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 المشاركة السياسية

 2016حتى  1974مقعداً نسائياً منذ عام  65

 مقاعد عدد تخفيض تم فقد وبموجبه 2016 لعام 6 رقم النواب لمجلس اإلنتخاب قانون صدر 2016 عام خالل

 وقد. اإلجمالية المقاعد من%( 11.5) بواقع النسائية للكوتا مقعدا  ( 15) منها خصص مقعدا  ( 130) الى المجلس

 ومرشحة مرشحا   1252 المرشحين عدد بلغ حيث 20/9/2016 بتاريخ عشر الثامن النواب مجلس انتخابات جرت

سيدات بالتنافس( ليكون التمثيل النسائي في  5سيدة على الكوتا و  15وفازت عشرون سيدة ) .مرشحة 257 منهم

 .1974%( األعلى منذ عام 15.2مجلس النواب )

 %6.6ثيل النسائي في الحكومة الحالية نسبة التم

 وبنسبة الثانية النسور عبدهللا في حكومة وزيرات خمس بوجود وكان أعلى تمثيل نسائي على مستوى الحكومة كان

 تجسد إيجابية والذي يعتبر خطوة ووزيرة، وزيرا   28 عددهم البالغ الوزراء مجلس أعضاء مجموع من% 17.8

 عنها التراجع تم قد الخطوة هذه أن إال القــرار، وصنــع المسؤولية مواقــع مختـلــف في النسـاء تمثيـل زيـادة أهمية

 بلغت وبنسبة ووزيرة وزيرا   29 بين من وزيرات أربع ضمت التي األولى الملقي حكومة تشكيل عند فشيئا   شيئا  

 حملن ووزيرة وزيرا   30 أصل من فقط سيدتين وضمت الثانية الملقي حكومة تشكيل مع التراجع وإستمر%. 13.8

 .الوزراء مجلس أعضاء مجموع من% 6.6 الى لتصل اإلنخفاض واصلت وبنسبة وزارية حقائب ثالث

 التمثيل النسائي في األحزاب السياسية

، فقد بلغ عدد األحزاب السياسية المرخصة في األردن 2015( لعام 39بعد صدور قانون األحزاب السياسية رقم )
 كانت الحزبية الحياة في األردنيات النساء مشاركة حزبا ، إال إن 50لبيانات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية  وفقا  
 خمسينيات مطلع منذ النساء لعبته الذي الكبير الدور من بالرغم القيادات مستوى على خاصة ، ضئيلة زالت وال

 األحزاب قانون وصدور 1989 عام بعد سياسيا   إنفتاحا   شهدت التي السياسية األحزاب مسيرة في الماضي القرن
 .1992  لعام( 32) رقم السياسية

 القضاء

 %18.2قاضية وبنسبة  176

 القضاة أعداد في المستمرة الزيادة على 2015 لعام األردن في التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل أكدت
 الى ليصل 2009 عام وقاضية قاضيا   754 من عددهم إرتفع حيث 2015-2009 السنوات خالل وإناثا   ذكورا  
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 908 أصل من قاضية 142 القاضيات عدد كان فيما %.28.1 زيادة وبنسبة 2015 عام وقاضية قاضيا   966
 .2013 عام خالل% 15.6 وبنسبة للقضاة اإلجمالي العدد وهو

 بينهن من يوجد فال الدرجات وبحسب قاضية، 176 بلغ وبعدد القضاة أعداد من% 18.2 نسبته ما النساء وشكلت
 األولى، في الدرجة وأربع قاضيات الخاصة، قاضيتين في الدرجة هنالك كان حين في العليا الدرجة الى وصلت من
 قاضية 62 و الرابعة، في الدرجة قاضية 23 و الثالثة، في الدرجة قاضية 12 و الثانية، في الدرجة قاضيات 6 و

 وأخيرا   قاضيا  وقاضية(، 138% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 44.9الخامسة )وهو ما يشكل  في الدرجة
 قاضيا (. 65السادسة علما  بأن عدد القاضيات في هذه الدرجة أعلى من عدد القضاة ) في الدرجة قاضية 67

 لنساء الى العدالةأعداد المشتكيات في القضايا الحقوقية والجزائية تعكس ضعفاً شديداً في وصول ا

الى أن أعداد المشتكين من الذكور  2015أشارت التقارير القضائية الصادرة عن وزارة العدل في األردن لعام 
% من مجموع 16مشتكية من النساء وبنسبة  15520شخصا  منهم  96602واإلناث في القضايا الحقوقية بلغ 

مشتكية من  21857شخصا  منهم  155279لقضايا الجزائية المشتكين، فيما بلغ عدد المشتكين من الجنسين في ا
 % من مجموع المشتكين.14النساء وبنسبة 

إن نسبة النساء المشتكيات في قضايا الجنايات الكبرى أعلى من نسبة المشتكين الذكور، وذلك كون أغلب قضايا 
شخصا  من الجنسين بشكاوى الى  1470تقدم  2015الجنايات الكبرى يتم تحريكها من قبل الحق العام. فخالل عام 

 % من مجموع المشتكين.50.8مشتكية من النساء وبنسبة  747محكمة الجنايات الكبرى منهم 

 النقابات المهنية

 مجلس نقابة المعلمين جاء خالياً من التمثيل النسائي على الرغم من أن ثلثي المعلمين واإلداريين هم نساء

عدم حصول النساء على أي مقعد من مقاعد المجلس  2016أظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين لعام 
 %.  14.2مقعدا ، في حين حصلت النساء على مقعدين في المجلس السابق وبنسبة  14والبالغ عددها 

اإلداريين نساء أيضا ، إال % من 69.3% من المعلمين نساء و 67.2وتشير "تضامن" الى أنه وعلى الرغم من أن 
أن ذلك لم ينعكس إيجابا  على وصولهن الى مواقع صنع القرار وتحديدا  مجلس نقابة المعلمين، مما يثير العديد من 

 التساؤالت حول األسباب الحقيقية والتحديات التي تحول دون وصول النساء صاحبات المصلحة الى هذه المواقع. 

