمد من قبل القمة العربية ال�ساد�سة ع�سرة التي ا�ست�سافتها تون�ص 23 مايو/اأيار 2004
79. ن�سر امليثاق العربي حلقوق االإن�سان يف العدد 4575 من اجلريدة الر�سمية بتاريخ 2004-9-16.

80. بح�س��ب الفقرة 7 من قرار اجلمعية العامة رقم 251/60 اخلا�ص باإن�س��اء جمل���ص حقوق االإن�س��ان، يتكون املجل���ص "من �س���بع واأربع���ن دول���ة م���ن الدول االأع�ساء يف االأمم 
املتحدة تنتخبها اأغلبية اأع�ساء اجلمعية العامة باالقرتاع ال�س��ري املبا�س���ر وب����سكل ف���ردي وت�س��تند ع����سويته اإىل التوزي���ع اجلغ���رايف الع���ادل وت���وزع مقاع���ده ب���ن املجموعات 
االإقليمي�ة عل�ى النحو التايل: ثالثة ع�سر ملجموعة الدول االأفريقية؛ وثالثة ع�سر ملجموعة الدول االآ�سيوية؛ و�س�تة ملجموعة دول اأوروبا ال�سرقية؛ وثماني�ة ملجموعة دول اأمريك�ا 
الالتيني���ة ومنطق���ة البح���ر الك���اريبي؛ و�س���بعة ملجوع���ة دول اأوروب���ا الغربي���ة ودول اأخ���رى؛ ومتت�د فت�رة والي���ة اأع��ساء املجل�ص لث���الث �سنوات وال جتوز اإعادة انتخابهم مبا�سرة 

بعد �س��غل واليتن متتاليتن"
81. General Assembly Resolution 60/251- Human Rights Council, (A/RES/60/251), 3 April 2006.
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تب��داأ االآلي��ة بقي��ام الدول��ة اخلا�سع��ة لال�س��تعرا�ص بتق��دمي التقري��ر الوطن��ي، يعق��ب ذل��ك ح��وار تفاعل��ي مع ال��دول االأخرى ي�س��مل العديد من 
االأ�س��ئلة والتعليق��ات والتو�سي��ات. يعط��ى للدول��ة املعني��ة 70 دقيق��ة لتق��دمي التقرير الوطني واالإجابة على تعليقات واأ�س��ئلة الدول املختلفة، يف 
حن متلك الدول االأخرى 140 دقيقة مق�سمة على عدد الدول التي طلبت امل�ساركة82 . خالل احلوار التفاعلي تقوم الدول امل�ساركة بتوجيه 
جمموع��ة م��ن التو�سي��ات اإىل ممث��ل الدول��ة اخلا�سع��ة لال�س��تعرا�ص ال��ذي ب��دوره يق��وم بقبوله��ا، اأو االإحاط��ة به��ا، الأن��ه بح�س��ب ق��رار جمل���ص 
حق��وق االإن�س��ان 1/5 ال ي�س��تطيع الرف���ص، اإال اأن��ه يف الواق��ع العمل��ي ف��اإن االإحاط��ة تعني الرف�ص83 . يف بع�ص االأحي��ان تطلب الدولة اخلا�سعة 
لال�ستعرا�ص بع�ص الوقت لدرا�سة التو�سية واإبداء الراأي فيها. الردود على كل تو�سية يجب اأن تكون وا�سحة يف �سكل كتابي يف وثيقة معينة 

ت�س��مى "االإ�ساف��ة". وينبغ��ي تق��دمي ه��ذه االإ�ساف��ة اإىل جمل���ص حق��وق االإن�س��ان قب��ل اعتماد التقرير يف جمل���ص حقوق االإن�س��ان84 .
بعد �سدور التقرير تاأتي اهم مرحلة من مراحل اال�ستعرا�ص وهي تنفيذ التو�سيات املقبولة من قبل الدولة؛ اإذ �سيتم م�ساءلتها حول تنفيذ 
ه��ذه التو�سي��ات يف دورة اال�س��تعرا�ص ال��دوري التالي��ة، اأي بع��د خم���ص �س��نوات تقريب��ا. ويطل��ق عل��ى الف��رتة الواقع��ة ب��ن دورت��ي اال�س��تعرا�ص 
عملي��ة "املتابع��ة"، وحتت��ل اأهمي��ة ك��رى، الأنه��ا يفرت���ص اأن ت��وؤدي اإىل حتقيق الهدف االأ�سا�س��ي الذي ي�س��عى اال�س��تعرا�ص الدوري ال�س��امل اإىل 
حتقيق��ه وه��و "حت�س��ن حال��ة حق��وق االإن�س��ان عل��ى اأر���ص الواق��ع"85 ، وه��ذا م��ا اأك��د علي��ه ق��رار جمل���ص حق��وق االن�س��ان رق��م 1/5؛ اإذ ن�س��ت 

الفقرة 33 على اأن تنفذ نتائج اال�س��تعرا�ص الدوري ال�س��امل من جانب الدولة املعنية86 .
وتعت��ر التو�سي��ات امل�س��تندة اإىل اتفاقي��ات دولي��ة، ملزم��ة الأنه��ا منبثق��ة ع��ن معاه��دة دولي��ة؛ ف��كل معاه��دة ناف��ذة ملزم��ة الأطرافه��ا، وعليه��م 
تنفيذها بح�سن نية، بح�سب ن�ص املادة 26 من اتفاقية فينا ل�سنة 1969. اإال اأن الو�سف ال�سابق، ال ينطبق على التو�سيات االأخرى التي قد 

تطل��ب م��ن الدول��ة االن�سم��ام اإىل اتفاقي��ة معين��ة، اأو اعتم��اد ممار�س��ة اأو �سيا�س��ية يف جم��ال م��ن جم��االت حقوق االإن�س��ان.
ويف حال��ة التو�سي��ات املقبول��ة الت��ي ال ت�س��تند اإىل الت��زام دويل يت�سم��ن قي��ام الدول��ة بالت��زام مع��ن، مث��ل مراجع��ة ت�س��ريع اأو االن�سم��ام اإىل 
اتفاقية دولية، فهي ملزمة على اأ�سا�ص االإرادة املنفردة، وهي ما و�سفها البع�ص باالأعمال القانونية االنفرادية التي تعر عن اأرداه �سخ�ص 
م��ن اأ�س��خا�ص القان��وين ال��دويل87 . ووفق��ا لدرا�س��ة مت اإعداده��ا م��ن قب��ل جلن��ة القان��ون ال��دويل يف االأمم املتح��دة، ف��اإن االإرادة املنف��ردة م��ن 
املمكن اعتبارها م�سدرا لاللتزام يف القانوين الدويل يف ظروف ومالب�سات معينة88 ، وقد �سبق اأن اأ�سارت حمكمة العدل الدولية يف ق�سية 
التج��ارب النووي��ة ب��ن فرن�س��ا واأ�س��رتاليا اإىل الزامي��ة الت�سريح��ات الفردية، واذا ما اأخذنا طبيعية م�س��اركة الدولة يف اال�س��تعرا�ص الدوري 
القائمة على امل�ساركة والتعاون وحق الدولة يف قبول اأو عدم االلتزام بالتو�سيات ال�سادرة عنه، فاإنه ميكن القول بوجود التزام على عاتق 
الدولة املعنية عند قبول تو�سية معينة89 ، فمن القواعد امل�ستقرة يف القانون الدويل اأن الدولة ميكن اأن تلزم نف�سها باإرادتها املنفردة عندما 

تتج��ه نيتها لذلك90 . 
ميكن احل�سول على كافة الوثائق اخلا�سة باال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل اخلا�ص باالأردن، والتو�سيات املقبولة من قبل احلكومة االأردنية، 

من خالل �سفحة االأردن على موقع املفو�ص ال�سامي حلقوق االن�سان
.[https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/JOindex.aspx[ 

وجت��در االإ�س��ارة اإىل ان��ه مت تعزي��ز اآلي��ة اال�س��تعرا�ص ال��دوري ال�س��امل وطني��ا، من خالل تعاميم �سادرة عن دولة رئي���ص ال��وزراء، يطلب فيها 
من الوزارات واملوؤ�س�سات والدوائر احلكومية تزويد املن�سق احلكومي حلقوق االن�سان بتقارير دوريه حول ما مت تنفيذه من التو�سيات التي 
قبلتها اململكة يف اال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل91 ، اإ�سافة اإىل تعاميم متعلقة باإنفاذ التو�سيات التي قبلتها اململكة للوفاء بالتزامات اململكة 

الدولي��ة �سم��ن اال�س��تعرا�ص ال��دوري ال�س��امل )UPR(، واإيالء ه��ذه التو�سيات االأهمية التي ت�س��تحقها92 .

