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 المشاركة السياسية
 عشر الثامن النواب مجلس انتخابات مع مقارنة صوت ألف 44 و مقاعد خمس يخسرن النساء

 بالتنافس مقاعد على النساء تحصل لم( 2007 عام) عشر الخامس المجلس منذ مرة ألول

 910 أصل من مقعداً  80 وبعدد 1974 عام منذ النساء حصدتها النواب مجلس مقاعد من فقط% 8.8

 ساخنة وملفات وطنية مسؤوليات الفائزات النساء أمام

 النسائية الكوتا نظام على كانت 1974 عام منذ النساء حصدتها التي المقاعد من% 86

 المقترعين أعداد من% 46 شكلن لكنهن إناث الناخبين جداول من% 52

 بالتنافس فائزات وال عشر التاسع النواب مجلس في للنساء مقعداً  15

 النساء تضامن معهد جمعية تقوده والذي االجتماعي النوع منظور من االنتخابات لمراقبة ”النساء على عين“ تحالف أجرى

 ،10/11/2020 يوم أجريت والتي عشر التاسع النواب مجلس النتخابات الرسمية غير للنتائج تحليلا  ،”تضامن“ األردني

 .المجلس في بمقاعد الفوز من تمكن اللتي والنساء والمقترعات، االنتخابية القوائم في المسجلت النساء خاصة

 المقترعين أعداد من% 46 شكلن لكنهن إناث الناخبين جداول من% 52

 الناخبين عدد بلغ حيث والناخبات، للناخبين النهائية الجداول عن سابق وقت في أعلنت قد للنتخاب المستقلة الهيئة وكانت

 اناث( 2,447,379) و ذكور( 2,200,456) منهم ناخبا،(  4,647,835)  عشر التاسع للمجلس العامة النيابية للنتخابات

 .الناخبين مجموع من% 52.6 شكلن اللتي

ا (  1,387,698)  الى وصل والمقترعات المقترعين عدد بأن ”النساء على عين“ تحالف ويشير  شكلت ومقترعة، مقترعا

 وبعدد% 54 نسبته ما الذكور شكل فيما مقترعة، ألف 638.070 وبعدد المقترعين مجموع من% 46 نسبته ما اإلناث

 2016 عام بانتخابات االقتراع نسبة من أقل وهي% 29.9 الى االقتراع نسبة وصلت عام وبشكل. مقترع ألف 749.618

 %.36 بلغت والتي

 اقتراع نسبة عن النساء اقتراع نسبة انخفاض ثانية مرة شهدت عشر التاسع النواب مجلس انتخابات فإن األرقام، لهذه ووفقاا 
 األردن بها يمر التي الظروف ولعل االقتراع، لهم يحق الذين الناخبين أعداد تفوق الناخبات أعداد أن من الرغم على الذكور
 من العديد ثقة وعدم أكبر، أعداد مشاركة دون حالت قد كورونا جائحة بها تسببت والتي منها الصحية الخصوص وجه وعلى

 السياسية األحزاب وقانون االنتخابية التشريعات جانب الى السابق، النواب مجلس آداء من وإستيائهم والمواطنات المواطنين
 .االقتراع مراكز الى النساء وصول دون تحول التي والتحديات والمعيقات تعديل، الى بحاجة بأنها الكثيرون يرى التي

 و%( 52) بنسبة المسجلين الناخبين عدد المسجلت الناخبات عدد فاق ،2016 عام عشر الثامن النواب مجلس انتخابات ففي

ا . التوالي على%( 52) و%(  48) بنسبة المقترعين عدد من أقل كان الفعلي المقترعات عدد أن إال التوالي على%( 48)  علما

 من المقترعين عدد ونسبة% 32.7 بلغت للناخبين النهائية الجداول في المسجلت عدد من الفعلي المقترعات عدد نسبة بأن

 %40 حوالي المسجلين عدد

 بالتنافس فائزات وال عشر التاسع النواب مجلس في للنساء مقعداً  15

 68126 على عشر التاسع النواب مجلس بعضوية الفائزات النساء حصلت فقد الرسمية غير النتائج وبحسب التحالف ويضيف

ا  ا  44183% )39.3 نسبته وبانخفاض  ومقترعات، لمقترعين صوتا  عام بانتخابات عليها حصلن التي األصوات عن( صوتا

 .ومقترعات لمقترعين أصوات 112307 الى وصلت والتي 2016
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 عشر الثامن النواب مجلس انتخابات مع مقارنة صوت ألف 44 و مقاعد خمس يخسرن النساء

 عن البرلمان الى الوصول في مرشحة أي تنجح لم فيما الكوتا، نظام حسب مقاعد على حصلن سيدة 15 الفائزات عدد وبلغ

ا  مقاعد خمس على النساء حصلت حيث 2016 عام انتخابات عكس على التنافس طريق  .الكوتا مقاعد جانب الى تنافسيا

 %11.5 الى النواب مجلس في النسائي التمثيل نسبة تراجع

 في تمثيليهن نسبة كانت فيما ،%11.5 الى تراجعت عشر التاسع النواب مجلس في النسائي التمثيل نسبة بأن النتائج وأظهرت

 األردن مركز يتراجع بأن التحالف ويتوقع(. االطلق على نسائي تمثيل نسبة أعلى وهي% )15.4 عشر الثامن النواب مجلس

ا  ا  عربيا  .الدولي البرلماني االتحاد يصدره والذي البرلمانات في النساء مشاركة مؤشر على وعالميا

 تلتها( 9771) إربد – البشير أمال يةاالنتخاب الدوائر مختلف في الفائزات النساء بين األصوات بأعلى األول المركز واحتلت

 وصفاء ،(5729) المفرق – العيس أبو وريما( 6356) العاصمة – إبراهيم وميادة( 6814) الجنوب بدو – الموسى زينب

 – عضيبات وفايزة ،(4348) البلقاء – البشير ودينا ،(4708) الشمال بدو – السرحان وهادية ،(4817) عجلون – المومني

 معان – الحسنات وعائشة ،(3566) مادبا – الرواحنه وأسماء ،(3840) الزرقاء – الزواهرة ورهف ،(3995) جرش

 ،(2655) العقبة – الغرابلي وروعة ،(2998) الوسط بدو – الجبور وعبير ،(3235) الكرك – الصعوب ومروة ،(3366)

 (.1926) الطفيلة – الطباشات واسلم

 بالتنافس مقاعد على النساء تحصل لم( 2007 عام) عشر الخامس المجلس منذ مرة ألول

 وبشكل النسائية الكوتا خارج بالتنافس مقاعد حصد في عشر الخامس النواب مجلس منذ النساء فيه بدأت الذي الوقت ففي

 بمقاعد حينها النساء فارت حيث 2003 عام الى األمور أعادت عشر التاسع النواب مجلس انتخابات نتائج أن إال تصاعدي،

 .مقاعد 6 وعددها الكوتا

ا  األمر هذا ”النساء على عين“ تحالف ويعتبر ا  كبيراا  تراجعا  حصلت حيث التنافسية، المقاعد حصد في التصاعدي للتجاه ووقفا

 النساء حصلت( عشر السادس المجلس) 2010 عام وفي واحد، تنافسي مقعد على( عشر الخامس المجلس) 2007 عام النساء

ا  واحداا  مقعدا   على  2016 عام وفي بالتنافس، مقاعد 3 على حصلن( عشر السابع المجلس) 2013 عام وفي بالتنافس، أيضا

 .بالتنافس مقاعد 5 على حصلن( عشر الثامن المجلس)

 910 أصل من مقعداً  80 وبعدد 1974 عام منذ النساء حصدتها النواب مجلس مقاعد من% 8.8

 األردني النواب مجلس في مقاعد 910 أصل من مقعداا  80 فقط 2020 – 1974 الفترة خلل النساء حصدت ولقد هذا

 بالتنافس( النساء مقاعد من% 13.7) مقعداا  11 المقاعد هذه بين ومن%. 8.8 بلغت وبنسبة( عشر التاسع حتى عشر الحادي)

 .النسائية الكوتا نظام على( النساء مقاعد من% 86.3) مقعداا  69 و

 ساخنة وملفات وطنية مسؤوليات الفائزات النساء أمام

 عليها توافقت التي النسائية المطالب من وقائمة ساخنة وملفات وطنية مسؤوليات فأمامهن السهل الجزء الفائزات النساء تخطت
 والتشريعي الرقابي فآدائهن البرلمان، قبة تحت الجاد العمل الى تحتاج وجميعها منها النسائية خاصة المدني المجتمع مؤسسات
 . القرار صنع مواقع في نجاحهن مقياس وسيكون والناخبات الناخبون سيرصده

 وبعد وخلل قبل واجهتهن التي والمعيقات القيود من الرغم على والمشاركة التغيير على قدرتهن األردنيات النساء وأكدت
 من جملة الى االجتماعي النوع منظور من االنتخابات لمراقبة ”النساء على عين“ تحالف أشار حيث ، اإلنتخابية العملية

ا، النهائي بتقريره وستصدر رصدها تم التي واإلنتهاكات المخالفات  ككل االنتخابية العملية سير على يؤثر لم ذلك أن إال قريبا
 .اإلنتخابية العملية إلنجاح لإلنتخاب المستقلة الهيئة بها قامت التي الجبارة الجهود وتثمن كما والنزاهة، الشفافية حيث من
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 المشاركة االقتصادية
 النساء العامالت يخسرن وظائفهن لعدم قدراتهن على الموائمة ما بين األعمال المنزلية والمهنية

 %23.9ليصل الى  2020في الربع الثالث من عام  ارتفاع المعدل العام للبطالة

 %21.2% وبين الذكور 33.6بحدود  2020من  الثالثالبطالة بين اإلناث للربع 

 االقتصادية المشاركة دولة على محور 153من بين  145في المركز  األردن

  االجتماعية حمايتهن وضعف االقتصادية موارد النساء كورونا وما بعدها هشاشة جائحة أظهرت

 ضرورة تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل

 نساء يعانين من البطالة 5نساء عامالت و  10امرأة غير نشيطة اقتصادياً و  85عاماً...  15إمرأة في األردن فوق  100بين كل  من

من  جائحة كورونا تعصف بعمل النساء... امرأة واحدة عاطلة عن العمل

  2020نساء نشيطات اقتصادياً خالل الربع الثالث  3كل 

)تموز / آب / أيلول( والصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة،  2020دن للربع الثالث من عام أظهرت نسب البطالة في األر

 من الثاني % لكل الجنسين(، مقارنة مع الربع23.9% للذكور و 21.2% )33.6ارتفاع معدل البطالة بين اإلناث ليصل الى 

 النساء بين العمل قوة نسبة قليلا  وإرتفعت ،(الجنسين لكل% 23 و للذكور% 21.5) لإلناث %28.6البالغ  2020 عام

 وشكلت 2020عام  من الثاني الربع خلل% 14.1 مقابل 2020 عام من الثالث الربع خلل% 14.9 الى لتصل األردنيات

ا   %.0.8 بمقدار تحسنا

 التي كورونا جائحةبسبب  تزال التي نشأت وال الصعبة الظروف الى" تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير

 في والعاملت العاملين وعلى عام بشكل والعاملت العاملين على سلبية كبيرة آثار لها وكان ،2020منذ بداية  العالم إجتاحت

الصغيرة ومتوسطة الحجم،  الشركات من العديد على أثرت كما المنظم وعمال وعاملت المياومة بشكل خاص، غير القطاع
ا  االقتصادي النشاط وتعطل الوظائف مما أدى الى فقدان ا  أو كليا  وبدأ إتخذها األردن التي اإلحترازية اإلجراءات بسبب جزئيا

ا  تخفيفها في  . تدريجيا

% من المتعطلين الذكور 25.2% مقابل 77كما وصلت نسبة المتعطلت عن العمل واللتي يحملن شهادة البكالوريس الى 

% للفئة العمرية 53.1وسجلت معدالت البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة حيث بلغت الذين يحملون شهادة البكالوريس. 

ا، و  15-19 ا. 24-20% للفئة العمرية 45عاما  عاما

ا...  15إمرأة في األردن فوق  100وتضيف "تضامن" بأن من بين كل  ا و  85عاما نساء  10امرأة غير نشيطة اقتصاديا

 لبطالة. نساء يعانين من ا 5عاملت و 

 المنظمة غير العمل وبقطاعات بالمياومة تعمل التي الفئات بين خاصة الموارد في ضعف من تزال وال متعددة أسر وعانت
 حمايتهن وضعف االقتصادية مواردهن هشاشة الجائحة أظهرت حيث منها، كبيرة نسبة العاملت النساء تشكل التي

العاملت بسبب إغلق الحضانات وصعوبة الموائمة ما بين رعاية األطفال  االجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات
والعمل حتى وإن كان العمل عن بعد. كما تدعو "تضامن" الى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في 

 الصحة والحق في العمل.
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 ولكن والمواطنات، المواطنين وسلمة صحة على افظةالمح ناحية من الحكومية اإلجراءات تؤيد أنها الى ”تضامن“ وتشير
 ال اللواتي خاصة لوظائفهن فقدانهن عدم وضمان العاملت النساء حقوق لحماية إضافية إجراءات إتخاذ الى الحكومة تدعو

 .والتمييز واإلستغلل األسري العنف من الحماية فيها بما لهن االجتماعية الحماية من مزيد وتأمين بعد، عن العمل يمكنهن

   هل تتغير نظرة المجتمع الى عمل النساء بسبب الظروف االقتصادية الراهنة؟

 إمكانية عن تحديداا، والنساء األسر منها تعاني التي االقتصادية الراهنة األزمة من الخروج إطار وفي" تضامن" وتتساءل
 إسم تحت الدولي البنك عن صادر إنفوجرافيك رسم أظهر فقد. النساء عمل نحو المجتمع وسلوكيات معتقدات في تغيير حدوث

 ،”األردن في العاملة القوى في اإلناث مشاركة لفهم سلوكية علمية عدسة:  تعتقد مما أعلى بصوت تتحدث المخفية األصوات“

 بين من 3 بأن أظهرت كما فعلا، عمل عن يبحث فقط منهن% 12 ولكن للعمل يتطلعن العاملت غير النساء من% 60 بأن

 .مالية صعوبات من تعاني عائلتها ألن تعمل المرأة بأن يعتقدن نساء 4 كل

 عمل يتقبلون الذي األزواج نسبة ترتفع وهل ؟%25 والبالغة الزواج بسبب العمل يتركن اللتي النساء نسبة تتغير وهل

ا  وهي مختلطة عمل بيئات في زوجاتهن  4 عمر أبنائهن بلوغ قبل فيه يستمرين أو بالعمل النساء تلتحق وهل ،%23 حاليا
ا  وهي الخامسة الساعة بعد العمل من زوجاتهن عودة يتقبلون الذين األزواج نسبة ترتفع وهل سنوات؟  .؟%17 حاليا

 جانب الى االقتصادية النساء مشاركة زيادة والسلوكيات المعتقدات هذه في تغيير حدوث شأن من أن على" تضامن" وتشدد

 .النساء عمل فكرة يتقبل األردني المجتمع من% 96 وأن خاصة لهن، عمل فرص توفير

 2019 لعام الجنسين بين الفجوة سد مؤشر على االقتصادية المشاركة دولة على محور 153من بين  145في المركز  األردن

 153 يقيم والذي العالمي، اإلقتصادي المنتدى عن والصادر 2019 للعام الجنسين بين الفجوة لمؤشر العالمي التقرير وأكد

 زال ال األردن أن على محاور، أربعة ضمن الجنسين بين المساواة تحقيق نحو أحرزته الذي التقدم حيث من العالم حول دولة

 .عربية دولة 16 بين من 8 المركز إحتل فيما دولة، 153 بين من 138 المركز إحتل حيث العالمي، الترتيب ذيل في يقبع

. والصحة التعليم السياسي، التمكين االقتصادية، المشاركة وهي الجنسين، بين الفجوة لقياس محاور أربعة التقرير ويغطي

 والمركز ،( 2018 عام 144 كان) 2019 عام للنساء االقتصادية المشاركة مستوى على 145 المركز األردن إحتل حيث

 ،(2018 عام 102 كان) الصحة مستوى على 103 والمركز ،(2018 عام 129 كان) السياسي التمكين مستوى على 113

 عام 45 كان) 2019 عام 81 المركز إحتل حيث التعليم مستوى على وملحوظ كبير بشكل األردن ترتيب ترتيب تراجع فيما

ا  وشكل ،(2018  .مركزاا  36 بحدود تراجعا

 2019ألف صافي فرص العمل المستحدثة في سوق العمل األردني عام  42

 % من فرص العمل المستحدثة ذهبت لغير األردنيين20

 % منها في القطاع العام5.8% من فرص العمل المستحدثة كانت في القطاع الخاص و 91

 2018% مقارنة مع عام 51بنسبة  2019تراجع حاد في فرص العمل المستحدثة للنساء عام 

 2020زيد من فرص العمل خالل عام بسبب جائحة كورونا... من المتوقع أن تخسر النساء الم

 2018مقارنة مع عام  2019آالف فرصة عمل مستحدثة عام  9النساء يخسرن أكثر من 

 2019أردنيات عاطالت عن العمل وجدت وظيفة عام  10أردنية واحدة من بين كل 

 ...2019% من األردنيات العاطالت عن العمل وجدن وظائف عام 9.4
 دنية يعانين من البطالةألف أر 92وظيفة لـ  8665
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 عام خلل المستحدثة لفرصا صافي بأن اإلحصاءات دائرة عن والصادر 2019التقرير االحصائي السنوي لعام  أظهر
 78906) 2018% مقارنة مع صافي فرص العمل المستحدثة عام 4بزيادة نسبتها  عمل فرصة( 42036) بلغ( 2019)

 %.79.6 وبنسبة لألردنيين عمل فرصة 33474 منهاو ،فرصة عمل(

 8665بلغت  2019المستحدثة للنساء عام  العمل فرصتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن صافي و
. وكانت معظم للنساء عمل واحدة فرصة هنالك فرص 5 كل بين أي أنه من ،% من مجمل الفرص20.6فرصة عمل وبنسبة 

 %.5.8فرصة عمل وبنسبة  2431% فيما وفر القطاع العام 90.9وبنسبة فرص العمل في القطاع الخاص 

، حيث بلغ صافي فرص العمل للنساء 2018هذا وانخفضت فرص العمل المستحدثة للنساء بأكثر من النصف مقارنة مع عام 
عام % من مجموع الفرص، فيما تراجعت فرص العمل المستحدثة لهن 45.6فرصة وشكلت  17727بحدود  2018عام 

 فرصة(. 8665% )51.1بنسبة  2019

ألف إمرأة،  92.2ألف إمرأة، وعدد العاطلت عن العمل  249.7بلغ  2019يذكر بأن عدد األردنيات العاملت خلل عام 
عاماا(، حسب مسح  15% )نسبة النشيطات اقتصادياا من عدد األردنيات اللتي أعمارهن فوق 14وقوة العمل بينهن بلغت 

أردنيات عاطلت عن العمل وجدت وظيفة خلل عام  10. وعليه فإن أردنية واحدة من بين كل 2019طالة لعام العمل والب
. وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها فإن "تضامن" تتوقع ارتفاع نسب البطالة بين األردنيات وانخفاض آخر على فرص 2019

 العمل المستحدثة. 

