
 

1 
 

 

 

 

 

 ورقة موقف

 األسرة األردنية في ظل جائحة كورونا وما بعدها

 آثار وتوصيات

 

 

 

 16/5/0202 - جمعية معهد تضامن النساء األردني

 



 

2 
 

إحتفل العالم يوم أمس باليوم الدولي لألسر في ظروف صحية واجتماعية عالمية صعبة للغاية، حيث أظهرت 
السياسات والحمايات االجتماعية لألفراد واألسر األضعف،  جائحة كورونا أهمية وضرورة االستثمار في كافة

كما أظهرت بأن األسر هي المالذ األمن لألفراد وقت الطوارئ واألزمات مما يضاعف من حجم المسؤوليات 
الملقاة على أفرادها خاصة النساء، فتضاعفت هذه المسؤوليات عند النظر الى حجم األعمال غير المدفوعة 

لرعاية التي تقوم بها النساء بشكل غير متكافئ مقارنة مع الرجال من جهة، وااللتزام باألعمال األجر وأعمال ا
 .الوظيفية من المنزل وعن بعد من جهة أخرى

أعلن األردن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة، وبدأت اإلجراءات اإلحترازية ومن  81/3/0202بتاريخ و
مر الذ  أدى الى وجود أفراد األسرة وألول مرة داخل المنازل لفترات األبينها حظر التجول والحجر المنزلي، 

طويلة، مما زاد في معظم األحيان من مفاهيم المودة والرحمة والتماسك والتضامن بين أفرادها، ومن ناحية 
أخرى ولدى بعض األسر كانت هذه اإلجراءات االحترازية بمثابة كابوس خاصة لدى األسر التي تعاني من 

 .اكل وتفكك أسر  أو تعيش في ظروف اقتصادية صعبةمش

لمواجهة باإلجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة األردنية " تضامن"وتشيد جمعية معهد تضامن النساء األردني 
جائحة كورونا، وتشدد على ضرورة إتخاذ هكذا إجراءات، إال أن ذلك كان ال بد وأن يترافق مع المزيد من 

سات الهادفة الى حماية األسر األكثر ضعفاً وهشاشة، وضمان تمتع جميع أفرادها باألمان اإلجراءات والسيا
 .االجتماعي واالقتصاد  وبالحماية من كافة أشكال العنف والتمييز واالستغالل

بعض رتبت هذه اإلجراءات التي ال زالت مستمرة منذ حوالي شهرين، آثاراً سلبية على  ،على الرغم من ذلكف
 :ن بينهاوم األسر

وتزايد نسب  نسب وأعداد األسرة الممتدةإن تراجع  :غير الرسمية خدمات الحماية االجتماعيةضعف : أوالً 
في أوجه الحماية االجتماعية غير الرسمية والتي كانت منذ  فعضو وأعداد األسر النووية أدى الى خلل كبير

  وذو تاوذو نسلا رابكو تاريبكل ةصاخ ،رادهاعقود طويلة تؤمن وتقدم رعاية متبادلة أو مشتركة ألف
 .ةقاعإلا

وهي األسر التي تشمل األزواج واألوالد واألباء )ووفقاً ألخر األرقام في األردن فقد تراجعت األسر الممتدة 
فيما كانت  0282من مجموع األسر عام % 8.1الى ...( واألمهات واألخوة واألخوات واألعمام والعمات

 .0223عام % 82.1

الى زيادة  وغير المنظم المنظمدخول النساء الى سوق العمل  أدى :والعمل ةصعوبة الموائمة بين األسر: ثانياً 
األعباء 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

 كتاب وفي العامة اإلحصاءات دائرة بحسب :والهشة لدى األسر الفقيرة صعوبة األوضاع االقتصادية: ثالثاً 
 ،%3.1 الفقر فجوة بلغت فيما ،%81.2 بحدود 0282 عام خالل الفقر نسبة بلغت” 0281 باألرقام األردن“