82.  A/HRC/DEC/17/119, Op. Cit., paragraph 22.
83. A/HRC/RES/5/1, Op. Cit., paragraph 32.
84. [https://www.upr-info.org/ar/upr-process/what-is-it], last visit 18 August 2021. 
85. Human Rights Project at the Urban Justice Center (2016), A PRACTICAL GUIDE TO THE UNITED NATIONS’ UNI-
VERSAL PERIODIC REVIEW (UPR), New York, p 16.
86. A/HRC/RES/16/21, Op. Cit., paragraph 18

87. حامد �سلطان )1965(، القانون الدويل العام يف وقت ال�سلم"، دار النه�سة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، �ص 207.
88. International Law Commission, UNILATERAL ACTS OF STATES, DOCUMENT A/CN.4/486 First report on unilateral 
acts of States, by Mr. Víctor Rodríguez Cedeño, Special Rapporteur, 5 March 1998, paragraphs 163 – 165.
89. Svensson, Nathalie Lihuvud (2014), The Universal Periodic Review: A study on the effectiveness of the United Nations 
Human Rights Council’s monitoring mechanism, Stockholm University, Faculty of Law, p 14

90. حممد علوان )2007(، القانون الدويل العام: املقدمة وامل�سادر، دار وائل للن�سر، الطبعة الثالثة، �ص 465.
91. التعميم رقم 880/18/11/1 ال�سادر بتاريخ 8 كانون الثاين 2017
92. التعميم رقم 18/11/1/ 13098 ال�سادر بتاريخ 15 ني�سان 2014
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خا���ص االأردن جترب��ة اال�س��تعرا�ص ال��دوري ث��الث م��رات حت��ى تاري��خ اإع��داد ه��ذا الدلي��ل؛ االأوىل يف �س��باط 2009، الثاني��ة يف ت�س��رين اأول 
2013، والثالث��ة يف ت�س��رين الث��اين 2018. ومب��ا ان احلكوم��ة متل��ك من الوق��ت حتى 2023 لتنفيذ تو�سيات الدورة الثالثة، ميكن اإعطاء مثال 

عل��ى تو�سي��ة ذات عالق��ة بامل��راأة م��ن الدورة الثاني��ة التي تتطلب تعديالت ت�س��ريعية، وهي:
118118--99 تعزي��ز الت�س��ريعات الت��ي حتم��ي الن�س��اء والفتي���ات م���ن ال���زواج الق�س��ري اأو املبك��ر وتعزي��ز قانون��ه اجلنائ��ي فيما يخ���ص االغت�ساب،  تعزي��ز الت�س��ريعات الت��ي حتم��ي الن�س��اء والفتي���ات م���ن ال���زواج الق�س��ري اأو املبك��ر وتعزي��ز قانون��ه اجلنائ��ي فيما يخ���ص االغت�ساب، 
ال �س��يما باإلغ���اء امل��ادة ال �س��يما باإلغ���اء امل��ادة 308308 وتعدي��ل قان��ون العقوب��ات الإلغ��اء اإعف��اء املتهمن بجرائم ال����سرف م���ن املقا�س��اة، وتعزيز اإنفاذ هذه الت�س��ريعات،  وتعدي��ل قان��ون العقوب��ات الإلغ��اء اإعف��اء املتهمن بجرائم ال����سرف م���ن املقا�س��اة، وتعزيز اإنفاذ هذه الت�س��ريعات، 

ال �س��يما يف خميمات الالجئن )كندا(؛ ال �س��يما يف خميمات الالجئن )كندا(؛ 9393
تق��ع ه��ذه التو�سي��ة م��ن �سم��ن الفئ��ة اخلام�س��ة التي تطل��ب من الدولة اجراء حمدد، وهو ما مت بالفعل مبوج��ب قانون معدل لقانون العقوبات 
ل�س��نة 2017. ووج��ود ا�س��م دول��ة كن��دا ب��ن قو�س��ن، تعن��ي ان ه��ذه التو�سي��ة قدم��ت م��ن قب��ل ممث��ل كن��دا، ومت التع��رف عل��ى انه��ا مقبول��ة م��ن 
احلكوم��ة االأردني��ة الأنه��ا تق��ع حت��ت الفق��رة 118 الت��ي ن�س��ت عل��ى "نظ��ر االأردن يف التو�سي��ات املقدم��ة اأثن��اء جل�س��ة التح��اور واملدرج��ة اأدن��اه 

واأع��رب ع��ن تاأييده لها"
22--22--44 املالحظات اخلتامية للجان االتفاقية  املالحظات اخلتامية للجان االتفاقية 

تخت�ص اللجان االتفاقية التي اأن�س��اأتها االتفاقيات املتعلقة بحقوق االإن�س��ان بتلقي وفح�ص التقارير التي تقدمها حكومات الدول االأطراف؛ 
اإذ األزمت هذه االتفاقيات الدول االأطراف بتقدمي التقارير الدورية حول االإجراءات الت�سريعية واالإدارية املتعلقة ب�سلوكها املرتبط بحقوق 
االإن�س��ان، وغ��ري ذل��ك م��ن االإج��راءات الت��ي اتخذته��ا بق�س��د كفال��ة تنفي��ذ وتطبي��ق احلق��وق ال��واردة يف هذه االتفاقي��ات 94، وم��ن االأمثلة على 
هذه اللجان: جلنة مناه�سة التمييز العن�سري التي اأن�ساأتها اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز العن�سري، جلنة حقوق الطفل التي 

اأن�س��اأتها اتفاقي��ة حق��وق الطف��ل، جلن��ة حق��وق االإن�س��ان التي اأن�س��اأها العه��د الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�س��ية، وغريه��ا من اللجان.
وتق��وم اجله��ات احلكومي��ة يف الدول��ة املعني��ة باإع��داد هذه التقارير، ل�سمان التعبري عن وجهة نظرها الر�س��مية، وبعد ذلك يتم اإر�س��الها اإىل 
اللجنة املعنية، التي تقوم بدرا�سة هذه التقارير بعد الت�ساور واالطالع على تقارير منظمات املجتمع املدين التي تعرف با�سم تقارير الظل، 
وبع��د ذل��ك يت��م عر���ص نتائ��ج الدرا�س��ة عل��ى جه��از �سيا�س��ي مث��ل اجلمعي��ة العام��ة اأو املجل���ص االقت�س��ادي واالجتماع��ي95 .  وبع��د درا�س��ة هذه 
التقارير وحتليلها تقوم اللجنة املعنية بو�سع تقريرها مع مالحظاتها والنتائج التي تو�سلت اإليها فيما يعرف با�سم "املالحظات اخلتامية".

