
التقييم القطري 

مركز األردن

التابع لمركز الموارد والرعم للشرق األوسط وشمال أفريقيا



الخلفية

م وتشغيل مركز يقدم التقييم القطري تحليال لمشهد الصون في األردن بهدف االسترشاد به في تصمي

.  األردن

المبادرات ويقدم التقرير تفاصيل عن السياق الوطني، فضال عن أصحاب المصلحة الرئيسيين و

جنسيين واالستغالل الجنسي ،اإلساءة والتحرش ال/ والموارد الموجودة بالفعل لمعالجة مسألة الصون

.  في األردن

ورية لمركز ويحدد نقاط القوة والثغرات واالحتياجات، ويقدم توصيات بشأن األولويات والفرص الف

.األردن



.  وجمعت المعلومات المتعلقة بالتقييم باستخدام نهج متعدد األساليب

ماية المرأة أجري استعراض مكتبي لتحديد السياسات واألطر التشريعية القائمة المتعلقة بح1.

وغيرها من الفئات المهمشة ودعم أو تقويض الصون 

دولية، ومنظمات غير حكومية محليةمنظمة غير حكومية33تم إجراء إستبيان إلكتروني مع 2.

في جميع أنحاء األردن

أجريت خمس مقابالت مع مع منظمات غير حكومية ومؤسسات شبه حكومية لفهم قدرة 3.

.  الصون والتحديات التي تواجهها

المنهجية



ين في األردن اإلستغالل، اإلساءة والتحرش الجنسي/ تشمل المخاطر والقضايا التي تؤثر على الصون

:  ما يلي

.ء والفتياتتؤثر المعايير االجتماعية والمواقف والعادات والممارسات في البالد سلبا على النسا•

مواقف تعزز بعض الشروط في اإلطار القانوني، مثل قانون األحوال الشخصية، المعايير وال•

والممارسات االجتماعية التي تؤثر سلبا على المرأة

امض على الرغم من أن قانون العمل األردني يجرم التحرش الجنسي، إال أن تعريف التحرش غ•

.وال يتناول سوى االعتداء الجسدي، وليس اللفظي 

.ال تمثل األعداد المبلغ عنها من الحوادث صورة دقيقة عن  سياق الصون في األردن•

السياق في األردن



حاب اإلستغالل، اإلساءة والتحرش الجنسيين عدد صغير نسبيا من أص/ ويقود مناقشة الصون

:  يشمل هذا. المصلحة الرئيسيين في األردن

بعض المنظمات غير الحكومية•

بعض المنظمات شبه الحكومية•

.  بعض المنظمات الدولية•

PSEA Networkشبكة الحماية من اإلستغالل واإلساءة الجنسيين في األردن •

التحاد ، ومنها ا"محاذير الصون"الشبكات األخرى التي تهدف إلى التصدي ل /بعض التحالفات•

دنية النسائي األردني، ومنتدى المنظمات غير الحكومية الوطنية األردنية، وشبكة المرأة األر

"(شمعة"للدفاع عن حقوق المرأة ومشاركتها في األردن 

ل واإلساءة الهيئات الرسمية التي تلعب دورا في التحقيق في الحاالت المبلغ عنها من اإلستغال•

وإحالة الحاالت للحصول على دعم إضافي هي مديرية األمن العام وإدارة حماية الجنسيين،

األسرة

أصحاب المصلحة الرئيسيين



: وحدد المشاركون في التقييم التحديات التالية التي تعترض تنفيذ الصون

ة التي وهذا يشكل تحديا خاصا نظرا لهذه األحكام القانوني" المعايير الدولية"صعوبة تطبيق •

.تفرض على المنظمات االلتزام بالتشريعات المتعلقة بالصون

سلبية حول المستمدة من مجتمع أبوي يمكن أن يعزز التصورات الالمعايير الثقافية واالجتماعية •

.المرأة

الخبراء لتنفيذ وتعزيز الصون، بما في ذلك نقصالتمويل المحدود والقدرة التقنية المتاحة •

.   مويل األجنبيالمقبولة والتحديات التي تواجه الحصول على الت/ المؤهلين ذوي التكلفة المتوسطة

.  بما في ذلك عدم وجود مقدمي خدمات مدربينتحديات اإلبالغ واالستجابة للشكاوى، •

النتائج الرئيسية



:  ةلهذه التحديات وتعزيز القدرات على الصون بالطرق التالياألردن التصدي ويمكن لمركز 

اسب مع سياقها الصحيح، وتكييفها بما يتنضمان وضع المعايير الدولية ودعم المنظمات في •

.السياق المحلي

إشراك العديد من أصحاب المصلحة والشبكات والمنظمات شبه الحكومية والمنظمات غير •

ية من حوار حول الشراكة في مجال الصون والبناء على جهود شبكة الحماالحكومية الدولية في 

PSEA Networkاإلستغالل واإلساءة الجنسيين 

إلستغالل ومعالجة األسباب الجذرية لالدعم طويل األجل لمنظمات المجتمع المدني تقديم •

.في األردنواإلساءة الجنسيين 

.ر اإلنترنتالذي يمزج بين التدريبات الشخصية والتدريبات عباستخدام منهج متعدد األساليب  •

.  بة الموارد، مثل مكتلزيادة استخدام الموقع وميزاتهاالستفادة من االستخدام المرتفع لإلنترنت •

ياسات ودعمهم في تعزيز ستبادل المعلومات والخبرات بين األقران والعمل مع الشركاء تسهيل •

.الصون ضمن المؤسسات

التوصيات الرئيسية
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:  اإللكترونيالبريد 

تفضل بزيادة مركز الموارد والدعم للشرق االوسط وشمال أفريقيا
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