 ىمستو الى الفقراء إنفاق لرفع الالزمة اإلجمالية النقدية الفجوة حجم الفقر بفجوة ويقصد%. 8.0 الفقر وشدة
 درجات في التفاوت مدى عن صورة يعطي نسبي مقياس فهي الفقر شدة أما فقراء، غير يصبحوا أ  الفقر، خط
 .التفاوت من أكبر درجة على ذلك دل المؤشر قيمة ارتفعت فكلما أنفسهم، الفقراء بين الفقر

 في األردن السكان من %2.2 بأن المتحدة، األمم عن والصادر 0281 لعام المستدامة التنمية تقرير أكدكما 
 عدد نسبة بإنخفاض األردن وتقدم اليوم، في دوالر 3.0 على يعيشون% 83.1 و دوالر 8.1 على يعيشون
 فيما السكان، من% 2.2 الى لتصل اليوم في دوالر 8.1 على يعيشون والذين الحاليين والفقيرات الفقراء
 من% 83.8 الى لتصل اليوم في دوالر 3.0 على يشونيع الذين الحاليين والفقيرات الفقراء عدد نسبة إرتفعت
 ديناراً  52.31 على يعيشون شخص ألف 20.0 فإن ،0281 عام نهاية في األردن سكان عدد وبحسب. السكان
  .الشهر في ديناراً  81 على يعيشون شخص مليون 8.31 و الشهر، في

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

من أصل   ألف أسرة 322حيث يرأسن حوالي  %14وبلغت نسبة األسر التي ترأسها النساء لتصل في األردن 
 .0281مليون أسرة، وذلك وفقاً لألرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة حتى نهاية عام  0.831

تعاني بعض األسر من التفكك األسر ، ويمارس العنف األسر  بأشكاله  :األسريان التفكك والعنف: خامساً 
الناجيات مع مرتكبي العنف في مكان واحد أمر في غاية / المختلفة، األمر الذ  يجعل من وجود الضحايا 

ومية أو الخطورة، خاصة مع توقف أو تراجع العديد من خدمات الحماية واالستجابة التي تقدمها الجهات الحك
 .مؤسسات المجتمع المدن

 حيث% 82 حتى شهر أيار بنسبة 0202 عام بداية منذ والفتيات النساء بحق األسرية القتل جرائم إرتفعتو اذه
 بنسبة إنخفضت الجرائم هذه أن إال ،0281 عام من الفترة ذات خالل جرائم 8 مع مقارنة جرائم 2 وقعت
 وأيار، ونيسان آذار أشهر خالل األردنية الحكومة فرضتها لتيا التجول ومنع المنزلي الحجر فترة خالل% 01
 .0281 عام من الفترة ذات خالل جرائم 1 مع مقارنة جرائم 5 وقعت حيث

 مركز فإستقبل كورونا، جائحة بعد السر  العنف حاالت تزايد المدني المجتمع مؤسسات من العديد أعلنتو
 الجمعية إستقبلته ما يقارب الرقم وهذا) أشهر 3 خالل حالة 122 يفوق ما "تضامن"التابع لـ  لإلرشاد عفت
 وفتيات، لنساء عنف حاالت ضمنها من االجتماعي التواصل ومواقع الهاتف عبر( كامالً  0281 عام خالل

 .وعينية مادية مساعدات تطلب التي الحاالت من كبير عدد جانب الى أردنيات، وغير أردنيات

 خالل% 33 وبنسبة األسر  العنف حاالت في إرتفاع عن  األسرة حماية إدارة أعلنت 80/1/0202 وبتاريخ
 .0281 عام من الفترة نفس مع مقارنة األردن في الحظر من شهر أول

 ذات خالل حالة 188 مع مقارنة حالة 525 حوالي وبإرتفاع حالة، 8531 اإلدارة تلقتها التي الحاالت وبلغت
 العنف هي العنف أشكال أبرز كانت فيما والنساء، األطفال من الضحايا أغلب وكان. 0281 عام من الفترة

 .اللفظي والعنف البسيط الجسد 

 التوصيات

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

ات الحماية لألسر خاصة مع تراجع تدابير الحماية غير الرسمية، ومن بينها التوسع في سياس .1
 .ربات المنازل بالضمان االجتماعيل االلزامي راكتشاإل