  2015مهندسة حتى نهاية عام  30204د % نسبة المهندسات وبعد24.5

والصادر عن نقابة المهندسين األردنيين الى أن أعداد المهندسين والمهندسات  2015أشار التقرير السنوي لعام 
مهندسا  ومهندسة، فيما بلغ عدد المهندسين  123323بلغ  2015األردنيين المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 

مهندسا  ومهندسة، أما المهندسين األجانب والمنتسبين للنقابة فبلغ  3582تسبين للنقابة والمهندسات العرب والمن
مهندسا  ومهندسة، أما أعداد الذين ال  127254مهندسا  ومهندسة، حيث يصل العدد اإلجمالي الى  349عددهم 

 مهندسا  ومهندسة. 82589زالت عضويتهم سارية فيبلغ 

 لمهندسين الزراعيين في األردن% من أعداد ا47.7النساء يشكلن 

 المهندسين أعداد أن الى دائرة اإلحصاءات العامة عن والصادر 2014 لعام اإلحصائي السنوي التقرير اشار
شكلت النساء ما  ومهندسة، مهندسا   14513 بلغ 2014 عام نهاية حتى للنقابة المنتسبين الزراعيين والمهندسات

( الثالث والعشرين) النقابة مجلس في النسائي التمثيل بأن زراعية. علما  مهندسة  6883% وبعدد 47.7نسبته 
 .%22.2 وبنسبة عضوتين على إقتصر أعضاء 9 من والمؤلف
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 % من أعداد األطباء في األردن17.2النساء يشكلن 

األطباء ذكورا   أعداد أن الى دائرة اإلحصاءات العامة عن والصادر 2014 لعام اإلحصائي السنوي التقرير اشار
% وبعدد 17.2شكلت النساء ما نسبته  طبيبا  وطبيبة، 19477 بلغ 2014 عام نهاية حتى للنقابة والمنتسبين وإناثا  

 النسائي. التمثيل عضوا  جاء خاليا  من 13بأن مجلس نقابة األطباء والمكون من  طبيبة. علما   3348

 2014محامية خالل عام  2723تضاعف أعداد المحاميات األستاذات ليصل الى 

من  2014محامية حتى نهاية عام  2723بلغ عدد المحاميات األستاذات والمسجالت بنقابة المحامين األردنيين 
%، وذلك حسبما جاء بالتقرير 21.5محاميا  ومحامية، وشكلن ما نسبته  12664مجموع المحامين البالغ عددهم 

 ئرة اإلحصاءات العامة.والصادر عن دا 2014اإلحصائي السنوي لعام 

محاميات، مما يؤكد على إقبال  1005وبزيادة  2013مقارنة بعام  2014وتضاعفت أعداد المحاميات خالل عام 
النساء الكبير لدراسة الحقوق والعمل كمحاميات، إال أن زيادة أعدادهن قابله زيادة في أعداد المحامين مما حال دون 

 ي.إرتفاع نسبتهن من العدد اإلجمال

 % نسبة التمثيل النسائي في جمعية المحامين الشرعيين األردنية 22

جرت قبل عدة أيام أول انتخابات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين الشرعيين التي تم تأسيسها خالل 
 محامية 81محاميا  ومحامية يحملون إجازة المحاماة الشرعية ، منهم  317، وتضم في عضويتها 2015عام 

 % من مجمل أعضاء الجمعية.25.5مجازة أمام المحاكم الشرعية يشكلن 

 المشاركة االقتصادية

 دينار للمستثمر األردني في بورصة عمان  13970دينار مقابل  3907معدل حصة المستثمرة األردنية 

لمالية في األردن، والصادر عن مركز إيداع األوراق ا 19/4/2016أشار تحليل ملكية األوراق المالية حتى تاريخ 
 445% من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة ببورصة عمان بواقع 4.88أشار الى أن األردنيات يملكن 

% 17.3مليون دينار، مقابل ذلك فإن ملكية األردنيين الذكور وصلت الى  831مليون سهم وبقيمة إجمالية بحدود 
 مليون دينار.  2954الى مليون سهم وبقيمة إجمالية وصلت  2023وبواقع 

 دينار 2200% مقترضات وفجوة جندرية لمتوسط قيمة القرض تصل 32قروض المشاريع الزراعية... 

مليون دينار بهدف إنشاء  34.5حوالي  2014بلغت قيمة القروض التي قدمتها مؤسسة اإلقراض الزراعي عام 
المملكة. وتقوم المؤسسة بتقديم اإلرشاد والتوجيه مشروع زراعي بمختلف أنحاء  6194وإستصالح وتطوير حوالي 

للمزارعين والمزارعات لكيفية اإلستخدام األمثل لرأس المال، وتنفذ دراسات جدوى إقتصادية من قبل مهندسيها 
 الزراعيين للمشاريع التي بحاجة الى تمويل.

% 68إمرأة مقابل  2053وبعدد % 32إن نسبة النساء الالتي حصلن على قروض مشاريع زراعية بلغت حوالي 
 26.6مليون دينار مقابل  7.9رجل. فيما بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها النساء  4386للذكور وبعدد 
 مليون للرجال.