وتق�س��م املالحظ��ات اخلتامي��ة اإىل ثالث��ة اأق�س��ام؛ اأ- املقدم��ة، ب- اجلوان��ب االإيجابي��ة ج- دواع��ي القل��ق والتو�سي��ات. واجل��زء االأخ��ري يحتل 
اأهمي��ة خا�س��ة لغاي��ات و�س��ع ت�س��ريعات مراعي��ة للم��راأة، فم��ن �سم��ن التو�سي��ات �س��ن ت�س��ريعات اأو تعدي��ل القائ��م منه��ا لغاي��ات املواءم��ة م��ع 

االلتزام��ات الدولي��ة، وتعزي��ز العدال��ة القائم��ة بن اجلن�س��ن.
وميك��ن اإعط��اء امثل��ة عل��ى ه��ذه التو�سي��ات م��ن املالحظ��ات اخلتامي��ة ب�س��اأن التقري��ر الدوري ال�ساد���ص ل��الأردن ال�س��ادرة عن اللجن��ة املعنية 

بالق�س��اء عل��ى التمييز �سد املراأة96 
الفق��رة الفق��رة 2828 تك��رر اللجن��ة تو�سيته��ا ال�س��ابقة )انظ��ر  تك��رر اللجن��ة تو�سيته��ا ال�س��ابقة )انظ��ر CEDAW/C/JOR/CO/5CEDAW/C/JOR/CO/5، الفق��رة ، الفق��رة 2222( ب��اأن تق��وم الدول��ة الط��رف بتو�س��يع نط��اق ( ب��اأن تق��وم الدول��ة الط��رف بتو�س��يع نط��اق 
ا�س��تخدام التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة، عم��اًل بامل��ادة ا�س��تخدام التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة، عم��اًل بامل��ادة 44 ) )11( م��ن االتفاقي��ة وكم��ا ف�ّس��رتها اللجن��ة يف تو�سيته��ا العام��ة رق��م ( م��ن االتفاقي��ة وكم��ا ف�ّس��رتها اللجن��ة يف تو�سيته��ا العام��ة رق��م 2525 ) )20042004( ب�س��اأن ( ب�س��اأن 

التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة، ال�س��تخدامها يف جمي��ع املج��االت الت��ي ت�س��ملها االتفاقي��ة والت��ي يك��ون فيه��ا متثي��ل امل��راأة ناق�س��ًا اأو غري مالئمالتداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة، ال�س��تخدامها يف جمي��ع املج��االت الت��ي ت�س��ملها االتفاقي��ة والت��ي يك��ون فيه��ا متثي��ل امل��راأة ناق�س��ًا اأو غري مالئم
الفقرة الفقرة 3434 وتو�سي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي: )اأ( اإلغاء، دون مزيد من التاأخري، جميع االأحكام التمييزية املتبقية يف قانون العقوبات  وتو�سي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي: )اأ( اإلغاء، دون مزيد من التاأخري، جميع االأحكام التمييزية املتبقية يف قانون العقوبات 
التي تتغا�سى عن العنف اجلن�ساين �سد املراأة، وال �سيما املواد من التي تتغا�سى عن العنف اجلن�ساين �سد املراأة، وال �سيما املواد من 9797 اإىل  اإىل 9999 و و308308 و و340340، و�سمان مقا�ساة املغت�سبن ومرتكبي ما ُي�سّمى ، و�سمان مقا�ساة املغت�سبن ومرتكبي ما ُي�سّمى 

هة لهم. هة لهم. ومعاقبتهم ب�س��كل مالئم، وعدم متكينهم من اال�س��تفادة من اأي اأحكام خمففة اأو اأحكام ُت�س��قط التهم املوجَّ بجرائم بجرائم ""ال�س��رفال�س��رف"" ومعاقبتهم ب�س��كل مالئم، وعدم متكينهم من اال�س��تفادة من اأي اأحكام خمففة اأو اأحكام ُت�س��قط التهم املوجَّ
وقد مت تنفيذ هذه التو�سية من خالل قانون العقوبات املعدل ل�سنة 2017.

93.  Human Rights Council (2014), Universal periodic review, Decision adopted by the Human Rights Council 25/106, 
Outcome of the universal periodic review: Jordan, (A/HRC/DEC/25/106).
94. OHCHR (2008), Working with the United Nations Human Rights Programme: A Handbook for Civil Society, Chapter 
IV – Treaty Bodies. Available online [https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Pages/Handbook.aspx] last visited 19 
August 2021.
95. تعد اجلمعية العامة املحطة االأخرية الأعمال جلنة حقوق االإن�س��ان، و جلنة مناه�سة التمييز العن�سري، و جلنة مناه�سة التعذيب، وجلنة مناه�سة كافة اأ�س��كال التمييز 

�سد املراأة. ويعتر املجل�ص االقت�سادي واالجتماعي املحطة االأخرية الأعمال جلنة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية. 
96. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2017), Concluding observations on the sixth periodic 
report of Jordan, CEDAW/C/JOR/CO/6.
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اعتم��ادا عل��ى م��ا تق��دم، تعت��ر املالحظ��ات اخلتامي��ة م�س��درا مهم��ا الإع��داد الت�س��ريعات املراعي��ة للم��راأة؛ فه��ي تو�س��ي بتعدي��ل الت�س��ريعات 
بهدف الو�سول للعدالة بن اجلن�سن، كما تلفت النظر متى يكون ا�ستخدام التدابري اخلا�سة املوؤقتة �سروريا لتحقيق امل�ساواة الفعلية بن 
الن�س��اء والرج��ال.  وميك��ن احل�س��ول عل��ى ه��ذه التقاري��ر م��ن خالل �سفح��ة االأردن على موقع املفو�ص ال�س��امي حلقوق االإن�س��ان، وهو متوافر 

[https://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/JOIndex.aspx[ بالعربي��ة 
[https://www.ohchr.org/en/countries/menaregion/pages/joindex.aspx]  واإلنجليزية

كم��ا ميك��ن االط��الع عل��ى املالحظ��ات والتو�سي��ات اخلتامي��ة ال�س��ادرة ع��ن جلن��ة حق��وق االن�س��ان العربي��ة )جلن��ة امليث��اق العرب��ي حلق��وق 
االإن�س��ان( للغاي��ة ال�س��ابقة م��ن خ��الل موق��ع جامع��ة ال��دول العربي��ة 

[http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Committee/Pages/Reports.aspx[

22--22--55 املقررات واملقررون اخلا�سون املقررات واملقررون اخلا�سون
ميل��ك جمل���ص حق��وق االإن�س��ان التاب��ع ل��الأمم املتح��دة �سالحي��ة "االإج��راءات اخلا�س��ة"، وه��ي تتاأّل��ف من جمموع��ة خراء م�س��تقلن يف جمال 
حقوق االإن�س��ان مكلفن بواليات لرفع تقارير وتقدمي امل�س��ورة ب�س��اأن حقوق االإن�س��ان، من خالل التخ�س�ص بحق معن من حقوق االإن�س��ان، اأو 
االهتم��ام بحال��ة حق��وق االإن�س��ان يف دول��ة معين��ة. ويطلق عليه��م املقررات واملقررين اخلوا�ص اأو فريق عمل، لر�سد انتهاكات حقوق االإن�س��ان 
واالإب��الغ عنه��ا، وتق��دمي امل�س��ورة اإىل االأمم املتح��دة وال��دول االأع�س��اء ع��ن كيفي��ة احلماي��ة. وحت��ى نهاي��ة ع��ام 2020، يوج��د 44 والي��ة خا�س��ة 

باحلق��وق، و11 والي��ة خا�سة بالدول97 .
م��ن اأب��رز االإج��راءات اخلا�س��ة، القي��ام بزي��ارة الدول��ة واإع��داد تقري��ر بخ�سو���ص ح��ق اأو فئ��ات معين��ة، و اج��راء الدرا�س��ات واإع��داد املعاي��ري 
الدولي��ة. وتقاري��ر زي��ارة الدول��ة له��ا اأهمي��ة خا�س��ة؛ اإذ انه��ا حتت��وي عل��ى حتلي��ل للت�س��ريعات الت��ي تنظ��م حق��ًا معين��ًا اأو خا�س��ًا بفئ��ات معين��ة، 

ويحت��وي عل��ى العدي��د م��ن التو�سي��ات لتعدي��ل الت�س��ريعات الوطني��ة حت��ى تك��ون متوائمة م��ع االلتزام��ات الدولية. 
وحت��ى اآب 2021، ق��ام بزي��ارة االأردن املق��ررة اخلا�س��ة املعني��ة باالجت��ار، وخا�س��ة الن�س��اء واالأطف��ال، و املق��رر اخلا���ص املعن��ي بحري��ة 
الدي��ن واملعتق��د، و املق��رر اخلا���ص املعن��ي بح��ق االإن�س��ان يف احل�س��ول عل��ى مياه ال�س��رب املاأمونة وال�س��رف ال�سحي، و  املقرر اخلا�ص 
املعن��ي بالتعذي��ب وغ��ريه م��ن �س��روب املعامل��ة اأو العقوب��ة القا�س��ية، اأو الالاإن�س��انية، اأو املهينة، واملق��ررة اخلا�سة املعنية مب�س��األة العنف 

