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 الملخص التنفيذي

 تمهيد

ع "اآلليات الوطنية لحماية النساااااااااء والفتيات من العنف المبني على النو جاءت ورقة السيييييييييييينااييييييييييييات ه      وا  

ورونا ك، لتت اايييي  لظ ال رور الراه ة ولا هرجييييت  جا  ة "االجتماعي في ظل األزمات والكوارث ": حالة جائحة كورونا

ايييييلبا  على  تعلى ال الم ككل، واألرد   شيييييكل واا، ووا ييييية هج  رور ال  ر ال  للج ول ر الت واك، ولا ان كسييييي

ازدياد لاالت ال  ف األاييييييييير ، وال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج ال وج  جيييييييييو ال سييييييييياء وال تنات ووا ييييييييية هج  ل 

كر أ  الورقة جاءت هج إطار لشيييييييييييروي ماوهار الةولات اليييييييييييي نة وال  اية ال سيييييييييييتوالة  األزلات والكوارث واألوبئة؛ ي

م وبالشيييييراكة لظ الل  ة الوولنة ن ال ئات األكثر هشيييييا ييييية هج األرد لالجئان السيييييورأان وأعلييييياء ال  ت  ات ال لييييين ة ل

 .IRCلإلغاثة 

 المنهجية

هج الوقت ال   هرجييييييييييييييت    ال كولة األردننة التوااار واالجراءات الوقا نة وااللترازأة ل واج ة ا شييييييييييييييج هارو  

كورونا، هرجييييييت ال ا  ة ن سيييييي ا على ال الم ككل، وقالت ال كولات والووك لن لوك ال الم   رل االجراءات ال  روهة 

الة، وب ا ها ا ال ؤايييييسيييييات الةولنة التج اتو  الةولات وهج االغالقات ول ر الت وك واغالق ال ؤايييييسيييييات وال راه  ال 

ات  ظ ا ا األارة  هلاءاتولن اا  ا لؤاسات اتويم وولات ال  اية لن ال  ف األار ، ه ج ه ا الوقت كانت اللاوت 

 إلى ألاكن وطار  جوا   سيييل  ل ارايييات ال  ف ةهج لكانا  والوا ، هت ولت اللاوت لن هلييياءات وا ييية اانا ا ا األاييير 

األاييييير ، وال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج ال وج  جيييييو ال سييييياء وال تنات، ل ا عتوت ج انة ل  و اليييييالن ال سييييياء 

ل وي ال  اية ال سيييييييييييياء وال تنات لن ال  ف ال ل ج على  األردنج لا وة لسييييييييييييتوير  ل  رهة ال  ود واةلنات الوط نة ال تولة

 ، واعت وت ه   الورقة على انانات أورى ا ثلت ب:  ة كورونالالة جاهج االجت اعج هج  ل األزلات والكوارث 
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 ،لتا   وأوراق ،لراج ة ا وارات ج انة ل  و الالن ال ساء االردنج لن انانات   فنة وأوراق ولوقف -1

 وبنانات اليا نة.

 انانات وأدانات اليا نة اتبظ الى ج ات را نة هج األرد . -2

 سات لتوق االنسا  وال ساء  شكل واا.لراج ة الورااات السا تة اليادرة عن لؤا -3

ا  اب ال يل ة    لا   لا وة لستوير  ام عتوها هج ج انة ل  و الالن ال ساء األردنج ااتلاهت -4

أللان ال  لس الوط ج لشؤو  االارة ل ثال   اوهم: واةلنات الوط نة التج اتو  وولات لل ساء وال تنات، 

 ا بة الل  ة لة اا ال تاو هرا  الر او، الل  ة الوط نة لشؤو  ال رأة ل ثإدارة ل اية األارة ل ثلة   ويره، ال ا 

 .زايو األاتاذة ن ى 

 االجت اعجهج لوجيييوي ال  ف األاييير  وال  ف ال ل ج على ال وي  ونتا ج ال ا وة ال سيييتويرة األدانات السيييا تة اشيييار

اييواء لن اللنانات الك نة إلاصليييا نةص اليييادر عن ال  ات الرايي نة كوا رة اصلييياءات ال الة أو لراكل الورااييات، أو 

اللنانات ال وعنة لثل ر يييييو وايييييا ل االعال  ولؤايييييسيييييات ال  ت ظ ال ونج ل االت ال  ف هج الوقت ال الج أو السييييي وات 

اتلايو، وقو اليياعف هج  ل اصجراءات االلترازأة التج  ء وال تناتالسييا تة، أ  لشييكلة ال  ف االايير  ال وج  جييو ال سييا

قالت ا ا ال كولة ل واج ة ا شييييييييج هارو  كورونا، لاا أ ييييييييب ت اللاوت لكانا  وطرا  جوا   ال سييييييييبة لل االت التج لن 

األ  اد لاا ولم اكن اصجراءات ال تة ة  اللة ال  كن أ  ات رل لةطر ال  ف االار ، او الك التج ا رجت لل  ف، 

أو اوارك لوجيييوي ال  اية لن ال  ف األاييير   دراايييةتم اام التركال على التواء ال ارو  هتط لن ال ان  اليييي ج، ولم 

، او لوجوي الي ة ال  سنة  سل   رور ال ا  ة، ولم يتم الت ب  لن اللواية الى لاالت ال  ف، وقو جاءت هج اللاوت

والتج ام  ،  كا  لن أوا ل الووك التج ايييييييييييييييارعت هج ااةاذ إجراءات الترازأةهج وقت لتأور، على الرغم لن ا  األرد

، ولك  ا لم اأو    ان االعتبار الورو  ال ست ادة لن الووك التج انتشر ا ا هارو  اص ادة ا ا لن قلل ال ويو لن الووك

؛ ك ا و ييييكلت ل تنات، ول ايت ن  كورونا لبكرا ، واييييارعت الى الت ب  الى لوجييييوي ال  ف األايييير  وال وج  جييييو ال سيييياء وا
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ال كولة ل  ة ال  اية االجت اعنة والتج ا ثلت اتتويم لسيييييييييياعوات لالن  وعا نة، لاا اعتتوت ا  ال سيييييييييياعوة هتط لالن  

 .ولم يتم التطرق الى لوجوي ال  اية لن ال  ف األار   وعا ن 

ارد إلا ا وقالت اتطوأر   ض اةلنات وايييييييييارعت إدارة ل اية األايييييييييرة الى ا لأل االايييييييييت ا ة لل االت التج اوأت 

ال سييييتةولة لل  اية لن ال  ف األايييير ، لثل اطوأر وط ااييييت ا ة علر الوااسيييياب، وا  ال كلنة ااييييت باك الشييييكاوى علر 

نص ، واةييييال وارد البشيييرأة واللوجسيييتنة لن قلل إدارة األلن ال ا  لن ال سييي  ر الفنسيييلوك، والوأو ال ويرأة  كادر ل لز

 .ت باك الشكاوى لاا لم يكن اويال  ال ردي ا  ول لزا  لنساعو ال االت هج الو وك  شكل ارأظالا 911رقم 

وأ يار ال  لس الوط ج لشيؤو  األايرة  أن  اايتليار ال رأ  الوط ج لل  اية لن ال  ف األاير  والك هترة جا  ة 

رة   أيليييا ، وقا  ال  لس أيليييا   اص ييياال االت وعلى ال سيييتوى ال رد وراايييةكورونا ووا ييية هج هترة ال  ر واالغالقات ل

اييييرة، وعو  اعتبار ه   ال شيييياكل  ييييأنا  داولنا  وا ييييا   األ ،الى أه نة التللنغ عن لاالت ال  ف األايييير  لن قلل ال  ت ظ

ة وقو قا  ال  لس   ةاطبة ر ااييييييييية الوزراء لتوجييييييييينا أ  ال  اية االجت اعنة ال ات ثل هتط هج اتويم ال سييييييييياعوات ال الن

 ت نة لألايير وال  ت ظ والك كورونا، ال كا  لن الواج  وجييظ السيينااييات واةلنات الةا يية    اية ال سيياء وال تناوال ا

أ يييييورت ال كولة ألر دهاي يتليييييج   ودة ال ؤايييييسيييييات الى  ؛والك هترة ال  ر الشيييييالل، وب و ال ودة أيليييييا  الى ال  ل

%، األلر ال   أدى الى 30% أو 50وال و  ات وب سييييييبة    نظ الطاقة االاييييييتن اانة لن ال و  ان  لم اكنال  ل ولكن 

 اأوار اتتويم الةولات.

