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  تنفيذي ملخص

  من   جزء  وهو  األردن،  مركز  وتشغيل  تصميم  في  به  االسترشاد   بهدف  األردن  في  الصون  لمشهد   تحليال  القطري  التقييم  يقدم

  .المتحدة المملكة من الممول الصون ودعم موارد  مركز برنامج

  بالفعل   الموجودة  والموارد   والمبادرات   الرئيسيين   المصلحة  أصحاب   عن  وكذلك  الوطني  السياق  عن  تفاصيل  التقييم  ويقدم

 والثغرات   القوة  نقاط  يحدد   كما.  األردن  في  ينالجنسي   والتحرش  ساءة واإل  الجنسي  ستغاللواإل  صون/ال  مسألة  لمعالجة

  .األردن مركز لتفعيل الفورية والفرص  األولويات  حول توصيات  ويقدم واالحتياجات،

 المنهجية 

  أوال، .  2021  نوفمبر/الثاني   وتشرين  يوليه /تموز   بين  األساليب   تعدد م  نهج  باستخدام  التقييم  بهذا  المتعلقة  المعلومات   جمعت 

 والتي   المهمشة  الفئات   من  وغيرها  المرأة  بحماية  المتعلقة  القائمة  التشريعية  واألطر  السياسات   لتحديد ت مراجعة مصادر  أجري

  صون.ال تقوض  أو تدعم

. األردن   أنحاء  جميع  في  محافظات   في  غير حكومية محلية  ومنظمات   ،حكومية  غير  دولية  منظمة  33  مع  ستبيانا  أجري  ،ثانيا

  والمحلية   الوطنية  الفاعلة  الجهات   قدرة  لفهم   الحكومية  شبه  والمؤسسات   غير حكومية  منظمات   مع  مقابالت   خمس  أجريت   ،ثالثا

 .صونبال األمر يتعلق عندما جهات ال مختلف تواجهها التي  والتحديات  الصون على

  األردن  في السياق

  حيث  ، الصون لضمان الرئيسية  واالستراتيجيات  والسياسات  القوانين  من العديد  ولديه  الدولية، االتفاقيات  على  األردن دقاص

 العقوبات   قانون  يجرم  ذلك،  إلى  باإلضافة  ،المرأة  ضد   التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  واتفاقية  الطفل   حقوق  اتفاقية  على  وقع

  الرغم   على  واالغتصاب،  والزنا  والبغاء  عاما  18  سن  دون  لألطفال  اإلنترنت   على  الجنسيينإلساءة  وا   االستغالل  األردني

 .ال يعتبر فعل يعاقب عليه القانون الى حد ما الزواج إطار داخل االغتصاب  أن من

  في   ستغاللهمإو األطفال  وبغاء  األطفال  بيع   من  للحماية  الطفل  حقوق تفاقيةإل   االختياري  البروتوكول  على  األردن  صادق  كما

  يتناول   وال  غامض   التحرش  تعريف  أن  إال  الجنسي،  التحرش  يجرم  األردني   العمل  قانون  أن  من  الرغم   على، واإلباحية  المواد 

 .اللفظي وليس الجسدي، االعتداء سوى

  التي   العقوبات،  قانون  من  308  المادة  إلغاء  ذلك  ويشمل   ،األردن  في  صونال  تدعم  التي  األخيرة   اإلنجازات   بعض   تحققت   وقد 

  ضد   العنف  مكافحة   شبكة  وإطالق  ضحيته،  تزوج  إذا  العقاب   من  بالتهرب   الجنسية  الجرائم  لمرتكب   السابق  في  تسمح  كانت 

   .المرأة ضد  العنف بشأن التوعية وحمالت  التدريب  توفر  التي( عةشم شبكة) المرأة

  الجنسين   بين  المساواة  عدم  يزال  الإال أنه    الحماية،  بعض   توفر  والتي  األردن  في  القائمة  واألنظمة  القوانين  من  الرغم  علىو

 والممارسات   والعادات   والمواقف  االجتماعية  المعايير  وتؤثر.  األردن  في  قائما  االجتماعي  النوع على  القائم  والعنف  والتمييز
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  من   الثانية  الدرجة  من  مواطنات   أنهن  على  األحيان  من  كثير  في  إليهن  ينظر الالتي  والفتيات   النساء  على سلبيا  تأثيرا  البلد   في

 .  والثقافية  القانونية الناحيتين

 