 النساء والحد من مشاركتهن االقتصاديةالعنف االقتصادي يؤدي الى تهميش دور 

 االنتهاكات من العديد الى يؤديو االقتصادية مشاركتهن من هن والحددور تهميش الى العنف االقتصادي ضد النساء يؤدي
من الحصول على الموارد  النساءمنع تقع ضمن ثلثة محاور رئيسية:  عديدة أشكال العنف هذا ويأخذ العمالية، لحقوقهن

 النساءاالقتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، وإستغالل موارد النساء من إستخدام مواردهن االقتصادية، ومنع 
 .االقتصادية

، ومن السيطرة والحرمان واإلكراه والمنعيمارس العنف االقتصادي ضد النساء يمارس من خلل سلوكيات متعددة أبرزها 
أو  للنساءإنكار الممتلكات والموارد الشخصية ائلية المعيشية ومصاريف الرفاهية، والسيطرة على المصاريف العها: أمثلت

بشكل يضر بالنساء،  التلعب باإلئتمان والقروض أو إستخدامهاحرمان من الميراث والعمل بل أجر، والعمل على تناقصها كال
المراقبة المالية والسيطرة الزائدة والتدقيق على نفقات ، ومن الوصول الحر الى المشاركة االجتماعية واالقتصادية النساءمنع و

توليد التكاليف المالية على معيشية أو دفع المستحقات كالنفقة، وفي المصاريف ال النساءرفض المساهمة الى جانب النساء، و
 أجل المال.من  للنساءاالستغلل الجنسي النساء، و

وتوصي "تضامن" بضرورة وجود تشريعات وسياسات مراعية للنوع االجتماعي والتي من شأنها الحد من أوجه العنف 
منع النساء من الحصول على الموارد االقتصادي ضد النساء، وعلى وجه الخصوص توفير فرص عمل الئقة، ووقف 

قتصادية والتصرف الحر بها والمحافظة عليها، ومنع إستغلل موارد االقتصادية، ووقف منع النساء من إستخدام مواردهن اال
ا الى جنب الذكور.  النساء االقتصادية، لكي تتمكن النساء من المشاركة في التنمية المستدامة جنبا

 للنساء االقتصادية المشاركة لسياسات شاملة مراجعة إجراء بضرورةتوصي "تضامن" 

 االقتصادية المشاركة ظل في، فللنساء االقتصادية المشاركة لسياسات شاملة مراجعة إجراء وتوصي "تضامن" بضرورة
 وضعف المستحدثة العمل فرص وقلة( 2019 عام% 27) بينهن المرتفعة البطالة أرقام عليها تدلل والتي للنساء الضعيفة
ا، النشيطات غير النساء نسبة وإرتفاع االجتماعي، الضمان في المشتركات نسبة  كاملة مراجعة إجراء من بد ال اقتصاديا

 بين األجور في الفجوة ردم أجل من الخصوص وجه وعلى المدنية، الخدمة ونظام العمل قانون فيها بما االقتصادية للتشريعات
، حضانات بإنشاء المتعلقة العمل قانون من 72 المادة عيل، وتفوالخاص العام القطاعين في المتساوية األعمال عن الجنسين

 أشكال كافة إزالة، وللنساء وسهلة آمنة عامة مواصلت شبكة إنشاء، والعمل أماكن في وتجريمه الجنسي التحرش تعريفو
 اللتي النساء عن العبء لتخفيف الرعاية أعمال من لجزء الدولة تحمل، ومن اجل العمالية التشريعات في الجنسين بين التمييز
 وذوي والمرضى السن وكبيرات كبار ورعاية التعليم، فيها بما المبكرة الطفولة خدمات كتأمين الرعاية، اقتصاد في يعملن
 تشجيع، وفأعلى البكالوريس شهادة يحملن واللتي منهن المتعلمات خاصة للنساء المستحدثة العمل فرص زيادة، واإلعاقة
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 الوارد النص وإلغاء القروض على والحصول األعمال ريادة على هنتشجيع، والمهني التدريب في اإلنخراط على النساء
ا  الدين بسبب المدينة حبس يجيز الذي القضائي التنفيذ بقانون  عليه صادق الذي والسياسية المدنية للحقوق الدولي للعهد خلفا
 .بعد تعديلهما والخاص العام القطاعين في المرن العمل تطبيق تفعيل، واألردن

ا   فل، المساواة وعدم والتمييز العنف من النساء بحماية المتعلقة للسياسات شاملة مراجعة إجراءب وتوصي "تضامن" ايضا
 النساء ضد التمييز أشكال كافة وإزالة المساواة، وعدم والتمييز العنف من والفتيات النساء لحماية شاملة مراجعة إجراء من بد
 التشريعات. في

 إلنتقال النساء من األعمال غير المنظمة الى القطاع المنظمأظهرت جائحة كورونا الحاجة الملحة 

النساء العامالت في العمل غير المنظم األكثر تأثراً بتداعيات جائحة 
 كورونا وال يتمتعن بالحماية االجتماعية 

لناتجة عن وتشير "تضامن" أنه وخلل جائحة كورونا فقدت العديد من النساء خاصة اللتي يرأسن أسرهن مصادر دخلهن ا
أعمالهن غير المنظمة، نتيجة االجراءات االحترازية التي إتخذتها الحكومة األردنية للحد من إنتشار فيروس كورونا، حيث 
ا للتجول وحظر شامل لفترات على مدى األشهر الماضة، مما ضاعف من معاناة العاملت في األعمال غير  كان هنالك منعا

 كافة أشكال الحمايات االجتماعية. المنظمة خاصة وأنهن يفتقرن الى

ا ، فعملهن في القطاع غير المنظم فيه إنتهاك للعديد من حقوقهن على وعادة  تميل النساء الى العمل في أعمال أكثر تنظيما
الرغم من حرصهن على تنظيم عقود لعملهن وإشتراط شمولهن بمظلة الضمان اإلجتماعي. ومع ذلك فإن العديد من التحديات 

ا أمام عمل النساء بشكل عام والعمل غير المنظم بشكل خاص، وعلى رأسها الموائمة ما بين العمل واألعباء تقف  عائقا
المنزلية، والفجوة في األجور ما بين الجنسين، والحصول على وظائف ذات األجور المتدنية، ومعارضة األسرة عمل المرأة، 

هن إلستخدام المرافق الصحية التي يستخدمها الرجال، وعدم شمولهن والتعرض للمضايقات والتحرشات الجنسية، وإضطرار
بالمزايا التي نص عليها قانون العمل األردني من إجازات سنوية أو مرضية أو أمومة، باإلضافة الى ظروف العمل القاسية 

 التي تتعارض والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية.

ظم  يتألف من كافة الوظائف في مشاريع القطاع غير المنظم، أو كافة األشخاص العمل غير المنوتضيف "تضامن" الى أن 
الذين وظفوا خلل فترة مرجعية محددة في مؤسسة واحدة على األقل في القطاع غير المنظم بصرف النظر عن وضعهم 

 الوظيفي وسواء كانت وظيفتهم رئيسية أو ثانوية.

ساتهم الخاصة في القطاع غير المنظم ، وأفراد األسرة العاملون المساهمون ويشمل ذلك العاملون لحسابهم الخاص في مؤس
بغض النظر عما إذا كانوا يعملون في مؤسسات قطاع منظم أو غير منظم. ويعتبر هؤالء عاملين بغير أجر في مشاريع أعمال 

منظمة، والعاملون لحسابهم  عائلية، والموظفون الذين يعملون في أعمال غير منظمة، سواء في مؤسسات منظمة او غير
 الخاص في إنتاج سلع ينحصر إستخدامها النهائي داخل أسرهم.

إن المعايير التشغيلية التي توفر بيانات عن العمل غير المنظم في األردن تشمل العاملين بدون عقد خطي أو بعقد شفهي، 
ا،  16املين دون السن القانوني للعمل وهو والعاملين غير المشمولين بالضمان اإلجتماعي بوظائفهم الرئيسية، والع عاما

والعاملين غير األردنيين دون الحصول على تصريح عمل، والعاملين دون الحد األدنى لألجور، باإلضافة الى تدني اإللتزام 
 بالمعايير الدولية للعمل اللئق وعدم المساواة في األجور بين الجنسين عن األعمال ذات القيمة المتساوية.

 سبة النساء في العمل غير المنظمن

أظهرت دراسة لألمم المتحدة عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا و
% من النساء العاملت في األردن يعملن في القطاع غير المنظم وعلى وجه الخصوص في 55أن  2010صدرت عام 

ة واألعمال غير مدفوعة األجر. فيما أعلنت وزارة العمل عن أن نسبة العاملين في القطاع غير األعمال الزراعية والمهني
% 1% يعملون لحسابهم الخاص و17% منهم في القطاع الخاص و26% من إجمالي العاملين 44المنظم في األردن بلغ 

اإلناث، وتراوح متوسط ساعات عملهم % من 11% من العاملين هم من الذكور و35للعمال في المنازل من دون أجر. وأن 
ا. 16و 9بين   ساعة يوميا
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، فقد بلغت نسبة النساء األردنيات اللتي يعملن في 2015وفي دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية  خلل شهر آيار 
ي، وأن % منهن يعملن في مكتب رسم74% منهن يعملن من المنزل و 8% للذكور، و59% مقابل 41القطاع غير المنظم 

نسبة أكبر من النساء مقارنة بالذكور يعملن في الحي القريب من منازلهن. ويتركز عملهن في التعليم والصحة والعمل 
ات وبمهن أولية ونسبة أقل كمهنياإلجتماعي، وبنسب أقل في التجارة والبناء. كما أن نسبة من النساء أكبر من الرجال يعملن 

 % منهن يعملن بأجر.94ن تعملن في كحرفيات. إضافة الى أ

 فرضت جائحة كورونا إعتماداً متزايداً على االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي النجاز األعمال والتواصل

 تدعو "تضامن" الى رفع وعي النساء والفتيات واألطفال تكنولوجياً وتجويد التشريعات والسياسات

 من عنف وتحرش الكتروني وتفاقمت بعدهاعانت النساء والفتيات واألطفال قبل جائحة كورونا 

 محنة إبتزاز الكتروني تعرضت له بتفهم وتعاون الزوج وبتدخل ودعم نفسي واجتماعي "سناء" تجاوزت

 أشخاص تعرضوا للتحرش االلكتروني 10من كل  8

 مليون أنثى في األردن يستخدمن اإلنترنت 2.7

نحن جاهزون  التحول الرقمي أصبح ضرورة من ضرورات الحياة...فهل
 لمواجهة مخاطره؟

تجاوز العديد من العقبات التي  ساهمت التكنولوجيا الحديثة كاإلنترنت ومواقع التواصل اإلجتماعي واألجهزة الذكية في
فرضتها جائحة كورونا، والتي أثبتت بأن الحياة الرقمية وااللكترونية أصبحت جزءاا ال يتجزأ من حياتنا اليومية، النجاز 

وتنفيذ النشاطات وشراء المستلزمات المختلفة والتواصل مع األهل واألقارب واألصدقاء، فإنتشر التعليم والعمل عن  األعمال
بعد، وإزدادت نسب الدفع االلكتروني، وتراجعت أعداد مستخدمي الوسائل التقليدية مما يؤشر على أن العالم ومن بينه األردن 

 االت وتعتمد اعتماداا كبيراا على التكنولوجيا.مقدم على تغييرات جذرية في مختلف المج

وتشير "تضامن" الى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، لكن هل نحن جاهزون له في مواجهة 
مخاطره؟ بالتأكيد ليس بالصورة المأمولة وذلك لعدة أسباب من بينها سوء أو ضعف البنية التحتية التي تتيح الوصول السهل 

ب ضعف القدرة على إستخدام التكنولوجيا خاصة للنساء وكبيرات السن وذو الكلفة البسيطة لكافة وسائل التكنولوجيا، وبسب
ا المطاردة  االلكتروني من العنف مختلفةإنتشار أنواع تحديداا، وبسبب تزايد  ضد النساء والفتيات والطفلت، ومن أكثرها شيوعا

المراقبة والتجسس على أجهزة الحاسوب، والملحقة اإللكترونية، واإلبتزاز اإللكتروني، والتحرشات الجنسية اإللكترونية، و
واإلستخدامات غير القانونية بإستخدام التكنولوجيا واإلنترنت للصور ومقاطع الفيديو وتحريفها والتهديد بها، واإلتجار بالبشر 

في  لإلستخدامات الجنسية غير المشروعة ، وإنتحال أسماء وشخصيات معروفة لإليقاع بالنساء والفتيات والطفلت خاصة
 غرف الدردشة وغيرها الكثير.

بأن مركز اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي التابع لها، إستقبل العديد من شكاوى نساء تعرضن ” تضامن“وتضيف 
في أغلب الحاالت من ” تضامن“للستغلل واإلبتزاز الجنسي عبر اإلنترنت خاصة مواقع التواصل االجتماعي، وإستطاعت 

قانوني والنفسي واالجتماعي المناسب، وساهمت في الحفاظ على إستقرار األسر وحمايتها من التفكك، وتقديم تقديم الدعم ال
 مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء.

 من تجاوز محنة إبتزاز الكتروني تعرضت له بتفهم وتعاون الزوج وبتدخل ودعم نفسي واجتماعي "سناء"تمكنت 

سناء )إسم مستعار( وهي امرأة متعلمة وعاملة ومتزوجة ولها عدد من األطفال،  له عرضتتومن أمثلة العنف االلكتروني ما 
إستغل احد األشخاص وجود زوجته على قائمة وقامت بنشر صورة لها خلل مناسبة خاصة على برنامج الواتس آب، حيث 

ن سناء هي من قامت بإعطائه إتصال سناء وقام بتنزيل صورة سناء من هاتف زوجته، وأعطاها لشخص آخر على أساس أ
 صورتها. وقام األخير بمواجهة سناء باألمر كونه يعرفها ويعرف أسرتها.
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الجمعية طالبة المساعدة من هذا االبتزاز ومتخوفة في الوقت ذاته من أن يصل األمر الى علم زوجها وأبنائها ” سناء“راجعت 
توتر دائميين مما أثر على عملها وحالتها الجسدية والنفسية بسبب كونها من عائلة محافظة، مشيرة الى أنها تعيش في قلق و

 ترقبها المستمر إلنكشاف األمر أمام أسرتها.

ا كبيراا، إال أن كل منهما رفض ” تضامن“وتضيف  بأنه تم تقديم الخدمات اللزمة لسناء، وتمت مقابلة الزوج الذي أبدى تفهما
مكتفيا بتوبيخ الشخصين بعد مواجهتهما بالواقعة، وطلب الزوج منهما أن يتقوا هللا تقديم شكوى إلدارة الجرائم االلكترونية، 

 وأن ال يكررا األمر مع نساء آخريات حفاظاا على خصوصية الناس.

لقد كان للزوج دور كبير في الحفاظ على أسرته وعائلته التي يسودها االحترام والمحبة، فقد وقف الى جانب زوجته سناء التي 
 ”.  تضامن“بتصرفاتها أبداا، وتجاوزا هذه المحنة التي تخللها دعم وتدخل نفسي واجتماعي من قبل  ال يشك

 مليون أنثى في األردن يستخدمن اإلنترنت من بينهن مليون طفلة 2.7

مة الى أن ما تعرضت له سناء قد تتعرض له نساء وفتيات وطفلت أخريات، ما لم تتخذ االجراءات اللز” تضامن“وتشير 
حملة تحت إسم ” تضامن“خاصة في مجال التوعية باالستخدام اآلمن لفنترنت، وقد اطلق المشروع الذي تنفذه 

تهدف الى نشر الوعي حول عملية التحقق بخطوتين على التطبيقات الخاصة بالتواصل االجتماعي ” سلمتك_في_خطوتين“
 الموجودة على األجهزة والهواتف الخلوية.

والصادر عن وزارة االتصاالت ” 2017ستخدام وانتشار االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المنازل مسح ا“قد أظهر و
% من األسر في األردن لديها هاتف خلوي، و 98.4وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة، بأن 

% من األسر لديها خدمة اإلنترنت، فيما أكدت 88.8% لديها أجهزة حاسوب، و 38% من األسر لديها هاتف ثابت، و 10.2
 % من األسر على موافقتها على حجب المواقع اإلباحية.98.8

ا بأن أكثر طرق اإلتصال باإلنترنت كانت عن طريق الهواتف الخلوية وبنسبة ” تضامن“وتشير  الى أن النتائج أظهرت أيضا
ا  Whatsapp% ، في حين كان تطبيق 97.3 %. وشكلت 87.6وبنسبة  Facebook%، تله 91وبنسبة  األكثر استخداما

 % من الذكور.53سنوات فأكثر ويستخدمون اإلنترنت مقابل  5% من عدد األفراد الذين أعمارهم 47اإلناث ما نسبته 

 % منهم إناث47سنوات فأكثر يستخدمون اإلنترنت و  5% من األفراد في األردن وأعمارهم 65

% واإلناث 53%، شكل الذكور 65سنوات فأكثر حوالي  5األفراد مستخدمي اإلنترنت وأعمارهم هذا وقد بلغت نسبة 
ا بأن 47 % 3.7% بواسطة الكمبيوتر و 33% من األفراد يستخدمون اإلنترنت بواسطة الهواتف الذكية و 61%، علما

 بواسطة أجهزة التابلت.

سنوات  5مليون نسمة، فإن عدد الذين أعمارهم  10.053بالغ وال 2017وبتحويل النسب الى أرقام حسب عدد السكان لعام 
مليون نسمة  5.8مليون أنثى. ومن بين هؤالء فإن عدد الذين يستخدمون اإلنترنت  4.168مليون نسمة من بينهم  8.9فأكثر 
 مليون انثى. 2.7منهم 

ا  18-5وبلغت أعداد األطفال الذين أعمارهم ما بين  مليون طفلة، في حين بلغ عدد  1.6هم مليون طفل من بين 3.3عاما
 مليون طفل من بينهم مليون طفلة. 2.1األطفال الذين يستخدمون اإلنترنت 

 تعرضوا للتحرش االلكتروني” ظاهرة التحرش في األردن“% من أفراد عينة دراسة 81

ضمن  10أفراد من كل  8بأن  2017لعام ” ظاهرة التحرش في األردن“ومن جهة أخرى ذات علقة، بينت نتائج دراسة 
ا( تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش االلكتروني.80.8العينة )  % منهم ذكوراا وإناثا

وتضمنت األفعال والسوكيات المتعلقة التحرش االلكتروني: تلقي مكالمات خلوية متكررة وغير مرغوب فيها، وإستلم رسائل 
سية، وإستغلل الصور الشخصية والتهديد فيها، وعرض القيام بأفعال فاضحة أو ذات نصية غير الئقة أو صور فاضحة أو جن

طابع جنسي باإلبتزاز الكترونياا أو على أرض الواقع، والملحقة والتتبع من خلل مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات 
ترونية، وإختراق الخصوصية أو الحسابات الهواتف الذكية، وكتابة تعليقات فاضحة أو ذات طابع جنسي على الحسابات االلك

 االلكترونية أو البريد االلكتروني، وطلب القيام بأفعال ذات طابع جنسي أمام كاميرا الهاتف أو الكمبيوتر.
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 تدعو "تضامن" الى رفع وعي النساء والفتيات واألطفال تكنولوجياً وتجويد التشريعات والسياسات

حقيقة أن أغلب النساء والفتيات اللتي يتعرضن  معنواع من الجرائم اإللكترونية يصطدم بأن مواجهة هذه األ” تضامن“وتؤكد 
لها ويقعن ضحايا ألشكالها المختلفة، ال يملكن األدوات والمعرفة للخطوات الواجب إتباعها لمواجهة هذه اإلعتداءات 

ة هكذا جرائم قد تكون قاصرة في حمايتهن من اإللكترونية ووقفها وملحقة مرتكبيها من جهة، كما أن التشريعات لمواجه
األشكال الجديدة للعنف الذي تتعرضن له، وبالتالي تبرز الحاجة الى التصدي لهذه اإلنتهاكات من خلل البرامج والسياسات 

ت مرتكبيها والتشريعات التي من شأنها التوعية بخطورتها وكيفية مواجهتها لألفراد واألسر على حد سواء، وإنهاء سياسة إفل
 من العقاب وتعويض الضحايا / الناجيات.

 2019 نهاية حتى% 14.1 وبنسبة النساء ترأسها األردن في أسرة ألف 308

 % منها على المجموعات الغذائية33ديناراً  12236متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة في األردن 

 مبالغ أعلى من الذكور في مجال الرعاية الصحية األسرةأنفقن على  الالتي يرأسن أسرهن النساء

 بحاجة الى تمكينهن إقتصادياً للقيام باألعباء اإلضافية التي ترتبها ظروف ترأسهن لألسر النساء

 % فقط من دخل األسر التي ترأسها النساء مصدره العمل واالستخدام30

 وصحتهن حياتهن على وللحفاظ األساسية ألفراد األسرة،تكافح النساء اللتي يرأسن أسرهن من أجل تأمين االحتياجات 
 بمكانة اإلجتماعية النساء مكانة فيها ترتبط مجتمعات ظل أوضاع اقتصادية هشة، وفي ظل في اوالدهن، ومستقبل ومستقبلهن
 .وحضورهم ازواجهن

مليون أرملة في جميع  258وجود أن أرقام األمم المتحدة تؤكد  الى ”تضامن“ األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير

% منهن في فقر مدقع، وفي ظل جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية المتخذه من تباعد جسدي 10أنحاء العالم يعيش 

وإغلق اقتصادي وحظر تجول، زادت حدة المشاكل التي تعاني منها األرامل كالعجز عن استخدام الحسابات المصرفية أو 
 يا واستلم الرواتب التقاعدية أو الحصول على الرعاية الصحية خاصة عندما ترأس النساء األرامل أسرهن.استخدام التكنولوج

 2019األردن حتى نهاية  ألف أرمل في 56و  أرملة ألف 252

مليون  4.966مليون ذكر و  5.588مليون نسمة منهم  10.554بحدود  2019هذا ويبلغ عدد سكان األردن المقدر حتى نهاية 

ا  15أنثى، فيما بلغ عدد سكان األردن لمن أعمارهم تزيد عن   3.200مليون ذكر و  3.729مليون نسمة منهم  6.929عاما

 مليون أنثى.