العمل على التوزيع العادل لألدوار داخل األسرة بين الجنسين في أعمال الرعاية والعناية، وتخفيف  .0
 .ن على الموائمة ما بين األسرة والعملاألعباء الملقاة على النساء والتي تحد من قدراته

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

مساندة األسر التي ترأسها النساء من خالل سياسات وبرامج حماية اجتماعية تأخذ بعين اإلعتبار  .4
 .منها ةدحاوة واالقتصادية لكل كافة الظروف االجتماعي

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

 .ةقاعإ نم رثكأ وأ اهدارفأ دحأ يناعي يتلا رسألا وأ ،نسلا رابكو تاريبك نم ةنوكملا رسألا معد .6
ت والبرامج إعتبار القضايا والمشاكل التي تعاني منها األسر ذات أولوية، وإدماجها في كافة السياسا .7

 .التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وما بعدها
 اهنيب نمو ،رسألل اندةالداعمة والمسخدماته  ميدقت ةداعإبالسماح لمؤسسات المجتمع المدني  .8

 .ةكلمملا قطانم ةفاك يفو ،ةفلتخملا داشرإلا تامدخ
 يتلا ةينورتكلالا تامدخلا ةفاك نم ةدافتسالا ىلع ةرداق نوكت نأ نامضو ،اً يجولونكت رسألا نيكمت .9

 .اهدعب امو انوروك ةحئاج لظ يف ةصاخ ،يندملا عمتجملا تاسسؤمو ةيموكحلا تاهجلا اهمدقت
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 اهنيب نمو ةحاتملا قرطلا ةفاك مادختسإب ةرسألا لخاد لفاكتلاو ةمحرلاو ةدوملا رصاوأ زيزعت .12
 .يعامتجالا لصاوتلا لئاسوو مالعالا لئاسو

 اهيلع تماق يتلا ميقلا زيزعت يف ةليوط تارتفلو ضعبلا مهضعب عم ةرسألا دارفأ دوجو رامثتسإ .11
 .نسلا رابكو تاريبك عم ةصاخ لايجألا نيب راوحلا زيزعت يفو ،ةيندرألا ةرسألا

 إحصائية ةصور

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

 عن والصادر ”متغير عالم في األسر“ عنوان حمل والذ ( 0202-0281) للنساء المحرز التقدم تقرير أكد
 وتبعاً  بسرعة يتغير العالم أن على ،(unwomen) المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم منظمة
 في كذلك يكن لم كما نموذجية أسر توجد ال الحالي الوقت وفي فيها، والفتيات النساء وادوار األسر تتغير لذلك

 الحياة في النساء وتدعم وتتكيف وتتطور التغيرات هذه مع تتجاوب أن والسياسات للتشريعات بد وال. السابق
 .األسرية

 التقرير أظهر فقد العالم، مستوى على األسر أنماط عن تختلف األردنية األسر أنماط أن الى ”تضامن“ وتشير
 بأن األسرة لشؤون الوطني المجلس عن والصادر 0281 األردنية األسرة أحوال تقرير مع مقارنته وبعد

 األسر نسبة تتجاوز لم فيما العالم، مستوى على% 31 مقابل األسر من% 28 تشكل األردن في النووية األسرة
 على% 02 مع مقارنة( أسرة مليون 0.831 أصل من ممتدة أسرة 30222% )8.1 األردن في الممتدة
 النسبة مع أوالد دون والزوجة الزوج من المكونة األردن في النووية األسر نسبة وتقاربت العالم، مستوى
 المكونة األردن في األسر بين ما كبير فارق هنالك أن إال(. العالم في% 83 و األردن في% 85.2) العالمية

 %(.83) العالم مستوى على النسبة تلك مع%( 3) فقط زوجة أو زوج من

 فقط والزوجة الزوج من المكونة األسر نسبة في وإرتفاع الممتدة األسر نسبة في كبير تراجع

 ومقارنتها العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر 0223 عام األردن في المعيشية الظروف مسح نتائج وبتحليل
 األسر بأن يتبين األسرة، لشؤون الوطني المجلس عن والصادر 0282 األردنية األسرة أحوال مسح نتائج مع

 واألعمام واألخوات واألخوة واألمهات اآلباء مثالً  لتشمل إطارها يتسع التي األسر وهي) األردن في الممتدة
 عام% 8.1 وأصبحت 0223 عام% 82.1 األسر هذه تشكل كانت حيث كبير بشكل تراجعت( والعمات
0282. 