اا  ا قالت الل  ة الوط نة لشؤو  ال رأة  اات باك ال االت وا وأل ا الى ال  ات ال ةتية اواء ال  ات ال كولنة 

الوط نة والك هترة ال  ر  ا  ل على اايييت باك الك ال االت، وا ل ت الل  ةالراييي نة أو لؤايييسيييات ال  ت ظ ال ونج التج 

هليييال  عن دوول ا إلى  ،ا ا ا ليييل الوووك الى دور اصيواء الةا ييية   ؤايييسيييات ال  ت ظ ال ونجأ  ال االت التج ارد ال

الوور الةا ة  ال ؤاسات الرا نة، لاا و لت دور لؤاسات ال  ت ظ ال ونج إلى طاقت ا االاتن اانة، وه ا لوجوي 

 يست   الورااة، ولراج ة اصجراءات ال ت لتة  اات باك ال االت ولتولج ولتولات الةولات.
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ااييييت رار  لشييييكلة عانت لن ال االت، ول اية وا وأل ه   اةلنات وغارها لن ال ؤاييييسييييات التج اتو  وولات دعم

ات ال كولة   و ال ودة الى ال  ل، لاا جاءت قرار ة لن قلل اتويم الةولات  سيييييييييل  اصجراءات االلترازأة ال تة  اباطؤ

ا، ةاوال و  ات هج ال ؤاسات والووا ر الرا نة وكانت للللة للتطاي ال ا  واوتنارأ  للتطاي الا و لن عود ال و  ان 

 ، األلر ال   ان كس ايييلبا  على لتوار االايييت ا ة والو يييوكواتلنص عود السييياعات ال سييي وال لن والل ا الت واك والت تل

 إلى ال االت، أو و وك ال االت ل    ال ؤاسات.

 التوصيات والبدائل

 والكوارثلن والك قراءة ال االت التج ا رجييييييييت لل  ف او التتل األايييييييير  والك هترة االغالق وهج  ل األزلات 

ولاالت ال  ف  شيييييكل عا ، ونتا ج واو ييييينات ال شييييياركان وال شييييياركات هج ال ا وة ال سيييييتويرة التج عتوا ا اليييييالن هتو 

هة إلى لراج ة ال ويو لن ا ييييييوارات الييييييالن أو ييييييى كل لن ال شيييييياركات وال شيييييياركان   ود لن التو يييييينات، وباصجييييييا

ال  شييورة واألدانات السييا تة  ةيييوا ال  ف األايير  إلال  ف ال  للجص هتو او ييلت ه   الورقة الى ج لة لن التو يينات 

 التالج:

 أواًل: إعادة النظر في قانون الحماية من العنف األسري الحالي وتعديله من خالل:

ووا ة لل    ات الالاج يتردد  هج اس ال االغ أو  كوى على الشةص ال   ف : تأمين مزيدًا من الحماية -1

اية ل ن  لن والك التواييظ هج اجراءات ال  اية وعو  اقتيييارها على كتا ة ا  و، وأيلييا  األان للأوا  لن ال  

و لتللنغ عن أ  لالة ع ف أاييييير  يسييييي  ون ا أو ا وث ألال م أعلى الأل يييييةاا ال للوان، وذلك لتشييييي ا م 

 قرأبة ل  م. 

نص قانو  ال  اية لن ال  ف األار  على ل اية الش ود، ولكن لم يتطرق إلى كلنات  :دعم وحماية الشهود -2

 ي   ا ويل نص ال ادة واجاهة االلنات واالجراءات التج ا  ى    اية الش ود. اع ل ل اية الش ود، ل 
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تللنغ  ف األايييييييييييييير  يلل  لتولج الةولات   للالنة العلى الرغم لن أ  قانو  ال  اية لن ال التبليغ االلزامي:  -3

ات رل  ع نعن لاالت ال  ف االاييييييييير ، ولكن لم يلل  اللائة ال  نطة إلال  ت ظص كال ارا  واألقارب التللنغ 

 لل  ف، لاا ك ا ذكر ايييييا تا  ال  ت ظ ي وش ال شييييياكل األايييييرأة  يييييأنا  داولنا ، وال يسييييي ا اتوول لن أ  ج ات

الوولة وألاكن اتويم الةولات ال ي تلرها هلييييييييياءات هوه ا ا كنك األايييييييييرة وال سييييييييينج أورى لثل لؤايييييييييسيييييييييات 

 ي   ا ويل    اا اكو  ال ادة اتل ن التواظ هج إللالنة التللنغ. ااالجت اعج، ل 

  السييرعة التيييوى والت الل ل  ن  على ان ن   ال     جييرورة ا سييان لاالت االاييت ا ات لل االت االستجابة:  -4

 ج ايا ع ف أار  ال إراد .

 :: أعادة النظر في قانون العقوبات من خالل المواد التاليةثانيا

 اك لن : لاا أ الت ه   ال ادة اللرب التأديلج ال وج  لألط( من قانون العقوبات األردني62إلغاء المادة ) -1

 الوالوين.

 .ي في جرائم القتل الواقعة في االسرةمنع إسقاط الحق الشخص -2

 لاا نيت ه   ال ادة على:من قانون العقوبات األردني:  340تعديل أو إلغاء المادة  -3

يسييييييت او لن ال  ر ال ة ف لن هوجت الوجت  أو إلوى أ ييييييول  أو هروع  أو أوواا  لاك البسيييييي ا   رأ ة  -1

اللنا أو هج هراش غار لشييييييييييييييروي هتتل ا هج ال اك أو قتل لن يلنج ا ا أو قتل  ا ل ا أو اعتوى علا ا أو 

 .دا  ةعلا  ا اعتواء أهلى الى لوت أو جرال أو إي اء أو عاهة 

 ر ذاا  اللوجة التج هوجئت الوج ا لاك البس    رأ ة اللنا او هج هراش غار لشروي هجيست او لن ال    -2

 لسييييييييييييييكن اللوجنة هتتلت  هج ال اك او قتلت لن يلنج ا ا او قتلت  ا ل ا او اعتوت علن  او علا  ا اعتواء

 .دا  ةأهلى الى لوت او جرال او إي اء او عاهة 
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ك ا ال اطل  على لن  -  لن يسيييييييت او لن ه ا ال  ر. بال ي وز اايييييييت  اك ل  الوهاي الشيييييييرعج    -أ -3

 يست او لن ال  ر ال ة ف ألكا  ال رور ال شودة.'

 رابعًا: فيما يتعلق بقانون حقوق الطفل 

ة اصايييييييراي وال با يييييييرة هج إقرار قانو  لتوق الط ل هج األرد  وذلك هج  ل لييييييييادقة األرد  على االا ا نة الوولن

 ج   للنسا  هج األدراج، وعلى الرغم لن لرور أكثر لن عالان على رهظ ال سودة الةا ة   ل توق الط ل، اوال  لن و 

الى ر اايييية الوزراء، لاا يوهر ه ا التانو  للط ل الليييي انات األايييياايييينة هج ال يييييوك على لتوق  ووا يييية ل ايت  لن 

 ال  ف.

 تقدم الخدمات خامسًا: فيما يتعلق بعمل المؤسسات وخاصة المجتمع المدني واآلليات التي

جرورة التشلنك  شكل أكلر لظ   ل ا   لا  ووجود ن ا  لاالت لولو، لتى استطنظ ج نظ ال االت  -1

 االاييت ادة، وجييرورة اولاو ال  ا ، ووجود ن ا  الكترونج لل االت ال سييت اوة،  تيييو عو  اردد ال االت

 على أكثر لن لؤاسة.

على ال وي االجت اعج ال وج  جييييييو ال سيييييياء جييييييرورة وجييييييظ لواجيييييينظ ال  ف األايييييير  وال  ف ال ل ج  -2

 وال تنات على الم أولوأاا ا، والم أولوأات ال  ولان كون ا لن األولوأات الت  وأة الوط نة.

التشييييييلنك لظ واييييييا ل اصعال   شييييييكل أكلر وا  ال دور ال ؤاييييييسييييييات اصعاللنة هج ال ج لاالت ال  ف  -3

 ت ظ وا ويل لسيييارها كج اكو  أ  لالة ع ف األاييير  وايييي نا الييييورة ال  طنة ال تة ة لن قلل ال 

 أار  هج جرأ ة ل ت انة ولنست  أنا  وا ا  ك ا ي تتو ال  ت ظ.