�س��د املراأة، و اأ�س��بابه وعواقبه.
جميع هذه الزيارات �سدر تقارير ب�ساأنها، توثق احلالة احلقوقية، وتقدم جمموعة من التو�سيات للحكومة لتعزيز الت�سريعات وال�سيا�سات 
املعنية. وتعتر هذه التو�سيات م�سدرا موثوقا عند النظر بتعديل الت�سريعات املعنية، وحقوق املراأة تتقاطع بعمل جميع املقررات واملقررين 

اخلوا�ص الذين قاموا بزيارة االأردن.
من االأمثلة على هذه التو�سيات:

- تقرير املقررة اخلا�سة املعنية باالجتار باالأ�سخا�ص، ال �سيما الن�ساء واالأطفال عن بعثتها لالأردن98 
الفقرة الفقرة 8989/اأ التعجيل بتنقيح قانون منع االجتار بالب�س��ر وغري ذلك من الت�س��ريعات ذات ال�سلة مبا ميتثل مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة /اأ التعجيل بتنقيح قانون منع االجتار بالب�س��ر وغري ذلك من الت�س��ريعات ذات ال�سلة مبا ميتثل مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 

االجتار باالأ�سخا�ص، وبخا�سة الن�ساء واالأطفال. االجتار باالأ�سخا�ص، وبخا�سة الن�ساء واالأطفال. 
- تقرير املقررة اخلا�سة املعنية بالعنف �سد املراأة واأ�سبابه وعواقبه، ال�سيدة ر�سيدة ماجنو عن بعثتها لالأردن 99

الفق��رة الفق��رة 8888/ط تعدي��ل املادت��ن /ط تعدي��ل املادت��ن 9898 و و9999 م��ن قان��ون العقوب��ات ل����سمان ع���دم تطبي���ق االأح��كام ال��واردة فيهم��ا يف ح��االت العن��ف �س��د امل��راأة،  م��ن قان��ون العقوب��ات ل����سمان ع���دم تطبي���ق االأح��كام ال��واردة فيهم��ا يف ح��االت العن��ف �س��د امل��راأة، 
وذل��ك ل����سمان تطبي���ق عقوب���ات منا�س��بة وعادل��ة يف ح��االت قت��ل الن�س��اء با�س��م وذل��ك ل����سمان تطبي���ق عقوب���ات منا�س��بة وعادل��ة يف ح��االت قت��ل الن�س��اء با�س��م ""ال�س��رفال�س��رف"" . .

الفق��رة الفق��رة 8888/ز تعدي��ل قان��ون العم��ل الإلغ��اء اأي قي��ود قانوني��ة عل��ى م�س��اركة امل���راأة يف اأي ن�س��اط، واإدراج حظ��ر �سري��ح للتميي��ز �س��د امل��راأة يف /ز تعدي��ل قان��ون العم��ل الإلغ��اء اأي قي��ود قانوني��ة عل��ى م�س��اركة امل���راأة يف اأي ن�س��اط، واإدراج حظ��ر �سري��ح للتميي��ز �س��د امل��راأة يف 
العمل. العمل.مكان  مكان 

97. االإجراءات اخلا�سة ملجل�ص حقوق االإن�سان، متوافر على االنرتنت
[https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx] last visited 18 August 2021. 
98. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur trafficking in persons,
especially women and children, on her mission to Jordan, A/HRC/32/41/Add.1, 8 June 2016.
99. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, 
Rashida Manjoo, Mission to Jordan, A/HRC/20/16/Add.1, 14 May 2012. 
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- التقرير املقدم من مانفرد نوفاك، املقرر اخل���ا�ص املعني مب�س��األة التعذيب وغريه من �سروب املعاملة اأو العقوبة القا�س��ية اأو الالاإن�س��انية 
اأو املهينة عن بعثته لالأردن 100

الفق��رة الفق��رة 7272/���ص بخ�سو���ص الن�س��اء غ��ري املحك��وم عليه��ن يف جرمي��ة ب��ل املحَتج��زات مبوج��ب قان��ون من��ع اجلرائ��م ب�س��بب عر�س���تهن /���ص بخ�سو���ص الن�س��اء غ��ري املحك��وم عليه��ن يف جرمي��ة ب��ل املحَتج��زات مبوج��ب قان��ون من��ع اجلرائ��م ب�س��بب عر�س���تهن 
خلط���ر وقوعه��ن �سحاي��ا جلرائ��م ال�س��رف، فاإن��ه ينبغ��ي اإيواوؤه��ن يف مالج��ئ �سحاي��ا خا�س��ة ينعم��َن فيه��ا باحلري��ة ولك��ن يتمتع��َن م��ع خلط���ر وقوعه��ن �سحاي��ا جلرائ��م ال�س��رف، فاإن��ه ينبغ��ي اإيواوؤه��ن يف مالج��ئ �سحاي��ا خا�س��ة ينعم��َن فيه��ا باحلري��ة ولك��ن يتمتع��َن م��ع 

ذل��ك باأو�س��اع ال�س��المة.ذل��ك باأو�س��اع ال�س��المة.

وميكن االطالع على هذه التقارير من خالل �سفحة االأردن على موقع املفو�ص ال�سامي حلقوق االإن�سان، وهو متوافر بالعربية
[https://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/JOIndex.aspx[ 

واالجنليزية
[https://www.ohchr.org/en/countries/menaregion/pages/joindex.aspx[

2 -3 االجتهادات القضائية

تق��دم ق��رارات املحاك��م اجلان��ب التطبيق��ي للت�س��ريعات، وتك�س��ف ع��ن نق��اط الق��وة وال�سع��ف للن�سو���ص القانوني��ة. ومراجع��ة الق��رارات 
الق�سائي��ة ق��د تك�س��ف ع��ن تف�س��ريات اأو تطبيق��ات للن���ص، تع��زز التميي��ز او انه��ا غري مراعية للمراأة. فعلى �س��بيل املثال، �س��بق واأن اأ�س��رنا اأن 
اللغة العربية قائمة على قاعدة تغليب املذكر على املوؤنث، اإال انه يف النهاية فاإن الن�ص ينطبق على الذكور واالإناث ما مل تدل القرينة على 
خالف ذلك. وتو�سح بع�ص القرارات الق�سائية ان اجلهات املعنية اأخطاأت بتطبيق الن�ص بح�سره يف الذكور دون االإناث 101، لذلك ميكن 

ت��اليف �س��وء التف�س��ري م��ن قبل اجله��ات املعنية بالن���ص �سراحة فالن�ص ي�س��مل الذكور واالإناث. 
كم��ا ميك��ن اأن يك��ون لتطبيق��ات ن���ص مع��ن اآث��ارا �س��لبية عل��ى املراأة، بالرغ��م من عدم احتواء الن�ص ذاته الأي �س��كل من اأ�س��كال التمييز، كما 
ه��و احل��ال بتطبيق��ات امل��ادة 98 م��ن قان��ون العقوب��ات اخلا�س��ة بالع��ذر املخف��ف الت��ي ن�ست على "ي�س��تفيد م��ن العذر املخف��ف فاعل اجلرمية 

ال��ذي اأق��دم عليه��ا ب�س��ورة غ�سب �س��ديد ناجت عن عمل غ��ري حمق وعلى جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه"
لكن يف الواقع العملي، ا�ستفاد من هذا الن�ص الرجال الذين يرتكبون جرائم �سد الن�ساء من اأفراد عائالتهم فيما يو�سف با�سم "جرائم 
ال�س��رف" 102، االأمر الذي ا�س��تدعى تدخال ت�س��ريعا للن�ص �سراحة على "ان ال ي�س��تفيد فاعل اجلرمية من العذر املخفف اإذا وقع الفعل على 

اأنثى خارج نطاق اأحكام املادة )340( من هذا القانون"

2 -4 التشريعات المقارنة

االط��الع عل��ى جت��ارب ال��دول االأخ��رى يف الت�س��ريع يعت��ر م��ن املمار�س��ات الف�سل��ى، خا�س��ة التجارب ذات االأث��ر االإيجابي. ومتك��ن املراأة يهم 
جميع الدول يف العامل، خا�سة واأن الوعي القانوين بهذا املو�سوع جاء متاأخرا، واتبعت الدول اأ�ساليب ت�سريعية خمتلفة ل�سمان متتع املراأة 
بحقوقها. فعلى �سبيل املثال حّفز الغاء ن�ص املادة 308 من قانون العقوبات االأردين التي توقف تنفيذ العقوبة بحق اجلاين اإذا ما تزوج من 

ال�سحية الدول العربية االأخرى واملنظمات املعنية للتحرك باالجتاه نف�سه . 

100. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman

or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak, Mission to Jordan, A/HRC/4/33/Add.3, 5 January 2007.
101.   فعل��ى �س��بيل املث��ال قام��ت اجله��ة املعني��ة بتف�س��ري كلم��ة "اأبن��اء" ال��واردة يف قانون التقاعد الع�س��كري على انها ت�س��مل االأبناء الذكور، يف حن اأو�سح��ت حمكمة التمييز اأن 
كلمة اأبناء ت�سمل الذكور واالإناث، احلكم رقم 3799 ل�سنة 2020 - حمكمة التمييز ب�سفتها احلقوقية. وبنف�ص املعنى اجتهاد حمكمة التمييز بتف�سري كلمة "�سخ�ص" الواردة 
يف امل��ادة 2/149 م��ن قان��ون العقوب��ات الت��ي تن���ص عل��ى " يعاق��ب بالعقوب��ة املن�سو���ص عليه��ا يف الفق��رة )1( م��ن هذه املادة كل من احتجز �س��خ�سا او احتفظ ب��ه رهينة بق�سد 
ابت��زاز اأي جه��ة ر�س��مية او خا�س��ة ب��اي �س��ورة كان��ت او اجباره��ا عل��ى القي��ام باي عمل معن او االمتناع عنه ، وتكون العقوبة اال�س��غال املوؤب��دة اذا ادى هذا العمل اىل ايذاء احد 
وباالإع��دام اذا ادى اىل م��وت اح��د"، حي��ث ج��اء يف الق��رار " ومل يح��دد امل�س��رع االأردين يف ن���ص امل��ادة )2/149( وذل��ك حماي��ة من��ه ل�س��المة املجتم��ع �سف��ة ال�س��خ�ص الذي يتم 
حجزه اأو االحتفاظ به فيما اإذا كان ذكرًا اأو اأنثى موظفًا حكوميًا اأو يعمل يف املجال اخلا�ص وي�ستوي يف هذا املقام اأن يكون ال�سخ�ص مدنيًا اأو ع�سكريًا داخل عمله اأو خارجه 

..." احلكم رقم 893 ل�س��نة 2021 - حمكمة التمييز ب�سفتها اجلزائية
102. UNDP (2018), Jordan-Gender Justice: Assessment of laws affecting gender equality and protection against gen-

der-based violence, New York, p 16.
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كم��ا تق��وم بع���ص الهيئ��ات الدولي��ة بو�س��ع قوان��ن منوذجي��ه يف �س��اأن مع��ن، ميك��ن لل��دول االط��الع عليه��ا واال�ستئنا���ص به��ا ،مث��ل القان��ون 
النموذجي ملكافحة االجتار بالب�سر ال�سادر عن مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية103 ، وقد تقدم بع�ص الهيئات الدولية اأدلة 
اإر�سادية لل�سياغة الت�سريعية متخ�س�سة يف م�سائل معينة، مثل دليل الت�سريعات املتعلق بالعنف �سد املراأة ال�سادر عن االأمم املتحدة104 . 

103. Available online [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf] last ac-

cessed 30 Sep 2021. 
104. االأمم املتحدة )2010(، دليل الت�سريعات املتعلقة بالعنف �سد املراأة، اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية، �سعبة النهو�ص باملراأة .

Available online [https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20
VAW%20(Arabic).pdf], last accessed 28 Sep 2021.
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3. جمع المعلومات لتعزيز الصياغة التشريعية
     المراعية للمرأة

يوج��د يف االأردن العدي��د م��ن املوؤ�س�س��ات الر�س��مية واملنظم��ات املعني��ة بحق��وق املراأة، تعمل على اعداد الدرا�س��ات والتقاري��ر والتو�سيات التي 
ته��دف اإىل تعدي��ل الت�س��ريعات، به��دف تعزي��ز حق��وق امل��راأة، لذل��ك تعت��ر الوثائ��ق ال�س��ادرة عنه��ا م�سدرا مهم��ا ملعرفة الت�س��ريعات التي قد 
تنط��وي عل��ى �س��كل م��ن اأ�س��كال التميي��ز، به��دف اأخذه��ا بع��ن االعتب��ار عن��د �س��ن اأو تعدي��ل ت�س��ريع مع��ن. كما ان البع���ص من هذه املوؤ�س�س��ات 
واملنظمات متخ�س�سة يف جمال عملها، ولديها املقدرة ملعرفة اآلية تطبيق الت�سريع على اأر�ص الواقع، وبالتايل ت�ساهم يف الو�سول اإىل اأكر 

ق��در م��ن املعلوم��ات حول خ�سو�سية اإدماج املراأة يف الت�س��ريع حمل الدرا�س��ة. 
وم��ن اأب��رز املوؤ�س�س��ات الوطني��ة الت��ي ميك��ن اال�ستئنا���ص مبخرجاته��ا، اللجن��ة الوطني��ة االأردني��ة ل�س��وؤون امل��راأة 105، و املرك��ز الوطن��ي حلق��وق 

االن�س��ان106 ، و املجل���ص االأعل��ى حلق��وق االأ�س��خا�ص ذوي االإعاق��ة 107، واملجل���ص الوطن��ي ل�س��وؤون االأ�س��رة108 .
وهناك اأهمية خا�سة لدائرة االإح�ساءات العامة، الأن املعلومات والبيانات واالإح�سائيات التي تقدمها، ت�ساعد على ما يلي109 :

اإعطاء اأدلة علمية موثقة حول تقدم الدولة يف جهودها لتحقيق العدالة للن�ساء، وامل�ساهمة يف اإغالق الفجوات بن اجلن�سن. 
اإظهار عدم امل�ساواة بن اجلن�سن، وحتفيز �سناع القرار لدرا�سة اأ�سباب عدم امل�ساواة للحد منها.

تقدمي اأدلة علمية ل�سرورة تطوير ال�سيا�سات والت�سريعات التي ت�ستجيب الحتياجات الن�ساء والرجال.
امل�ساهمة يف التعرف على ال�سيا�سات والت�سريعات التي تعزز التمييز خالل عملية الر�سد والتقييم.

وعل��ى �سعي��د املمار�س��ات ل��دى ال��دول املختلف��ة، كان ملث��ل ه��ذه البيان��ات ال��دور االأك��ر يف اتخ��اذ تداب��ري ت�س��ريعية خا�س��ة ل�سم��ان امل�س��اواة 
الفعلي��ة للم��راأة م��ع الرج��ل اأو التاأكي��د عل��ى متتعه��ا بحقوقه��ا، مث��ل تخ�سي���ص مقاع��د خا�س��ة للن�س��اء يف املجال���ص املنتخب��ة، وح�س�ص معينة 
يف املنا�سب القيادية، والن�ص على منع التمييز يف االأجور بن الن�ساء والرجال عند ت�ساوي قيمة العمل، وحماية املراأة العاملة احلامل من 

اإنه��اء خدماته��ا، وغريه��ا من التدابري الت�س��ريعية 110. 
وتلع��ب منظم��ات املجتم��ع امل��دين املعني��ة بحق��وق امل��راأة دورا مهم��ا به��ذا اخل�سو���ص، للتع��رف عل��ى القوال��ب النمطي��ة الت��ي كر�س��تها بع���ص 

الت�س��ريعات، والن�سو���ص التمييزي��ة اأو الت��ي له��ا اأث��ر متيي��زي به��دف تالفيه��ا واإج��راء التعدي��الت املطلوب��ة. 
وم��ن �سم��ن االأعم��ال الت��ي تق��وم ه��ذه املنظم��ات ا�س��دار التقارير، و الدرا�س��ات، و اأوراق املوقف، وغريها من الوثائق لغايات احل�س��د وك�س��ب 

التاأييد، وبطبيعة احلال، حتتوي هذه الوثائق على حتليل للت�سريعات الوطنية، انتقادها، والتو�سية بتعديلها. 

