
 األستاذة ريم أبو حسان

 عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان



 

يتناول هذا العرض الدور الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق اإلنسان في 

 :حماية وتعزيز حقوق المرأة على النحو التالي

 ،ًضمن اإلطار المؤسسي للمركزداخليا. 

،ًفي إطار التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير  وطنيا

 .الحكومية المعنية

 ،ًفي إطار الفعاليات اإلقليمية والدولية التي شارك إقليمياً ودوليا

 .ويشارك بها المركز



 التركيز على قضايا حقوق المرأة وإيالئها اهتماماً كبيراً منذ مباشرة المركز
 :من حيث 2003لعمله في العام 

 
 إفراد جزء خاص بحقوق المرأة في التقرير السنوي للمركز حول أوضاع حقوق اإلنسان

كما ويصدر المركز تقارير متخصصة حول عدالة األحداث وأوضاع مراكز . في األردن
اإلصالح والتأهيل وعمالة األطفال وأوضاع المسنين تتناول جميعها القضايا المتعلقة 

 .بالمرأة

إعداد الدراسات والبحوث حول عدد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة. 

 (.2010)إنشاء وحدة متخصصة بحقوق المرأة والطفل ضمن األمانة العامة للمركز 

استقبال ومتابعة الشكاوى حول قضايا حقوق المرأة وتقديم والمشورة القانونية. 

 (.2011)لمحتاجيها ( التمثيل أمام القضاء)تأسيس صندوق لتقديم المساعدة القانونية 

 تصميم وتنفيذ النشاطات والبرامج التي تهدف إلى رفع الوعي العام بقضايا المرأة ولمختلف
 .القطاعات المجتمعية

متابعة قضايا العامالت المهاجرات والعامالت في المنازل. 

 تشكيل لجنة داخلية لدراسة اتفاقية منظمة العمل الدولية حول العامالت في المنازل وإعداد
 .التوصيات حيال مصادقة األردن على هذه االتفاقية

 

 



 بهدف تعزيز دور المركز في مجال حماية حقوق المرأة سعى المركز إلى
إيجاد آليات للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير 

 :الحكومية المحلية المعنية مثل
  توقيع مذكرات تفاهم للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في متابعة

 (.تحويل الشكاوى إلى الجهات المختصة بهدف متابعتها)الشكاوى المتعلقة بحقوق المرأة 

 وبذلك أصبحت  2007في الجريدة الرسمية وتم ذلك في عام  سيداوالدفع باتجاه نشر اتفاقية
 .االتفاقية جزًء من منظومة التشريعات الوطنية

 من  4/15، حيث تم رفع التحفظ عن المادة سيداوالدفع باتجاه رفع تحفظات األردن على اتفاقية
 .االتفاقية بفعل جهد مشترك بين المركز واللجنة الوطنية لشؤون المرأة

 مخاطبة الحكومة األردنية بخصوص الموافقة على زيارة المقرر الخاص حول العنف ضد المرأة
 .إلى األردن وقد تم تنفيذ هذه الزيارة خالل شهر تشرين ثاني من هذا العام

 المشاركة في الجهود الوطنية الرامية إلى تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق المرأة بما
يتالءم مع المعايير الدولية وبما يحقق حماية أكبر للمرأة وحقوقها ضمن منظومة التشريعات 

 .الوطنية

 تمثيل المركز في الشبكات الوطنية لحقوق المرأة مثل شبكة شمعة. 

 سيداوالمشاركة في إعداد التقارير الوطنية وتقارير الظل إلى لجنة. 

التعاون مع سفارات الدول المعنية في قضايا حقوق العامالت في المنازل والعامالت المهاجرات. 

 

 

 

 

 

 



 في اإلطار اإلقليمي والدولي يسعى المركز إلى تعزيز عالقته مع
المؤسسات الوطنية األخرى والهيئات اإلقليمية والدولية في مجال حقوق 

 :المرأة من خالل
 توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من المؤسستين اإلندونيسية والفلبينية لحقوق اإلنسان

 .لحماية حقوق العامالت المهاجرات والعامالت في المنازل

 المشاركة في جهود لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان للدفع
باتجاه منح المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حق المشاركة المستقلة في اجتماعات 

 Commission on the Status ofهيئة األمم المتحدة ألوضاع المرأة 
Women (CSW). 