اشييييكال هرأ  وط ج لن ال  الان وال  النات ذوو الةلرة ال النة، لتل ج لاالت ال  ف األايييير  والوهاي  -4

 ع  ا.
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كج و رة والل  ة الوط نة لشؤو  األارة اأكاوا  على دور إدارة ل اية األارة وال  لس الوط ج لشؤو  األا -5

ات كن ه   اةلنات لن ال نا  اواجل ا الكالل، ي   على ال كولة زأادة الوعم ال ةيييييييييييييييص ل ا، أو 

 اشكال   ادي  وا ة لوعم ج ايا ال  ف األار .
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 المقدمة

، لوولةإلى األلواث الطار ة ال  اجئة وال ت اق ة والتج ا وث  شييكل اييرأظ لل رد أو ا يشييار ل  و  األزلات والكوارث

ا لرهم على اواار ل ييال م وااةيياذ إجراءات واييوااار وقييا نيية، وهيي ا لييا لييوث والك جييا  يية هارو  كورونييا، وهو هارو  

أعل ت ل   ة الييييي ة  2020عا   وهج اواية ،وانتتل الى ال الم هج لوي ة ووها  اليييييا نة 2019نتشيييير هج ن اية عا  ا

ن  يييأن ا األلر ال   دهظ الووك الاةاذ إجراءات لال ال نة  أ  هارو  كورونا أ يييبا وباء  ل تشيييرا  هج كاهة أن اء ال الم، 

 ا و لن انتشار ال ارو  وانتتال  اان األ ةاا.

وت لن اك الشييييالل واالغالقات التج لة هج ال الم ولن اا  ا ل ر الت و ا وعت اصجراءات والتوااار الوقا نة ال تة 

ب  ال ارو    و أدنى أاييييييلوعان، وقو أدت ه   اصجراءات الى اانتتاك األهراد وا وال م، وال  ر الييييييي ج لكل لن يييييييي

ولم يكن األرد     لك عن دوك ال الم التج اغالق ال ؤاييييييسييييييات الرايييييي نة وغار الرايييييي نة وا طال ال وار  وال ال ات، 

 -، وهج  ييييي ر كذار2020\هلراير- يييييبا واييييي لت أوك أ يييييا    ال ارو  هج األرد  هج  ييييي ر اصجراءات،  ك   ااة ت 

هج ج نظ أن اء ال  لكة األردننة  1992لسيييييييييييييي ة  13لار  أعل ت ال كولة األردننة عن اوء ال  ل  تانو  الوهاي رقم 

 .ال ا  نة

مإذا لوث لا يستوعج الوهاي عن الوطن هج لالة وقوي طوارئ  على أن لن الواتور األردنج  124ونيت ال ادة  

ات فنييييور قانو   اايييم قانو  الوهاي ا طى   وجب  اليييياللنة الى الشيييةص ال   ي ا   التانو  الاةاذ التوااار واالجراء

وك ناه  ال    الليييييييرورأة   ا هج ذلك  ييييييياللنة وقف قوانان الوولة ال ادية لتألان الوهاي عن الوطن وأكو  قانو  الوهاي

لى عونيت ال ادة الثاننة لن قانو  الوهاي  ،مللكنة ايور ا اء على قرار لن ل لس الوزراء   رادةع ولا ي لن عن ذلك 

ورت  وقو ؛ "أن  هج لاك انتشار كهة أو وباء مي لن ال  ل  التانو    رادة للكنة ايور ا اء على قرار لن ل لس الوزراء

 .2020\ذارك\17الوهاي اعتبارا  لن اصرادة ال لكنة  ال واهتة على قرار ل لس الوزراء ات  ال قانو  
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ال   الييييي ن ل ر ا تل األ يييييةاا وا وال م هج ج نظ ل اط  ال  لكة، واغالق  2ولظ  يييييوور ألر الوهاي رقم  

ة، أ ييب ت األاييرة األردننة ا ت ظ هج لكا  والو ج نظ ال  الت، وا طال ال ؤاييسييات والووا ر ال كولنة وغار ال كولن

ت ولاا أ  ال  ف جييييو ال سيييياء وال تنا، وأ ييييب ت اللاوت لكانا  لت  ظ األهراد، والك هترة ال  ر الشييييالل طالة األوقات

األرد  ال ييويييو لن  ااةيي هو  يياهرة عييال نيية، هيي   ال سيييييييييييييييياء وال تنييات هج األرد  ي ييانان ل يي ، وهج  ييل جييا  يية كورونييا 

، قلل 18/3/2020اءات االلترازأة التج أدت الى ل ظ الت وك وال  ر ال  للج  شييييييييييكل كالل ل وة أاييييييييييلوعان ل   اصجر 

اللييوء اتةفنه هيي   اصجراءات اييورأ نييا ، ل ييا أدى الى اوقف وييولييات لؤاييييييييييييييسيييييييييييييييات ال  ت ظ ال ييونج وا طييل ال  يياكم 

ل وي  اية واالاييت ا ة لتلييايا ال  ف ال ل ج على اوال ؤاييسييات ال الة، وأثر ذلك  شييكل كلار على ال سيياء وال تنات هج ال 

 ييييي وبة هج التللنغ أو الو يييييوك الى   ييييي وت ال االت ال  رجييييية لل  فو  ،األاييييير  وازدادت لاالت ال  ف االجت اعج، 

 .ألاكن اتويم الةولة كون ا لولتة

الي ة  لاا أهاد اترأر ل    ة وغالب ا لا يلأو ال  ف جو ال ساء هج أوقات الطوارئ واألزلات،   ا ها ا األوبئة، 

اصقلنم يأاج هج ال رابة الثاننة على لسيييتوى وال  ف جيييو ال رأة هج إقلنم  يييرق ال توايييط، أ   19-ال ال نة    وا  مكوهاو

%ص، وأ  ه اك زأادة هج لاالت ال  ف والك ال ا  ة ا سييييييبة 37ال الم لن لاا لن لاا انتشييييييار ال  ف جييييييو ال رأة إل

 % ا اء  على لكال ات االاتواثة التج ا رأ ا ال ساء علر الةطو  الساو ة ل    ات ال رأة.60 % إلى50اتراوال لن 

الةولات اليييييييييي نة وال  اية ال سيييييييييتوالة لالجئان  ص اوهار2ال  اية واأللا لشيييييييييروي إلواأاج ه   الورقة هج إطار  

 .IRCل  وك لن الل  ة الوولنة لإلغاثة السورأان وأعلاء ال  ت  ات ال لن ة لن ال ئات األكثر هشا ة هج األرد ، وا

 أسئلة ورقة السياسيات

 ؟و وجظ ال ساء لن ال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج والك ازلة هارو  كورونالا ه .1

لا هج التوااار الوقا نة ال تة ة ل  اية ال سيييييييياء وال تنات والك ازلة كورونا لن ال  ف ال ل ج على ال وي  .2

 االجت اعج؟
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 ج؟التشرأ ات والتوانان ذات اليلة    اية ال ساء وال تنات لن ال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعلا هج  .3

 ولن هم أ  اب ال يل ة؟

 لن ال  ف ال ل ج علىلا هج السنااات الوط نة ال تترلة هج ه   الورقة لل ا  ل اية ال ساء وال تنات  .4

 ال وي االجت اعج والك األزلات والكوارث؟

 المنهجية

الوقت ال   هرجييييييييييييييت    ال كولة األردننة التوااار واالجراءات الوقا نة وااللترازأة ل واج ة ا شييييييييييييييج هارو   هج

هرجييييييت ال ا  ة ن سيييييي ا على ال الم ككل، وقالت ال كولات والووك لن لوك ال الم   رل االجراءات ال  روهة كورونا، 

ة، وب ا ها ا ال ؤايييييسيييييات الةولنة التج اتو  الةولات وهج االغالقات ول ر الت وك واغالق ال ؤايييييسيييييات وال راه  ال ال

ولن اا  ا لؤاسات اتويم وولات ال  اية لن ال  ف األار ، ه ج ه ا الوقت كانت اللاوت ألاكن ات  ظ ا ا األارة هج 

وطار  جوا   سييييييل  ل اراييييييات ال  ف لكانا  والوا ، هت ولت اللاوت لن هليييييياءات وا يييييية اانا ا ا األايييييير إلى ألاكن 

، ل ا عتوت ج انة ل  و اليييييالن ال سييييياء وال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج ال وج  جيييييو ال سييييياء وال تناتاييييير ، األ

األردنج لا وة لسيييييييييتوير  ل  رهة ال  ود واةلنات الوط نة ال تولة ا ل  اية ال سييييييييياء وال تنات لن ال  ف ال ل ج على ال وي 

 ، واعت وت ه   الورقة على انانات أورى ا ثلت ب:ة كورونااالجت اعج هج  ل األزلات والكوارث هج لالة جا  

لراج ة ا وارات ج انة ل  و الالن ال ساء االردنج لن انانات   فنة وأوراق ولوقف وأوارق لتا    -5

 وبنانات اليا نة.