105. تاأ�س�س��ت اللجن��ة الوطني��ة االأردني��ة ل�س��وؤون امل��راأة كاآلي��ة وطني��ة للنهو���ص بو�س��ع املراأة يف االأردن مبوجب قرار جمل���ص الوزراء رقم 3382/11/21 يف عام 1992 وبرئا�س��ة 
�سمو االأمرية ب�سمة بنت طالل املعظمة، وذلك من منطلق التزام االأردن بالنهو�ص باأو�ساع املراأة وتعزيز م�ساركتها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، وتاأكيدًا على تنفيذه لتعهداته 
الوطنية والعربية والدولية. ي�سدر عن اللجنة العديد من التقارير والدرا�سات التي حتتوي على حتليل للت�سريعات الوطنية، وتقدم التو�سيات لتعديلها يف اإطار حتقيق امل�ساواة 
وتكافوؤ الفر�ص. كما تعد اللجنة اال�س��رتاتيجية الوطنية ل�س��وؤون املراأة، وقد اعتمد جمل���ص الوزراء اال�س��رتاتيجية الوطنية للمراأة 2020 - 2025 بتاريخ 8 اآذار 2020، للمزيد 

[https://women.jo/ar[انظر
106. مت اإن�س��اء املرك��ز الوطن��ي حلق��وق االإن�س��ان مبوج��ب القان��ون رق��م 51 ل�س��نة 2006، وي�س��مل عمل��ه اإج��راء الدرا�س��ات والبح��وث القانوني��ة، و و�س��ع التو�سي��ات وتق��دمي 
االقرتاحات الالزمة ل�سون حقوق االن�س��ان يف اململكة، كما يعد املركز تقريرا �س��نويا عن اأو�ساع حقوق االإن�س��ان واحلريات العامة ي�س��مل حتلياًل للت�س��ريعات املتعلقة باحلقوق 
واحلريات، وي�سري اإىل الت�سريعات التي بحاجة اإىل تعديل عندما تتعار�ص مع االلتزامات الدولية، كما ي�سدر عن املجل�ص العديد من الدرا�سات املتخ�س�سة يف املجاالت التي 

[/http://www.nchr.org.jo[ تق��ع م��ن �سمن اخت�سا�س��ه. للمزيد انظ��ر
107. يعت��ر قان��ون حق��وق االأ�س��خا�ص ذوي االإعاق��ة رق��م 20 ل�س��نة 2017 ال�س��ند القان��وين للمجل���ص االأعل��ى ل��ذوي االإعاق��ة، ويرتاأ�س��ه �س��مو االأم��ري مرع��د ب��ن رع��د. ي�س��در ع��ن 
املجل���ص تقاري��ر �س��نوية ودرا�س��ات واأبح��اث حتت��وي عل��ى تقيي��م للت�س��ريعات الوطني��ة، وتق��دم التو�سيات الإج��راء التعدي��الت املطلوبة. وحتتل ه��ذه الوثائق اأهمية خا�س��ة للمراأة، 
كونه��ا ترك��ز عل��ى الن�س��اء والفتي��ات ذوات االإعاق��ة اللوات��ي يتعر�س��ن الأ�س��كال متعددة من التمييز، وتقدمي املقرتحات ل�سمان متت����عهن متتعا كامال، وعلى قدم امل�س��اواة بجميع 

[/http://www.hcd.gov.jo[ حق��وق االإن�س��ان واحلريات االأ�سا�س��ية. للمزيد انظ��ر
108. تاأ�س���ص املجل���ص الوطن��ي ل�س��وؤون االأ�س��رة مبوج��ب القان��ون رق��م 27 لع��ام 2001 برئا�س��ة جالل��ة امللك��ة راني��ا العب��د اهلل املعظمة. ي�سدر عن املجل���ص العديد من الدرا�س��ات 
والتقارير املتعلقة باالأ�سرة، وي�سري البع�ص منها اإىل الت�سريعات املعنية مع التو�سيات بتعديلها بهدف النهو�ص باالأ�سرة وحمايتها. كما يعد اأوراق ك�سب التاأييد وح�سد الإقرار 

[https://ncfa.org.jo/ar[ ت�س��ريعات معينة اأو اإجراء تعديالت ت�س��ريعية يراها املجل���ص �سرورية. للمزيد حول هذا املو�سوع انظر
109. European Institute for Gender Equality (2019), Gender statistics and indicators. Available online [https://eige.europa.
eu/sites/default/files/indicators.pdf] last visited 20 August 2021.
110. IBID., p 8
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وم��ن �سم��ن املمار�س��ات الف�سل��ى به��ذا اخل�سو���ص، عق��د مقاب��الت �س��خ�سية، و ور�س��ات عمل وحلقات النقا���ص مع املنظم��ات املعنية، بهدف 
الو�س��ول اإىل اأك��ر ق��در م��ن املعلوم��ات حول اجلوانب املختلفة ملراعاة املراأة يف املو�سع الذي يتناوله الت�س��ريع111 . 

وم��ن االأمثل��ة الت��ي ميك��ن �س��وقها لبي��ان دور منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف حتدي��د النتائ��ج التمييزي��ة غ��ري املتوقع��ة لتطبي��ق الن�سو���ص 
القانوني��ة، م��ا ج��اء يف امل��ادة 72 م��ن قان��ون العم��ل، الت��ي ن�س��ت "عل��ى �ساح��ب العم��ل ال��ذي ي�س��تخدم م��ا ال يق��ل ع��ن ع�س��رين عامل��ة 
متزوج��ة، تهيئ��ة م��كان منا�س��ب يك��ون يف عه��دة مربي��ة موؤهل��ة لرعاي��ة اأطف��ال العام��الت الذي��ن تق��ل اعماره��م ع��ن ارب��ع �س��نوات، عل��ى 

ان ال يق��ل عدده��م ع��ن ع�س��رة اأطف��ال"
من الوا�سح اأن الن�ص و�سع لت�س��جيع عمل الن�س��اء، ك�س��كل من اأ�س��كال التدابري االإيجابية، خا�سة مع انخفا�ص ن�س��بة امل�س��اركة االقت�سادية 
للم��راأة، اإال اأن التطبي��ق الفعل��ي له��ذا الن���ص اأدى اإىل نتائ��ج عك�س��ية؛ اإذ ت�س��ري العدي��د من الدرا�س��ات ال�سادرة عن منظم��ات املجتمع املدين 
املتخ�س�سة، اأن البع�ص من ال�سركات حر�ست على تعين اأقل من ع�سرين عاملة للتن�سل من التزام تهيئة مكان منا�سب لرعاية االأطفال112. 
واعتم��ادا عل��ى م��ا تق��دم، مت تعدي��ل امل��ادة 72 لت�سب��ح "يلت��زم �ساح��ب العم��ل ال��ذي ي�س��تخدم ع��ددا م��ن العم��ال يف م��كان واح��د ولديه��م م��ن 
االأطفال ما ال يقل عن خم�س��ة ع�س��ر طفال ال تزيد اأعمارهم على خم���ص �س��نوات بتهيئة مكان منا�س��ب، ويكون يف عهدة مربية موؤهلة اأو اأكرث 

لرعايته��م، كم��ا ويج��وز الأ�سح��اب العم��ل اال�س��رتاك يف تهيئة هذا املكان يف منطق��ة جغرافية واحدة".
اأي اأن التعدي��ل رب��ط مو�س��وع تهيئ��ة م��كان منا�س��ب لرعاي��ة االأطف��ال بع��دد اأطف��ال العام��الت والعامل��ن مع��ا، ولي���ص فق��ط العام��الت وبالتايل 
لن يكون الن�ص �سببا للتمييز �سد الن�ساء. كما اأن هذا التعديل ي�ساهم بتغيري ال�سور النمطية االجتماعية والتاأكيد على اأن رعاية االأطفال 