 تمثيل المركز ومشاركته في مجموعة العمل المعنية بحقوق المرأة وإدماج النوع
 .االجتماعي المنبثقة عن الحوار العربي األوروبي

 التحضير الستضافة المركز للمؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية والذي
 .2012سيتناول حقوق المرأة والفتيات وسينعقد خالل شهر تشرين أول 

 تنفيذ نشاطات وحمالت توعية حول االتجار بالبشر بالتعاون مع برنامج الحماية في
 . جامعة جونز هوبكنز ونقابة القضاة والمحامين األمريكيين

 
 

 

 

 

 



 إن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو تركيز جهود المركز المبذولة في

مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل وتعمل الوحدة على اتباع 

 :اآلليات التالية
استقبال الشكاوى وتصنيفها ومتابعتها. 

 الزيارات الميدانية لمركز االحتجاز والمالجئ ودور رعاية المسنين واألحداث واأليتام

 .والمدن الصناعية المؤهلة

 (.الصحف اليومية واألسبوعية الصحافة اإللكترونية)الرصد الصحفي 

 التشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مجال معالجة انتهاكات حقوق

 .المرأة والحد من آثارها

إعداد الدراسات واألبحاث والتقارير. 

إعداد وتنفيذ النشاطات التوعوية كورش العمل والدورات التدريبية والندوات. 

 

 

 

 

 

 

 



عدد  إجمالي السنة

 الشكاوى

 الشكاوى

المتعلقة 

 بحقوق المرأة

النسبة 

في  المئوية

 السنة

إجمالي 

 طلبات

 المساعدة

طلبات 

المساعدة 

المقدمة من 

 النساء

النسبة 

المئوية في 

 السنة

2004 227 85 37% 100 39 39% 

2005 192 81 42% 159 69 43% 

2006 147 77 52% 162 74 45% 

2007 423 112 26% 288 125 43% 

2008 373 105 28% 244 134 55% 

2009 573 194 34% 301 160 53% 

2010 770 221 29% 222 178 80% 

 %46 679 1476 %32 875 2705 اإلجمالي



 

9 زيارات لدور إيواء النساء والفتيات. 

 

10 زيارات لمراكز األحداث وأماكن االحتجاز. 

 

7  للتحقيق في الشكاوى المقدمة تحّققّيةزيارات. 

 

6 زيارات لدور المسنين. 



 ،2009تقرير حول عمالة األطفال من منظور حقوق اإلنسان. 

 دراسة حول األبعاد االجتماعية والنفسية للنساء األردنيات المتزوجات

 .2010من غير األردنيين، 

ستة تقارير حول أوضاع األطفال والفتيات في مراكز األحداث. 

 سبعة تقارير حول أوضاع حقوق اإلنسان في مراكز اإلصالح والتأهيل

 (.مركز إصالح وتأهيل الجويدة نساء)

 2010 سيداوالمشاركة في إعداد التقرير الحكومي للجنة اتفاقية. 

 إعداد تقرير ظل حول تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي

 .2011اإلعاقة، 

 



 نفذ المركز منذ تأسيسه عدداً من ورش العمل التي تهدف إلى رفع

 :تناولتوالوعي المجتمعي بحقوق المرأة والحد من انتهاكها، 
 (سيداو)حقوق المرأة في االتفاقيات الدولية 

حقوق الفتيات ضحايا العنف. 

إدماج المرأة في الحياة السياسية والعامة. 

التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة. 

المسؤولية االجتماعية تجاه المسنين مع التركيز على المرأة المسنة. 

جرائم الشرف. 

 حول التوعوية واإلعالميةالحمالت: 
االتجار بالبشر. 

حملة الشباب من أجل مجابهة العنف ضد المرأة. 

 

 



 أشكركم على حسن االستماع