% من الذكور و 44.9مليون عزباء ) 1.117مليون أعزب و  1.674وبحسب الحالة الزواجية، فتبين اإلحصاءات بأن هنالك 

ا(، وهنالك  15عن % من اإلناث ممن تزيد أعمارهم 34.9 % من 53مليون متزوجة ) 1.786مليون متزوج و  1.976عاما

% من الذكور و 1.5ألف أرملة ) 252.80ألف أرمل و  55.93% من اإلناث(، فيما بلغ عدد األرامل الذكور 55.8الذكور و 

% 1.4من الذكور و % 0.6ألف مطلقة ) 44.80ألف مطلق و  22.37% من اإلناث(، كما أظهرت اإلحصاءات وجود 7.9

ا ولم يسبق لهم الزواج  35من اإلناث(. فيما بلغ عدد الذكور الذين تزيد أعمارهم عن   122.8ألف ذكر واإلناث  79.4عاما

 ألف أنثى. 

 2019 نهاية حتى% 14.1 وبنسبة النساء ترأسها األردن في أسرة ألف 308

 من أسرة ألف 308.739 يرأسن حيث% 14.1 الى لتصل ارتفعت النساء ترأسها التي األسر وتضيف "تضامن" بأن نسبة

ا  وذلك األردن، في أسرة مليون 2.190 أصل  .2019 عام نهاية حتى العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادرة لألرقام وفقا
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 المادية اإلحتياجات بتأمين وأخرى األبناء بتربية تعلق ما منها جمة، مسؤوليات أسرهن يرأسن اللتي النساء على وتقع
 التعليم في ضعف من يعانين منهن العديد وأن خاصة المجتمع دعم الى ماسة حاجة في وهن والمعيشية، الحياتية والمصاريف

 .األبناء تعليم على القدرة عدم أو/  و العمل على قدرة عدم أو/  و

 اإلستخدام% منها مصدره 40ديناراً  11242متوسط الدخل السنوي لألسرة في األردن 

ديناراا  980.3%(، و 40ديناراا من اإلستخدام ) 4490.5ديناراا منها  11242ويبلغ متوسط الدخل السنوي لألسر في األردن 

ديناراا من دخول الملكية، و  94.2%(، و 16.5ديناراا من دخول اإليجارات ) 1861.5%(، و 8.7من العمل الخاص )

 %(.34ديناراا من التحويلت ) 3813.3

% من مجموع 69وإعتمدت األسر التي ترأسها نساء في مصادر دخلها على اإليجارت والتحويلت وبنسبة وصلت الى 

% بينما شكل دخل الذكور من العمل واإلستخدام 30.6متوسط الدخل السنوي، ولم يشكل دخلهن من العمل واإلستخدام سوى 

المخاوف من تنامي البطالة في ظل ظروف جائحة كورونا، % من مجمل متوسط الدخل السنوي ألسرهم، مما يؤكد 36.1

ا للقيام باألعباء اإلضافية التي ترتبها ظروف ترأسهن لألسر.  خاصة بين اإلناث واللتي هن بحاجة الى تمكينهن إقتصاديا

 % منها على المجموعات الغذائية33ديناراً  12236متوسط اإلنفاق السنوي لألسرة في األردن 

ديناراا  12236ديناراا زيادة عن متوسط دخلها، حيث يبلغ متوسط اإلنفاق السنوي  994في األردن سنوياا حوالي  وتنفق األسر

%(. ويلحظ أن 67ديناراا على المجموعات غير الغذائية ) 8240%(، و 33ديناراا على المجموعات الغذائية ) 3996منها 

ديناراا، فيما وصل متوسط إنفاق  497ديناراا، وعلى الصحة  153جاوز متوسط إنفاق األسر السنوي على مواد التنظيف ال يت

 % من مجمل اإلنفاق.24ديناراا وهو يشكل حوالي  2892األسر على المسكن والمياه والكهرباء والغاز الى 

 النساء أنفقن على أسرهن مبالغ أعلى من الذكور في مجال الرعاية الصحية

وجود فارق في متوسط إنفاق األسر السنوي ومتوسط الدخل السنوي  2017العامة لعام  فقد أظهرت أرقام دائرة اإلحصاءات

ديناراا  10016فيما بين األسر التي ترأسها نساء وتلك التي يرأسها رجال. حيث أن متوسط إنفاق األسر التي ترأسها نساء يبلغ 

ديناراا مقابل  9534الجاري لألسر التي ترأسها نساء  ديناراا لتلك التي يرأسها رجال، فيما يبلغ متوسط الدخل 12596مقابل 

 ديناراا لألسر التي يرأسها رجال. 11519

وهنالك إختلفات أخرى في أوجه إنفاق األسر التي ترأسها نساء، كما يوجد فوارق في مصادر الدخل. فعلى الرغم من الفارق 

دينار، إال أن النساء  2580لتي يرأسها ذكور والذي وصل الى في متوسط اإلنفاق السنوي بين األسر التي ترأسها نساء وتلك ا

 أنفقن على أسرهن مبالغ أعلى من الرجال في مجال الرعاية الصحية.

 ( من قانون التنفيذ لحين إلغائها أو تعديلها22"تضامن" تدعو الى إستمرار وقف تنفيذ المادة )

 من ذوي الدخل المتدنيشركات التمويل األصغر تستهدف األفراد ذكوراً وإناثاً 

 على شركات التمويل األصغر دور رقابيلبنك المركزي يمارس ا

 يجب أن تكون الغاية األساسية من القرض لتمويل المشاريع اإلنتاجية

 ؟تعرض العمالء لمخاطر قانونية مرتفعةهل تعمل مؤسسات التمويل األصغر على تقييم تضامن: 

في تمكين النساء والرجال من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المدني تسهم 

 تجاوز تداعيات جائحة كورونا
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( من قانون التنفيذ األردني التي تم وقف العمل 22تعالت دعوات مطالبة بعودة العمل بحبس المدين / المدينة وتفعيل المادة )

االقتصادية والتي بدورها تؤثر بها ضمن اإلجراءات والتدابير الحكومية لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها خاصة التداعيات 
 بشكل كبير على النواحي االجتماعية والصحية والنفسية للمواطنين والمواطنات.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أهمية االستمرار في وقف تنفيذ عقوبة الحبس خاصة في حق 

ا الى حين إلغاء ا مؤقتا ( من قانون التنفيذ أو تعديلها بما يؤمن الحماية القانونية 22المادة ) الغارمين والغارمات وإن كان وقفا

 اللزمة للنساء تحديداا وضمان عدم الزج بهن في السجون لمجرد عجزهن عن الوفاء بدين مدني.

 شركات التمويل األصغر تستهدف األفراد ذكوراً وإناثاً من ذوي الدخل المتدني

ا لنظام شركات التمويل األصغر رقم تعمل شركات التمويل األصغر في األ  5ردن تحت رقابة البنك المركزي األردني ووفقا
 شركات تمويل أصغر من قبل البنك المركزي.  9وذلك بترخيص  2018، إال أن تفعيل النظام تم خلل عام 2015لسنة 

واألنشطة المالية لألشخاص ذوي الدخل ونصت المادة الثانية من النظام على أن نشاط التمويل األصغر يشمل "تقديم التمويل 
ا أو جزئياا سواء كانوا  المتدني ولألشخاص الذين ال يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليا

 أفراداا أو شركات متناهية الصغر أو صغيرة وفق معايير يحددها البنك".

مالية متعددة من بينها منح القروض، ومنح التمويل وفقاا ألحكام  وتمارس شركات التمويل األصغر حسب ترخيصها نشاطات
الشريعة اإلسلمية، وأعمال وكيل التأمين لعملئها، وأعمال الوكيل لعملئها لتقديم الخدمات المرتبطة بالدفع بواسطة الهاتف 

وز لشركات التمويل األصغر قبول النقال لعملئها، وأي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها البنك المركزي. فيما ال يج
 الودائع بمختلف أشكالها. 

 على شركات التمويل األصغر دور رقابيلبنك المركزي يمارس ا

وتخضع شركات التمويل األصغر لرقابة البنك المركزي وإشرافه، بما في ذلك التفتيش أو التفتيش بواسطة محاسب قانوني أو 
 غاية. أي جهة إستشارية يعينها البنك لهذه ال

ا من العقوبات الواردة في قانون تضيف "تضامن" بأنه و يحق للبنك المركزي إتخاذ أياا من اإلجراءات التالية أو أن يفرض أيا
البنوك النافذ بما في ذلك إلغاء الترخيص، وذلك في حال مخالفة شركات التمويل األصغر أو الشركات التابعة لها ألحكام هذا 

ادرة بمقتضاه، أو في حال قيام شركات التمويل األصغر أو الشركات التابعة لها بعمليات غير سليمة أو النظام والتعليمات الص
 غير آمنة. 

، معاملة عملء شركات التمويل األصغر بعدالة وقد نص النظام على مجموعة من التعليمات اللزمة لتنفيذ هذا النظام وهي
ا ، والحوكمة المؤسسية، ولضبط والرقابة الداخليةأنظمة ا، وإدارة المخاطر وتصنيف الموجوداتو إعداد التقارير المالية وفقا

 إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ومتطلباتها.، وتبادل المعلومات االئتمانية، وللمعايير الدولية

 يجب أن تكون الغاية األساسية من القرض لتمويل المشاريع اإلنتاجية

، على أن القرض / التمويل يكون 2016لسنة  62نصت تعليمات الترخيص والتواجد لشركات التمويل األصغر رقم  كما

 ضمن نشاط التمويل األصغر في حال إنطباق ثلثة معايير وهي:

: تكون الغاية األساسية للقرض / التمويل الممنوح من قبل الشركة تمويل معيار الغاية من القرض والتمويل .1
ريع اإلنتاجية وتنميتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق االكتفاء الذاتي للعميل، ويسمح للشركة منح المشا

القروض / التمويلت االستهلكية لتحسين المستويات المعيشية للعملء وفق الضوابط التي يحددها البنك المركزي 
 لهذه الغاية.

التمويل ألي من الفئات التالية: األشخاص ذوي الدخل المتدني، واألشخاص  : تمنح الشركة القرض أومعيار العميل .2
ا، والشركات / المنشآت  ا أو جزئيا الذين ال يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليا

 المتناهية الصغر والشركات / المنشآت الصغيرة.
 .معيار القيمة القصوى للقرض / التمويل .3
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ا قد حصلن وعلى ا لرغم من هذه الشروط الواردة في التعليمات، إال أننا نجد بأن العديد من النساء اللتي ال دخل لهن إطلقا
على قروض وتمويل من شركات التمويل األصغر، وهو ما يتناقض مع معيار "العميل". كما أن المعيار األساسي للغاية من 

ا كبيراا في اإلقراض للمشاريع اإلستهلكية، كما أفادت العديد من الحاالت القرض للمشاريع اإلنتاجية إال أن هنالك تو سعا
 الواردة في هذه الدراسة.

 ؟تعرض العمالء لمخاطر قانونية مرتفعةهل تعمل مؤسسات التمويل األصغر على تقييم 

، 2018لسنة  15صغر رقم أصدر البنك المركزي تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل األ 27/6/2018وبتاريخ 

تضمنت الشروط الواجب توافرها في تصميم المنتج أو الخدمة، والسياسة االئتمانية والتسعير المسؤول، وحماية العملء من 
مخاطر اإلفراد بالمديونية، واإلفصاح والشفافية، وحماية بيانات العملء، والتعامل مع العملء بعدالة وإحترام، ومعالجة 

 ملء.شكاوى الع

أسس وإجراءات مكتوبة لتصميم  عونصت التعليمات بشكل خاص على أن مسؤولية  شركات التمويل األصغر تتمثل في وض
المخاطر في تركز نشاط الشركة األساسي في ، ومخاطر اإلفراط في المديونية المنتجات والخدمات التي من شأنها الحد من

مخاطر تعرض ، ور تحول القروض / التمويلت اإلنتاجية لقروض استلكيةمخاط، ومنح القروض / التمويلت االستهلكية
 العملء لمخاطر قانونية مرتفعة.

كما نصت التعليمات  تحت بند اإلفصاح والشفافية، على وجوب أن تقوم الشركة قبل توقيع العقد منح العميل والكفيل مهلة 
ستفسارات والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق وااللتزامات، وعلى أن كافية لمراجعة كافة بنود العقد واإلجابة على كافة اإل

ا وكتابة حد ادنى ما يلي:كيتضمن نموذج العقد  الغرض الذي تم من أجله الحصول على القرض ، وقيمة القرض / التمويل رقما
، مي وسعر الفائدة / العائد الفعليسعر الفائدة / العائد األس، ومدة القرض / التمويل وفترة السداد وفترة السماح، والتمويل /
 .عدد األقساط وقيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان أصل الدين بشكل منفصلو

ما سيترتب على العميل والكفيل في حال إخلل العميل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة ومنها على سبيل المثال: إضافة الى 
قانونية وغيرها، والتنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة )إن وجدت( من كلف التأخير ورفع سعر الفائدة وأي أتعاب 

ا للدين، وإمكانية التنفيذ القضائي من قبل الشركة على الممتلكات الشخصية للعميل أو الكفيل غير  العميل أو الكفيل تأمينا
ا للدين الشروط واألحكام المتعلقة بالضمانات إن ، ويلبيان حق العميل بطلب تعديل شروط القرض / التمو، والموضوعة تأمينا

، إقرار العميل والكفيل بما يفيد صحة المعلومات والوثائق المقدمة للشركة، وبيان حق العميل بتقديم شكوى، ووجدت
عدول حق العميل بفسخ العقد وال، وشروط وآليات السداد المبكر للقرض / التمويل، واإلجراءات المتبعة في حال وفاة العميلو

 بيان أي خدمات أخرى مرتبطة بالعقد )إن وجدت( مثل خدمات التأمين.، وعنه خلل يومي عمل من تاريخ التوقيع

 تعليمات البنك المركزي لم تتضمن إلزام مؤسسات التمويل األصغر إعالم العميل والكفيل بإمكانية تعرضهما للحبس

ية المشار اليه لم تتطرق أبداا الى وجوب توضيح الشركة للعميل ويلحظ بأن هذه التعليمات وتحت بند اإلفصاح والشفاف
ا للدين، فإنهما سيواجهان الحبس، وهو  والكفيل بأن اإلخلل بالتزاماتهما التعاقدية، وفي حال عدم وجود ضمانات كافية تأمينا

 أصل مشكلة الغارمات اللتي ال تتوفر لديهن أي ضمانات ويفشلن في سداد قروضهن.

على وجوب وضع الشركة إلجراءات واضحة وخاصة بالتعامل مع العملء المتعثرين و/أو الحاالت  التعليمات كما نصت
 اإلنسانية أو العملء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة.

ى (، وبالتالي فإن شركات التمويل األصغر قد ال تكون قد إمتثلت لهما عل2018إن تطبيق النظام والتعليمات حديث العهد )

الغارمات، كما أن إجراءات البنك المركزي والخطوات التي إتخذها بإنشاء شكاوى الوجه األكمل من جهة، األمر الذي تؤكده 
  دائرة للرقابة على أعمال شركات التمويل األصغر ال زالت في بداياتها من جهة أخرى.

 األطفال بسبب جائحة كورونا"تضامن" تدعو الى إتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة خطر ارتفاع عمالة 

 طفالً  75982 البالغة األطفال عمالة من% 11.7 وبنسبة األردن في عاملة طفلة 8868

 السورية الجنسية من األردن في عامل طفل ألف 11



15 
 

ً  ذكوراً  األطفال على متزايداً  خطراً  يشكل المدرسة ترك  مستقبالً  العمل سوق خارج بقائهم حيث من وإناثا

 األطفال عمالة من للحد المحلية والقوانين الدولية اإلتفاقيات تفعيل الى تدعو ”تضامن“

ألف طفل عامل في األردن وأكثر من  76آالف طفلة من بين  9 حوالي

 نصفهم يعملون في أعمال خطرة

بأطفالها الى في ظل جائحة كورونا التي زادت من فقر األسر وشكلت ضغوطات إضافية عليها قد ترغم العديد منها الى الدفع 
 .سوق العمل

جائحة كورونا سببت صدمة اقتصادية واختلالت في سوق العمل أثرا بشكل كبير على الناس :”  أن على المتحدة األمم أكدت
ا ما يكون األطفال من أوائل الذين يعانون من ذلك. فمن المؤكد أن تدفع األزمة المليين من األطفال  ومعيشتهم، وغالبا

مليون منهم يمارسون  72مليون طفل وطفلة في سوق العمل،  152ى سوق العمل، حيث يوجد بالفعل نحو المستضعفين ال

ا أكثر صعوبة ويعملون لساعات أطول  .”أعماالا خطرة حيث يواجهون ظروفا

وعمل  19-وقدرت دراسة صدرت بهذه المناسبة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسف حملت عنوان "كوفيد

مليون طفل منذ عام  94األطفال:وقت األزمة...وقت العمل"، بأن اإلنجاز الذي أدى الى تناقص عدد األطفال العاملين بنحو 

أصبح في مهب الريح وتحت خطر زيادة أعداد األطفال العاملين بسبب جائحة كورونا، ويقدر ارتفاع عمل األطفال في  2000

نسب الفقر وإنقطاع حوالي مليار طفل عن الدراسة بسبب اإلغلق المؤقت، وقد %، خاصة مع إزدياد 0.7بعض الدول بنسبة 

 يعمل مزيد من األطفال في أعمال خطرة وبتعرضون لإلستغلل.

وإقترحت الدراسة عدداا من التدابير لمواجهة هذه األخطار من بينها توفير حماية اجتماعية أكثر شموالا وتسهيل حصول األسر 
ميسرة، وتعزيز العمل اللئق للبالغين، وضمان عودة األطفال الى مقاعد الدراسة وتسهيل هذه العودة الفقيرة على قروض 

 بإلغاء الرسوم المدرسية.