 .انانات وأدانات اليا نة اتبظ الى ج ات را نة هج األرد  -6

 لتوق االنسا  وال ساء  شكل واا.لراج ة الورااات السا تة اليادرة عن لؤاسات  -7

لا وة لستوير  ام عتوها هج ج انة ل  و الالن ال ساء األردنج ااتلاهت ا  اب ال يل ة وهم: األلان  -8

 .ال ا  لل  لس الوط ج لشؤو  األارة، لوير إدارة ل اية األارة، نا بة الل  ة الوط نة لشؤو  ال رأة 
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 أواًل: وضع النساء من العنف المبني على النوع االجتماعي

اييييييا ل االعال  ل االت كلار  لن جرا م ال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج وال وج  جييييييو و على الرغم لن ر ييييييو 

ل  ف اوال ايين ا أه نة االعترار   اهرة ال سيياء، لكن لا زالت لشييكلة  ناب األرقا  الرايي نة عن لثل ه   ال را م قا  ة، 

 ظ األرقا  وال تا   لتوجنا لستوى ال  ف.، وااتم وججو ال ساء وال  ف األار  

 2021-8201 أرقام وحقائق

ص هج 2018-2017أ يييار التترأر الييييادر عن دا رة اصليييياءات ال الة ل تا ج لسيييا السيييكا  واليييي ة األايييرأة إل

ا رل والوة لن كل أربظ نساء لتلوجات ل  ف جسو  أو ج سج أو عاط ج لن قلل أزواج ن هج األرد ،  2018عا  

% لن اللوجيات الالاج 25.9أ  و ، زوج لل  ف ال سيييييييييييييييو  لن قليل زوجتي  100لتياايل ا رل زوج واليو لن كيل هج 

% 1.4جن ل  ف جسو  أو ج سج أو عاط ج لن قلل أزواج ن، هج لتاال ا رل عالا  ا ر  49-15أع ارهن لا اان 

دائرة اإلحصاااااااااااءات العامة  إل زوجاا ن.عالا  لل  ف ال سيييييييييييييييو  لن قلل  59-15لن االزواج ال ين أع ارهم لا اان 

2019). 

 21اشييييييار ج انة ل  و الييييييالن ال سيييييياء األردنج إلى ارا اي جرا م التتل األاييييييرأة     اصناث هج األرد  الى و  

 21الى  2019، لاا و ييييييييل عود جرا م التتل األاييييييييرأة     ال سيييييييياء وال تنات ل   اواية عا  2019جرأ ة ل   اواية 

جرا م قتل أايييييييرأة     ال سييييييياء  7، لاا وق ت 2018% لتارنة لظ ذات ال ترة لن عا  200جرأ ة، وبارا اي نسيييييييلت  

وهتا  للر و  2020أ  ر لن عا   8جرأ ة قتل أارأة والك أوك  16و ،2018أ  ر لن عا   10وال تنات والك أوك 

 .(2019 إدعيبسإل لل را م ال  شورة هج واا ل اصعال  ال ةتل ة.” الالن“ال   اتو     

 ارتفاع واشتداد العنف ضد النساء والفتيات خالل جائحة كورونا

ا  دعت األلم ال ت وة ج نظ ال كولات إلى ج ل ل ظ ال  ف جو ال رأة وجلر اللرر الواقظ جراء ه ا ال  ف جلء 

  غواارأاأنطوناو  ة كورونا، لاا أ ار األلان ال ا  لأللم ال ت وة ط االات ا ة الوط نة الةا ة   ا  لن وطر نسا  
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 أ  دولتج لل ا  ولالالأا، على الال ال ثاك،   واا الاعف عود ال كال ات على وطو  ال ساعوة، لتارنة  الش ر ن س  

أكلر قور  Googleلن ال ا  ال اجج؛ هج اليان الاعف ال ود ثالث لرات؛ وهج أاترالنا، اش و ل ركات الب ا لثل 

  (2020.) األمم المتحدة   ال  ف ال  للج هج الس وات الة س ال اجنةلن ع لنات الب ا عن ال ساعوة فن ا يت ل  

ي   على ال كولات أال اس ا " :وقالت لتررة األلم ال ت وة الةا ة ال   نة  ال  ف جو ال رأة، دوبراهكا ان ونوهاتا

)األمم  ".لناة والنة لن ال  ف أ  اؤد  إلى انت اك ل  ال رأة هج  19-لل رور االاتث ا نة والتوااار التتااوية جو كوهاو

 (.2020المتحدة  

ار  والك جا  ة كورونا، هااتتلل لركل ع ت أعل ت ال ويو لن لؤاسات ال  ت ظ ال ونج الايو لاالت ال  ف اال

 2019أ  ر إلوه ا الرقم يتارب لا ااتتللت  ال  انة والك عا   3لالة والك  800لا ي وق ” الالن“لإلر اد التا ظ لييييي 

علر ال ااف ولواقظ التوا ييييل االجت اعج لن جيييي   ا لاالت ع ف ل سيييياء وهتنات، أردننات وغار أردننات، الى  ،صكالال  

 .(2020)إدعيبس   .جان  عود كلار لن ال االت التج اطل  لساعوات لادية وعا نة

% والك أوك 33أعل ت إدارة ل اية األاييييرة عن ارا اي هج لاالت ال  ف األايييير  وب سييييبة  12/5/2020وبتارأخ 

، واشار ج انة الالن  أ  لاالت التتل األارأة عا  2019  ر لن ال  ر هج األرد  لتارنة لظ ن س ال ترة لن عا  

جرأ ة وهتا  لر ييوها لن قلل واييا ل االعال  إلهج  ل عو  اواهر اليييا نات رايي نة  16ال لك الوت عا  والك  2020

  م:واالنا ا ا ال ه   ال راعن لاالت ال  فص، 

أقو   ييييييياب على قتل  ييييييي نتت  ط  ا  هج ل اه ة  10/1/2020وا ويوا  اتارأخ  2020والك  ييييييي ر كانو  ثانج -1

 الكرك.

هارقت زوجة عشييييييييييرأ نة ال ناة   و إلتاء ن سيييييييييي ا لن  ييييييييييرهة ل لل ا هج الطاا  الثالا إثر  19/1/2020اتارأخ -2

 .والهات عا لنة لظ زوج ا هج ل طتة اللتراو     اه ة اللرقاء
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اوهات هتاة عشييرأ نة إثر اييتوط ا عن اييطا ل لل ا الواء الواييطنة هج ل اه ة إربو، عل ا   20/1/2020تارأخ ا-3

 . أ  الت  نتات ال زالت جارأة والتج قو اس ر عن وجود جرا م قتل ولف لاالت االنت ار ال شار الا ا

تا  هج ل لل ا اربط  ا ا ا  لة أقولت الرأاا  على قتل ااوة جربا  وو  25/2/2020هج   ر  با ، وبتارأخ -4

 .نس  إثر والر اا  م

وهو الاو  ال ال ج لل رأة، أقو  زوج على قتل زوجت  التج لم ي ض على  8/3/2020هج  يييييييييييييي ر كذار وبتارأخ -5

 هللا  األغوار الشيييي النة لوعنا   زواج ا ل   اييييوى  ليييي ة أ يييي ر، وذلك اوه  ا ع وا  واييييتطت هج ق اة ال لك علو

 .ذلك إثر والهات عا لنة أن  أقو  على 

تة وهج الثلا األوار لن ذات الش ر إلكذارص أقو  إا ا  على قتل والوه ا رلنا   الر اا وزوجت  ط  ا  هج ل ط -6

 .البادية الش النة إثر والهات اا  م

 قتلت ااوة ثالثا نة  انار نار  هج ل اه ة ل ا . 10/4/2020وهج   ر ننسا  وبتارأخ -7

أقو  زوج على إ يييييييييييييييا ة زوجت   انار نار  إثر والهات اا   ا هج ل طتة لرج  10/4/2020وهج ن س الاو  -8

 .ال  ا   ال ا  ة ع ا 

عالا  داول  14أقو   يييياب على ط ن  يييي نتت  البالوة لن ال  ر  6/5/2020وبتارأخ  2020ووالك  يييي ر أيار -9

 .ل لل  ا ج وب ال ا  ة ع ا ، ل ا أدى الى وهاا ا

، قتلت أ   أعارة نارأة على يو اا ا ا وأ ييييييييييا ا  يييييييييي نتتا  ا 16/7/2020وبتارأخ  2020ووالك  يييييييييي ر ا وز -10

 إ ا ات  الوة هج ل اه ة ل ا .