 عاماً  30األردنيات يبدأن اإلنسحاب من سوق العمل بعمر 
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 30دأن اإلنسحاب من سوق العمل بعمر بأن األردنيات يب 2015أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

عاماً، على الرغم من مستويات التعليم العالية لديهن وقدرتهن الجسدية لإلستمرار بالعمل لفترات أطول، مما يحد من 

 إمكانية وصولهن لمواقع صنع القرار ومن المشاركة الفعالة في التنمية الشاملة والمستدامة.

ً  15 عن أعمارهن تزيد اللواتي النساء موعمج من العمل قوة خارج إن النساء  ويقصد%. 78.3 نسبته يشكلن ما عاما

ً  النشيطات غير) العمل قوة بخارج  العمل على قادرات وغير عمل عن يبحثن وال يعملن ال اللواتي النساء( إقتصاديا

 .إيراد أو دخل لهن ومن والعاجزات المنازل ومدبرات الطالبات ذلك ويشمل ، للعمل متاحات وغير

 من حملة شهادة البكالوريس فأعلى...أربع أردنيات متعطالت عن العمل من كل خمسة نساء 

 معدل أن على ، العامة اإلحصاءات دائرة حول معدل البطالة والصادر عن 2016الربع الثالث لعام  تقرير أكد
 مسح وحسب. % للجنسين15.8وبمعدل  %13.8 الذكور بين البطالة بلغت فيما% 25.2 بلغ النساء بين البطالة
 1993 عام أقصاها بلغت النساء بين البطالة معدل بأن يظهر سنوي بشكل الدائرة تصدره والذي والبطالة العمالة
 .%16.5 بلغت حيث 2004 عام أدناها الى ووصلت ،%36.7 وبنسبة

 اإلجتماعيضعف المشاركة االقتصادية للنساء إنعكس سلباً على إشتراكهن بالضمان 

، فقد بلغ عدد 31/7/2016وفقا  لألرقام واإلحصائيات الصادرة عن مؤسسة الضمان االجتماعي حتى تاريخ 
%. فيما بلغ 26ألف مشتركة وبنسبة  312مليون مشترك منهم  1.183المشتركين الفعالين بالضمان االجتماعي 

% من إجمالي المتقاعدين. كما بلغت نسبة 15ألف متقاعدة وبنسبة  29ألف متقاعد منهم  188عدد المتقاعدين 
 مليون دينار. 28مؤمن عليها وبمبلغ إجمالي  25374المستفديات من بدل إجازة األمومة 

 التدريب المهني للفتيات يساهم في سد الفجوة ما بين مخرجات التعليم الجامعي وإحتياجات سوق العمل

متدرب ومتدربة شكلت اإلناث ما نسبته  21504مع  2014م تعاملت مؤسسة التدريب المهني في األردن خالل عا
متدربة. ويشمل الرقم اإلجمالي للمتدربين ذكورا  وإناثا  كل من الذين إلتحقوا ببرامج التدريب  5795% وبعدد 27

عام وأولئك المستمرون بالتدريب من السنوات السابقة والخريجون، وفقا  لما ورد بالتقرير السنوي ل 2014خالل عام 
 والصادر عن المؤسسة. 2014

 التعليم

 الجهاز األكاديمي في الجامعات األردنية% نسبة النساء في 26.5

والصادرة عن وزارة التعليم العالي الى أن  2014/2015أكدت إحصاءات التعليم العالي في األردن للعام الجامعي 

بمختلف الجامعات األردنية الحكومية منها والخاصة بلغ عدد أعضاء وعضوات الهيئة التدريسية )الجهاز األكاديمي( 

 %.26.5إمرأة وبنسبة بلغت  2836عضوا  منهم  10675

 2015-2014% من طالب الجامعات األردنية الحكومية والخاصة للعام 51.8اإلناث يشكلن 

التعليم العالي الى أن والصادرة عن وزارة  2014/2015أكدت إحصاءات التعليم العالي في األردن للعام الجامعي 

طالبا  وطالبة، شكلت  267489العدد اإلجمالي لطالب وطالبات الجامعات األردنية الحكومية والخاصة بلغ 

طالبة  26562طالبة بالجامعات الحكومية و  112058طالبة منهن  138620% وبعدد 51.8الطالبات ما نسبته 

 بالجامعات الخاصة.



5 
 

 تحقات بالمؤسسات التعليمية في األردنمليون عدد اإلناث المل 1.394

بالمؤسسات  2015سنوات فأكثر والملتحقين خالل عام  4بلغ عدد األفراد األردنيين وغير األردنيين الذين أعمارهم 
مليون، وذلك حسبما  1.394% وبعدد 48.9نسمة، شكلت اإلناث منهم ما نسبته  2.850.667التعليمية المختلفة 
 .2015للسكان والمساكن لعام جاء بالتعداد العام 

 ألف امرأة أمية في األردن 466أردنيات وغير أردنيات... 

دولة( واألول عربيا  في  118فيما يتعلق بمحو أمية النساء األردنيات، فإن األردن يحتل المركز العاشر عالميا  )من 

%، وتشكل النساء البالغات من مجموع 81.8عاما  فما فوق( وبنسبة  65مجال محو أمية النساء كبيرات السن )

دولة. ويبلغ عدد النساء البالغات األميات حوالي  157من بين  78% وتحتل بذلك المركز 62األميين في األردن 

دولة، فيما تبلغ نسبة محو األمية بين األردنيات  157من بين  108ألف أمية ويحتل األردن بذلك المركز  59

 دولة.  158من بين  39% ويحتل األردن بذلك المركز 97البالغات 

 لإلستثمار ملحة زالت ال الضرورة أن إال ، األمية محو مجال في الماضية العقود خالل ملحوظا   تقدما   األردن أحرز

 حيث ، الرجال بين األمية نسبة من أعلى هي النساء بين األمية نسبة وأن خاصة ، والفتيات النساء أمية محو في