ا  الدولي القانون يحظره الذي األطفال عمل من ثلث فئات وجود الى ”تضامن“ وتنوه  أسوأ أولها ، الدولية العمل لمنظمة وفقا
ا  عرفت التي المطلقة تالطفل/  األطفال عمل أشكال  العمل أشكال وسائر لدين سداداا  والعمل بالبشر واإلتجار باإلستعباد دوليا
 واألعمال الدعارة وأعمال المسلحة النزاعات في إلستخدامهن/  إلستخدامهم جبراا  الطفلت/  األطفال وتوظيف الجبري
 العمل من النوع لهذا المخول للسن األدنى الحد دون طفلة/  طفل يؤديه الذي العمل وثانيها. المشروعة غير واألنشطة اإلباحية
 الطفلة/  الطفل تعليم إعاقة شأنه من الذي والعمل ،(بها المعترف الدولية للمعايير ووفقا الوطني التشريع حدده كما) بالذات
 طبيعته بسبب أكان للطفلة/  للطفل والمعنوية والفكرية الجسدية الصحة يهدد الذي العمل وثالثها وأخيراا  ، التام نموها/  ونموه
 .‘‘الخطر العمل’’ بمصطلح يعرف ما أي فيها، ينفذ التي الظروف بسبب أو

 طفالً  75982 البالغة األطفال عمالة من% 11.7 وبنسبة األردن في عاملة طفلة 8868

 األردنية الجامعة في اإلستراتيجية الدراسات مركز عن والصادر 2016 األطفال لعمل الوطني المسح أشاروفي األردن فقد 

 ذكوراا  األردن في األطفال عدد أن الى العامة اإلحصاءات ودائرة األردنية العمل ووزارة الدولية العمل منظمة مع بالتعاون

ا  ا  17-5 بين ما أعمارهم تتراوح الذين وإناثا  %.11.7 وبنسبة طفلة 8868 منهم طفل   75982 بلغ يعملون والذين عاما

ا  ذكوراا  األطفال عدد بلغ الجنسية، وبحسب  طفلا  11098 السورية الجنسية ومن طفلا، 60787 األردنية الجنسية من وإناثا

 .طفلا  4096 أخرى جنسيات ومن

 من% 59.1 يشكل ما وهو خطرة أعمال في يعملون%( 26.9 وبنسبة طفلة 2393 منهم) طفلا  44917 أن الى المسح وأشار

 .األطفال عمالة مجموع

ا، 11-5 بين ما أعمارهن طفلة 586 فهنالك خطرة، أعمال في يعملن اللتي للطفلت العمرية الفئات المسح حدد وقد  و عاما

ا، 14-12 بين ما أعمارهن طفلة 687 ا  17-15 بين ما أعمارهن طفلة 1120 و عاما  .عاما
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ً  ذكوراً  األطفال على متزايداً  خطراً  يشكل المدرسة ترك  مستقبالً  العمل سوق خارج بقائهم حيث من وإناثا

 الشباب من% 11.5 أن الى( 2015) لعام األطفال عمالة حول العالمي التقرير أكد مباشرة، علقة ذات ثانية جهة من

ا  24-15 بين ما وأعمارهم األردنيين والشابات  أجر، بدون عائلتهم لدى يعملوا بأن معرضين أطفال وهم عملوا والذين عاما

 .طفولتهم في يعملوا لم الذين والشابات الشباب من% 2.5 مقابل

 مقارنة المستويات أدنى ضمن يقع دخلهم بطفولتهم، عملوا والذين العمرية الفئة نفس من والشابات الشباب من% 51.4 وأن

 .يعملوا لم ممن% 33.4 مع

ا  ذكوراا  األطفال على متزايداا  خطراا  يشكل المدرسة ترك بأن التقرير وحظر  مستقبلا، العمل سوق خارج بقائهم حيث من وإناثا

ا  15 سن قبل المدرسة تركوا الذين األردنيين األطفال من% 38 فحوالي  يحتاجون منهم% 41و العمل سوق خارج هم عاما

ا  18 عمر بعد الدراسة تركوا ممن% 10 مقابل األولى الوظيفة على للحصول طويل لوقت  لوقت يحتاجون ممن% 18و عاما

 .األولى الوظيفة على للحصول طويل

ا  17-15 بين ما أعمارهم والذين األردنيين األطفال من% 4.3 أن كما  على ويتوزعون خطرة، أعمال في يعملون عاما

 .والزراعة والخدمات الصناعة مجاالت

 األطفال عمالة من للحد المحلية والقوانين الدولية اإلتفاقيات تفعيل الى تدعو ”تضامن“

 الحماية أدوات بإستخدام اإلقتصادية الضعف نقاط من للتخفيف فعالة عملية إجراءات إتخاذ تتطلب األطفال عمالة من الحد إن
 رقم اإلستخدام لسن األدنى الحد كإتفاقية ، المحلية والقوانين العلقة ذات الدولية اإلتفاقيات تفعيل خلل ومن ، اإلجتماعية

 األردن عليها صادق والتي( 182) رقم األطفال عمل أشكال أسوأ وإتفاقية ،( 1997) عام األردن عليها صادق والتي( 138)

 كما ، األحداث عمل بشأن( 1966) لعام( 18) رقم العربية العمل واتفاقية ،( 29) رقم الجبري العمل وإتفاقية ،( 2000) عام

 .واألحداث األطفال تشغيل يحظر وتعديلته( 1996) لعام( 8) رقم األردني العمل قانون أن

 كبرامج األطفال، عمالة من للحد تطبيقها يمكن التي البرامج من العديد أهمية على شدد التقرير بأن ”تضامن“ وتضيف
 لألشخاص اإلجتماعية والحماية اإلجتماعية، الصحية والحماية العام، القطاع في التوظيف وبرامج والنقدية، العينية التحويلت

 .البطالة من والحماية الشيخوخة سن في الدخل وتأمين اإلعاقة، ذوي

 للموارد إمتلكهن وزيادة أسرهن، يرأسن اللتي للنساء وخاصة للنساء اإلقتصادي التمكين أن على ”تضامن“ وتؤكد
 بين التمييز ومنع والفتيات، النساء تشغيل وزيادة البطالة نسب وخفض والميراث، الملكية في حقوقهن على وحصولهن
 الخاصة القانونية النصوص وتفعيل المتساوية، القيمة ذات األعمال عن األجور في كالتمييز العلقة ذات القوانين في الجنسين

 األطفال عمالة من الحد في ستسهم جميعها وغيرها، المدنية الخدمة ونظام اإلجتماعي والضمان العمل قوانين في بهن
 .والطفلت

ا، ذكوراا  األطفال لعمل التام رفضها الى ”تضامن“ فيه تشير الذي الوقت وفي  والدراسات واألرقام الفعلي الواقع أن إال وإناثا
 المسيئة العادات من ويزيد الجنسين بين المساواة عدم يرسخ بشكل والتهميش للتمييز يتعرضن العاملت الطفلت أن الى تشير
ا  ينعكس بشكل والطفلت والفتيات للنساء  .مستقبلهن على سلبا

 في الطفلت عمل من للحد الجهود من المزيد بذل الى الحكومية وغير الحكومية المعنية، الجهات جميع ”تضامن“ وتدعو
 القوانين كفلتها التي بحقوقهن التمتع في فرصهن على يقضي هذا عملهن ألن خاص، بشكل العائلية واألعمال المنزلية األعمال
 إلنتهاكات التعرض من لهن وحماية الدولية، العمل منظمة وإتفاقيات الطفل حقوق إتفاقية خاصة الدولية واإلتفاقيات المحلية
 المجاالت مختلف في ويسهمن المجتمع في فاعلت شريكات ليصبحن مستقبلهن يتأثر ال أن ولضمان ونفسية، وجنسية جسدية
 .مجتمعاتهن تنمية وفي
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 تزويج القاصرات

 عقد زواج لقاصرات وقاصرين 20منها  2019عقد زواج سجل يومياً عام  185

 %3% وفي محافظة الطفيلة 17نسبة تزويج القاصرات في محافظة المفرق 

 %10.6لتصل الى  2019خالل عام  في األردن إنخفاض نسبة تزويج األطفال

 متاحة غير الدراسة مقاعد على زلن ال الالتي المتزوجات القاصرات بعدد المتعلقة األرقام

ً  تضمن لن بالزواج اإلذن منح شروط تعليمات  الفتيات تعليم عمليا

تزويج القاصرات في محافظة الطفيلة بدأ بالتالشي ومحافظتي المفرق 

  2019والزرقاء األعلى خالل 

ا   عقداا  67696 والمكرر العادي الزواج عقود بلغت القضاة، قاضي دائرة عن والصادر 2019 السنوي اإلحصائي للتقرير وفقا

 الطلق حاالت بلغت، و2018 عام عقداا  70734 الشرعية المحاكم سجلت حيث سبقه، الذي العام عن% 4.3 نسبته بإنخفاض

مقارنة % 5.1 نسبته نخفاضبا طلق حالة 19241 بحدود 2019 عام األردن في الشرعية المحاكم في المسجلة التراكمي

 .،حالة طلق( 20279) 2018بعام 

( القضائي الطلق بإستثناء) الرضائي التراكمي الطلق حاالت أن الى" تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير

 185 تسجيل 2019 عام شهد فقد وعلية طلق، حالة 19241 بحدود 2019 عام األردن في الشرعية المحاكم في المسجلة

 حالة 52 تسجيل شهد كما ،(السنة في قاصر 295 و قاصرة 7224) وقاصرين لقاصرات زواج عقد 20 بينها من زواج عقد

ا  رضائي طلق  .العام نفس زواج من طلق حالة 12 بينها من يوميا

 %10.6لتصل الى  2019إنخفاض نسبة تزويج األطفال خالل عام 

ا( لتصل  18-15الفئة العمرية )التي كان فيها أحد الزوجين أو كلهما ضمن  2019وإنخفضت عقود الزواج خلل عام  عاما
عقداا لفتيان قاصرين من مجمل عقود الزواج العادي والمكرر وصلت الى  295عقداا لفتيات قاصرات و  7224الى 
 %.11.6والذي كانت فيه نسبة تزويج القاصرات  2018% مقارنة مع عام 1% ، وكان هذا اإلنخفاض بنسبة 10.6

، قد ساهمت في خفض 2017ات الجديدة لمنح اإلذن بالزواج والتي تم إقرارها منتصف عام وتشير "تضامن" الى أن التعليم
تزويج  2012، حيث تم عام 2012النسبة بعد سنوات من إستقرارها على ارتفاع، لتعود من حيث العدد الى مستويات عام 

قاصرة عام  10866، و 2014قاصرة عام  10834، و 2013قاصرة عام  9618، و 2012قاصرة عام  8859
، وإنخفض العدد 2018قاصرة عام  8226، و 2017قاصرة عام  10434، و 2016قاصرات عام  10907، و 2015
 .2019قاصرة عام  7224الى 

ا(، وتؤكد بأن برامج التوعية خاصة تلك  18-15وترحب "تضامن" بإنخفاض نسبة وعدد عقود الزواج للفئة العمرية ) عاما
لبية المترتبة على األطفال من مختلف النواحي االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية ساهمت في المتعلقة باآلثار الس

 الحد من التزويج المبكر، وفتحت آفاق المستقبل أمامهم.

 %3% وفي محافظة الطفيلة 17نسبة تزويج القاصرات في محافظة المفرق 
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، يتبين بأن نسب تزويج القاصرات تختلف 2019محافظات المملكة لعام وبتحليل األرقام الخاصة بعقود الزواج في مختلف 
ا كبيراا بين المحافظات من مجمل عقود الزواج التي أبرمت فيها، حيث سجلت محافظة المفرق النسبة األعلى فيما كانت  إختلفا

 محافظة الطفيلة األقل ال بل بدأت ظاهرة تزويج القاصرات بالتلشي.

% من مجمل عقود الزواج التي 17.4المحافظات كالتالي: محافظة المفرق األعلى في تزويج القاصرات وبنسبة وجاء ترتيب 
% 15.1عقد زواج(، تلها محافظة الزرقاء وبنسبة  4765عقد لقاصرات من إجمالي  829أبرمت في محافظة المفرق )

عقد لقاصرات من إجمالي  415% )10.6بنسبة عقد زواج(، ومحافظة البلقاء  9547عقد لقاصرات من إجمالي  1442)
ومحافظة مادبا  عقد زواج(، 1237عقد لقاصرات من إجمالي  130% )10.5عقد زواج(، ومحافظة معان بنسبة  3893
عقد  1541% )10.3عقد زواج(، ومحافظتي إربد والعقبة بنسبة  2069عقد لقاصرات من إجمالي  217% )10.4بنسبة 

عقد زواج في العقبة(،  1251عقد لقاصرات من إجمالي  129عقد زواج في إربد و  12872لقاصرات من إجمالي 
 2037% )8عقد زواج(، ومحافظة العاصمة بنسبة  2207عقد لقاصرات من إجمالي  220% )9.9ومحافظة جرش بنسبة 

 1504جمالي عقد لقاصرات من إ 98% )6.5عقد زواج(، ومحافظة عجلون بنسبة  25338عقد لقاصرات من إجمالي 
عقد زواج(، وأخيراا محافظة الطفيلة  2211عقد لقاصرات من إجمالي 142% )6.4عقد زواج(، ومحافظة الكرك بنسبة 

 عقد زواج(.       802عقد لقاصرات من إجمالي  25% )3.1بنسبة 

 متاحة غير الدراسة مقاعد على زلن ال الالتي المتزوجات القاصرات بعدد المتعلقة األرقام

ا  18-15) العمرية للفئة بالزواج اإلذن منح تعليمات تشترطو هذا ا  الزواج يكون ال بأن( عاما  التعليم عن اإلنقطاع في سببا
 المتزوجات القاصرات أعداد حول األرقام توفر عدم ظل في مستبعداا  يبدو الشرط هذا توافر من التحقق أن إال المدرسي،
 .اللجئين وتشغيل غوث وكالة ومدارس والخاصة الحكومية المدارس في بالتعليم الملتحلقات

 غير فتيات الفعلية الناحية من يجعلهن المبكر الفتيات تزويج بأن" تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتضيف
 صحية ومشاكل مضاعفات من الحمل عن ينتج وما حملهن حالة في سوءاا  األمر ويزداد الدراسة، مقاعد على بهن مرغوب
 . التعليم من االنسحاب الى يدفعهن مما الوضع، عند خاصة المستمر كالغياب آثار من عليه يترتب وما صغيرات، كونهن

 عن( توقيرها عن المسؤولة الجهة وهي) والتعليم التربية وزارة لدى توافرت إن واإلحصائيات األرقام عن" تضامن" وتتساءل
 وعدد بنجاح؟ الثانوي تعليمهن أكملن اللتي المتزوجات الطالبات وعدد الدراسة؟ مقاعد على المتزوجات الطالبات عدد

 سيؤكد المعلومات هذه على الحصول إن. الدراسة؟ مقاعد الى وعدن أمومة إجازات على حصلن اللتي المتزوجات الطالبات
 .التعليم من لهن حرمان األمر واقع في هو للفتيات المبكر التزويج أن على جديد من

 ينتهي وهل الخصوص، هذا في والتعليم التربية ووزارة القضاة قاضي دائرة بين ما القائمة التعاون أوجه عن وتتساءل كما
 بالمدارس؟، القاصرات إلتحاق إستمرار ضمان مسؤولية تقع من وعلى بالزواج؟، اإلذن منح بمجرد القضاة قاضي دائرة دور
 الزوج يلزم فهل بالزواج؟، اإلذن منح تم أخرى شروط جانب الى عليه بناءاا  الذي الشرط هذا مخالفة حال في يترتب وماذا
 .المدرسي؟ تعليمها إلكمال القاصرة زوجته بإلحاق

ً  تضمن لن بالزواج اإلذن منح شروط تعليمات   الفتيات تعليم عمليا

ا  18-15 بين دون هم لمن بالزواج اإلذن لمنح شرط وجود من الرغم على ا  الزواج يكون ال بأن عاما  عن اإلنقطاع في سببا
 والى توفره متابعة آليات الى إلفتقاره الشرط، هذا جدوى عدم الى تشير أعله والنسب األرقام أن إال المدرسي، التعليم

 .به اإلخلل عند إتخاذها الواجب القانونية اإلجراءات

 الرسمية الجريدة عدد في ونشرت والقاصرات القاصرين لزواج والمحدثة الجديدة التعليمات 16/7/2017 بتاريخ صدرت فقد
 عشرة الثامنة يكمل ولم عمره من شمسية سنة عشرة الخامسة أكمل لمن بالزواج اإلذن منح تعليمات" عنوان تحت 5472 رقم
 ،"2010 لعام( 36) رقم الشخصية األحوال قانون من( 10) المادة من( ب) الفقرة بموجب صادرة 2017 لعام( 1) رقم
 عشرة الثامنة سن دون هم لمن بالزواج اإلذن منح تعليمات ألغيت فيما ،1/8/2017 من إعتباراا  التعليمات بهذه العمل وبدأ
 .2011 لعام
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 ومطالبتها والقاصرات، القاصرين لزواج المعارض موقفها على المبدأ حيث من" تضامن" فيه تؤكد الذي الوقت وفي
 بدقة، وتحديدها عمره من عشرة السادسة أكمل من بزواج اإلذن حاالت وحصر الشخصية األحوال قانون تعديل في المستمرة

 أكثر جاءت والتي( المبكر الزواج) األطفال تزويج حاالت عدد من الجديدة التعليمات تحد أن ذلك تحقيق حين الى تأمل فإنها
 .سابقة بيانات فيي تناولها وتم عليها الملحظات من عدد وجود من الرغم على السابقة التعليمات من تفصيلا 

 بالزواج اإلذن منح شروط

 يلي ما مراعاة المحكمة على يجب":  فيها جاء حيث بالزواج اإلذن منح شروط على نصت فقد التعليمات من( 4) المادة أما
ا  للمخطوبة كفؤاا  الخاطب يكون أن -1: بالزواج اإلذن منح لغايات  القاضي يتحقق أن -2. القانون من( 21) المادة ألحكام وفقا
 أو منفعة تحقيق من تتضمنه وما المصلحة تقتضيها التي الضرورة من المحكمة تتحقق أن -3. التامين واإلختيار الرضا من
ا  تراه وبما مفسدة درء ا  عشر الخمسة الطرفين بين السن فارق يتجاوز ال أن -4. التحقق وسائل من مناسبا  يكون ال أن -5. عاما

ا  الخاطب ا  الزواج يكون ال أن -6. متزوجا  ودفع اإلنفاق على الخاطب مقدرة إثبات -7. المدرسي التعليم عن اإلنقطاع في سببا
 ."المعتمد الطبي الفحص وثيقة إبراز -8. الزوجية بيت وتهيئة المهر
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 الطالق
 2018% مقارنة مع عام 5.1بانخفاض  2019حالة طالق رضائي في األردن عام  19241

 العام نفس في بالطالق إنتهت عقود زواجهم 2019ممن تم تزويجهم عام  قاصرة وقاصرين إثنين 350

ً  25 أعمارهم تتجاوز لم 2019 عام خالل المطلقات اإلناث من% 46 و المطلقين الذكور من% 20  عاما

 2019 عام الطالق حاالت مجمل من% 24 وبنسبة( العام يتجاوز لم زواج من الطالق) مبكر طالق حاالت 4608

 المبكران والطالق الزواج حاالت زيادة في يساهم للخطبة أدنى سن تحديد عدم

حالة طالق رضائي في  52عقد زواج و  185... 2019يومياً خالل 

 األردن

ا   المحاكم في المسجلة التراكمي الطلق حاالت بلغت القضاة، قاضي دائرة عن والصادر 2019 السنوي اإلحصائي للتقرير وفقا

حالة  20279) 2018مقارنة بعام % 5.1 نسبته نخفاضبا طلق حالة 19241 بحدود 2019 عام األردن في الشرعية

 سجلت حيث سبقه، الذي العام عن% 4.3 نسبته بإنخفاض عقداا  67696 والمكرر العادي الزواج عقود وبلغت ،طلق(

 .2018 عام عقداا  70734 الشرعية المحاكم

( القضائي الطلق بإستثناء) الرضائي التراكمي الطلق حاالت أن الى" تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير

 185 تسجيل 2019 عام شهد فقد وعلية طلق، حالة 19241 بحدود 2019 عام األردن في الشرعية المحاكم في المسجلة

 حالة 52 تسجيل شهد كما ،(السنة في قاصر 295 و قاصرة 7224) وقاصرين لقاصرات زواج عقد 20 بينها من زواج عقد

ا  رضائي طلق  .العام نفس زواج من طلق حالة 12 بينها من يوميا

 2019 عام الطالق حاالت مجمل من% 24 وبنسبة( العام يتجاوز لم زواج من الطالق) مبكر طالق حاالت 4608

 طلق، حاالت 4608 بلغ( زواج حالة 67696) العام نفس زواج من الطلق لحاالت اإلجمالي العددبأن " تضامن" وتضيف

 الطلق حاالت مجمل من% 23.9 شكلوي( واحد عام يتجاوز لم زواج من الطلق) المبكر الطلق عليه يطلق أصبح ما وهو

ا  .2019 لعام  .العام نفس في بالطلق عقود زواجهم إنتهت 2019ممن تم تزويجهم عام  قاصرة وقاصرين إثنين 350 بأنعلما

ً  25 أعمارهم تتجاوز لم 2019 عام خالل المطلقات اإلناث من% 46 و المطلقين الذكور من% 20  عاما

ا  التقرير وأظهر ا  25 عن تقل أعمارهم المطلقات اإلناث من% 46.5 و المطلقين الذكور من% 20.6 بأن أيضا  وباألرقام. عاما

ا  25 -15 العمرية الفئة ضمن طلقهم تم أنثى 8947 و ذكراا  3970 فإن  . عاما

 الدخول قبل صغرى بينونة البائن الطالق حاالت من للحد للزواج عقداً  ليست بإعتبارها للخطبة السابق الدور تفعيل