 السكن في خاصة إستقاللهما في الزوجين من الرغبة بينها من عديدة أسباب التراجع لهذا بأن ”تضامن“ وتجد
 سلباً  ينعكس نووية أسر الى ممتدة أسر من وتحولها األسر نمط في التغير هذا أن إال االقتصادية، النواحي وفي
 العالقات في كبيراً  تحوالً  تعكس كما. صحية رعاية الى منهم يحتاج من خاصة السن وكبيرات كبار على

 ويرفض االجتماعي بالتماسك يتصف األردني المجتمع أن من الرغم وعلى الواحدة، األسرة داخل االجتماعية
 .ضدهم العنف ممارسة أو الرعاية دور في السن وكبيرات كبار إقامة فكرة

 من المكونة األسر نسبة إرتفعت حيث الخصوبة، معدل في تراجعاً  أيضاً  تعكس األرقام بأن ”تضامن“ وتضيف
 يجعل مما ، 0282 عام% 85.2 الى لتصل 0223 عام% 1.2 من أوالد وجود دون فقط والزوجة الزوج
 .صعبة األحيان بعض في تتضارب قد التي األهداف من عدد بين التوفيق عملية

 نساء ترأسها األردن في األسر من% 14

 أصل من  أسرة ألف 322 حوالي يرأسن حيث% 85 األردن في لتصل النساء ترأسها التي األسر نسبة وبلغت
 .0281 عام نهاية حتى العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادرة لألرقام وفقاً  وذلك أسرة، مليون 0.831

 فيه يحتفل الذ  لألسر دولي يوم تخصيص في المكانة هذه وتجلت عالمية مكانة لألسرة أن الى ”تضامن“ وتشير
 تغييرات العالمي المستوى على األسر شهدت وقد ،8115 عام لألسرة دولية وسنة ،81/1/0281 خيراتب

 المتعلقة والمواقف واألعراف والقيم واإلجتماعية االقتصادية للتغيرات كإستجابة األخيرة السنوات في جذرية
 في البعض ويرى الزواج، سن في وإرتفاعاً  الزواج معدالت في تراجعاً  العالم شهد حيث. االجتماعي بالنوع
 .للنساء خاصة الشخصية اإلستقاللية أفضل بشكل لتحترم تطورت مؤسسة الزواج
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 بين توارثهما ووقف والجوع الفقر على القضاء في النجاح الى سيؤد  باألسر المتعلقة السياسات نجاح إن
 بتوفير التنمية أهداف من الثالث الهدف تحقيق في يسهم مما أطفالها صحة على تؤثر األسر أن كما. األجيال
 بين بالمساواة المتعلق والهدف بالتعليم المتعلق الهدف تحقيق في تساهم كما للجميع، الرفاه وتعزيز صحية حياة

 .األسرة داخل من يبدأ الذ  والفتيات النساء جميع وتمكين الجنسين

 هامة؟ األسرة في المساواة لماذا

 متعالت تستحق أفرادها بين فيما بالتكافل تتميز التي األردنية فاألسرة األسرة، دعم أهمية على ”تضامن“ وتؤكد
 الصحية الخدمات على والحصول المالئم المسكن وتستحق المساواة، وعدم والتمييز العنف من خالية بحياة