 أن غير%( 9.2) حوالي 2015 عام بلغت المملكة سكان بين األمية نسبة أن الى العامة اإلحصاءات دائرة تشير

 .(- 2.3) الى وصلت جندرية وبفجوة %8.1 هي الذكور بين األمية ونسبة% 10.4 النساء هي بين األمية نسبة

 الصحة

 والدة قيصرية واحدة من كل أربع والدات بالمستشفيات الحكومية

 والدة 78823الى أن مستشفيات وزارة الصحة شهدت  2014أشار التقرير السنوي لوزارة الصحة األردنية لعام 
% من مجموع الوالدات. فيما أكد التقرير السنوي لدائرة األحوال 25.7والدة قيصرية وبمعدل  20271منها 

 131519مما يشير الى وجود  2014والدة خالل عام  210342على تسجيل  2014المدنية والجوازات لعام 
 والدة خارج مستشفيات وزارة الصحة.

"تضامن" بأن الوالدات داخل مستشفيات وزارة الصحة تشكل  وتضيف جمعية معهد تضامن النساء األردني
والدة وتاله  16458% من مجموع الوالدات في المملكة، وكانت أكثر الوالدات بمستشفى البشير وبواقع 37.4

 والدة. 6409والدة ومن ثم مستشفى النسائية والتوليد/المفرق بواقع  9508مستشفى األميرة بديعة وبواقع 

 وفاة مسجلة كل ساعة 1.3والدة و  10.5ألردن...اإلناث في ا

 المسجلين األحياء المواليد عدد إرتفاع الى العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر 2014 لعام السنوي الكتاب أشار
 المواليد أسماء أغلب وحافظت ،2014 عام خالل المسجلة الوفيات عدد وإرتفاع ، 2013 مقارنة بعام 2014 عام

 .الماضية األربع السنوات خالل الجنسين لكال تكرارا  

 بلغ المغتربين لمواليد باإلضافة المسجلين المواليد عدد أن الى" تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير
ألف مولود ذكر وأنثى  197.4وأنثى، فيما بلغ عدد المواليد المسجلين  ذكر مولود ألف 209.2 حوالي 2014 عام

 .2013مواليد المغتربين عام بمن فيهم 

 % من األردنيات لديهن تأمين صحي65
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بأن نسبة األردنيات الالتي لديهن تأمين صحي بلغت  2015أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

 %.2% من الذكور األردنيين، وبفجوة جندرية لصالح النساء بحدود 62.8% مقابل 64.8

 الصحية للنساء في األردن ضمانة لصحة ورفاه األسر وأفرادهاإرتفاع مستوى الخدمات 

وإرتفع عدد األّسرة الى  2015مستشفيات خالل عام  104بلغ عدد المستشفيات الحكومية والخاصة في األردن 
، وعلى الرغم من هذه الزيادة إال أن عدد السكان لكل سرير 2014أّسرة عام  12407سرير مقارنة بـ  13143
" 2015، وذلك حسبما جاء بتقرير "األردن باألرقام 2014أشخاص عام  710شخصا  مقابل  727ى إرتفع ال

 والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة.

حيث بلغ  2015وتضيف جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى زيادة عدد الصيدليات في األردن عام 
ليصبح  3831، فيما أرتفع عدد السكان لكل صيدلية من 2014صيدلية عام  2298صيدلية مقارنة مع  2461
طبيب/طبيبة حيث كان  25.6اآلف مواطن ليصبح  10. كما إرتفع عدد األطباء لكل 2015شخصا  عام  3884
 .2014طبيب/طبيبة عام  22.1

جات ألف حالة، وعدد اإلخرا 369.5بلغ عدد اإلدخاالت لمستشفيات وزارة الصحة لوحدها  2015وخالل عام 
ألف عملية والدة، وكان معدل إشغال  76.3ألف عملية جراحية، و  89.1ألف حالة، فيما أجريت  363)أحياء( 

 %.65.1األّسرة السنوي 

 % من مجمل حاالت السرطان بين األردنيات37.3سرطان الثدي يشكل 

أن عدد اإلصابات بمرض والصادر عن وزارة الصحة األردنية الى  2015أشار التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

حالة لعرب وأجانب، وبلغت نسبة  2441حالة بين األردنيين واألردنيات و  5013بلغت  2012السرطان لعام 

 % من مجموع اإلصابات بين األردنيين.53.2امرأة شكلن ما نسبته  2667األردنيات المصابات بالمرض 

 العنف ضد المرأة

ً عاجالً لدارسة األسباب والدوافع ارتفاع عدد الجرائم شديدة الخطورة ال تي إرتكبها األحداث تتطلب تحركا
 ومعالجتهما 

 األحداث أن الى األردن في الجنائية المعلومات إدارة عن والصادر 2015 لعام السنوي اإلحصائي التقرير أكد
 نسبتها بزيادة جنحة، 1508 و جنائية، جريمة 1138 منها جريمة 2646 مجموعه ما 2015 عام خالل إرتكبوا
 .جريمة 2576 حوالي 2014 لعام والجنحوية الجنائية الجرائم مجموع كان حيث السابق العام عن% 2.7

 % من جرائم اإلنتحار في األردن إرتكبها أجانب 17% من جرائم اإلغتصاب و 19

 وإناثا   ذكورا   األجانب أن الى األردن في الجنائية المعلومات إدارة عن الصادر السنوي اإلحصائي التقرير أكد
الذي شهد  2014 بعام مقارنة% 4.4 نسبته بإنخفاض جريمة 3587 مجموعه ما 2015 عام خالل إرتكبوا
 جريمة. 3753

 جريمة 23 إرتكبوا األجانب بأن نجد ،2015 عام األردن في المرتكبة الجرائم من لعدد اإلجمالية األرقام وبمقارنة
جريمة إنتحار من العدد  19. كما إرتكبوا األجانب %19 وبنسبة جريمة 122 البالغ اإلجمالي العدد من إغتصاب

 %.17وبنسبة  113اإلجمالي البالغ 

 إنخفاض مستمر في جرائم اإلغتصاب المرتكبة باألردن
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وجود إنخفاض مستمر  األردن في الجنائية المعلومات إدارة عن الصادر 2015 لعام السنوي اإلحصائي التقرير بين
جريمة إغتصاب  591، حيث تم إرتكاب 2015حتى عام  2012في جرائم اإلغتصاب المرتكبة باألردن منذ عام 

 خالل أربع سنوات.