 المبكران والطالق الزواج حاالت زيادة في يساهم للخطبة أدنى سن تحديد عدم

 أدنى حد على والمسيحيين للمسلمين األردن في النافذة الشخصية األحوال قوانين في نص وجود عدم الى" تضامن" وتشير
 .به الوعد أو التزوج طلب الخطبة أن على للمسلمين الشخصية األحوال قانون من الثانية المادة نصت حيث الخطبة، لسن

 في نص وجود عدم الى" تضامن" وتشير المبكران والطلق الزواج حاالت زيادة في يساهم للخطبة أدنى سن تحديد عدم إن
 من الثانية المادة نصت حيث الخطبة، لسن أدنى حد على والمسيحيين للمسلمين األردن في النافذة الشخصية األحوال قوانين
 .به الوعد أو التزوج طلب الخطبة أن على للمسلمين الشخصية األحوال قانون
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 المفتقد والقسري المبكر الزواج حاالت إستمرار أمام مصراعيه على الباب يفتح الخطبة لسن األدنى الحد تحديد عدم إن
 والعمل، بالتعليم فرصهن ويهدد مستقبلهن، رسم في حقهن من للفتيات حرماناا  ويشكل والحر، الواعي واإلختيار للرادة

 .أطفال وجود مع الحاالت من كثير وفي المبكر الطلق لمحنة ويعرضهن وحقوقهن، بطفولتهن التمتع من ويحرمهن

 األثار الى إضافة ،(الدخول قبل الطلق كان لو حتى) المطلقة المرأة تلحق التي اإلجتماعية الوصمة بأن" تضامن" تجد كما
ا  تدعونا الشخصية، األحوال قانون في عليها والمنصوص ذلك على المترتبة واإللتزمات للطلق األخرى  تفعيل الى جميعا
 البعض، بعضهما على للتعرف والمخطوبة الخاطب أمام المجال يفسح مما للزواج، عقداا  ليست بإعتبارها للخطبة السابق الدور
 .التزامات أو آثار دون عنها عدال إختلفا وإن الزواج، بعقد إتفاقهما أتما إتفقا فإن

 أخرى مرة الزواج في المطلقات النساء حق حول شرعية فتوى

 األرملة أو المطلقة المرأة عضل حكم على لإلجابة ،3304 رقم البحثية الفتوى اإلفتاء لجنة عن صدرت 9/7/2017 بتاريخ

 منه، منعها ألحد يحل وال المرأة، حق من الزواج أن الى" الفتوى وخلصت آخر؟، برجل الزواج لها يحق وهل الزواج؟ من
ا، النساء ظلم عن واإلبتعاد أمره، وإتباع تعالى هللا بتقوى المسلمين ونوصي ا، والمطلقات عموما  حقوقهن وإعطائهن خصوصا

 ".أعلم تعالى وهللا لهن، تعالى هللا أوجبها التي

 واألرامل، المطلقات خاصة بالنساء الضارة الممارسات من الحد شأنها من بأن وتجد الفتوى، هذه بصدور" تضامن" ورحبت
 وتؤكد. أخرى أحيان في الزواج هذا وتمنع األحيان، من كثير في أخرى مرة المطلقة أو األرملة زواج تستهجن والتي

 أو األقارب أو األهل من ضغط أو تدخل دون عدمه، من أخرى مرة الزواج في األرملة أو المطلقة حق على" تضامن"
 .المجتمع
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 الزواج
 من الجنسيات األجنبيةانخفاض زواج األردنيين واألردنيات من الجنسيات العربية وارتفاع الزواج 

 2019أردني وأردنية تزوجوا من جنسيات عربية خالل عام  5595

 2019أردني وأردنية تزوجوا من جنسيات أجنبية خالل عام  1013

 2019أردني تزوجوا من نساء عربيات خالل عام  2620

 2018أردني تزوجوا من نساء أجنبيات خالل عام  593

 والمصرية والسعودية تتصدر قائمة زواج األردنيات من جنسيات عربيةالجنسية الفلسطينية والسورية 

 الجنسية األمريكية والباكستانية والسويدية تتصدر قائمة زواج األردنيات من جنسيات أجنبية

 2019عقد زواج عام  67696

ا   عقداا  67696 والمكرر العادي الزواج عقود بلغت القضاة، قاضي دائرة عن والصادر 2019 السنوي اإلحصائي للتقرير وفقا

 الطلق حاالت بلغت، و2018 عام عقداا  70734 الشرعية المحاكم سجلت حيث سبقه، الذي العام عن% 4.3 نسبته بإنخفاض

مقارنة % 5.1 نسبته نخفاضبا طلق حالة 19241 بحدود 2019 عام األردن في الشرعية المحاكم في المسجلة التراكمي

 .طلق( حالة 20279) 2018بعام 

 مليون عزباء 1.117مليون أعزب و  1.674

مليون  4.966مليون ذكر و  5.588مليون نسمة منهم  10.554بحدود  2019هذا ويبلغ عدد سكان األردن المقدر حتى نهاية 

ا  15أنثى، فيما بلغ عدد سكان األردن لمن أعمارهم تزيد عن   3.200مليون ذكر و  3.729مليون نسمة منهم  6.929عاما

 مليون أنثى.

% من الذكور و 44.9مليون عزباء ) 1.117مليون أعزب و  1.674وبحسب الحالة الزواجية، فتبين اإلحصاءات بأن هنالك 

ا(، وهنالك  15% من اإلناث ممن تزيد أعمارهم عن 34.9 % من 53مليون متزوجة ) 1.786مليون متزوج و  1.976عاما

% من الذكور و 1.5ألف أرملة ) 252.80ألف أرمل و  55.93عدد األرامل الذكور % من اإلناث(، فيما بلغ 55.8الذكور و 

% 1.4% من الذكور و 0.6ألف مطلقة ) 44.80ألف مطلق و  22.37% من اإلناث(، كما أظهرت اإلحصاءات وجود 7.9

ا ولم يسبق لهم الزواج  35من اإلناث(. فيما بلغ عدد الذكور الذين تزيد أعمارهم عن   122.8ألف ذكر واإلناث  79.4عاما

 ألف أنثى. 

 في مختلف الشرعية المحاكم لدى والمسجلة 2019 عام عقود زواج األردنيات من الجنسيات العربية خلل إجمالي بلغو
، فيما بلغ إجمالي عقود زواج األردنيين %7.3( بانخفاض نسبته 2018عقود عام  3209عقداا ) 2975المملكة  محافظات

ا للتقرير%8.8( وبانخفاض نسبته 2018عقداا عام  2875) عقداا  2620من الجنسيات العربية   لعام السنوي اإلحصائي ، وفقا
 األردن. في القضاة قاضي دائرة عن والصادر 2019

 420زواج األردنيات من الجنسيات األجنبية  إجمالي عقود أن الى "تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير
 .2018أجنبي عام  323% حيث تزوجت األردنييات من 30، وارتفعت بذلك عقود زواج األردنيات من األجانب بنسبة عقداا 

، حيث ارتفعت عقود زواج األردنيين من أجنبيات بنسبة عقداا  593عقود زواج األردنيين من الجنسيات األجنبية  فيما بلغت
 .2018أجنبية عام  494% حيث تزوج األردنيون من 20
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( وتلها الجنسية عقداا  1612فيما يتعلق باألردنيات المتزوجات من جنسيات عربية فقد تصدرت القائمة الجنسية الفلسطينية )
عقداا(  115)عقود( والجنسية العراقية  231عقداا( والجنسية السعودية ) 288عقداا( والجنسية المصرية ) 579السورية )

 9والجنسيتين القطرية والليبية )عقداا(  26) البحرينيةعقداا( والجنسية  32) اللبنانيةعقداا( والجنسية  38والجنسية اليمنية )
 5عقود( والجنسية المغربية ) 6والجنسية الع مانية ) (عقود لكل منهما 8) والسودانية اإلماراتية عقود لكل منهما( والجنسيتين

 عقود لكل منها(. 3لجنسيات الكويتية والجزائرية والتونسية )عقود( وا

ا الجنسية الفلسطينية ) ( تلها عقود 1307أما القائمة المتعلقة باألردنيين المتزوجين من جنسيات عربية فقد تصدرتها أيضا
 54والجنسية المغربية ) عقداا( 127عقداا( والجنسية العراقية ) 186عقداا( والجنسية المصرية ) 824الجنسية السورية )

التونسية  عقداا( والجنسيتين 13) السعوديةعقداا( والجنسية  26والجنسية اللبنانية ) عقداا( 40والجنسية الجزائرية )عقداا( 
ة عقود لكل منهما( والجنسي 4والجنسيتين البحرينية واالماراتية ) (عقود 8) السودانية( والجنسية عقداا لكل منهما 12) واليمنية

 الليبية )عقدان( والجنسية الكويتية )عقد واحد(.

عقداا(  45) األلمانية( تلها الجنسية عقداا  120وتصدرت قائمة زواج األردنيات من الجنسيات األجنبية الجنسية األمريكية )
 عقداا( 22) البريطانيةعقداا( والجنسية  26) الكندية( والجنسية لكل منهما عقداا  31) الباكستانية والسويدية والجنسيتين

 .عقداا( 20والجنسية التركية )

ا الجنسية األمريكية ) عقداا( تلها  127أما القائمة المتعلقة باألردنيين المتزوجين من جنسيات أجنبية فقد تصدرتها أيضا
عقداا(  31نسية الكندية )عقداا( والج 41عقداا( والجنسية الروسية ) 46) األلمانيةعقداا( والجنسية  69الجنسية األوكرانية )
 عقداا(. 28والجنسية الفلبينية )

 والمغرب كتونس أجانب من المتزوجات العربيات النساء ألبناء الجنسية العربية الدول من العديد منحت فقد السياق ذات وفي
 منحته حين في مطلق بشكل الجنسية تمنحان ال ولبنان سوريا من كل تزال وال والعراق، واإلمارات واليمن وليبيا والجزائر
 في فلسطينيين من المتزوجات المصريات أوالد إستثناء وتم( 2004) عام منذ أجانب من المتزوجات المصريات ألوالد مصر
 .العليا اإلدارية من المحكمة بقرار الجنسية منحهم على الموافقة تم أن الى الوقت ذلك

 منحهم يتم ولم سياسية ال وخدماتية مدنية إمتيازات وأجانب عرب من المتزوجات األردنيات أبناء منح تم فقد األردن في أما
 من المتزوجات األردنيات ألبناء األردنية الجنسية من أجل منح مطالبتها المستمرة على "تضامن" وتؤكد. األردنية الجنسية

ا  ، بجنسيتهن التمتع في أبنائهن حق لضمان عرب وأجانب،  ال وأن ، الجنسين بين المساواة ومبدأ األردنية للتشريعات تطبيقا
 الفصل في الدستور نص حيث ، اإلتجاه هذا في يكفي قانوني تعديل وإنما المجال هذا في دستورية تعديلت إلجراء ضرورة
 .بقانون" تحدد االردنية "الجنسية أن على( 5) المادة في وواجباتهم االردنيين بحقوق المتعلق الثاني

 جنسية وتمنحهم أبنائهن تحمي قوانين وجود دون ، وأجانب عرب من خاص بشكل واألردنيات العربيات النساء زواج إن
 خطوة المتدرجة الحلول تكون وقد ، العربية الدول من العديد في قائمة زالت ال مشكلة من وتفاقم المعاناة من تزيد ، أمهاتهم

 والعمل والصحة التعليم في كمواطنين ومعاملتهم مدنية حقوق كمنحهم الجنسية في حقهم من تنتقص وال الصحيح اإلتجاه في
 .الكاملة الجنسية منحهم الى للوصول ، وغيرها

ا من أسباب الطلق بينهما، وتضيف "تضامن" بأن طلق األردنيات  ا هاما وقد يكون إختلف الجنسية بين الزوجين سببا
 يفاقم المشاكل المتعلقة بالحضانة والنفقة بشكل خاص. واألردنيين المتزوجين من عرب وأجانب سوف
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 حقوق اإلنسان للنساء

 حقوق النساء جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان

وتشير "تضامن" الى أن حقوق النساء هي جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، وأن أي جهود لحماية هذه الحقوق ال سيما في 
ظل جائحة كورونا يجب أن تأخذ بالحسبان حقوق اإلنسان للنساء، بإعتبارهن األكثر تأثراا بتداعيات الجائحة في جميع 

 ، وعانين وال زلن من العنف والتمييز والتهميش واالستغلل واالقصاء. المجاالت، خاصة الصحية والتعليمية والوظيفية

وتذكر "تضامن" بتوصيات مجلس حقوق اإلنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتي قدمت للحكومة 
 ولوياتاأل رأس لتكون على والفتيات النساء بحقوق المتعلقة الخصوص وجه وعلى التوصيات تلك تنفيذ األردنية، وتدعو الى

ا  سيمكنهن تنفيذها وأن خاصة ا  وإجتماعيا   سياسيا ا  وإقتصاديا ا  وسينعكس وثقافيا  ومجتمعاتهن أسرهن وحياة حياتهن على إيجابا
 .الدولية األردن مكانة وسيعزز ، المحلية

الثالث لإلستعراض الدوري الشامل حول توصية لألردن بعد مناقشة تقريره  226هذا وقدم مجلس حقوق اإلنسان في جنيف 
ا بها(،  77توصية ورفض  149، قبل األردن  8/11/2018حقوق اإلنسان في المملكة بتاريخ  توصية )أحيط األردن علما

دولة حول العالم، قدمت خمس دول عربية  95% من مجمل التوصيات المقدمة من 66حيث بلغت نسبة التوصيات المقبولة 
 نساء والفتيات وهي الكويت وقطر والعراق والجزائر وتونس.  توصيات خاصة بال

% من مجمل 42توصية تتعلق بحقوق النساء والفتيات في األردن وشكلت ما نسبته  95وبتحليل التوصيات يتبين بان هنالك 
 36بـ % من مجمل التوصيات المقبولة(، وأحيط علماا )رفض( 39.5توصية منها ) 59التوصيات، وافق األردن على 

 % من مجمل التوصيات التي لم يقبلها األردن(.46.7توصية )

 59وفيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، ومن خلل تحليل التوصيات الخاصة بهن، فقد تبين بأن التوصيات المقبولة وعددها 
% من التوصيات المقبولة 20تكراراا( وشكل  12موضوعاا وهي حسب مرات تكرارها: اإلتجار بالبشر ) 16توصية شملت 

 5تكرارات(، والتعليم واالستراتيجيات ) 6ارات(، والعاملت المنزليات )تكر 8المتعلقة بالنساء، والحماية من العنف )
والقدرات تكرارات لكل منهم(،  3تكرارات لكل منهما(، والعنف األسري والعمل وتزويج األطفال والتمييز ضد المرأة )

إليواء والوصول الى مواقع المؤسسية والوصول الى العدالة والمشاركة السياسية والتوعية )تكراران لكل منهم(، ودور ا
 صنع القرار والمساواة بين الجنسين )تكرار واحد لكل منهم(.

ا، وكانت مواضيعها األكثر  17توصية شملت  36أما التوصيات غير المقبولة المتعلقة بالنساء والفتيات وعددها  موضوعا
تكرارات(، وسحب التحفظات  6وجة من أجنبي )تكرارات(، وجنسية أبناء األردنية المتز 9تكراراا إلغاء تزويج األطفال )

تكرارات(، والتوقيع على البروتوكول اإلختياري إلتفاقية القضاء  5على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )
منهما(، من الدستور األردني إلضافة كلمة "الجنس" )تكراران لكل  6على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعديل المادة 

من قانون  340الخاصة بالعمل المنزليين وتجريم اإلغتصاب الزوجي وإلغاء المادة  189والمصادقة على إتفاقية رقم 
العقوبات المتعلقة بجرائم "الشرف" والحقوق الجنسية واإلنجابية والمساواة في الوالية والوصاية وإلغاء عقوبة الزنا وإلغاء 

وسن تشريع خاص لمكافحة التمييز وتهيئة ظروف تمكين النساء وموائمة التشريعات مع إتفاقية الوصاية على النساء واألطفال 
 القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )تكرار واحد لكل منهم(.  

 مالحظات وتوصيات لجنة سيداو على التقرير الدوري السادس لألردن

المرأة )سيداو( ملحظاتها وتوصياتها على تقرير األردن الدوري  أصدرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدكما 
. إضافة الى مناقشة عدد من تقارير الظل 16/2/2017بتاريخ  66السادس الذي تمت مناقشته أمام اللجنة في دورتها رقم 

 المقدمة من منظمات المجتمع المحلية والمنظمات الدولية ذات العلقة.

 المحرز في مجال اإلصالح التشريعيلجنة سيداو ترحب بالتقدم 
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ورحبت اللجنة في البداية بالتقدم المحرز في مجال اإلصلح التشريعي منذ أن قدم األردن تقريره الدوري الخامس عام 
الذي ضمن تعزيز الحماية االجتماعية واإلقتصادية  2014، وعلى وجه الخصوص قانون الضمان اإلجتماعي لعام 2012

 2015اللتي يعملن في المؤسسات الصغيرة. كما رحبت اللجنة باللوائج الناظمة لصندوق تسليف النفقة لعام للنساء خاصة 
بمنح الموظفين الذكور إجازة أبوة،  2013والهادفة الى تسريع دفع النفقة للنساء، وبالتعديلت على نظام الخدمة المدنية عام 

 إجازة األمومة. ومنح الموظفات ساعة رضاعة لمدة تسعة أشهر بعد

وأكدت اللجنة على ترحيبها للجهود الحكومية في تطوير مؤسساتها وسياساتها الرامية الى الحد من التمييز ضد النساء وتعزيز 
، واإلستراتيجية اإلعلمية لمناهضة 2016المساواة بين الجنسين، ومنها إعتماد اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف عام 

( عام 2017-2014، واإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة )2015على النوع االجتماعي عام  العنف القائم
-2013وزارة الصحة لتنظيم األسرة ) ة، وإستراتيجي2013( عام 2017-2013، واإلستراتيجية الوطنية للمرأة )2014
، وإستراتيجية تعزيز مشاركة 2013( عام 2017-2013(، واإلستراتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة )2017

( عام 2017-2012المرأة السياسية في المجالس المنتخبة، البرلمانية والبلدية واإلتاحدات وغرف الصناعة والتجارة )
 .2012، وإنشاء وحدة مكافحة اإلتجار بالبشر في مديرية األمن العام عام 2012

بإعتبارة  2016الية المخصصة للمركز الوطني لحقوق اإلنسان، وإعادة إعتماده عام كما رحبت اللجنة بزيادة الموارد الم
كما رحبت بزيادة الموارد  ( من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.Aالمؤسسة الوطنية ذات التصنيف )

 المالية المخصصة الى اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة.

على الدور الهام والحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل إلتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  وشددت اللجنة
 ضد المرأة )سيداو(.

 العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ األردن لإلتفاقية على نحو فعال

على تنفيذ األردن إللتزاماته، وعلى وجه وتضيف "تضامن" بأن لجنة سيداو قد أقرت بأثر عدد من التحديات مجتمعة 
الخصوص التحديات االقتصادية والديمغرافية واألمنية التي تواجه األردن نتيجة للصراعات المستمرة في المنطقة وال سيما 

ى مليون شخص، وال 1.4األزمة السورية، مما أدى الى تدفق جماعي لللجئين السوريين الى األردن والذين يقدر عددهم بـ 
الى اإلرتفاع الحاد في معدالت الفقر والبطالة، وشكل  األمر الذي أدىالتكلفة االجتماعية واإلقتصادية للمجتمع األردني بمجمله 
ا للنظم الصحية والتعليمية والخدمات األساسية  البنى التحتية، إضافة الى حساسية الوضع األمني. كذلك على إستنزافا

الدعم المقدم من المجتمع الدولي والتي من شأنها تخفيف العبء على األردن والمجتمع  والحظت اللجنة بقلق عدم كفاية
ا لما حددته األمم المتحدة. ودعتالمستضيف.   الجهات المانحة الى تلبية اإلحتياجات اإلنسانية وفقا

  قلقها من تنامي األصولية، والتي لها آثاراا سلبية على حقوق النساء.   نكما عبرت اللجنة ع

 مجاالت االهتمام الرئيسية والتوصيات

 الالجئات وطالبات اللجؤ والنساء بال جنسية

أوصت اللجنة بأن يتخذ األردن تدابير عاجلة لتحسين مستوى األمن للنساء والفتيات اللجئات وطالبات اللجؤ، وزيادة فرص 
لى تأمين الخدمات والسلع األساسية للنساء حصولهن على التعليم والتدريب وفرص كسب العيش والرعاية الصحية، إضافة ا

ا أو   .إجبارهم قسرياا على العملواألطفال اللجئين وضمان عدم إستغللهم جنسيا

وأوصت اللجنة بالتأكيد على مبدأ عدم اإلعادة القسرية لجميع النساء والفتيات اللتي هن بحاجة الى حماية دولية، من خلل 
قد تم ن السوريين الفارين من الصراع في سوريا. والتأكد من أن اللجئات وطالبات اللجؤ إلغاء سياسة عدم قبول اللجئي

آليات اإلحالة الوطنية لضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي وحول كيفية الوصول الى الجهات ب إبلغهن
من أصل فلسطيني المقيمين في األردن. ومواصلة تعزيز القضائية الرسمية. ووضع حد لسحب الجنسية األردنية من اللجئين 

التعاون مع منظومة األمم المتحدة من أجل زيادة الدعم المقدم من المجتمع الدولي لتقاسم العبء االقتصادي وتوفير إحتياجات 
 اللجئين.