  .ل ش ا  رأا ا” طوبة“هج ل اه ة الللتاء    طتة عان البا ا أقو  أب على قتل اا ت  األرب ا نة اوااطة -11

جرأ ة قتل أارأة ل لعة ذهلت ج ات ا أ  هج ل طتة لاركا    اه ة ال ا  ة وق ت  27/7/2020ه ر يو  -12

عالا  وذلك  ط   ا  سيييييييكان لطبخ وهج نا  ة عشيييييييرات الط  ات ل ا  14على يو اا  ا ال وث ال   لم يت اوز 

 .أدى الى وهاا ا على ال ور
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أقو  اخ على قتل  يييييييييييييي نتاا  الثالث إللتلوجاتص وذلك هج ل اه ة الللتاء داول ل لك  31/7/2020وبتارأخ -13

 .أهل ن

 .، أقو  زوج على قتل زوجت  جربا  الا  ل لل ا هج ل اه ة اللرقاء2020وهج   ر كب -14

 .أقو  زوج على قتل زوجت  لرقا  هج ل اه ة لاد ا 28/8/2020اتارأخ -15

 .أقو   اب على قتل   نتت  ط  ا  هج ل اه ة إربو 2020وهج ال يف الثانج لن   ر أكتوبر / اشرأن أوك -16

 لحماية النساء والفتيات من العنف خالل فترة الحجر المتخذةثانيًا: التدابير الوقائية 

ك ا ام ذكر  ايييييييييييا تا  أ ب ال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج وال وج  جيييييييييييو ال سييييييييييياء وال تنات هج أوقات الطوارئ 

لاا ا ولت اللاوت إلى ألاكن  واألزلات يلأو ال يتليييييييييييييياعف وب ا ها ا أزلات األوبئة لثاك على ذلك جا  ة كورونا،

، والت ثر ال اد  لألاييييرة والييييي وبات االقتيييييادية ال تة ة سييييل  اللييييوط ال  سييييج جراء االجراءات والتوااار وطر  جوا ، 

ال  ف ال ل ج على   سيييل  اةلنات الوط نة ال   نة    اية ال  رجيييات وال  رجيييان للةطرال كولات، و  علىوكا  ال او 

لكل لن  ال ورأة االاييت ا ةوذلك لن أجل  سييل  ال ا  ة وططا   ال تة ةاليي ان االجراءات االلترازأة ال وي االجت اعج 

 يت رل ل  ا ال  ف.

 التدابير الوقائية المتخذة من قبل إدارة حماية األسرة

للو يوك الى ال االت التج  ا  كلار  ا  ا وي األرد  لناايت ا ة إدارة ل اية األايرة والك عا  جا  ة كورونا هج عانت 

اييناايية هرل ل ر الت واك،  ييكلت لاا  ،إلى هروي إدارة ل اية األاييرة ا لو و ييأو  ،ل رجيية لل  فكانت ا رجييت أو 

دو  الو ييييييييييييييوك الى ال االت، وقو ام اطوأر   ض لن أدوات لالت التج و ، ا  كلار  ا  ا ويول ا التيييييييييييييييارأا، واالغالقات 

: رهظ لسييتوى االاييت ا ة  سييل  ال الة التج هرجييت ا ال ا  ة ل  ا ا أو التللنغ ع  فال   لاالتللو ييوك الى االاييت ا ة 

للورجة االولى على ن ا  اللالغات و  ،لل  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج وال  ف ال وجة لل رأة والط ل الى درجة قيوى 

ل ا  ا  لاا جرى اطوأر  ،غار كافنةألن ا وجوت كلنة اصاالغ هج  ل جا  ة كورونا  ،واألولوأات لكادر لويرأة األلن ال ا 
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وكا  ه ا الةط يشييييييييكل ال راكل الر نسييييييييج  ،هج لويرأة االلن ال ا  911لن والك ااييييييييتةوا  الةط الر نسييييييييج السيييييييياون 

وكلنة ااالغ، وكلنة  ا  ول لز  للةطو  الراييييييي نة ا  ردي  ال كا ب  يكن اويال  ولك   لم الايييييييت باك الشيييييييكاوى هج ال  ف االاييييييير ، 

وبا ت نتا ج اايييييييييتطالي للرأ  اجرا  لركل  الايييييييييت ا ة،ل  رهة ا نااييييييييي ا لن أجل رقاانة على لتولج الةولة الشيييييييييرطنة، 

%ص هتط لن ال ين ا رجيييوا لشيييكل لن أ يييكاك ال  ف قالوا  االايييياك 2إلأ   الوراايييات االايييتراان نة هج ال ال ة األردننة

ب ا ا  ال  ت ظ و  ،(2020)مركز الدراساااات االساااتراتيجية     لتلتج  يييييكاوى ال  ف االاييييير  الةط السييييياون ال ةييييييص 

الايييييت باك الشيييييكاوى ، ص0797911911ذو الرقم إل ام اايييييت واث وط الوااسيييييابيسيييييتةو  اطلا  الوااسييييياب  شيييييكل كلار 

هج نسبة اللالغات ال  وابة إلادوات  ا  لاا وجو ارا اع واللالغات، ولن ج   ا التلايا ال رابطة  تلايا ل اية االارة

 2.%16ا سبة الوت  2020و 2019االاالغ والرقا ةص اان عالج 

وفن ا يةص لاالت اصيواء التج اييي لت لوى إدارة ل اية االايييرة ايييواء الراييي نة أو غار الراييي نة ولتارنت ا   الج 

 3أكثر لن الس ة السا تة. ال تولة ءوولات اصيوالالة، هكانت  125ا اعا    والج ار  ايلا   ا لت 2020و 2019

وا انج ال سييياء ذاا ن  لن  ييي وبة الو يييوك الى ال ؤايييسيييات التج اتو  وولات ال  اية لن ال  ف األاييير  ل وة أايييباب، 

فيروس كورونا وتداعياته االجتماعية على النساااااااء: إدارة األزمة في كل من مصاااااار وجاءت   ض ل  ا هج درااييييييييية م

ا  ال  ف األاير  لن أقسيى أنواي ال  ف، ألن  يأاج لن الشيرأك داول األايرة، وال  الورااية ذكرتلاا وتونس ولبنان". 

أل  ال سييياء  ورى لثل لؤايييسيييات الوولة،ا اتوول لن ج ات أ يلاك ال  ت ظ ي وش ال شييياكل األايييرأة  يييأنا  داولنا ، وال يسييي

على ال تاولة، وألأو لن  يييي وبة التوج   ا ن  ور الالاج يشييييتكان  قو يت رجيييين  للو  لن داول أهراد ال ا لة، وه ا يليييي ف ق

ي  كس   (2020)فريدريش ايبرت  أقسيييا  الشيييرطة، أو التوج  إلى ال ؤايييسيييات التج اتو  وولات لل سييياء ال    ات.  إلى

ال ل ج على لن لوادث ال  ف ال  للج و  ا  لادثة ع و وقوي ه ا األلر اييييلبا  على التللنغ اصللالج لن قلل أهراد ال  ت ظ

                                                           
بعنوان ذي تنفذه تضامن وال الشهري السياسات حوارمن حلقات برنامج إدارة حماية األسرة: أثناء الحديث في حلقة العقيد فراس الرشيد مدير  2

 يق زوم.عبر تطب 2021-06-29في تاريخ  والكوارث األزمات ظل في والفتيات النساء لحماية الوطنية واآلليات الجهود
 نفس السابق  3
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ألن م ي تتوو  ا  ال شيياكل األاييرأة هج  ييأنا  داولنا  لتى لو و ييلت إلى ال وي االجت اعج ال وج  جييو ال سيياء وال تنات، 

ال لأو لن ال تا ج لوك اأثار هارو  كورونا  "2020"كورونا والعنف األسري لوك الاتطالي أيلا  اوبا ت نتا ج  ،ع ف

%ص ال ي رهو  كنفنة التوا ل لظ ال ؤاسات ال   نة اتتويم 54نيف األردناان إل نعلى ال  ف األار  لاا أ  أكثر ل

 (.2020. )مركز الدراسات االستراتيجية  الةولات هج لالة وقوي ال  ف األار  أث اء ل ر الت وك

 %ص اأثروا ن سيييينا  وبشييييكل اييييللج جراء ل ر الت وك51إل وب سييييبة أ  الواللنة لن األردناان الاييييتطاليوبان نتا ج ا