 155جريمة، وبدأت بعدها باإلنخفاض حيث أرتكبت  174بحدود  2012بلغ عدد جرائم اإلغتصاب المرتكبة عام 
 .جريمة 122حيث بلغت  2015اض خالل عام ، لتواصل اإلنخف2014جريمة عام  140، و 2013جريمة عام 

 2015جريمة خالل عام  113إرتفاع مستمر في جرائم اإلنتحار المرتكبة في األردن لتصل الى 

وجود إرتفاع مستمر  األردن في الجنائية المعلومات إدارة عن الصادر 2015 لعام السنوي اإلحصائي التقرير بين
جريمة إنتحار خالل  446، حيث تم إرتكاب 2015حتى عام  2011منذ عام في جرائم اإلنتحار المرتكبة باألردن 

 خمس سنوات.

جريمة  86جريمة، وبدأت بعدها باإلرتفاع حيث أرتكبت  39بحدود  2011بلغ عدد جرائم اإلنتحار المرتكبة عام 
م لتعود وترتفع خالل عا 2014جريمة عام  100، وإنخفضت الى 2013جريمة عام  108، و 2012عام 

 .جريمة 113حيث بلغت  2015

 إنشاء مرصد وطني لحاالت قتل النساء والفتيات...2016جريمة قتل خالل عام  29

من ضمن الجهود التي تبذلها ،  2016جريمة قتل بحق النساء والفتيات خالل عام  29رصدت "تضامن" وقوع 
اإلرشاد التابع لها وتلك التي تنشر في وسائل "تضامن" لرصد حاالت قتل النساء فإنها توثق الجرائم التي ترد لمركز 

اإلعالم المختلفة، إال أنها في ذات الوقت تطالب بإنشاء مرصد وطني تشترك فيه مؤسسات المجتمع المدني كـ 
"تضامن" واللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون األسرة مع الجهات القضائية ممثلة 

جهات الحكومية األخرى كوزارة التنمية االجتماعية ومديرية األمن العام والطب الشرعي ودائرة بوزارة العدل وال
قاضي القضاة ودائرة اإلحصاءات العامة وغيرها من المؤسسات ذات العالقة، بهدف وضع اإلستراتيجيات الدقيقة 

علقة بتلك الجرائم ومرتكبيها وأسبابها والفعالة لمنع و/أو الحد من هذه الجرائم، وذلك من خالل جمع البيانات المت
ودوافعها وعالقة الجناة بالمجني عليهن وجنسياتهم، ومناطق وأماكن إرتكابها، واألحكام القضائية الصادرة بحق 
الجناة وتتبع حاالتهم بمراكز اإلصالح والتأهيل، والكشف عن الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات والتي يتم 

 مختلفة كاإلنتحار.إخفائها بذرائع 

وسيسهم المرصد في إصدار بيانات تفصيلية ذات مصداقية عالية تجعل من التدابير واإلجراءات المتخذه تصب في 
 اإلتجاه الصحيح، ويقدم التوصيات لمختلف الجهات ذات العالقة والتي من شأنها منع و/أو الحد من الجرائم.  

 لمراقبة والتجسس أبرز جرائم العنف االلكتروني ضد النساء والفتياتالمطاردة واإلبتزاز والتحرشات الجنسية وا

 تعرف أصبحت والتي اإلجتماعي النوع على القائمة اإللكترونية بالجرائم المتعلقة والبيانات المعلومات ضعف إن
 معها للتعامل وإستراتيجيات سياسات وضع بمكان الصعوبة من تجعل ،( eVAW) النساء ضد اإللكتروني بالعنف
 المناسبة التعويضات على الناجيات/  الضحايا وحصول ، العقاب من إفالتهم عدم وضمان مرتكبيها ومعاقبة ومنعها

 منهن على العديد قدرة وعدم ، الجرائم من النوع بهذا والفتيات النساء بين خاصة المجتمعية التوعية ضعف أن كما ،
 أكثر الجرائم هذه من الحد من تجعل واإلنترنت الحاسوب في المستخدمة الحديثة والبرامج التقنيات مع التعامل
 .صعوبة
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إن ما يميز العنف االلكتروني عن غيره من أنواع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، أنه عنف يقع في فضاء 
رة في أحيان كثيرة وقد إفتراضي عابر للدول والقارات لكن إثاره تمتد لتصل الى الحياة الواقعية، والتي تكون مدم

 تدفع النساء والفتيات حياتهن ثمن له.