 تنفيذ إتفاقية سيداو
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ا مع إتفاقية القضاء على جميع كذلك أوصت اللجنة  بأن تكون التدابير التشريعية للقضاء على التمييز ضد المرأة متوافقة تماما
أشكال التمييز ضد المرأة. والتأكيد على أن أحكام اإلتفاقية تسمو على القوانين الوطنية، وأنها جزء من النظام القانوني الوطني 

بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  من حيث تطبيقها وإنفاذها. وتعزيز برامج
 تطبيق القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان للنساء. في مجال

 سحب التحفظات على اإلتفاقية

ز(، ودعت الى تكثيف الجهود في ج/د//16/1( والمادة )9/2أوصت اللجنة بأن يقوم األردن بسحب تحفظاته على المادة )
مناقشة هذه التحفظات مع صناع القرار من رجال الدين، مع األخذ بعين اإلعتبار أفضل الممارسات في المنطقة خاصة من 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسلمي.

 اإلطار الدستوري والتشريعي

بشأن المساواة بين الجنسين بما في ذلك حظر التمييز ضد المرأة أوصت اللجنة بأن يقوم األردن بإعتماد تشريع فعال وشامل 
ا مع المادتين  ( من الدستور، وتعديل 6من اإلتفاقية. كما توصي اللجنة بإضافة كلمة الجنس الى نص المادة ) 2و  1تمشيا

عارض مع الدستور لتمكين الجهات المعنية الطعن بدستورية القوانين التي تت 2012قانون المحكمة الدستورية لعام 
 واإللتزامات القانونية الدولية.

 القوانين التمييزية

أوصت اللجنة بأن يقوم األردن باإلسراع في إجراء مراجعة شاملة لموائمة التشريعات المختلفة مع أحكام اإلتفاقية، والى 
ع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في تكثيف جهوده إللغاء األحكام التمييزية المتبقية في التشريعات المحلية لوضع حد لجمي

 كل مكان.

 مشاركة المرأة في عمليات السالم

أوصت اللجنة بأن يتخذ األردن خطوات من أجل اإلسراع في إعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلم واألمن، وتطوير 
نفيذ خطة العمل الوطنية المتوقعة، وزيادة الدعم . وضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في تالتنفيذأدوات فعالة لقياس 

للمنظمات النسائية المحلية والشبكات التي تنشط في مبادرات السلم وعمليات إعادة اإلعمار بعد إنتهاء الصراع. وضمان 
ا مع توصيات الدراسة  تخصيص الموارد المالية الكافية ألجندة المرأة والسلم واألمن وخطة عملها الوطنية، وذلك تمشيا

 (.2000) 1325العالمية بشأن تنفيذ القرار 

 الوصول الى العدالة

ا مع التوصية العامة للجنة رقم  والمتعلقة بوصول النساء الى العدالة، فإنها توصي األردن بتعزيز وعي  2015لعام  33تمشيا
المناهج الدراسية وفي جميع مراحل  المرأة بحقوقها ووسائل إنفاذها، مع التركيز بشكل خاص على إدماج حقوق النساء في

التعليم. وإضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة المساعدة القانونية للنساء والتي يمكن الوصول اليها على أن تكون مستدامة 
ومستجيبة إلحتياجات النساء، وتوفير هذه الخدمات بلغات مختلفة وفي الوقت المناسب والمستمر والفعال في جميع مراحل 

اضي بما في ذلك اإلجراءات البديلة لتسوية النزاعات. وإتخاذ خطوات فورية بما في ذلك برامج بناء القدرات والتدريب التق
للعاملين في النظام القضائي أو شبه القضائي بشأن اإلتفاقية وحقوق النساء، للقضاء على القوالب النمطية بين الجنسين، 

نسان إللتوفيق سياساتها من قواعد وإجراءات وممارسات مع معايير حقوق ا وضمان أن تتخذ المحاكم الدينية ما يلزم
 المنصوص عليها في اإلتفاقية وصكوك حقوق اإلنسان األخرى.

 اآللية الوطنية للنهوض بالمرأة

ر، وتوفير اللجنة بزيادة تعزيز القدرة المؤسسية لآللية الوطنية للنهوض بالمرأة وتزويدها بوالية وسلطة إتخاذ القرا واوصت
الموارد البشرية والتقنية والمالية اللزمة لتعميم المساواة بين الجنسين في جميع سياسات الوزارات والمكاتب الحكومية ومن 
أجل أن تكون قادرة على فتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات، وال سيما في المناطق الريفية. والتأكد من أن اآللية الوطنية 

المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية لتعزيز التخطيط التشاركي للنهوض بالمرأة. وإجراء  تنسق وتتعاون مع
( وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، 2017-2013تقييم ألثر االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن )
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طة عمل تحدد بوضوح إختصاصات السلطات الوطنية والمحلية ، وكذلك خ2022-2018ووضع إستراتيجية جديدة للفترة 
 فيما يتعلق بتنفيذها على أن يدعمها نظام شامل لجمع البيانات ورصدها.

 التدابير الخاصة المؤقتة

( وتوصي األردن بتوسيع نطاق إستخدام 22، الفقرة CEDAW / C / JOR / CO / 5تكرر اللجنة توصيتها السابقة )
ا للتفسير الوارد في توصية اللجنة العامة رقم  1، 4تة، وفقا للفقرة تدابير خاصة مؤق ( بشأن 2004) 25من اإلتفاقية، ووفقا

ا أو غير ممثلة  التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع المجاالت التي تشملها اإلتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيل  ناقصا
ا. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها تو صي بزيادة الوعي بين أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأصحاب العمل والرأي مطلقا

العام حول ضرورة إتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. ووضع أهداف محددة زمنياا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ اإلستراتيجيات مثل 
تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في برامج التوعية والدعم، وإنشاء نظام الحصص وتدابير إستباقية أخرى تهدف إلى 

 جميع المجاالت خاصة في مجال العمل والتدريب المهني.

 الصور النمطية حول النساء

( وتوصي بأن يضع األردن دون تأخير 24، الفقرة CEDAW / C / JOR / CO / 5تكرر اللجنة توصيتها السابقة )
والقوالب النمطية األبوية التي تميز ضد النساء. وينبغي أن تشمل هذه التدابير  إستراتيجية شاملة لتعديل أو إلغاء المواقف

الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع المحلي ورجال الدين، لتثقيف ورفع الوعي حول المساواة الحقيقية بين الرجل 
لجهود إلطلق حملت إعلمية مع وسائل والمرأة، على أن يستهدف الرجال والنساء وعلى جميع المستويات. وتسريع ا

اإلعلم لتعزيز فهم المساواة الفعلية بين الجنسين، ومواصلة القضاء على الصور النمطية التمييزية حول دور النساء من خلل 
 النظام التعليمي لتعزيز صورة إيجابية وغير نمطية لهن.
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 الوصول الى العدالة
 القانون وهو المفعول، ساري 1992  لعام 13 رقم  الدفاع قانون زال ال كورونا، جائحة لمواجهة األردن جهود ضمن من
 لمدة كامل بشكل التجول حظر حيث ،18/3/2020 تاريخ من إعتباراا  المملكة في بتطبيقه الملكية اإلرادة صدرت الذي

ا  بالعمل االقتصادية القطاعات لبعض السماح وبدأ أسبوعين،  في يومين أو يوم لمدة شامل تجول حظر فرض مع تدريجيا
 .السعيد الفطر عيد عطلة بعد العمل الى العام القطاع يعود أن على السكان، على منزلي حجر فرض مع األسبوع،

ا  أنه الى ”تضامن“ األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير  المجتمع مؤسسات أعمال توقفت فقد اإلجراءات لهذه وطبقا
 إعتباراا  للعمل العام القطاع عودة صحية إجراءات وضمن الحكومة وأعلنت الشرعية، والمحاكم والخاص العام والقطاع المدني
 تاريخ من إبتداءاا  شروط ضمن العمل الى العودة المدني المجتمع لمؤسسات سمحت كما ،26/5/2020 تاريخ من
ا  عملها الشرعية المحاكم باشرت فيما ،12/5/2020  .تدريجيا

 الى والنزيلت النزالء نقل أوقف كما والتأهيل، اإلصلح مراكز الى الزيارات جميع وقف االجراءات، هذه ضمن من وكان
 المحاكم أعمال وتوقفت الكبرى، الجنايات محكمة خاصة المحاكم من عدد في بعد عن المحاكمات بعض وبوشرت المحاكم،
 .تدريجي بشكل االجراءات هذه من كبير بشكل التخفيف تم أن الى محددة، لفترات والشرعية المدنية

 اإلصلح مراكز وإدارة العام األمن مديرية مع بالتعاون األردنية الصحة وزارة إتخذتها التي باالجراءات ”تضامن“ وتشيد
 جنح أو صغيرة مالية قضايا ذمة على والموقوفين للمسجونين والنزيلت النزالء مئات عن المؤقت اإلفراج جهة من والتأهيل
 .ثانية جهة من والنزيلت النزالء وتوعية المراكز داخل الفيروس من للوقاية الصحية التدابير كافة وإتخاذ اإلكتظاظ، بسبب

 والتأهيل اإلصالح مراكز نزيالت

 :بينها ومن خاص بشكل والنزيلت عام بشكل النزالء على سلبية آثاراا  االجراءات هذه رتبت فقد ذلك من الرغم وعلى

 الموقعة الجهات إحدى األردني النساء تضامن معهد جمعية تعتبر: والنفسي واالجتماعي القانوني اإلرشاد خدمات توقف: أوالا 
 خللها تقدم الواحد، األسبوع في متعددة زيارات تنفيذ من تمكنها والتي والتأهيل، اإلصلح مراكز إدارة مع تفاهم مذكرة على

 اإلداريين، والحكام المحاكم أمام الفضايا ومتابعة والنفسي، واالجتماعي القانوني اإلرشاد فيها بما للنزيلت اإلرشاد خدمات
 إعادة خدمات الى إضافة الصلح، لغايات بقضاياهن العلقة ذات األخرى واألطراف النزيلت عائلت مع الجمعية وتتواصل
 .المجتمع في واإلدماج التأهيل

ا  يؤثر قد مما كامل بشكل الخدمات هذه توقفت فقد كورونا، جائحة وبسبب  الجسدية بصحتهن ويضر النزيلت، حقوق على سلبا
 عليها نصت التي بحقوقهن توعيتهن ومنها المدني المجتمع مؤسسات تقدمها التي الخدمات كافة من ويحرمهن والنفسية،
 .األردن في النافذة التشريعات

ا   المساعدة الى والتأهيل اإلصلح مراكز نزيلت من العديد تحتاج: القضائي والتوكيل والمحاميات بالمحامين اإلستعانة: ثانيا
 واإلستعانة عادلة محاكمات في حقهن على ذلك يؤثر وقد األردن، في التنفيذ ودوائر المحاكم مختلف أمام وتمثيلهن القضائية،
. اإلداري والتوقيف األسري، العنف وقضايا والجنايات التنفيذية والقضايا المستعجلة القضايا في خاصة ومحامين، بمحاميات

 .العدالة الى وصولهن متطلبات كأحد والمحامين المحاميات مع التواصل حقهن ومن

ا   التواصل من ويحرمهن عليهن يؤثر والتأهيل اإلصلح مراكز النزيلت وعائلت أسر زيارات وقف: العائلية الزيارات: ثالثا
 .الخارجي العالم عن واإلنقطاع والعزلة بالخوف ويشعرهن وأقاربهن، وأزواجهن أطفالهن مع

ا   الرغم وعلى والمحامين، والمحاميات وأقاربهن أسرهن مع الهاتف عبر التواصل النزيلت حق من: الهاتفي التواصل: رابعا
ا، مرتين هاتفية مكالمات إجراء للنزيلت والتأهيل اإلصلح مراكز إدارة إتاحة من  ظل وفي التواصل هذا أن إال أسبوعيا

ا  يكون ال قد الزيارات ومنع كورونا جائحة ظروف  .كافيا
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ا   وقد العربية، اللغة يتحدثن ال واللتي اإلجنبيات النزيلت من أعداد هنالك: الطبية واإلجراءات الصحية التوعية برامج: خامسا
 يحرمن قد وبالتالي والتأهيل، اإلصلح مراكز إدارة تنفذها التي والتثقيف التوعية وبرامج الطبية اإلجراءات فهم يستطعن ال
 .إتباعها الواجب الوقائية واإلجراءات كورونا فيروس جراء تواجههن التي المخاطر طبيعة فهم من

ا   الجهات الى إحالتهن وتمت الدفاع، أوامر والفتيات النساء بعض خرقت: الدفاع أوامر خرق بسبب الموقوفات: سادسا
 في حقهن من حرمانهن الى ادى الذي األمر عنهن، والدفاع الحضور من والمحامين المحاميات يتمكن أن دون المختصة
 .العدالة الى الوصول في وحقهن أنفسهن عن الدفاع

ا  ا  الموقوفات: سابعا  إستمرار ومع األسري، العنف حاالت في زيادة الى التجول وحظر المنزلي الحجر إجراءات أدت: إداريا
 في حقهن من ويحرمن والتأهيل، اإلصلح مراكز في توقيفهن يتم قد المعنفات النساء من عدد فإن األسرة حماية إدارة عمل
 أن دون الشخصي حقهن عن يتنازلن وقد العنف، مرتكبي تجاه القانونية اإلجراءات في للسير والمحاميات المحاميات توكيل
ا  الشكاوى تسقط وقد قانونية، مشورة أو مساندة أو دعم أي هنالك يكون  .القانون يجيزها التي الحاالت في لذلك تبعا

ا   هذا أن إال والغارمين، الغارمات بحق القضائي التنفيذ طلبات وقف قرار من الرغم على: التنفيذ وقضايا الغارمات: ثامنا
 يجدن قد الغارمات من عدد فإن اإلحترازية اإلجراءات وبسبب. به العمل إلستئناف محدد موعد ال مؤقت قرار هو القرار
 جهة، من التنفيذ بطلبات العمل إستئناف قبل الدائنين مع تسويات الى للوصول والمحامين المحاميات مع التواصل في صعوبة
 .أخرى جهة من وتوقيفهن الطلبات بتلك العمل عودة من الدائم الخوف جراء صعبة وأسرية ومالية نفسية أوضاع ويعشن

 إنهاء بعد الخارج من العائدين األشخاص لتتبع االكتروني السوار إستخدام الى األردن يتجه: االلكتروني بالسوار العمل: تاسعا
 وهو والتأهيل، اإلصلح مراكز نزيلت عن لإلفراج كبير بشكل تستخدم لم التقنية هذه أن إال عليهم، المفروضة الحجر فترة
ا  ولو التواجد فرصة من يحرمهن ما  .الظروف هذه مثل في أسرهن مع مؤقتا

 خاصة اإلحترازية اإلجراءات بسبب األردن في باإلعدام للمحكومات تقدم التي الخدمات توقفت: باإلعدام المحكومات: عاشراا 
 الى التوقف هذا وأدى األردني، النساء تضامن معهد جمعية رأسها وعلى المدني المجتمع مؤسسات تقدمها التي الخدمات
 الى تؤدي إتفاقيات الى للوصول الضحايا أسر مع التواصل من حرمهن كما واالجتماعي، النفسي الدعم خدمات من حرمانهن
 .بحقهن العقوبة تخفيف وبالتالي عنهن، الشخصي الحق إسقاط

ا  المحاكم عمل توقف إن: الدعاوى في النظر تأجيل: عشر أحد ا  أو كليا  في البت سرعة في النزيلت حقوق على أثر جزئيا
 اإلصلح ومراكز التوقيف مراكز في للبقاء يعرضهن قد مما السبيل، إخلء طلبات تقديم وفي ضدهن، المقامة الدعاوى
 .برائتهن فيها تعلن قد قضائية أحكام إصدار في اإلسراع من يحرمهن وقد والتأهيل،

 التوصيات

 كورونا، جائحة لمواجهة األردنية الحكومة إتخذتها التي اإلحترازية اإلجراءات عن نتجت التي اآلثار هذه من العديد لتجاوز
 :يلي بما توصي ”تضامن“ فإن

 والتأهيل اإلصلح مراكز الى بالوصول األردني النساء تضامن معهد جمعية بينها ومن المدني المجتمع لمؤسسات السماح. 1
 واإلدارية القضائية الجهات أمام قضاياهن ومتابعة للنزيلت، والنفسي واالجتماعي القانوني اإلرشاد خدمات تقديم لمواصلة
 .الحال مقتضى حسب قانونية تسويات الى للوصول العلقة أصحاب مع والتواصل المختصة،

 على والحصول القانونية المشورة لغايات والتأهيل، اإلصلح مراكز نزيلت زيارة من والمحامين المحاميات تمكين. 2
 وثائق أي على للحصول المختصة الدوائر لمراجعة أو السبيل، إخلء طلبات لتقديم أو القضاء، أمام عنهن للدفاع التوكيلت

 .ضدهن المقامة الدعاوى في تساعدهن هامة

ا  بزيارتهن النزيلت وأقارب ألهالي السماح. 3  .كورونا فيروس من للوقاية المطلوبة السلمة إلجراءات وفقا

 هذه مدة وزيادة المرئي، التواصل تطبيقات بإستخدام وأقاربهن أسرهن مع الهاتفي التواصل من النزيلت تمكين. 4
 .اإلتصاالت
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 مع المحاكم، لهذه والسريع اآلمن الوصول من والمحامين المحاميات وتمكين بالدعاوى النظر ومباشرة المحاكم عمل إعادة. 5
 المرئي، التواصل تقنية بإستخدام حضورهن عن واإلستعاضة الضرورة عند بالحضور واإلكتفاء النزيلت نقل عدم مراعاة

 .مستقبلا  التقنية هذه إستخدام في التوسع مع

 الطلبات وتقديم الدعاوى تسجيل من والمحامين المحاميات وتمكين القضائية، االلكترونية الخدمات إستخدام في التوسع. 6
ا  اإلستئناف وطلبات السبيل إخلء طلبات فيها بما المختلفة  .الكترونيا

ا، ولو النزيلت عن لإلفراج االكتروني السوار إستخدام تطبيق دراسة. 7 ا، ومتابعتهن مؤقتا  الى وجودهن لضمان الكترونيا
 العقوبات تفعيل حين الى اخرى، جهة من والتأهيل اإلصلح مراكز عن العبء ولتخفيف جهة، من وأطفالهن أسرهن جانب
 .اكبر بشكل للحرية السالبة غير

 الجنسيات من خاصة النزيلت جميع تكون أن لضمان لغة من وبأكثر مستمر بشكل الصحية والتعليمات اإلرشادات تقديم. 8
 .كورونا فيروس من الوقاية بطرق تام علم على األجنبية

 إعادة عند األولوية الدعاوى هذه وإعطاء المستعجلة، والدعاوى األسري بالعنف المتعلقة خاصة الدعاوى في البت سرعة. 9
 .المحاكم عمل

 للنساء ”آمنة“ دار الى للخطر المعرضات النساء وتحويل والتأهيل، اإلصلح مراكز في للنساء اإلداري التوقيف من الحد. 10
 .وحريتهن سلمتهن وتضمن الحماية لهن تؤمن أخرى دار أي أو للخطر المعرضات

 السجن عن بعيداا  جذرية حلول الى للوصول والغارمات، الغارمين بحق القضائي التنفيذ لطلبات المؤقت الوقف إستثمار. 11
 .دينار آالف 10 مبلغ عن تقل التي المالية القضايا في خاصة

 من باإلعدام المحكومات مع التواصل على األردني النساء تضامن معهد جمعية ومنها المدني المجتمع مؤسسات مساعدة. 12
 أجل ومن لهن، اإلرشاد خدمات مختلف لتقديم الهاتفي التواصل خلل من أو والتأهيل اإلصلح مراكز في زيارتهن خلل
 .عنهن الشخصي الحق إلسقاط األخرى األطراف مع المصالحة مساعي متابعة
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 األسرة األردنية
االستثمار في كافة السياسات والحمايات االجتماعية لألفراد واألسر األضعف، كما أظهرت جائحة كورونا أهمية وضرورة 

أظهرت بأن األسر هي الملذ األمن لألفراد وقت الطوارئ واألزمات مما يضاعف من حجم المسؤوليات الملقاة على أفرادها 
عة األجر وأعمال الرعاية التي تقوم بها خاصة النساء، فتضاعفت هذه المسؤوليات عند النظر الى حجم األعمال غير المدفو

 النساء بشكل غير متكافئ مقارنة مع الرجال من جهة، وااللتزام باألعمال الوظيفية من المنزل وعن بعد من جهة أخرى.