 %ص لن األردناان25إل األجواء ال ييا لنيية لشيييييييييييييي ونيية ولتوارة، اا  ييا %ص لن األردناان أ  38ال   وك  يي  لييالنييا ، وأرى إل

%ص لن ه   الةالهات وال شييييييال ات 33ي انو  لن ال شييييييال ات والةالهات وال  ف داول االاييييييرة قلل ل ر الت وك، و إل

%ص كا  عبارة عن 13%ص كانت ع ف ن سج، وإل18%ص كانت عبارة عن والهات زوجنة، وإل25ت ع ف ل  ج، و إلكان

ص لرات هج الشيييييييييييييي ر لوى 6-4%ص ل  م، ولن إل82ص لرات  الشيييييييييييييي ر لوى إل3-1اه اك، وكا  ي وث ه ا ال  ف لن إل

 %ص ل  م.14إل

او ع ف داول االاييييييرة والك هترة ل ر لشييييييال ات او والهات أ  ل ر الت واك أدى إلى  وأ  رت ال تا ج أيلييييييا  

%ص، وال  ف 17إل ا سيييييبة %ص، وأارز أ يييييكال  هج ال  ف الل  ج34إلوب سيييييبة الوت الت وك ع و أكثر لن ثلا األردناان 

ل  م،  %ص75ص ع و إل3-1وقو لييييييييييييلت لاالت ال  ف ه   لن إل %ص،6ا سيييييييييييبة إل %ص، واصه اك9إل ا سيييييييييييبة ال  سيييييييييييج

وكانت  لرات والك هترة ل ر الت وك، 6لن  الةالهات او ال شييال ات أكثر %ص ليييلت ع وهم لاالت ال  ف او19وإل

%ص، االووة 13إل ا سييييييبة لو االووة ال كور%ص، األب وأ34ا سييييييبة إل األطرار الر نسيييييينة هج ه   الةالهات اللوج واللوجة

 %ص.10إلا سبة %ص، االووة ال كور اان   ل م 11إلا سبة واالووات 

هج ال ادة التج  ،2017عا   ال  اية لن ال  ف األاييييييييير   على أرل الواقظ قانو  وفن ا يةص إجراءات التسيييييييييوأة 

كلنة ا  ا ية ا ت ج  ال يييييييادقة التلييييييا نة، ولواية الربظ  كانت والتج ا وثت عن ل  اجراء التسييييييوأات هج ال لاي األايييييير  

اجراء اورأبات واعواد ادلة ام اطلنت  و  2020، ولكن هج الربظ األوار لن ا  لم يكن ه ا ال ص لطبت 2020 لناألوار 
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اسيي نة قليياة للتسييوأة هج  لاا اموبالشييراكة لظ ل   ات ال  ت ظ ال ونج وال   و التلييا ج،  التسييوأات،اورألنة صجراء 

كاهة ل اكم ال  لكة، وأيييييييييور ال كم ا اء  على االا ا نة ال وق ة اان طرهج ال لاي األايييييييير  هج ال  ا، والوى الت ويات 

إدارأة وا  وات إدارأة ال ا ت ج هج ال ييييييادقة التليييييا نة، وه   جييييي انة أورى ي تج ع  ا جييييي انات  ا ويات هجايييييا تا  

 4.أورى لثل الكا  غار االبة لل رأة أو الكا  اويلة  ترار ال  اية

 التدابير الوقائية المتخذة من المجلس الوطني لشؤون األسرة

لتطاعات ي رج  الواقظ لن اوج ات وط نة وبرالج ع ل اتول ا ا انطالقا  لن واقظ اللائة ال الة ال سانوة لألارة ولا

 ج، ال ةتل ة، ارزت ال اجة إلى إنشاء ال  لس الوط ج لشؤو  األارة للت الل لظ األارة على لستوى التةطنط االاتراان

ن ، ووجظ السنااات واللرالج وه  ل ايار اجت اعنة اقتيادية ونوعنة ا  ل على و ف وجظ األارة هج األرد   واتي 

ألارة، لظ اوا ويل الةطط واللرالج والسنااات والتشرأ ات ال  لثتة ع  ا واصجراءات ال ت لتة ا ا وهتا  ل  م أع   لتلايا 

 األو    ان االعتبار أ  التناجات األار اةتلف وهتا  ل روه ا.

وعلى لسيييتوى ال االت  ل دور  عالا  وأ ت ظ  شيييك 21ل   وام اشيييكال ال رأ  الوط ج لل  اية لن ال  ف األاييير  

وأ ر  ال رأ  ل ا  اتيييييج ولؤاييييسييييات ال  ت ظ ال ونج، ال ؤاييييسييييات ال كولنة وغار ال كولنة، وال   يلييييم  ،ال ردية

ولتتويم او نات ات ل  اتطلا  السنااات الوط نة والتج اعوت  ،لتا   للت رر على ال شاكل التج ا انج ل  ا ال   ولة

الوط نيية ال يياليية اليي   ي  م ج نظ أدوار  وثييا  الوط ج ل  يياييية األاييييييييييييييرة واليي   ي تلر لن ال ركيياصطييالبكرا  هج األرد ، 

 5.ال ؤاسات ال اللة والت وأل اان ال ؤاسات وادارة ال االت ون ال ا

وعتو ال رأ  الوط ج والك الك ال ترة أكثر لن اجت اي هج  ل ال  ر الشيييييييييالل ل  رهة كنفنة الت الل لظ قليييييييييايا 

ال  ف االايييييييير  و يييييييي وبة التللنغ هج ذلك الوقت، وقو يكو  ه الك ازدياد هج لوة ال  ف  سييييييييل  لالة التل  التج كانت 

                                                           
 سرةنفس السابق: مدير ادارة حماية األ 4
 األمين العام للمجلس الوطني لشؤون األسرةالدكتور محمد مقدادي   5
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 سل  ال  ل عن   و او/و اتلنص  أو  ك اتيارا  ل  ااانش ا األارة، ولألاف   ض لؤاسات لتولة الةولة كا  ه ال

، وهج اواية %30أو  %50 ا سييييييبة ال  ل  6عود ال اللان هج ال ؤاييييييسييييييات ال اللة لسيييييي  لا جاء هج ألر الوهاي رقم 

لظ أ  قلييييييينة ال  ف األاييييييير  هج لالة طار ة   و ذاا ا  وض ال  ر عن وجود لالة  ال ا  ة اايييييييتث ات لؤايييييييسيييييييات؛

 . التالج ي   أ  اكو  على أهبة االات واد للت الل لظ ه   التلاياكورونا، 

وصااول النساااء الى  ور اص يييارة إلى أ   ج انة ل  و اليييالن ال سييياء األردنج قو أ يييورت ورقة لوقف    وا  موا

نا هتو ة كورو واشيييييييار الى أن  لإلجراءات ال تة ة لن قلل ال كولة األردننة ل واج ة جا   مالعدالة في ظل جائحة كورونا

لم  اوق ت أع اك لؤاييييسييييات ال  ت ظ ال ونج والتطاي ال ا  والةاا وال  اكم الشييييرعنة، وعادت   و هترة اورأ نا ، ولك  ا

اأوار  لى، األلر ال   أدى إ%30% و50ا ود  شكل كالل لاا  ور ألر دهاي يتلج اتتلنص نسبة ال و  ان إلى 

 .(2020)جمعية معهد تضامن النساء األردني  . تان از ال  الالت واباطؤ هج اتويم الةولا

 ييييييييكلت ل    األردننة الوى التلييييييييايا التج لاوك ال رأ  الت لن  ل ا، أ  ال كولةوذكر ال  لس الوط ج أيلييييييييا  أ  

ل توية، ال سياعوات ال ا نة واكأ  ال  اية االجت اعنة ا ثلت هتط هج و  إللسياعواتص اواية األزلة ل  ة لل  اية االجت اعنة

أ  ال  اية االجت اعنة لنسيييت هتط لسييياعوات عا نة ونتوية ال هج ل اية لن ال  ف ا لك ر ااييية الوزراء وا ت لةاطبة 

 األار .

يشييييار ال ركل الوط ج لشييييؤو  األاييييرة عن أه نة التللنغ عن لاالت ال  ف األايييير  اييييواء لن لتولج الةولات أو 

الايين ا أ  قانو  ال  اية لن ال  ف األايير  ألل  لتولج الةولة  التللنغ عن لاالت ال  ف وال را م ال ارا  أو األقارب، 

وال  ا التج ات ل   األط اك وال را م التج ات ل   البالوان، وأهرد لادة عن السييييييييييييييرأة هج التللنغ، وه الك دور كلار للتى 
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نغ عن ال  ف األاييييير ، ال نسيييييتطنظ االهج ال را م ولكن على عاا  لؤايييييسيييييات ال  ت ظ ال ونج للتوعنة هج قليييييايا التلل

 6ع ولا يكو    توور ال  نظ اتويم وولات قوأة ون ا  اللنغ قو ، ي تتو ا  كثار لن لاالت ال را م ي كن الوقاية ل  ا.