 ويستحق بطفولتهم، التمتع والطفالت األطفال حق ومن الالئق، العمل ونساءاً  رجاالً  أفرادها ويستحق والتعليمية،
 جهوداً  تتطلب التي السكانية الفرصة أبواب على األردن وأن خاصة الكافيين، واإلهتمام الرعاية السن كبار
 .والعائالت األسر لدى واإلنتاج العمل على القادرة البشرية الطاقات من لإلستفادة حثيثة

 واإلطار ،0285 عام  األسرة لحماية وطنياً  إطاراً  األسرة لشؤون الوطني المجلس أصدر فقد الجانب، هذا وفي
 ،(0200-0281)  السن لكبار الوطنية واإلستراتيجية ،0288 عام  األسر  العنف من األسرة لحماية الوطني
 لعام 81 رقم  الشخصية األحوال قانون جانب الى ،0282 لعام  األسر  العنف من الحماية قانون األردن وأقر

0281. 

 المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األمم منظمة في والمعلومات البحث مسؤولة رازافي شاهرا وتقول
 يتم حيث ، ديمقراطية بطريقة القرارات فيها ُتتخذ التي األسرة هي المرأة أجل من تعمل التي األسرة”  بأن

 بين بالتساو  األجر المدفوعة وغير األجر المدفوعة الرعاية أعمال تقاسم يتم وحيث بالتساو  الموارد توزيع
 أسر الحتياجات وتستجيب االجتماعي التغيير عمليات السياسات تلحق ألن الوقت حان لقد. والنساء الرجال
 .”مغزى ذات خيارات اتخاذ من وتمكنهن والفتيات النساء لجميع فعالة حماية توفر بطريقة الحقيقية، العالم

 من للتعلم النسائي التضامن منظمة تقول ”العائلة من تبدأ المساواة“ عنوان تحت  العالمية حملتها إطار وفي
 األحوال قوانين إصالح على خاص بشكل ستركز الحملة بأن( WLP) والسالم والتنمية الحقوق أجل

 والفتيان، الرجال مع المساواة عدم من يعانين حيث والفتيات، النساء ضد التمييز أشكال كافة إلزالة الشخصية
 .األسرة داخل والفتيات للنساء النمطية واألدوار للهياكل المحددة السائدة والثقافة والتقاليد األعراف وتغيير

 النساء ضد العنف منع أجل من الخطر وعوامل الكامنة واألسباب الهيكلية لألسباب التصد  من بد ال لذا
 والفقر النمطية القوالب وإنتشار المساواة، وعدم والتمييز اإلقتصادية والمشاركة التعليم من كحرمانهن والفتيات،
 حرية ومن والتملك، اإلرث من وحرمانهن اإلعاقة، ذوات والفتيات النساء حقوق حماية وعدم تمكينهن، وعدم
 .القسر  والزواج المبكر والزواج األطفال زواج وإنتشار التنقل،

 0218 عام نهاية حتى نسمة مليون 12.329 األردن في السكان

 سكاني نمو بمعدل 0281 عام نسمة ألف 018 بحدود( أردنيين وغير أردنيين) األردن سكان عدد إرتفع
 دائرة عن والصادر 0281 األردني السنو  اإلحصائي للكتاب وفقاً  ،0281-0225 التفرة خالل% 1.3

 نسبته ما اإلناث وشكلت نسمة مليون 82.321( المقدر) للسكان اإلجمالي العدد ليصبح ، العامة اإلحصاءات
 وشكلت 0282 عام نسمة مليون 82.213 المملكة سكان عدد كان حيث أنثى، مليون 5.118 وبعدد% 52.8
 .أنثى مليون 5.511 وبعدد منهم% 52 نسبته ما اإلناث

 األردن، سكان من% 1.1 الى وصلت( عاماً  82)+ األردن في السن وكبيرات كبار عدد بأن النتائج وأظهرت
 نسبة وكانت ،(نسمة لفأ 021.53% )51.8 واإلناث( نسمة ألف 011.83% )12.1 نسبته ما الذكور شكل
 سكان لجميع الجنس نسبة أن حين في ،820.3 بلغت حيث متقاربة( أنثى 822 لكل الذكور عدد) الجنس
 .أنثى 822 لكل ذكر 880.1 المملكة