م�س��وؤولية م�س��رتكة بن املراأة والرجل كما �س��بق اأن متت االإ�س��ارة اإىل ذلك. 
ولغاي��ات التع��رف عل��ى املنظم��ات املعني��ة بامل��راأة ميك��ن االط��الع عل��ى دلي��ل منظم��ات املجتم��ع امل��دين يف االأردن املتواف��رة عل��ى االنرتن��ت  

اإىل التوا�س��ل م��ع �س��جل اجلمعي��ات له��ذه الغاي��ة. اإ�ساف��ة   ،[http://www.civilsociety-jo.net/ar/home[

111. رمي البطة وحممود عالونة )2020(، قوائم اإر�سادية ملراجعة و�سياغة الت�سريعات من منظور النوع االجتماعي، جامعة بري زيت، �ص 12.
112. انظر على �سبيل املثال 

Ayman Halaseh & Hamdi Alqubelat (2019), Equal Sharing of Domestic Responsibilities as A Mean of
Enhancing Woman’s Economic Participation in Jordan, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 86, p 159. 
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4. إرشادات إلعداد تشريع مراعي للمرأة

المرحلة األولى: اإلعداد والتحضير

11. هل الت�سريع يقع �سمن نطاق اأي من ال�سوابط الد�ستورية املعنية باملراأة. هل الت�سريع يقع �سمن نطاق اأي من ال�سوابط الد�ستورية املعنية باملراأة

نعم )__( ال )__(1-1 املادة 1/6 من الد�ستور )امل�ساواة وعدم التمييز(
نعم )__( ال )__(1-2 املادة 3/6 من الد�ستور )تكافوؤ الفر�ص(

نعم )__( ال )__(1-3 املادة )4/6( من الد�ستور )حماية االأ�سرة(
نعم )__( ال )__(1-4 املادة )5/6( من الد�ستور )حماية االأمومة وغريها من الفئات(
نعم )__( ال )__(1-5 املادة )2/23/د( من الد�ستور )عمل الن�ساء واالأحداث(

اإذ كانت االإجابة بنعم على اأي من االأ�سئلة الفرعية للق�سم اإذ كانت االإجابة بنعم على اأي من االأ�سئلة الفرعية للق�سم 11، ما هي الن�سو�ص املقرتحة لتفعيل الن�سو�ص الد�ستورية، ما هي الن�سو�ص املقرتحة لتفعيل الن�سو�ص الد�ستورية
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

22. هل هناك التزامات دولية خا�سة مبو�سوع الت�سريع . هل هناك التزامات دولية خا�سة مبو�سوع الت�سريع 

نعم )__( ال )__(2-1 االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري
نعم )__( ال )__(2-3 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية

نعم )__( ال )__(2-4 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية
نعم )__( ال )__(2-5 اتفاقية مكافحة كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة

نعم )__( ال )__(2-6 اتفاقية حقوق الطفل
نعم )__( ال )__(2-7 اتفاقية حقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة

نعم )__( ال )__(2-8 اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن جن�سية املراأة املتزوجة
نعم )__( ال )__(2-9 امليثاق العربي حلقوق االإن�سان

نعم )__( ال )__(2-10 اتفاقيات منظمة العمل الدولية
نعم )__( ال )__(2-11 تو�سيات اال�ستعرا�ص الدوري ال�سامل املقبولة من قبل احلكومة االأردنية

نعم )__( ال )__(2-12 التزامات دولية اخرى
اإذا كانت االإجابة بنعم على اأي من االأ�سئلة الفرعية للق�سم 2، ما هي الن�سو�ص املقرتحة للوفاء بهذه االلتزامات

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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33. هل هناك تو�سيات دولية خا�سة مبو�سوع الت�سريع. هل هناك تو�سيات دولية خا�سة مبو�سوع الت�سريع
3-1 تو�سيات املقررات واملقررين اخلوا�ص

نعم )__( ال )__(3-1-1 تقرير زيارة املقررة اخلا�سة املعنية باالجتار، وخا�سة الن�ساء واالأطفال لالأردن
3-1-2 تقري��ر زي��ارة املق��رر اخلا���ص املعن��ي بح��ق االإن�س��ان يف احل�س��ول على مياه ال�س��رب املاأمونة 

نعم )__( ال )__(وال�سرف ال�سحي لالأردن

نعم )__( ال )__(3-1-3 تقرير زيارة املقرر اخلا�ص املعني بحرية الدين واملعتقد لالأردن
3-1-4 تقري��ر زي��ارة املق��رر اخلا���ص املعن��ي بالتعذي��ب وغ��ريه م��ن �س��روب املعامل��ة، اأو العقوب��ة 

نعم )__( ال )__(القا�س��ية، اأو الالاإن�س��انية، اأو املهين��ة ل��الأردن

نعم )__( ال )__(3-1-5 تقرير زيارة املقررة اخلا�سة املعنية مب�ساألة العنف �سد املراأة، اأ�سبابه وعواقبه لالأردن
نعم )__( ال )__(3-1-6 تقارير اأخرى

3-2 تو�سيات اللجان االتفاقية
نعم )__( ال )__(3-2-1 جلنة حقوق االن�سان )جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية(

نعم )__( ال )__(3-2-2 اللجنة املعنية باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية
نعم )__( ال )__(3-2-3 اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة

نعم )__( ال )__(3-2-4 اللجنة املعنية مبكافحة كافة ا�سكال التمييز العن�سري
نعم )__( ال )__(3-2-5 اللجنة املعنية بحقوق الطفل

نعم )__( ال )__(3-2-6 اللجنة املعنية بحقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة
نعم )__( ال )__(3-2-7 جلنة امليثاق العربي حلقوق االإن�سان

نعم )__( ال )__(3-2-8 تو�سيات منظمة العمل الدولية
اإذا كانت االإجابة بنعم على اأي من االأ�سئلة الفرعية يف الق�سم 3، يتم ح�سر هذه التو�سيات

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

نعم )__( ال )__(3-2-9 هل هناك اإمكانية لتطبيق هذه التو�سيات
اإذا كانت االإجابة بنعم، ما هو الن�ص / الن�سو�ص املقرتحة

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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44. االح�سائيات . االح�سائيات 
نعم )__( ال )__(4-1 هل هناك اح�سائيات ر�سمية خا�سة مبو�سوع الت�سريع

4-2 اإذا كان��ت االإجاب��ة بنع��م، ه��ل هن��اك تف��اوت يف االح�سائي��ات ب��ن االإن��اث والذك��ور / الن�س��اء 
نعم )__( ال )__(والرج��ال / الفتي��ات والفتي��ان يف املو�س��وع ال��ذي ينظمه الت�س��ريع

نعم )__( ال )__(4-3 هل املو�سوع الذي ينظمه الت�سريع ي�سمل جماال فيه متثيل املراأة ناق�سًا اأو غري مالئم
4-4 اإذا كان��ت االإجاب��ة بنع��م عل��ى اأح��د ال�س��وؤالن الفرعي��ن )4-2 و4-3( اع��اله، ه��ل ميك��ن 

نعم )__( ال )__(تقلي���ص الفج��وة بن���ص ت�س��ريعي

اإذا كانت االإجابة بنعم على ال�سوؤال الفرعي )4-4(، ما هو الن�ص / الن�سو�ص املقرتحة
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

55. املعلومات من املوؤ�س�سات الوطنية. املعلومات من املوؤ�س�سات الوطنية
5-1 هل هناك تو�سيات اأو اقرتاحات حول مو�سوع الت�سريع من اأي اجلهات التالية:

نعم )__( ال )__(5-1-1 اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة 
نعم )__( ال )__(5-1-2 املركز الوطني حلقوق االن�سان
نعم )__( ال )__(5-1-3 املجل�ص االأعلى لذوي االإعاقة 

نعم )__( ال )__(5-1-4 املجل�ص الوطني ل�سوؤون اال�سرة
نعم )__( ال )__(5-1-5 منظمات املجتمع املدين 

نعم )__( ال )__(5-1-6 معلومات من جهات اأخرى
اإذا كانت االإجابة على اأي من االأ�سئلة الفرعية يف الق�سم )6-1(، يتم ح�سر هذه التو�سيات واالقرتاحات