 لجنة الوطنية لشؤون المرأةال والمالحظات التي تنبهت لهاالتدابير الوقائية المتخذة 

اةاذ الالوط نة لشؤو  ال رأة الى أ  األرد  كا  لن أوا ل الووك التج اارعت هج االات ا ة السرأ ة ا ل ت الل  ة 

 و  ، لثال لوجييييييييوي الت لم عن التوااار االلترازأة ل واج ة هارو  كورونا، ولكن ه ا االاييييييييت ا ة لم اكن  يييييييياللة اال  اد

 ، وهج لوجوي الي ة هجووا ة هج ال  اط  ال تارة  لنمواأثار  على زواج التا رات والتسرب ال وراج والب و عن الت

اوايات األزلة كانت التركال هتط على اال ييا ة   ارو  كورونا واواا  ال وان  الييي نة األورى لثل الييي ة ال  سيينة 

  اوت واصن اانة والتج اؤثر على لناة االنسييييييييا ، األلر ال   ا ل ت ل  ل   ات ال  ت ظ ال ونج ال سييييييييوأة والوولنة ولا

 .اوطن 

اليادرة لن قلل ال كولة أ كاال  لن ال  ف ووا ة األوالر التج ال  ت ا  نم اوق اا  ا ال  ت أوالر الوهاي 

ال  ل اييييييييواء ال   م أو غار ال   م، لاا قالت ال كولة اوجييييييييظ ارالج دعم عالة ل ترجيييييييية أ  ج نظ ال ؤاييييييييسييييييييات 

ص، وال ساء ال الالت لن ال نكروأةالشركات اليوارة وال تواطة إلوالشركات ل م اللرر لوي ا والو، لاا لم اتم لراعاة 

ولم اراعج قورة و ييييوك ال سيييياء الا ا ال اهترجييييت ا  ج نظ الشييييركات  ييييركات كلارة وب  س التورة؛ وفن ا يةص ال  لك، 

 م ول م لرأة أوالر الوهاي التج جاء ها ا كلنة ال  ل ال ر  لم اكن للللة ل ؤاييييسييييات التطاي الةاا ال كا  اوجا ات ل

االوتنار، أل  ال  ت ظ ي  ر الى دول ال رأة ان  دول ثانو  واللوج دول أاييااييج، لاا لم يتم لراعاة لتطلبات ال  ت ظ 

وجود لاالت االغالق و  وت ؛ والكثار لن الووك قالت  ااةاذ اجراءات هج ع ل ا الةاا وأع ال ا الرعا نة   ل ال رأة 
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لى األرد ، لاا لم يأو  األرد  الورو  ال ست ادة لن ه   الووك  ةيوا لوجوي ع ف قلل و وك هارو  كورونا إ

 7ال  ف أث اء االغالقات ولا قالت    الووك ل واج ة ال  ف واالات ا ة ل االت ال  ف ال  رجة للةطر.

لتوك اأن  ال ي كن  اص ،قلالة هج أرقا  األرقا  التج يتم اسييييييييي ال ا هج التللنغ عن لاالت ال  فأ  وعلى الرغم لن 

    أ  األرد  واِك لن ال  ف أو لسيييييييييتوى ال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج قلال، ال ه الك الكثار لن ال سييييييييياء ي تتو

 أ  جيييييرب زوج ا أو أ اها أو أواها أو أ   يييييةص كور لن األايييييرة ل ا لنس ع  ا ،  التالج ا  كس لاالت عو  التللنغ 

 .  ر نتا ج ال  ف  أن ا قلالة هج األرد سل  اول  ا العلى األرقا  وال س ، 

ولن ال الل ات ال   ة التج ا ل ت ل ا الل  ة الوط نة والتج اسيييييييت   الورااييييييية والك هترة ال  ر أ  دور اصيواء 

و يييييلت إلى أقييييييى لوودها، اا  ا دور  االايييييتن اانةوالك هترة االغالقات والتا  ة ل ؤايييييسيييييات ال  ت ظ ال ونج طاقت ا 

، إلأزلة كوروناص الرايييييييييييييي نة كانت لاالا ا قلالة، ولن والك ن ا  اصلالة التج ع لت علن  الل  ة هج ه   ال ترة اصيواء

األلر ال   الل ت ا  ال سييياء ي ليييلن  الوووك إلى دور االيواء التا  ة ل ؤايييسيييات ال  ت ظ ال ونج عن الوور الراييي نة، 

 8.التلوك، وقورات لتولج الةولات لل االت وادارا ا وكنفنة اطلا  الت لن ات   جراءاتيتطل  إعادة ال  ر 

 يثالثا: التشريعات والقوانين ذات الصلة بحماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع االجتماع

ل أاااج اللوج/ ال  ف جو ال ساء  اهرة عال نة وأارز أ كال  ال  ف األار  ال   يراكب  ألو أهراد األارة إل شك

األخ / األبص جيييو هرد كور داول األايييرة وا ييية لن ال سييياء وال تنات واألط اك وكلارات السييين وذوات اصعاقة، ونييييت 

التوانان وال واثا  الوولنة واالعالنات ال ال نة على ل ر ال  ف أو الت اال على أاييييييييييييييا  ال  س، وجاءت ج ن  ا ه   

والوقاية الى لؤايييييسيييييات الوولة ول   ات تج اييييييادق علا ا، وا ود لسيييييؤولنة االلتلا  ال واثا  واالعالنات للللة للووك ال

                                                           
 .: نائبة األمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأةزايدهاألستاذة نهى   7
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اوجيييييظ السيييييناايييييات ووطط ال  ل الوط نة واللرالج ال شيييييتركة ا ور التلييييياء على  االلتلا ه لى الوولة ال  ت ظ ال ونج، 

 كاهة التوااار الالزلة ا ور التلاء على ال  ف. وااةاذ، ال  ف جو ال رأة 

 :ذات الصلة والسياسات والقوانين التشريعات

  قانو  ال  اية لن ال  ف األار  هج األرد 

 قانو  ال توبات 

 قانو  االلواث 

 اشرأ ات وأن  ة وزارة الت  نة االجت اعنة 

 2020الوط ج لل و لن لاالت األط اك ال اللان وال تسولان  اصطار 

 2016الوط ج ل  اية األارة لن ال  ف  اصطار 

 :والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلةالجهات 

 وزارة الت  نة االجت اعنة -

 إدارة ل اية األارة -

 ال  لس الوط ج لشؤو  األارة -

 ال رأة الل  ة الوط نة لشؤو   -

 ل ا  ال رأة هج ل لس األلة إلاألعنا  وال وابص -

 لؤاسات ال  ت ظ ال ونج -

 االجت اعج ال وج  جو ال ساء وال تناتاةلنات الوط نة لل  اية لن ال  ف ال ل ج على ال وي  -

 ال  لس األعلى للسكا  -

 ل  اية األارة لن ال  فال رأ  الوط ج  -
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 ال  لس األعلى لشؤو  األ ةاا ذو  االعاقة -

 والبدائل المقترحة التوصيات

 والكوارثلن والك قراءة ال االت التج ا رجييييييييت لل  ف او التتل األايييييييير  والك هترة االغالق وهج  ل األزلات 

ولاالت ال  ف  شيييييكل عا ، ونتا ج واو ييييينات ال شييييياركان وال شييييياركات هج ال ا وة ال سيييييتويرة التج عتوا ا اليييييالن هتو 

لراج ة ال ويو لن ا ييييييوارات الييييييالن أو ييييييى كل لن ال شيييييياركات وال شيييييياركان   ود لن التو يييييينات، وباصجيييييياهة إلى 

إلال  ف ال  للجص هتو او ييلت ه   الورقة الى ج لة لن التو يينات ال  شييورة واألدانات السييا تة  ةيييوا ال  ف األايير  

 التالج:

 أواًل: إعادة النظر في قانون الحماية من العنف األسري الحالي وتعديله من خالل:

 ووا ة لل    ات الالاج يتردد  هج اس ال االغ أو  كوى على الشةص ال   ف: تأمين مزيدًا من الحماية -1

اية وأيلييا  األان للأوا  لن ال   ،ج اجراءات ال  اية وعو  اقتيييارها على كتا ة ا  ولن والك التواييظ هل ن  

، وذلك لتشييييي ا م للتللنغ عن أ  لالة ع ف أاييييير  يسييييي  ون ا أو ا وث ألال م أو قرأبة ل للوانلأل يييييةاا ا

  ل  م.