 2015جرائم الكترونية في األردن عام  2305

 المالي اإلحتيال وقضايا اإللكتروني واإلبتزاز والتشهير الشخصية إنتحال قضايا أن الى العام األمن مديرية أوضحت
 القضايا عدد وصلت بحيث الجنائي البحث إدارة معها تعاملت التي الجرائم من اإلئتمان بطاقات وسرقة اإللكتروني

 البحث إدارة من فني بإسناد عملها اإللكترونية الجرائم مكافحة بدأت 2008 العام وفي .2010 عام قضية 600 إلى
االلكترونية ومع إقرار قانون الجرائم  2015وفي عام  ،2013 عام اإللكترونية للجرائم قسم أنشئ ثم ومن الجنائي،

 .جرائم الكترونية 2305مع  2015اإللكترونية والتي تعاملت خالل عام  الجرائم وحدة تحول القسم الى

 كونه يضع الفتيات األشد حاجة للحماية في خطر محدق 308رفض التعديل الحكومي على المادة 

 على المقترحة عدد من التعديالت( 2016) قد أعلنت خالل شهر نيسان من هذا العام األردنية الحكومة وكانت

وقف المحاكمة إذا كانت جارية أو وقف تنفيذ العقوبة إذا  تجيز والتي منه 308 المادة شملت األردني العقوبات قانون

 .كان قد صدر حكم مما يمكن الجاني من اإلفالت من العقاب في الجرائم الجنسية إذا تزوج الضحية

 من الجرائم من مجموعة أخرجت( والتشريع الرأي ديوان موقع على المنشورة) التعديالت أن الى" تضامن" وتشير

 لتلتحق بيتها ترك على إمرأة وتحريض العرض، وهتك واإلغتصاب، الخطف،: وهي 308 المادة تطبيق نطاق

 هذا في وهي. بالنساء خاصة أماكن لدخول إمرأة بزي رجل وتنكر للحياء، منافية بصورة والمداعبة غريب، برجل

 .308 المادة إللغاء األردني المدني والتحالف" تضامن" من كل لمطالب تستجيب الجانب

 أنثى ومواقعة الزنا، جرائم هي للتعديل وفقا   308 المادة تطبيق بنطاق المشمولة الجرائم أصبحت فقد المقابل وفي

 عمرها التي للبكر الزواج بوعد والخداع عاما ، 15 من أقل ذكر أو أنثى عرض وهتك عاما ، 18-15 بين عمرها

 .عاما   15 من أكثر

 الجنسية الجرائم أغلب بإخراج 308 المادة إللغاء األردني المدني والتحالف" تضامن" فيه ترحب الذي الوقت وفي

 308 للمادة التام باإللغاء مطالبتهما زالت ما أنه على يؤكدان الوقت بنفس أنهما إال ،308 المادة تطبيق نطاق من

 حينما واألعيان النواب بشقيه األمة مجلس وعضوات بأعضاء باإلستعانة ذلك تحقيق على العمل وسيواصالن قائمة،

 .المجلس على القانون مشروع يحال

 ترحيب بفتوى دائرة اإلفتاء العام حول حرمة القتل شرعاً بذريعة "الشرف"

عن  1/12/2016تاريخ  3258الفتوى البحثية رقم ترحب جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" بصدور 

 لجنة اإلفتاء في دائرة اإلفتاء العام في األردن حول حكم ما يعرف بالقتل من أجل الشرف.

 المجتمعات في تنتشر التي الجرائم أبشع من واحدة" الشرف جرائم" بـ يسمى ما إن وقد جاء في الفتوى المذكورة "

 وهو وأكبر، أخطر هو ما يرتكب أنه يدري وال والمذمة، العار نفسه عن يُطهر لهاخال من أنه القاتل يظن اليوم،

 قول في القصاص نفسه على يستوجب بذلك وأنه أخرى، جريمة أي فساد على فساده يزيد الذي الحرام، الدم سفك

م القاتل وألن عصمتها، زوال على قضاء   البينة تقم لم معصومة نفس على العتدائه الفقهاء؛ من كثير  شأن ال ما تقحَّ
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 كي القضايا، هذه مثل في النظر القضاة يتولى أن المسلمين بالد في واألصل بنفسه، العقوبة إنزال بتوليّه به له

 . حقوق" من له ما وينال واجبات، من عليه بما كل ويقوم المجتمعات، وتستقر األمن، يستتب

 وجريمة شرعا ، محرم فعل العرض، وصيانة الشرف حماية بدعوى قريبته بقتل الشخص قيام كما جاء فيها "إن

 وألن بالشك، تثبت ال األحكام ألن له؛ مخففا عذرا   الشك أو القرابة تكون ال وأن عليها، القاتل يحاسب أن يجب

 أعلم" تعالى وهللا. األفراد ال تنفيذها ويتابع األحكام إصدار يتولى من هو القضاء

الفتوى يجب أن يكون دافعا  ومحفزا  إضافيا  الى جانب المطالبات المستمرة من  وتجد "تضامن" بأن صدور هذه
منظمات المجتمع المدني ومن بينها "تضامن"، لصانعي القرار خاصة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلتخاذ 

الشرف وعلى رأسها خطوات نحو تعديل وإلغاء بعض النصوص في قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم تحت ذريعة 
 من قانون العقوبات األردني. 99و 98و  97و  340المواد 

 نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف اإلداري للنساء والفتيات

، 2016لعام  171نظام "دور إيواء المعرضات للخطر" رقم  1/12/2016نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 
 .1956لعام  14بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل رقم والصادر 

منها تنص على أنه:" لمجلس الوزراء بناءا  على تنسيب  13الى أن المادة الرابعة وتحديدا  البند  "تضامن" وتشير
تحقق أي هدف من أهداف وزارة الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة 

التنمية اإلجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي 
الفتيات ونوادي األحداث والمدارس اإلصالحية ودور التوقيف واإلعتقال ومالجئ المتسولين والمتشردين والمراكز 

 اإلجتماعية وغير ذلك".