المحلية  منظمات ال  تكون  أن  الضروري  ومن الحكومية    علم   على  القطاع  هذا  في  الدولية  الحكومية  غير  والمنظمات   غير 

، الضعفاء  األفراد   على  مخاطر  تخلق  القائمة  والثغرات   داخلها  المقدمة  الغامضة  فالتعاريف  ،الثقافية  والمعايير  الوطنية  بالقوانين

  .المحلي السياق في الصونية وممارساتها سياساتها تطبيق  لضمان سليما فهما فهمها يجب كما 

 الرئيسيون  المصلحة أصحاب

  الحكومية   شبه   المنظمات   إلى  المنظمات غير الحكومية  من  واسع،  نطاق  في  بالصون المعنية  الرئيسية  الجهات   تتمثل •

  .الدولية المنظمات  إلى

 في   الوكاالت   بين  المشتركة  الدائمة  للجنة  التابعة  (PSEA)  الجنسيين  واالعتداء  االستغالل  من  الحماية  شبكة  أنشئت  •

 شبكةال  لدى  كانحيث    ،2016  عام  من  اعتبارا.  الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضية  من  بتوجيه  2015  عام

 بها   االتصال  تم  التي  الحكومية  غير  المنظمات   معظم  أن  غير  ،منظمة  30  من  أكثر  من  اتصال  نقطة  50  من  أكثر

مخاطر ل  التصدي إلى  تهدف  التي  األخرى  الشبكات /التحالفات   ومن  ،الشبكة  بهذه  علم  على  تكن  لم  المقابلة  عملية  أثناء

  األردنية   المرأة  وشبكة  األردنية،  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات   ومنتدى  األردني،  النسائي  االتحاد برز لدينا    الصون

  ."شمعة "  األردن، في ومشاركتها المرأة حقوق عن للدفاع

 المبلغ   الحاالت   في  التحقيق  بدور  تضطلع  التي  هي الهيئة الرسمية  األسرة  حماية  وإدارة  العام  األمن  مديرية  كما تعد  •

  .إضافي دعم على للحصول الحاالت  وإحالة  عنها

  الرئيسية النتائج

 الجنسي،  االستغالل  من  بالحماية  صلة  ذات   مكتوبة  داخلية  سياسة  وجود   على  مقابلتها  تمت   التي  المنظمات   معظم  ركزت 

  البشرية   الموارد   إدارة  أن  المقابالت   وكشفت   .الشكاوى  آليات   ذلك  يشمل، حيث صونال  من  بدال ين الجنسي   والتحرش  ساءة،اإل

  من  العديد   هناكفإن    ذلك،  ومع  ،الصلة  ذات   السياسات   على  الموظفين  تدريب   وتنفيذ   الشكاوى  متابعة  مسؤولية  أيضا  تتحمل

  التمويل   نقص   عن  فضال  المنظمة،  داخل  منصون  لل  والدعم  الموارد   محدودية ، مثل  هذه اآلليات   استخدام  من  تحد   التي  العقبات 

اإلجتماعي ال  عنفلل  االستجابة  لخدمات   المانحة  الجهات   من النوع  على  مثل/مبني  الصون    النفسية   الخدمات   ومخاطر 

 .والقانونية  واالجتماعية

ويفضلون    ،تماما   آمنة  أو  شاملة  ليست   ولكنها  ،فعالة  تستخدمها  التي  اإلحالة  مسارات   أن  الحكومية  غير  المنظمات   معظم  ترىو

 المعنية،  والسلطات  األطراف لجميع شامل برنامج  وهو الحاالت، وإدارة حالةلإل متكامل وطني برنامج  إلى الوصول إمكانية

  مع   متكاملة  بطريقة  معا  بالعمل  والمؤسسات   المنظمات   لهذه  يسمح  أن   شأنه  من  وهذا  ،حكومية  غير   أو  حكومية  كانت   سواء

 .ي/ةالناج خصوصية على الحفاظ

 ، وهي: الصون تنفيذ  محاولة عند  األردن في المنظمات  تواجهها أخرى تحديات  هناك أن التقييم وجد وقد 

 المنظمات   على  تفرض   التي  القانونية  األحكام  لهذه  نظرا  خاصا  تحديا  يشكل  وهذا  :صونلل "  الدولية  المعايير "  تطبيق  •

 صون. بال المتعلقة  بالتشريعات  االلتزام

 .األردن في  والمؤسسات  المجتمع داخل أبوية نظرة ذلك ويشمل :االجتماعية  والمعايير الثقافة •