أعلن األردن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، وبدأت اإلجراءات اإلحترازية ومن بينها حظر  18/3/2020وبتاريخ 
الحجر المنزلي، األمر الذي أدى الى وجود أفراد األسرة وألول مرة داخل المنازل لفترات طويلة، مما زاد في معظم التجول و

األحيان من مفاهيم المودة والرحمة والتماسك والتضامن بين أفرادها، ومن ناحية أخرى ولدى بعض األسر كانت هذه 
التي تعاني من مشاكل وتفكك أسري أو تعيش في ظروف اقتصادية  اإلجراءات االحترازية بمثابة كابوس خاصة لدى األسر

 صعبة.

وتشيد "تضامن" باإلجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة األردنية لمواجهة جائحة كورونا، وتشدد على ضرورة إتخاذ هكذا 
ا  إجراءات، إال أن ذلك كان ال بد وأن يترافق مع المزيد من اإلجراءات والسياسات الهادفة الى حماية األسر األكثر ضعفا

 وهشاشة، وضمان تمتع جميع أفرادها باألمان االجتماعي واالقتصادي وبالحماية من كافة أشكال العنف والتمييز واالستغلل.

على الرغم من ذلك، رتبت هذه اإلجراءات التي ال زالت مستمرة منذ حوالي شهرين، آثاراً سلبية على بعض األسر ومن و
 بينها:

إن تراجع نسب وأعداد األسرة الممتدة وتزايد نسب وأعداد األسر  : ضعف خدمات الحماية االجتماعية غير الرسمية:أوالً 
النووية أدى الى خلل كبير وضعف في أوجه الحماية االجتماعية غير الرسمية والتي كانت منذ عقود طويلة تؤمن وتقدم رعاية 

 وكبار السن وذوات وذوي اإلعاقة.متبادلة أو مشتركة ألفرادها، خاصة لكبيرات 

ووفقاا ألخر األرقام في األردن فقد تراجعت األسر الممتدة )وهي األسر التي تشمل األزواج واألوالد واألباء واألمهات 
 .2003% عام 10.9فيما كانت  2017% من مجموع األسر عام 1.5واألخوة واألخوات واألعمام والعمات...( الى 

أدى دخول النساء الى سوق العمل المنظم وغير المنظم الى زيادة األعباء  ائمة بين األسرة والعمل:ثانياً: صعوبة المو
األسرية على النساء، وهي أعمال الرعاية والعناية التي يقمن بها بشكل غير متكافئ مقارنة مع الرجال، وأصبح من الصعب 

 على العديد منهن الموائمة ما بين األسرة والعمل.

 باألرقام األردن“ كتاب وفي العامة اإلحصاءات دائرة بحسب صعوبة األوضاع االقتصادية لدى األسر الفقيرة والهشة:ثالثاً: 
 ويقصد%. 1.2 الفقر وشدة ،%3.5 الفقر فجوة بلغت فيما ،%15.7 بحدود 2017 عام خلل الفقر نسبة بلغت” 2018
 شدة أما فقراء، غير يصبحوا أي الفقر، خط مستوى الى الفقراء إنفاق لرفع اللزمة اإلجمالية النقدية الفجوة حجم الفقر بفجوة
 دل المؤشر قيمة ارتفعت فكلما أنفسهم، الفقراء بين الفقر درجات في التفاوت مدى عن صورة يعطي نسبي مقياس فهي الفقر
 .التفاوت من أكبر درجة على ذلك

 على يعيشون السكان في األردن من% 0.7 بأن المتحدة، األمم عن والصادر 2019 لعام المستدامة التنمية تقرير كما أكد
 الحاليين والفقيرات الفقراء عدد نسبة بإنخفاض األردن وتقدم اليوم، في دوالر 3.2 على يعيشون% 13.5 و دوالر 1.9
 الحاليين والفقيرات الفقراء عدد نسبة إرتفعت فيما السكان، من% 0.7 الى لتصل اليوم في دوالر 1.9 على يعيشون والذين
 ،2018 عام نهاية في األردن سكان عدد وبحسب. السكان من% 13.1 الى لتصل اليوم في دوالر 3.2 على يعيشون الذين
  .الشهر في ديناراا  68 على يعيشون شخص مليون 1.35 و الشهر، في ديناراا  40.35 على يعيشون شخص ألف 72.2 فإن

النساء يرأسن العديد من أسرهن ألسباب مختلفة منها اإلنفصال والطلق  ترأسها نساء: رابعاً: إزدياد معاناة األسر التي
والترمل، وأدى ذلك الى صعوبات في تأمين اإلحتياجات األساسية لألسرة في الظروف العادية، فكيف هو الحال في حاالت 
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الطوارئ واألزمات، كجائحة كورونا التي قيدت حركتهن، وأوقفت أعمالهن، وقللت من التحويلت الخارجية والداخلية التي 
 يحصلن عليها من أفراد اسرهن أو أقاربهن. 

 2.138من أصل   ألف أسرة 300حيث يرأسن حوالي  %14وبلغت نسبة األسر التي ترأسها النساء لتصل في األردن 
ا لألرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة حتى نهاية عام مليون أسر  .2018ة، وذلك وفقا

تعاني بعض األسر من التفكك األسري، ويمارس العنف األسري بأشكاله المختلفة، األمر  خامساً: التفكك والعنف األسريان:
في غاية الخطورة، خاصة مع توقف أو الذي يجعل من وجود الضحايا / الناجيات مع مرتكبي العنف في مكان واحد أمر 

 تراجع العديد من خدمات الحماية واالستجابة التي تقدمها الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدن.

 7 وقعت حيث% 17 حتى شهر أيار بنسبة 2020 عام بداية منذ والفتيات النساء بحق األسرية القتل جرائم هذا وإرتفعت
 الحجر فترة خلل% 25 بنسبة إنخفضت الجرائم هذه أن إال ،2019 عام من الفترة ذات خلل جرائم 6 مع مقارنة جرائم
 5 مع مقارنة جرائم 4 وقعت حيث وأيار، ونيسان آذار أشهر خلل األردنية الحكومة فرضتها التي التجول ومنع المنزلي
 .2019 عام من الفترة ذات خلل جرائم

لإلرشاد  عفت مركز فإستقبل كورونا، جائحة بعد السري العنف حاالت تزايد المدني المجتمع مؤسسات من العديد وأعلنت
 عبر( كاملا  2019 عام خلل الجمعية إستقبلته ما يقارب الرقم وهذا) أشهر 3 خلل حالة 800 يفوق ما التابع لـ "تضامن"

 من كبير عدد جانب الى أردنيات، وغير أردنيات وفتيات، لنساء عنف حاالت ضمنها من االجتماعي التواصل ومواقع الهاتف
 .وعينية مادية مساعدات تطلب التي الحاالت

 من شهر أول خلل% 33 وبنسبة األسري العنف حاالت في إرتفاع عن  األسرة حماية إدارة أعلنت 12/5/2020 وبتاريخ
 .2019 عام من الفترة نفس مع مقارنة األردن في الحظر

 عام من الفترة ذات خلل حالة 961 مع مقارنة حالة 474 حوالي وبإرتفاع حالة، 1435 اإلدارة تلقتها التي الحاالت وبلغت
 .اللفظي والعنف البسيط الجسدي العنف هي العنف أشكال أبرز كانت فيما والنساء، األطفال من الضحايا أغلب وكان. 2019

 التوصيات

اإلجراءات اإلحترازية التي إتخذتها الحكومة األردنية لمواجهة جائحة كورونا، لتجاوز العديد من هذه اآلثار التي نتجت عن 
 فإن "تضامن" توصي بما يلي:

التوسع في سياسات الحماية لألسر خاصة مع تراجع تدابير الحماية غير الرسمية، ومن بينها اإلشتراك االلزامي  .1
 لربات المنازل بالضمان االجتماعي.

ل لألدوار داخل األسرة بين الجنسين في أعمال الرعاية والعناية، وتخفيف األعباء الملقاة العمل على التوزيع العاد .2
 على النساء والتي تحد من قدراتهن على الموائمة ما بين األسرة والعمل.

تقديم المزيد من الدعم المادي لألسر الفقيرة والهشة، وتأمين فرص عمل الئقة ألفرادها لضمان خروجها من دائرة  .3
 فقر.ال

مساندة األسر التي ترأسها النساء من خلل سياسات وبرامج حماية اجتماعية تأخذ بعين اإلعتبار كافة الظروف  .4
 االجتماعية واالقتصادية لكل واحدة منها.

ضمان وصول األسر التي تعاني من تفكك أسري أو عنف أسري الى كافة خدمات الحماية الوقاية واالستجابة وإعادة  .5
 مان عدم إفلت مرتكبي العنف من العقاب.التأهيل، وض

 دعم األسر المكونة من كبيرات وكبار السن، أو األسر التي يعاني أحد أفرادها أو أكثر من إعاقة. .6
إعتبار القضايا والمشاكل التي تعاني منها األسر ذات أولوية، وإدماجها في كافة السياسات والبرامج التي تتخذها  .7

 ورونا وما بعدها.الحكومة لمواجهة جائحة ك
السماح لمؤسسات المجتمع المدني بإعادة تقديم خدماته الداعمة والمساندة لألسر، ومن بينها خدمات اإلرشاد  .8

 المختلفة، وفي كافة مناطق المملكة.
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تمكين األسر تكنولوجياا، وضمان أن تكون قادرة على االستفادة من كافة الخدمات االلكترونية التي تقدمها الجهات  .9
 لحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة في ظل جائحة كورونا وما بعدها.ا

تعزيز أواصر المودة والرحمة والتكافل داخل األسرة بإستخدام كافة الطرق المتاحة ومن بينها وسائل االعلم  .10
 ووسائل التواصل االجتماعي.

القيم التي قامت عليها األسرة األردنية،  إستثمار وجود أفراد األسرة مع بعضهم البعض ولفترات طويلة في تعزيز .11
 وفي تعزيز الحوار بين األجيال خاصة مع كبيرات وكبار السن.

 صورة إحصائية

 %27% من مجموع األسر والمعدل العالمي 1.5تراجع حاد في نسبة األسر الممتدة في األردن لتصبح 

والصادر عن منظمة األمم ” األسر في عالم متغير“( والذي حمل عنوان 2020-2019أكد تقرير التقدم المحرز للنساء )
ا لذلك تتغير األسر وادوار unwomenالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) (، على أن العالم يتغير بسرعة وتبعا

ات والسياسات أن النساء والفتيات فيها، وفي الوقت الحالي ال توجد أسر نموذجية كما لم يكن كذلك في السابق. وال بد للتشريع
 تتجاوب مع هذه التغيرات وتتطور وتتكيف وتدعم النساء في الحياة األسرية.

الى أن أنماط األسر األردنية تختلف عن أنماط األسر على مستوى العالم، فقد أظهر التقرير وبعد مقارنته مع ” تضامن“وتشير 
لشؤون األسرة بأن األسرة النووية في األردن تشكل  والصادر عن المجلس الوطني 2018تقرير أحوال األسرة األردنية 

أسرة  32070% )1.5% على مستوى العالم، فيما لم تتجاوز نسبة األسر الممتدة في األردن 38% من األسر مقابل 76
ة % على مستوى العالم، وتقاربت نسبة األسر النووية في األردن المكون27مليون أسرة( مقارنة مع  2.138ممتدة من أصل 

% في العالم(. إال أن هنالك فارق كبير ما بين 13% في األردن و 14.7من الزوج والزوجة دون أوالد مع النسبة العالمية )
 %(.13%( مع تلك النسبة على مستوى العالم )3األسر في األردن المكونة من زوج أو زوجة فقط )

 مكونة من الزوج والزوجة فقطتراجع كبير في نسبة األسر الممتدة وإرتفاع في نسبة األسر ال

والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة ومقارنتها مع نتائج  2003وبتحليل نتائج مسح الظروف المعيشية في األردن عام 
والصادر عن المجلس الوطني لشؤون األسرة، يتبين بأن األسر الممتدة في األردن )وهي  2017مسح أحوال األسرة األردنية 

ع إطارها لتشمل مثلا اآلباء واألمهات واألخوة واألخوات واألعمام والعمات( تراجعت بشكل كبير حيث كانت األسر التي يتس
 .2017% عام 1.5وأصبحت  2003% عام 10.9تشكل هذه األسر 

حي بأن لهذا التراجع أسباب عديدة من بينها الرغبة من الزوجين في إستقللهما خاصة في السكن وفي النوا” تضامن“وتجد 
االقتصادية، إال أن هذا التغير في نمط األسر وتحولها من أسر ممتدة الى أسر نووية ينعكس سلباا على كبار وكبيرات السن 
خاصة من يحتاج منهم الى رعاية صحية. كما تعكس تحوالا كبيراا في العلقات االجتماعية داخل األسرة الواحدة، وعلى الرغم 

التماسك االجتماعي ويرفض فكرة إقامة كبار وكبيرات السن في دور الرعاية أو ممارسة من أن المجتمع األردني يتصف ب
 العنف ضدهم.

ا في معدل الخصوبة، حيث إرتفعت نسبة األسر المكونة من الزوج ” تضامن“وتضيف  ا تراجعا بأن األرقام تعكس أيضا
، مما يجعل عملية التوفيق بين عدد  2017% عام 14.7لتصل الى  2003% عام 5.7والزوجة فقط دون وجود أوالد من 

 من األهداف التي قد تتضارب في بعض األحيان صعبة.
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 العنف ضد النساء

وزيادة العنف  2020جريمة قتل أسرية بحق النساء في األردن عام  18
 ضد النساء والفتيات في ظل كورونا 

  2020عام  جريمة قتل أسرية بحق النساء األردنيات 18

وفق رصدها  2020 بداية منذ جريمة 18 الى األردن في اإلناث بحق األسرية القتل جرائم إرتفاعتشير "تضامن" الى 
ا  شقيقته قتل على شاب أقدم 10/1/2020 بتاريخ وتحديداا  2020 ثاني كانون شهر فخلللوسائل اإلعلم المختلفة،   في طعنا

 إثر الثالث الطابق في منزلها شرفة من نفسها إلقاء بعد الحياة عشرينية زوجة فارقت 19/1/2020 وبتاريخ الكرك، محافظة
 عن سقوطها إثر عشرينية فتاة توفيت 20/1/2020 وبتاريخ. الزرقاء بمحافظة البتراوي منطقة في زوجها مع عائلية خلفات
ا  إربد، محافظة في الوسطية بلواء منزلها سطح  خلف قتل جرائم وجود عن تسفر قد والتي جارية زالت ال التحقيقات بأن علما
 .اليها المشار اإلنتحار حاالت

ا  سيدة قتل على إمرأتان أقدمت 25/2/2020 وبتاريخ شباط، شهر وفي  إثر نسب صلة بها تربطهما منزلها في وخنقاا  ضربا
 على يمض لم التي زوجته قتل على زوج أقدم للمرأة، العالمي اليوم وهو 8/3/2020 وبتاريخ آذار شهر وفي .بينهم خلف
ا  الشمالية باألغوار عبدهللا الملك قناة في وسقطت عمداا  بدفعها وذلك أشهر، بضعة سوى منه زواجها  ذلك على أقدم بأنه مدعيا

ا  والدهما قتل على إبنان أقدم الشهر ذات من األخير الثلث وفي. عائلية خلفات إثر ا  وزوجته بالرصاص رميا  منطقة في طعنا
 .بينهم خلفات إثر الشمالية البادية

 إصابة على زوج أقدم اليوم وبذات معان، محافظة في ناري بعيار ثلثينية سيدة قتلت 10/4/2020 وبتاريخ نيسان شهر وفي
 وبتاريخ الحالي، 2020 أيار شهر وخلل .عمان بالعاصمة الحمام مرج منطقة في بينهما خلفات إثر ناري بعيار زوجته

ا  14 العمر من البالغة شقيقته طعن على شاب أقدم 6/5/2020  الى أدى مما عمان، العاصمة جنوب منزلهما داخل عاما
 .وفاتها

 في بالغة إصابات شقيقتيهما وأصابا إبنيها يد على نارية بأعيرة أم قتلت ،16/7/2020 وبتاريخ 2020 تموز شهر وخلل
ا  ”طوبة“ بواسطة األربعينية إبنته قتل على أب أقدم الباشا عين بمنطقة البلقاء محافظة وفي معان، محافظة  وفجر. رأسها مهشما

 الحدث إبنها يد على أم ضحيتها ذهبت مفزعة أسرية قتل جريمة وقعت العاصمة بمحافظة ماركا منطقة في 27/7/2020 يوم
ا  14 يتجاوز لم الذي  وبتاريخ. الفور على وفاتها الى أدى مما الطعنات عشرات نائمة وهي مطبخ بسكين بطعنها وذلك عاما
 .أهلهن منزل داخل البلقاء محافظة في وذلك( متزوجات) الثلث شقيقاته قتل على اخ أقدم 31/7/2020

ا  زوجته قتل على زوج أقدم ،2020 آب شهر وفي أقدم زوج  28/8/2020وبتاريخ . الزرقاء محافظة في منزلها امام ضربا
ا في محافظة  أقدم شاب على قتل شقيقته  2020مادبا. وفي النصف الثاني من شهر أكتوبر / تشرين أول على قتل زوجته حرقا

ا في محافظة إربد. وقبل نهاية عام   4أقدم زوج على قتل زوجته الحامل وإبنه ) 27/12/2020وتحديداا بتاريخ  2020طعنا
ا بالسكين.  سنوات( طعنا

 ئحة كوروناإرتفاع وإشتداد العنف ضد النساء والفتيات خالل جا

 لإلرشاد عفت مركز فإستقبل كورونا، جائحة خلل السري العنف حاالت تزايد المدني المجتمع مؤسسات من العديد وأعلنت
 عبر( كاملا  2019 عام خلل الجمعية إستقبلته ما يقارب الرقم وهذا) أشهر 3 خلل حالة 800 يفوق ما ”تضامن“ لـ التابع
 من كبير عدد جانب الى أردنيات، وغير أردنيات وفتيات، لنساء عنف حاالت ضمنها من االجتماعي التواصل ومواقع الهاتف
 .وعينية مادية مساعدات تطلب التي الحاالت

 من شهر أول خلل% 33 وبنسبة األسري العنف حاالت في إرتفاع عن األسرة حماية إدارة أعلنت 12/5/2020 وبتاريخ
 .2019 عام من الفترة نفس مع مقارنة األردن في الحظر

 زوجاتهم لعنف تعرضوا األزواج من% 1 مقابل األزواج لعنف تعرضن الزوجات من% 26
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 من% 25.9 أن على العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر( 2018-2017) األسرية والصحة السكان مسح نتائج أكدت
ا  49-15 بين ما أعمارهن اللتي الزوجات  مقابل في أزواجهن، قبل من عاطفي أو جنسي أو جسدي لعنف تعرضن عاما
ا  59-15 بين ما أعمارهم الذين االزواج من% 1.4 تعرض  .زوجاتهن قبل من الجسدي للعنف عاما