يتطرق إلى كلنات نص قانو  ال  اية لن ال  ف األار  على ل اية الش ود، ولكن لم  :وحماية الشهوددعم  -2

 ع ل ل اية الش ود، ل لك ي   ا ويل نص ال ادة واجاهة االلنات واالجراءات التج ا  ى    اية الش ود.

على الرغم لن أ  قانو  ال  اية لن ال  ف األايييييييييييييير  يلل  لتولج الةولات   للالنة التللنغ التبليغ االلزامي:  -3

ات رل  ع نالتللنغ  كال ارا  واألقارب إلال  ت ظص نطة عن لاالت ال  ف االاييييييييير ، ولكن لم يلل  اللائة ال 

ج ات أ  ، لاا ك ا ذكر ايييييا تا  ال  ت ظ ي وش ال شييييياكل األايييييرأة  يييييأنا  داولنا ، وال يسييييي ا اتوول لن لل  ف

وألاكن اتويم الةولات ال ي تلرها هلييييييييياءات هوه ا ا كنك األايييييييييرة وال سييييييييينج  أورى لثل لؤايييييييييسيييييييييات الوولة

 ا ويل    اا اكو  ال ادة اتل ن التواظ هج إللالنة التللنغ. ، ل لك ي  االجت اعج
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  السيرعة التييوى والت الل ل  ن  على ان ن   ال     جيرورة ا سيان لاالت االايت ا ات لل االت االستجابة:  -4

 .ج ايا ع ف أار  ال إراد 

 :: أعادة النظر في قانون العقوبات من خالل المواد التاليةثانيا

 اك لن : لاا أ الت ه   ال ادة اللرب التأديلج ال وج  لألط( من قانون العقوبات األردني62)إلغاء المادة  -1

 الوالوين.

 .منع إسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل الواقعة في االسرة -2

 ادة على:لاا نيت ه   ال من قانون العقوبات األردني:  340تعديل أو إلغاء المادة  -3

يسييييييييييت او لن ال  ر ال ة ف لن هوجت الوجت  أو إلوى أ ييييييييييول  أو هروع  أو أوواا  لاك البسيييييييييي ا  -1

ى   رأ ة اللنا أو هج هراش غار لشييييروي هتتل ا هج ال اك أو قتل لن يلنج ا ا أو قتل  ا ل ا أو اعتو

 .دا  ةعلا ا أو علا  ا اعتواء أهلى الى لوت أو جرال أو إي اء أو عاهة 

ذاا  اللوجة التج هوجئت الوج ا لاك البس    رأ ة اللنا او هج هراش غار لشروي  يست او لن ال  ر -2

 هج لسييييييييكن اللوجنة هتتلت  هج ال اك او قتلت لن يلنج ا ا او قتلت  ا ل ا او اعتوت علن  او علا  ا

 .دا  ةاعتواء أهلى الى لوت او جرال او إي اء او عاهة 

على  ك ا ال اطل  -لن يسيييييت او لن ه ا ال  ر. ب ال ي وز اايييييت  اك ل  الوهاي الشيييييرعج     -أ -3

 لن يست او لن ال  ر ال ة ف ألكا  ال رور ال شودة.'

 الطفل  قوق : فيما يتعلق بقانون حثالثاً 

هج األرد  وذلك هج  ل ليييادقة األرد  على االا ا نة الط ل  لتوق اصاييراي وال با ييرة هج إقرار قانو   -1

الوولنة ل توق الط ل، اوال  لن وجيي   للنسييا  هج األدراج، وعلى الرغم لن لرور أكثر لن عالان على 
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، لاا يوهر ه ا التانو  للط ل الليييي انات األايييياايييينة هج رهظ ال سييييودة الةا يييية    الى ر اايييية الوزراء

 على لتوق  ووا ة ل ايت  لن ال  ف. كال يو 

 الخدمات واآلليات التي تقدم وخاصة المجتمع المدني : فيما يتعلق بعمل المؤسساترابعاً 

جرورة التشلنك  شكل أكلر لظ   ل ا   لا  ووجود ن ا  لاالت لولو، لتى استطنظ ج نظ ال االت  -6

 عو  اردد ال االتاالت ال سييت اوة،  تيييو االاييت ادة، وجييرورة اولاو ال  ا ، ووجود ن ا  الكترونج لل 

 لن لؤاسة. أكثرعلى 

جييييييرورة وجييييييظ لواجيييييينظ ال  ف األايييييير  وال  ف ال ل ج على ال وي االجت اعج ال وج  جييييييو ال سيييييياء  -7

 كون ا لن األولوأات الت  وأة الوط نة. وال تنات على الم أولوأاا ا، والم أولوأات ال  ولان

أكلر وا  ال دور ال ؤاييييييسييييييات اصعاللنة هج ال ج لاالت ال  ف التشييييييلنك لظ واييييييا ل اصعال   شييييييكل  -8

األاييير  وايييي نا الييييورة ال  طنة ال تة ة لن قلل ال  ت ظ وا ويل لسيييارها كج اكو  أ  لالة ع ف 

 أار  هج جرأ ة ل ت انة ولنست  أنا  وا ا  ك ا ي تتو ال  ت ظ.

ال  ف األايييير  والوهاي ة، لتل ج لاالت اشييييكال هرأ  وط ج لن ال  الان وال  النات ذوو الةلرة ال الن -9

 .ع  ا

ة اأكاوا  على دور إدارة ل اية األايييرة وال  لس الوط ج لشيييؤو  األايييرة والل  ة الوط نة لشيييؤو  األاييير  -10

وكج ات كن ه   اةلنات لن ال نا  اواجل ا الكالل، ي   على ال كولة زأادة الوعم ال ةييييص ل ا، أو 

   ف األار .اشكال   ادي  وا ة لوعم ج ايا ال
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 المراجع

ص. األلان ال ا  يوعو إلى ااةاذ اوااار للتيو  لللأادة ال رعبة هج ال  ف األار  هج 2020األلم ال ت وة. إل -

 /Bj1S3i3https://bit.ly: انا     ج ل شور على لوقظ االلم ال ت وة ل ط رة كورونا ال ال نة. 

 الطوارئ م إجراءات  ل هجم ال  للج ال  ف ل والت ارا ايم لن ا  ر أل نة ص. ولارة2020. إلال ت وةاأللم  -

 /VjoSJz2https://bit.lyانا     ج ل شور على لوقظ األلم ال ت وة: . 19-كوهاو  سل م واصغالق

إ وارات  .مأرقا  ودالالت واو نات…وال تنات هج األرد ال  ف جو ال ساء مص. 2019إل إدعابس، ل ار -

 https://bit.ly/3kHZ5W6: ج انة ل  و الالن ال ساء األردنج

وزأادة  2020جرأ ة قتل أارأة     ال ساء هج األرد  ل   اواية  17الالن: ص. م2020إدعابس، ل ار. إل -

إ وارات ج انة ل  و الالن ال ساء األردنج: ل تنات هج  ل كورونام. ال  ف جو ال ساء وا

https://bit.ly/3y1M1yE 

ص. و وك ال ساء الى ال والة هج  ل جا  ة كورونا. إ وار 2020ج انة ل  و الالن ال ساء األردنج. إل -

 /HsJ9zG3https://bit.lyالالن: ورقة لوقف 

. ع ا : 2018-2017ص. لسا السكا  والي ة األارأة هج األرد  2019دا رة اصلياءات ال الة. إل -

 /Bbr8wS3https://bit.lyاألرد  

اا  االجت اعنة على ال ساء: إدارة األزلة هج كل لن لير ص. هارو  كورونا واواعن2020هرأورأا ايلرت. إل -

 /PG8BME3https://bit.ly: ايلرت هرأورأالؤاسة  إ واراتواونس ولل ا . 

السلة . ص. كورونا وال  ف األار  هج األرد  إلنتا ج ولؤ راتص2020لركل الورااات االاتراان نة. إل -

 /zHyQmU3https://bit.ly: ااتطالعات ال ؤ ر األردنج

 

https://bit.ly/3i3S1Bj
https://bit.ly/2VjoSJz
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https://bit.ly/3zG9HsJ
https://bit.ly/3wS8Bbr
https://bit.ly/3BME8PG
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