 وضعف   األجنبي  التمويل  على  الحصول   في  قانونية  تحديات   ذلك  ويشمل  :  لتطبيق الصون  المتاحة  المحدودة  الموارد •

 حماية. ال من النوع لهذا المانحين من التمويل
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 التحديات   هذه  تحمل  على  قادر  مؤهل   فريق  تشكيل  صعوبة  ذلك  ويشمل  :البلد  في  الصون  مجال  في  محدودة  خبرة •

 .األفراد  بهؤالء  االحتفاظالتعيين و تكلفة ارتفاع بسبب  الصون في ومتخصصين  مؤهلين خبراء وجود   وعدم

 وتنفذ   دقيقة،  غير  أو/و  مربكة  بالحماية   المتعلقة  القانونية  الحكومية  البيانات حيث أن    :والشكاوى  اإلبالغ  في  التحدي •

  واللفظي   النفسي  بالعنف  المتعلقة  الشكاوى   إثبات   أيضا  الصعب   من  يكون  قد   ،تشريعية  إجراءات   األسرة  حماية  إدارة

 .مطلوبة المادية األدلة أن حيث 

ب  :ىللبالغات والشكاو  االستجابة  في  التحدي •   المنظمات غير الحكومية   أو  مدربين  مهنيين  وجود   عدمويتمثل ذلك 

على المبني  لعنفل اإلحالة أنظمة على  التدريب  إلى ويفتقرون   للضحايا واالجتماعي النفسي الدعم تقديم  يمكنهم  الذين

 أسر  جانب   من  االعتداء  أو  للتهديد   الحماية  مجال  في  العاملون  يتعرض   أن  أيضا  الممكن  ومن،  النوع اإلجتماعي

 . الضحايا
 

 التوصيات 

  :التالية التوصيات  القطري التقييم يتضمن

 سياسات تكييف    ضمان   خالل  من  الصون   على  قدرتها  لتعزيز  المنظمات غير الحكومية  األردن   مركز  يدعم   أن  ينبغي •

 . المحلي السياق إلى حسب  الصون والنهج

 متكاملة  نظم  إلنشاء  المعنيين  المصلحة  أصحاب   جميعبين    تعاونالاألردن على تيسير وتنسيق    يعمل مركز  أن  ينبغي •

 واإلحالة وإدارة الحاالت. لإلبالغ

 السياسات   وضع  في  واإلنمائي  اإلنساني  القطاعين  في  الرئيسية  الفاعلة  الجهات   األردن  مركز  يدعم  أن  وينبغي •

والشبكات العاملة   الحكومية  شبه  والمنظمات   المنظمات غير الحكومية  ذلك  ويشمل  ،بالصون  المتعلقة   واإلجراءات 

 في األردن.

 وإشراك  سياقها،  في  المحلي  للسياق  العالمية  الصون  معايير  ووضع  التوعية  دعم  على  األردن   مركز  يعمل  أن  يجب  •

 الصون.  مجال في الشراكة حول الحوار في والدولية المحلية المنظمات 

 :التالية بالطرق الصون على القدرات  تعزيز  األردن يمكن لمركزو

 .اإلنترنت   عبر  والتدريبات   الشخصية  التدريبات   بين  الجمع  خالل  من  ذلك  ينطبق  حيثماأساليب التعلم المتعدده    استخدام •

 . الموارد  مكتبة مثل وميزاته،مركز الموارد والدعم  موقع استخدام  لزيادة لإلنترنت  المرتفع االستخدام من االستفادة •

 والمنظمات  المنظمات غير الحكومية  بين  األردن  في مخاطر الصونل  الجذرية  األسباب   لمعالجة   حوار  منصات   إنشاء •

 . واإلنمائي اإلنساني  القطاعين في الحكومية غير

 . األمد  طويل تأثير  لها ليكون غير الحكومية  لمنظمات  مكثف دعم تقديم •

 المحلي السياق وتكييفه حسب  أفريقيا وشمال األوسط الشرق الموارد والدعم/ مركز موقع تعزيز انسجام •

 . الصون سياسات   تعزيز في الشركاء ودعم امع للعمل األقران المعلومات والخبرات بين تبادل تسهيل •

 

 أو البريد اإللكتروني  منسق األردنللحصول على تقرير تقييم البلد الكامل، اتصل ب
info@safeguardingsupporthub.org  

mailto:info@safeguardingsupporthub.org