 قبل من العاطفي أو الجنسي أو الجسدي للعنف تعرضت زوجة 26 فإن زوجة 100 كل بين من أنه الى ”تضامن“ وتشير
ا  واحد زوج فإن زوج 100 كل بين من فإن ذلك مقابل أزواجهن،  الذي األمر زوجته، قبل من الجسدي للعنف تعرض تقريبا

 له يتعرض ما أضعاف له يتعرضن اإلناث أن على التأكيد مع سواء، حد على واإلناث الذكور ضد العنف نبذ الى يدعو
 .حياتهن مدى تلزمهن واجتماعية ونفسية جسدية آثاراا  ويرتب الذكور،

ً  50 أعمارهن الالتي والمتزوجات المتزوجات غير والنساء الفتيات ضد العنف إنتشار مدى حول رسمية أرقام ال  فأكثر عاما

 لهن سبق اللتي أو المتزوجات يشمل ال أنه( المملكة محافظات لكافة ممثلة وعينته وطني مسح وهو) المسح على ويؤخذ
ا  50 أعمارهن ممن الزواج ا  15 أعمارهن واللتي المتزوجات غير والفتيات النساء يشمل وال فأكثر، عاما  ال كما فأكثر، عاما
ا  60 وأعمارهم المتزوجين أو المتزوجين غير الرجال يشمل  .فأكثر عاما

 المتزوجات والنساء المتزوجات غير والنساء الفتيات ضد األسري العنف إنتشار مدى حول رسمية أرقام وجود عدم ظل وفي
ا  50 أعمارهن اللتي  الى توجه ولن المعرفة على قائمة تكون لن العنف من لحمايتهن والتدخلت التدابير فإن فأكثر، عاما

ا  هنالك وأن خاصة العنف من النوع هذا فيها ينتشر التي المحافظات  تقدم ولن المجال، هذا في المحافظات بين كبيراا  تفاوتا
ا  الفئات ألكثر والنفسي والصحي واالجتماعي القانوني واإلرشاد والوقاية الحماية خدمات  .له تعرضا

  األسري محدودة األفق والنطاق العنف من للنجاة خيارات وفرص النساء والفتيات

 تتخلص لم ما األسري العنف من للنجاة الفرص أمامهن تتاح وال الخيارات من يملكن ال النساء أن على ”تضامن“ وتؤكد
 كافة وعلى والتأهيل، والعلج والحماية الوقاية في الكاملة مسؤولياتها المعنية الجهات تتحمل لم وما الصمت، ثقافة من النساء

 الجهات تتحمل أن ويجب .والعام الخاص المجالين في السياسات مستوى وعلى واإليوائية، واإلجرائية التشريعية المستويات
 العقوبات على الشخصي الحق إلسقاط قانوني أثر أي إنهاء على تعمل وأن أساسي، كمبدأ الواجبة العناية مسؤولية العلقة ذات

ا  والعمل واألطفال، والفتيات النساء ضد العنف لمرتكبي الجزائية  سواء العنف مرتكبي مع والتسامح التغاضي من للحد أيضا
 .المجتمعي المستوى على أو التشريعي المستوى على
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 احتياجات اليافعات
 اإلناث من% 20.9 ويشكلن عاماً  19-10 بين ما أعمارهن األردن في أنثى مليون من أكثر

...احتياجات تعليمية جائحة كورونا على اليافعات في األردن تداعيات
 وصحية ونفسية غير ملباة بشكل مناسب

نقطة  المنزلي والحجر التجول حظر بينها ومن المتخذة لمواجهتها اإلحترازية اإلجراءاتشكلت تداعيات جائحة كورونا و
 طويلة لفترات منازلهن داخل اليافعات بقاء وادى تحول رئيسية في حياة أفراد الجتمع ككل وفي حياة النساء واليافعات تحديداا،

 من العديد وواجهن الجوانب متعددة مشاكل وجود الى أدى ثانية ناحية ومن أنه إال أسرهن، بأفراد علقتهن وتوطيد زالى تعزي
 .النفسية وصحتهن العامة صحتهن على مباشر بشكل أثرت التي التحديات

 مما والتغذوي، الغذائي األمن مشكلة من وفاقم الفقر حدة من وزاد، اليافعات حياة نوعية على الوظيفة أو الدخل فقدانفقد أثر 
 في خاصة بعد، عن بالتعليم تتعلق صعوبات اليافعات من الكثيروواجهت  .اليافعات الحتياجات األسر تلبية في تراجع الى أدى

 منهن العديد تملك وال وفعالة، سريعة انترنت خدمات لجميعهن تتوفر ال حيث اللجئين، مخيمات وفي والنائية الريفية المناطق
 من أو والتعليم التربية وزارة من المعتمدة بعد عن التعليم منصات استخدام في صعوبات اليافعات واجهت كما كمبيوتر، أجهزة
 . الخاصة مدراسهن قبل

 وعلى، المنزلي الحجر بسبب والجنسية اإلنجابية الصحة خدمات الى الوصول أو/  و الحصول صعوبة وعانت اليافعات من
 الخدمات هذه تلبية أن إال االلكتروني، التراسل أو االجتماعي التواصل مواقع أو الهاتف عبر تواصلهن إمكانية من الرغم

ا  يكن لم اليها والوصول  . المناسب بالشكل احتياجاتهن يخدم وال كافيا

 الى الذهاب على قدرتهن وعدم، وزملئهن زميلتهن عن نقطاعلديهن بسبب اال والقلق النفسي التوتر مستوياتكما ارتفعت 
 الى أدى الذي والقلق لديهن النفسي التوتر مستويات من زاد التعليم أوقات خارج االجتماعي التواصل وانقطاع مدارسهن،

 . خاص بشكل النفسية صحتهن وفي العامة صحتهن في تراجع

 يرتكب ما وعادة وااللكتروني، والجنسي والنفسي واللفظي الجسدي كالعنف ،العنف من مختلفة بأشكال اليافعات وتأثرت
% 30 من بأكثر الحظر من شهر أول خلل األسري العنف نسب ارتفعت، حيث واألخوة واألباء األزواج من ضدهن العنف
 األسرة، حماية إدارة أرقام وفق 2019 عام من الفترة ذات مع مقارنة

 عام من الفترة ذات خلل حالة 961 مع مقارنة حالة 474 حوالي وبإرتفاع حالة، 1435 اإلدارة تلقتها التي الحاالت وبلغت
 .اللفظي والعنف البسيط الجسدي العنف هي العنف أشكال أبرز كانت فيما والنساء، األطفال من الضحايا أغلب وكان. 2019

 التأهيل، أو العلج جلسات لهن تقدم التي والمرافق الخدمات الى الوصول من اإلعاقة ذوات من اليافعات من العديد تتمكن لمو
 لتلقي يصالشخ حضورهن وجوب منها مختلفة ألسباب التكنولوجيا طريق عن الخدمات هذه الى الوصول باإلمكان يكن ولم

 .اإلعاقة ذوات مع للتعامل المناسبة التكنولوجية والوسائل األدوات توفر وعدم الخدمات

 للنساء اإلدماج وإعادة والتأهيل والحماية الوقاية سياسات في التوسعب توصي" تضامن" فإن اآلثار هذه من العديد لتجاوز
 تقديم، والتعليم مجال في االلكتروني للتحول المسبق االستعداد، والطوارئ وحاالت األزمات ظل في خاصة اليافعات، خاصة
 مواصلة من لتمكينهن لليافعات الكمبيوتر وأجهزة االنترنت خدمات وتأمين والهشة، الفقيرة لألسر المادي الدعم من المزيد
ا  الميسورة األسر من بغيرهن أسوة تعليمهن  أو أسري تفكك من تعاني أسر في يعشن اللتي اليافعات وصول ضمان، وماديا
 .العقاب من العنف مرتكبي إفلت عدم وضمان التأهيل، وإعادة واالستجابة الوقاية الحماية خدمات كافة الى أسري عنف
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 والمشاكل القضايا إعتبار، وإعاقة من أكثر أو واليافعات اليافعين من أفرادها أحد يعاني التي األسر دعمكما توصي "تضامن" ب
 وما كورونا جائحة لمواجهة الحكومة تتخذها التي والبرامج السياسات كافة في وإدماجها أولوية، ذات اليافعات منها تعاني التي
 األخرى بالخدمات العمل وإعادة االلكترونية الخدمات خاصة لليافعات والجنسية اإلنجابية الصحة خدمات توفير، وبعدها
ا  األسر تمكين، وتأخير دون احتياجاتهن وتلبية وتوفير ممكن، وقت بأسرع  وضمان االعاقة، وذوات اليافعات خاصة تكنولوجيا

 خاصة المدني، المجتمع ومؤسسات الحكومية الجهات تقدمها التي االلكترونية الخدمات كافة من االستفادة على قادرة تكون أن
 وسائل بينها ومن المتاحة الطرق كافة باستخدام لليافعات النفسية الصحة خدمات تقديم، وبعدها وما كورونا جائحة ظل في

 عليها قامت التي القيم تعزيز في طويلة ولفترات أسرهن مع اليافعات وجود إستثمار، واالجتماعي التواصل ووسائل االعلم
 .السن وكبار كبيرات ومع واألهل اليافعات بين خاصة األجيال بين الحوار تعزيز وفي األردنية، األسرة

 اإلناث من% 20.9 ويشكلن عاماً  19-10 بين ما أعمارهن األردن في أنثى مليون من أكثر

 مجموع من% 20.9 ويشكلن أنثى 1.040.640 بلغ 19-10 بين ما أعمارهن واللتي األردن في اإلناث عدد يذكر بأن
ا  وذلك ،2019 عام نهاية حتى انثى مليون 4.966 البالغ اإلناث  .2018 لعام العامة اإلحصاءات دائرة ألرقام وفقا

 الفرص وتكافؤ العدالة بأهمية منها إيماناا وذلك المجتمع أطياف مختلف مع العمل إلى تأسيسها ومنذ" تضامن" تسعى
 ، التغيير إحداث على ن/منهم كلا  بقدرة إيماناا المجتمع وبناء بتنمية الجميع وإشراك المهارات وصقل المعرفة على والحصول
 .والفتيات النساء خاصةا  المجتمع فئات بمختلف  الجمعية باهتمام ومواصلةا 

 حقوق ومبادئ ومفاهيم قيم وغرس القيادية مهاراتهن صقل في يسهم لليافعات ومنبر آمنة مساحة توفير الى" تضامن" وتهدف
 والتنمية التغيير في دورهن أهمية على التركيز  خلل من أصواتهن، وإسماع أنفسهن عن التعبير من ويمكنهن لديهن اإلنسان

 تحديد في مشاركتهن وزيادة آرائهن إبداء على لتشجيعهن الفرصة إتاحة خلل ومن القادمة، السنوات وخلل اآلن المجتمعية
 وتوجيه الغاية، هذه تحقق ومبادرات مشاريع وتنفيذ يواجهنها التي المصاعب على التغلب سبل وتحديد واحتياجاتهن أولوياتهن
 .الفاعلة والمشاركة بالنفس والثقة الذات وبناء والمعرفة العلم نحو طاقاتهن
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 ذوات اإلعاقة وكبيرات السن
 معيقات عدة بسبب بالفيروس لإلصابة عرضة األكثر السن وكبيرات كبار من خاصة اإلعاقة وذوات ذوي

 المستويات كافة على التوصيات من عدد وتنفيذ اإلجراءات من عدد إتخاذ يستدعي المعيقات هذه على التغلب

 %46.6 وبنسبة اإلناث من آالف 304 منهم الجسم وظائف في صعوبات يواجهون أردني ألف 651

 كورونا فيروس على القضاء الى الرامية الجهود كافة في اإلعاقة وذوات ذوي إدماج من بد ال

ال بد من تقديم خدمات صحية ونفسية وعالجية آمنة ومستدامة في ظل 
 جائحة كورونا دون تمييز على أساس اإلعاقة أو العمر

 وجه وعلى اإلعاقة وذوات ذوي األفراد بينهم ومن األفراد، على متباينة تأثيرات لها أن على كورونا جائحة إنتشار أظهر
 حصولهم كصعوبة معيقات عدة بسبب بالفيروس لإلصابة عرضة األكثر فهم السن، وكبيرات كبار من كانوا إذا الخصوص

 مساعدة على حياتهم في يعتمدون عندما الجسدي التباعد إجراءات تطبيق وصعوبة والوقاية، بالحماية الخاصة اإلرشادات على
 .والتنفسي المناعي الجهازين على أصل   تؤثر اإلعاقات بعضأن  جانب الى اآلخرين،

 على التوصيات من عدد وتنفيذ اإلجراءات من عدد إتخاذ يستدعي المعيقات هذه على التغلب أن الى "تضامن" وتشير
 من لكل اإلعاقة بقضايا تعنى التي تلك خاصة المدني المجتمع مؤسسات مستوى وعلى والمؤسسية الحكومية المستويات
 من بدءاا  كورونا، فيروس على القضاء الى الرامية الجهود كافة في اإلعاقة وذوات ذوي إدماج يضمن بما واإلناث، الذكور
 .والعلجية الصحية الخدمات وتقديم باإلستجابة وإنتهاءاا  والتوعية، والحماية الوقاية

 والطرق الوسائل بكافة كورونا فيروس من والوقاية للتوعية واإلرشادات المعلومات توفير يتم بأن "تضامن" وتوصي
 توفيرها يجب التي واإلضافية الخاصة اإلحتياجات اإلعتبار بعين األخذ مع اإلعاقة، وذوات ذوي على الفهم سهلة واألدوات
 الخدمات ومقدمي المنزلية الرعاية مقدمي وتأهيل تدريب خلل من منها والذهنية الجسدية خاصة اإلعاقات أنواع لبعض
 الى اإلعاقة وذوات ذوي إرسال تجنب األزمات هذه مثل في ويفضل اإلحتياجات، هذه مع التعامل على واإليوائية الصحية

 .لهم حماية أسرهم داخل دمجهم على اإلمكان قدر والعمل اإليوائية المؤسسات

 اإلحترازية اإلجراءات كافة تكون أن ضمان على العمل الى الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة "تضامن" تدعو كما
 على لهم وداعمة بمكان السهولة من اإلجراءات كافة تكون أن يجب بل ال اإلعاقة، وذوات لذوي دامجة الصحية والخدمات

 أو مشاكل أية دون واالقتصادية واالجتماعية الصحية الخدمات الى وصولهم إمكانية فيها تراعى بحيث الخصوص، وجه
 .أعمالهم ممارسة الى العودة أو التجول لحظر تخفيفية إجراءات أي من إستثنائهم وعدم عقبات،

 أي تعرض( هللا سمح ال) حال في الصحية الخدمات على الحصول أولوية اإلعاقة وذوات لذوي تكون بأن "تضامن" وتوصي
 تمييز أي هنالك يكون ال أن وضمان اإلعاقة، وذوات ذوي السن وكبيرات كبار من أولئك خاصة بالفيروس، لإلصابة منهم
 .   العمر أو اإلعاقة أساس على قائم

 من منهم النساء خاصة فيعانون ومجتمعاتهم، أسرهم وعلى أنفسهم اإلعاقة ذوي األشخاص على اإلقصاء كلفة وترتفع هذا
 مشاركتهم ومحدودية مرتفعة وبطالة متدن تعليم من ويعانون الطبية، الرعاية تكاليف إرتفاع الى إضافة صعبة صحية أوضاع

 بسبب العمل لترك يضطر قد الذي العائلة أفراد أحد من عناية الى بحاجة أنهم كما. الترفيهية واألنشطة السياسي المجال في
 أصبحت والتي األضرار يفاقم مما الدولة، تؤمنها التي الرعاية كلفة من يرفع اإلقتصادية الحياة في مشاركتهم عدم وإن. ذلك

 .واإلعاقة واإلقصاء الحرمان آثار جراء مزمنة
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 الصحية والخدمات الئق سكن على الحصول في الحرمان من اإلعاقة ذوي الرجال من أكثر اإلعاقة ذوات النساء وتعاني
 مجال في للتمييز ويتعرضن الرعاية، مؤسسات على منهم أكثر ويعتمدن المساعدة، واألجهزة المهني والتدريب والتعليم
ا  المجتمع عناصر أكثر وأنهن العمل،  وتضيق اإلجتماعية، واألعراف التقاليد أسيرات يعشن حيث والضرر، للتهميش تعرضا
 .واإلجتماعية اإلقتصادية المجاالت في والمشاركة التأهيل، خدمات من واإلستفادة األسر، وتكوين الزواج فرص أمامهن

ً  17 بينهن من الجسم وظائف في صعوبات من يعانين أردنية آالف 304  شديدة صعوبات من يعانين ألفا

 304 منهم فرد ألف 651 الجسم وظائف في صعوبات ويواجهون فأكثر أعوام 5 أعمارهم الذين األردنيين عدد هذا ويبلغ
 وظائف في صعوبات يواجهون والذين المملكة في الموجودين األردنيين غير عدد بلغ فيما ،%46.6 وبنسبة اإلناث من آالف
ا  260 الجسم ا  111 منهم ألفا ا  ،%.42.8 وبنسبة اإلناث من ألفا  .العامة اإلحصاءات دائرة ألرقام وفقا

 قد الواحدة المرأة بأن التأكيد مع) الصعوبة نوع حسب الجسم وظائف في صعوبات يواجهن اللتي األردنيات النساء وتوزعت
ا ( صعوبة من أكثر تواجه  صعوبات يواجهن امرأة ألف 141 و الرؤيا، في صعوبات يواجهن امرأة ألف 160: يلي كما تنازليا
 أو التذكر في صعوبات يواجهن امرأة ألف 84 و السمع، في صعوبات يواجهن امرأة ألف 89 و الدرج، صعود أو المشي في

 مع التواصل في صعوبات يواجهن امرأة ألف 48 وأخيراا  الشخصية، العناية في صعوبات يواجهن امرأة ألف 64 و التركيز،
 .اآلخرين

 من% 89.6 وبنسبة الحضرية المناطق من هن الجسم وظائف في صعوبات يواجهن اللتي األردنيات من ألف 272 أن كما
 الصحي التأمين توفير وحسب %.10.4 وبنسبة الريفية المناطق من امرأة ألف 32 و ،(امرأة آالف 304) الكلي المجموع
ا  مؤمنات منهن% 67.5 بأن تبين فقد الجسم، وظائف في صعوبات يواجهن اللتي األردنيات للنساء  آالف 205 وبعدد صحيا
 .مجانية صحية خدمة على امرأة 1317 تحصل حين في امرأة، ألف 97 وبعدد مؤمنات غير% 32 مقابل امرأة،

ا  يستطعن ال) شديدة صعوبات يواجهن أردنية ألف 17 بأن تبين فقد الصعوبة، شدة حيث ومن ا  ألف 19 مقابل( مطلقا . أردنيا
ا  يستطعن ال أردنية 2384 فإن الصعوبة نوع على وبتوزيعهن  يستطعن ال أردنية 2316 و ،(أردنياا  3161) الرؤيا مطلقا

ا  ا  يستطعن ال أردنية 8900 و ،(أردنياا  3914) السمع مطلقا  4601 و ،(أردنيين 8906) الدرج صعود أو المشي مطلقا
ا  يستطعن ال أردنية ا  يستطعن ال أردنية 7585 و ،(أردنياا  5613) التركيز أو التذكر مطلقا  بأنفسهن الشخصية العناية مطلقا

ا  يستطعن ال أردنية 5333 وأخيراا  ،(أردنياا  8379)  (.أردنياا  6792) اآلخرين مع التواصل مطلقا

 مؤسسات وجميع المعوقين األشخاص لشؤون األعلى المجلس وجهود األردن جهود "تضامن" فيه تثمن الذي الوقت وفي
 منع خلل من والرعاية اإلهتمام من مزيداا  اإلعاقة ذوات والفتيات النساء بإعطاء تطالب أنها إال العلقة، ذات المدني المجتمع
 لهن، العمل فرص وإتاحة لها وصولهن وإمكانية والتعليمية الصحية الخدمات كامل وتوفير ضدهن، الممارس العنف ووقف
ا  المحلية بمجتمعاتهن إدماجهن على والعمل والتثقيف، التوعية لبرامج وصولهن وتسهيل  وصوالا  التمييز وعدم للمساواة تحقيقا

 .المستدامة التنمية الى

 