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

نعم )__( ال )__(5-1-7 هل هناك اإمكانية لتطبيق هذه التو�سيات
اإذا كانت االإجابة بنعم، ما هو الن�ص / الن�سو�ص املقرتحة

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5-2 القرارات الق�سائية
5-2-1 ه��ل هن��اك ق��رارات ق�سائي��ة ت��دل عل��ى اإمكاني��ة �س��وء تف�س��ري اأو تطبي��ق الأي م��ن ن�سو���ص 

نعم )__( ال )__(الت�س��ريع املن��وي تعديل��ه اأو ا�س��تحداثه
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5-2-2 اإذا كانت االإجابة بنعم على ال�سوؤال الفرعي )6-2-1( بنعم، يتم ح�سرها
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

5-2-3 ما هي الدرو�ص امل�ستفادة من القرارات الق�سائية يف الق�سم الفرعي )6-2-2( لغايات ال�سياغة الت�سريعية
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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المرحلة الثانية: الصياغة

نعم )__( ال )__(1. هل يوجد ن�ص مييز �سد االإناث دون مرر
اإذا كانت االإجابة بنعم  - اإعادة النظر بالن�ص

نعم )__( ال )__(2. هل توجد ن�سو�ص تكر�ص اأدوارا منطية �سلبية للرجل واملراأة
اإذا كانت االإجابة بنعم  - اإعادة النظر بالن�ص

مطبق )__( غري مطبق )__(3. يف حالة الت�سريعات اجلزائية، هل مت اإفراد ن�سو�ص خا�سة لالأنثى تقت�سيها ال�سرورة

اأو  "اإناث��ا وذك��ورا"  اأو  "ن�س��اء ورج��اال"  اأو  "الن�س��اء والرج��ال"  اإ�ساف��ة  4. ه��ل ميك��ن 
"فتي��ات وفتيان��ا" بع��د اجلم��ع املذك��ر، واملف��رد املذك��ر كذل��ك، دون االإخ��الل باملعن��ى

مطبق )__( غري مطبق )__(

5. ه��ل هن��اك ن�سو���ص ت�س��تدعي االإ�س��ارة اإىل االأنث��ى ب�س��بب طبيعته��ا البيولوجي��ة 
مطبق )__( غري مطبق )__()احلم��ل، ال��والدة، الر�ساع��ة، ...(

6. ه��ل هن��اك ن�سو���ص ت�س��تدعي االإ�س��ارة لالأنث��ى لتطبي��ق التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة 
مطبق )__( غري مطبق )__(به��دف حتقي��ق امل�س��اواة الفعلي��ة بينه��ا وب��ن الذك��ر )مث��ل الكوت��ا يف املجال���ص املنتخب��ة(

7. ه��ل هن��اك اإمكاني��ة لع��دم االإف�ساح عن جن���ص املخاطب من خالل ا�س��تخدام اأ�س��ماء 
مطبق )__( غري مطبق )__(حيادية ال تدل على جن�ص املخاطبن واملخاطبات دون االإخالل باملعنى

8. ه��ل هن��اك اإمكاني��ة ال�س��تخدام اأ�س��ماء جامع��ة اأو جم��ردة اأو م�سدري��ة ت��دل عل��ى 
مطبق )__( غري مطبق )__(الوظيف��ة اأو املن�س��ب اأو املفه��وم دون االإخ��الل باملعن��ى 

9. ه��ل ميك��ن ا�س��تعمال تراكي��ب غ��ري مبا�س��رة تليه��ا م�س��ادر عو�س��ا ع��ن ت�سري��ف 
مطبق )__( غري مطبق )__(االأفع��ال دون االإخ��الل باملعن��ى 
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المرحلة الثالثة: المتابعة والتقييم

بح�سب املعلومات املتوافرة من املحاكم، اجلهات الوطنية والدولية:بح�سب املعلومات املتوافرة من املحاكم، اجلهات الوطنية والدولية:

نعم )__( ال )__(1.  هل تعر�ص الت�سريع لالنتقاد من جهات وطنية اأو دولية
اإذا كانت االإجابة بنعم - ح�سر هذه االنتقادات واال�ستئنا�ص باإر�سادات املرحلة االأوىل

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

نعم )__( ال )__(2.  هل اأفرز التطبيق العملي اأي حتديات ب�سبب �سياغة الت�سريع
اإذا كانت االإجابة بنعم - ح�سر هذه االنتقادات واال�ستئنا�ص باإر�سادات املرحلة الثانية

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

نعم )__( ال )__(3.  هل نتج عن تطبيق الت�سريع حاالت متييزية 
اإذا كانت االإجابة بنعم - ح�سر هذه االنتقادات واال�ستئنا�ص بالبند 6 من اإر�سادات املرحلة الثانية

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4.  ه��ل ح��دث اخت��الف يف االإح�سائي��ات الر�س��مية املتعلق��ة مبو�س��وع الت�س��ريع فيم��ا يتعل��ق بالن�س��اء 
كموؤ�س��ر لتحقيق الغاية املتوخاة 

 )__( ال   )__( نع��م 
غري مطبق )__(

اإذا كانت االإجابة بال - اال�ستئنا�ص بالبند 4 من اإر�سادات املرحلة االأوىل
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

اإذا كانت االإجابة بنعم - التاأكد من اأن االإح�سائيات تعزز امل�ساواة الفعلية القائمة بن الرجال والن�ساء
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________



35 المرأة في الصياغة التشريعية

نعم )__( ال )__(5.  هل ن�ساأ التزام دويل جديد يتوجب مراعاته يف الت�سريع 
اإذا كانت االإجابة بنعم - اال�ستئنا�ص بالبندين 2 و3 من اإر�سادات املرحلة االأوىل

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

6.  ه��ل توج��د موؤ�س��رات اأو اإح�سائي��ات ت�س��ري اأن التداب��ري اخلا�س��ة املوؤقت��ة حتق��ق اأه��داف التكاف��وؤ 
يف الفر���ص واملعاملة

 )__( ال   )__( نع��م 
غري مطبق )__(

اإذا كانت االإجابة بال - اإعادة النظر بها وو�سع تدابري خا�سة موؤقتة اأخرى 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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المصادر

المصادر باللغة العربية 

ابن االأنباري، اأبو بكر حممد بن القا�سم، )1978(، املذكر واملوؤنث، حتقيق: طارق عبد عون اجلنابي، بغداد، مطبعة العاين.
االأمم املتحدة )2010(، دليل الت�سريعات املتعلقة بالعنف �سد املراأة، اإدارة ال�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية، �سعبة النهو�ص باملراأة.

االأمم املتحدة، مبادئ توجيهية يف �سبيل �سياغة �ساملة جن�سانيا باللغة العربية.
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ل��وزان"                                     زوم  دي  الب�س��ر"تري  ار���ص  م��ن  املقدم��ة  املنح��ة  خ��الل  م��ن  الت�س��ريعية(  ال�سياغ��ة  يف  امل��راأة  الت�س��ريعية()دلي��ل  ال�سياغ��ة  يف  امل��راأة  )دلي��ل  الدلي��ل  ه��ذا  دع��م  مت 
"She leads-national "تقود-الوطن��ي  ه��ي  برنام��ج  خ��الل  م��ن  وذل��ك   )Terre des hommes Lausanne(

وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان ه��ذا امل�س��روع ه��و م�س��روع م�س��رتك ينف��ذ م��ن خ��الل ائت��الف "ه��ي تق��ود" املك��ون م��ن ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات الدولي��ة 
والوطني��ة واملجتم��ع امل��دين. 

ويعت��ر ه��ذا املحت��وى م��ن م�س��وؤولية )ال�س��بكة القانوني��ة للن�س��اء العربي��ات( وال يعك���ص بال�س��رورة اآراء ار���ص الب�س��ر "ت��ري دي زوم ل��وزان" 
  (Terre des hommes Lausanne)

This Manual (Women and Legal Drafting) is funded by Terre des hommes Lausanne, through 
the She leads-national project.

It is worth noting that this project is a joint project implemented through the "She Leads" 

coalition, which includes a number of international and national institutions and civil society 
organizations.

This content is the responsibility of the Arab Women Legal Network and does not necessarily 
reflect the views of Terre des hommes Lausanne.
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