حب "تضامن" بصدور نظام دور إيواء المعرضات للخطر، وتعتبره خطوة هامة في سبيل إنهاء أسلوب التوقيف وتر
اإلداري بحق النساء والفتيات الالتي تعرضن وال يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسالمتهن 

اعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو األسلوب الذي يض
 كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختالطهن مع نزيالت أخريات لهن سجالت جرمية مختلفة.

 هن النساء وتأهيل إصالح مراكز من عنهن والمفرج الموقوفات النساء من األكبر النسبة أن الى" تضامن" وتشير
 من اإلداريين الحكام يعطي والذي 1954 لعام 7 رقم الجرائم منع قانون بموجب ، إداريا   عنهن ومفرج موقوفات
وتأمل "تضامن" أن يقوم وزير التنمية اإلجتماعية بإصدار .إداريا   األشخاص توقيف صالحية ومتصرفين محافظين

 التعليمات الالزمة بالسرعة الممكنة للبدء بتنفيذ هذا النظام.

 األحوال الشخصية

عدم تحديد سن أدنى للخطبة يساهم في زيادة حاالت الزواج ...2015المبكر خالل عام % نسبة الزواج 13.2
 المبكر

 حد على النافذة في األردن للمسلمين والمسيحيين الشخصية األحوال قوانين وتشير "تضامن" الى عدم وجود نص في
 أو التزوج طلب الخطبة أن على نمن قانون األحوال الشخصية للمسلمي الثانية المادة نصت حيث الخطبة، لسن أدنى
 به. الوعد
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 والقسري المبكر الزواج حاالت إستمرار أمام مصرعيه على الباب يفتح الخطبة لسن األدنى الحد تحديد عدم إن
 فرصهن ويهدد مستقبلهن، في رسم من حقهن للفتيات حرمانا   ويشكل والحر، واإلختيار الواعي لالرادة المفتقد
الحاالت  من كثير وفي المبكر الطالق لمحنة ويعرضهن وحقوقهن، بطفولتهن التمتع من ويحرمهن والعمل، بالتعليم

 .أطفال وجود مع

 عاماً لم تحد من حاالت الزواج المبكر 18تعليمات منح اإلذن بالزواج لمن هم دون 

 والتي 2011 لسنة عاما   18 سن دون هم لمن بالزواج اإلذن منح تعليمات ان الى" تضامن" تشير أخرى جهة من
 عمره من شمسية سنة عشرة الخامسة أكمل من بزواج يأذن أن القضاة قاضي وبموافقة للقاضي يجوز أنه على تنص
 وأن للمخطوبة، كفؤا   الخاطب يكون أن ومنها معينة، شروط ضمن المصلحة تقتضيها ضرورة زواجه في كان إذا

 أكانت سواء المصلحة تقتضيها التي الضرورة من المحكمة تتحقق وأن التامين، واإلختيار الرضا من القاضي يتحقق
 العقد يجري وأن مفسدة، درء أو منفعة تحقيق الى يؤدي مما غيرها أو أمنية أو إجتماعية أو إقتصادية الضرورة
 الزواج إذن حجة تسجل ذلك وبعد. المذكورة األمور تحقق يتضمن رسميا   ضبطا   المحكمة تنظم وأن الولي، بموافقة

 .القضاة قاضي موافقة صدور بعد

 تتراجع لم لماذا شروطها، توافر من للتحقق ووقتا   جهدا   تتطلب التي التعليمات هذه وجود ظل في" تضامن" وتتسائل
 من الرغم على% 14-12 بين ما الماضية السنوات خالل نسبتها تراوحت التي األردن في المبكر الزواج نسب
 بهذه المتعلقة الملفات مراجعة الى وتدعو النواحي، مختلف من المبكر للزواج السلبية باآلثار المجتمعي الوعي إزدياد
 .التعليمات هذه بموجب تمت جميعها كانت إذا فيما لبيان الحاالت

ً  18يجب أن تتضمن التعليمات عدم منح اإلذن بالزواج إذا كان كال الخاطبين أقل من   عاما

 وإهدار ، والصحة بالتعليم تتعلق سلبية نتائج من عليه يترتب بما للفتيات المبكر الزواج بأن" تضامن" وتعتقد
 في أمر عام بشكل حياتهن على تؤثر التي إختياراتهن تحديد في حريتهن من ويحد وفرصهن، وقدراتهن إلمكانياتهن

 في بالتشدد" تضامن" وتطالب. الزوجين لكال المبكر الزواج يكون عندما سوءا   أكثر األمر تجد أنها إال ، السوء غاية
 حال في الزواج ووقف بمنع وتطالب ، سواء حد على والفتيان للفتيات المبكر الزواج تجيز التي اإلستثناءات إستخدام

 الزواج حاالت في خاصة مخالفته عند القانون أحكام تطبيق الى أيضا   وتدعو عاما ، 18 من أقل الزوجين كال كان
 على الزواج لسن األدنى الحد تطبيق الى تدعو كما ،(المسجل غير الزواج) الرسمية الدوائر خارج والزواج العرفي
 وقوانين للمسلمين الشخصية األحوال قانون في صريح وبنص والمخطوبة الخاطب من لكل أيضا   الخطبة سن

 .المسيحية الطوائف

 إرتفاع متوسط عمر األنثى وقت الزواج األول لم يقابله إنخفاض بمعدالت الزواج المبكر!  

 إرتفع فيما ،2015 سنة عاما   30.2 الى 1979 سنة عاما   26 من للذكور األول الزواج وقت العمر متوسط إرتفع
وفقا  لكتاب  2015 سنة عاما   26.1 الى 1979 سنة عاما   21.1 من لإلناث األول الزواج وقت العمر متوسط

 " والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة.2015"األردن باألرقام 

 عاما   62 كان الجنسين لكال الميالد وقت الحياة توقع أن الى' تضامن' األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير
 الجنسين لكال األول الزواج وقت العمر متوسط فإن وبالمقارنة. 2015 سنة عاما   73.2 الى ووصل 1979 سنة
علما  بأن توقع  .عاما   11 بحوالي الميالد وقت الحياة توقع إرتفع حين في أعوام 5-4 بحوالي عاما   36 خالل إرتفع

 72.4عاما ( وهو أعلى من توقع الحياة وقت الوالدة للذكور بحوالي سنة ونصف ) 74الحياة وقت الوالدة لإلناث )
 عاما (.
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 لم تتجاوز فترة زواجها سنة واحدة على األكثر  2015أردنية واحدة من كل أربع أردنيات تطلقن عام 

والصادر عن دائرة قاضي القضاة في األردن على أن إجمالي حاالت  2015أكد التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

دى المحاكم الشرعية بمختلف والخاص بالزوجة والتي تم تسجيلها ل 2015الطالق التي أوقعت من زواج عام 

ً ومن بينهن  25% لزوجات أعمارهن أقل من 64.2واقعة طالق منها  5599محافظات المملكة بلغت   494عاما

ً بأن إجمالي حاالت الطالق التراكمي خالل عام 8.8قاصرة وبنسبة  وما قبل  2015من زواج عام  2015%. علما

 قاصرة. 1026واقعة طالق ومن بينهن  22070وصل الى 

% من مجموع حاالت 92.3وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن األردنيات المطلقات يشكلن 

% من مجموع حاالت الطالق من زواج عام 92.7أردنية، فيما شكلن  20390وبعدد  2015الطالق التراكمي لعام 

الطالق التراكمي. وهذا يؤكد على أن هنالك  % من حاالت25.4أردنية وهو ما يعادل  5195فقط وبعدد  2015

 لم تتجاوز مدة زوجها سنة واحدة على األكثر.  2015أردنية واحدة مطلقة من كل أربع أردنيات مطلقات خالل عام 

 وقوعات الطالق خالل خمس سنوات...تزايد مستمر

بأن هنالك زيادة مستمرة بلغت  بمراجعة سريعة لعدد وقوعات الطالق المسجلة في األردن خالل خمس سنوات تبين

ً لكتاب "األردن باألرقام  2015وعام  2011% ما بين عام 37.2حوالي  " والصادر عن دائرة 2015وفقا

 اإلحصاءات العامة.

 19، و 2012ألف حالة سجلت عام  17.7، و  2011ألف واقعة طالق سجلت عام  16.1وتشير "تضامن" الى أن 

 .2015ألف حالة خالل عام  22.1، فيما سجلت 2014ألف حالة سجلت عام  20.9، و 2013ألف حالة سجلت عام 

ألف حالة  64.7% حيث كانت 25.8كما إرتفعت أعداد عقود الزواج المسجلة باألردن خالل خمس سنوات بنسبة 

 . كما إرتفعت نسبة أعداد المواليد المسجلين خالل خمس2015ألف حالة عام  81.4وأصبحت  2011زواج عام 

ألف مولود/مولودة عام  198وأصبحت  2011ألف مولود/مولودة عام  178.4% حيث كانت 11سنوات بنسبة 

ألف  21.8% حيث سجلت وفاة 24.7. فيما بلغت نسبة الزيادة في أعداد الوفيات المسجلة خالل خمس سنوات 2015

 .2015ألف شخص عام  27.2في حين سجلت وفاة  2011شخص عام 

ألف أرملة أردنية وغير أردنية في  252.5 و ألف مطلقة 76مليون عازبة و  1.58ن زوجة و مليو 2.56حوالي 

 المملكة

أكدت دائرة اإلحصاءات العامة على أنها خفضت الحد األدنى للعمر في إستمارات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

ة نتيجة للنزاعات وما ترتب عليها من لجؤ الى للسؤال عن الحالة الزواجية، بسبب الظروف التي تسود المنطق 2015

 األردن، وبسبب ظهور العديد من الحاالت التي تم تزويج الفتيات صغيرات السن. 

نسمة شكل الذكور ما  9.531.712وتشير "تضامن" الى أن عدد سكان المملكة من األردنيين وغير األردنيين بلغ 

أنثى. يشار الى أن  4.485.100% وبعدد 47اث ما نسبته ، فيما شكلت اإلن5.046.612% وبعدد 53نسبته 

 %.69.4من السكان هم أردنيين وبنسبة  6.613.587

عاماً وبنسبة  14-13فتاة قاصرة متزوجة أعمارهن تتراوح ما بين  12558وقد أظهرت النتائج بأن هنالك ما يقارب 

 مطلقة. 448طلقات لنفس الفئة العمرية حوالي % من مجموع اإلناث في المملكة، فيما كان عدد القاصرات الم0.28

 زواج القاصرات للمرة الثانية
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 في المحاكم الشرعية والكنسية 2015% نسبة زواج المطلقات من مجموع عقود زواج 15.6

 2015للمرة الثانية في األردن عام  نقاصرة تزوجمطلقة  734

قاصرة مطلقة  734على أن  2015والكنسية في األردن لعام أكد جدول عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية 

 18-15حالة زواج لقاصرات تراوحت أعمارهن ما بين  16019عاماً من أصل  18تزوجن للمرة الثانية قبل بلوغهن 

 الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة. 2015عاماً، وفقاً للكتاب اإلحصائي السنوي لعام 

زوجة أعمارهن  734للمرة الثانية وربما أكثر حسب الفئات العمرية، فإننا نجد  تزوجنالمطلقات الالتي وبتوزيع 

عاماً(،  34-30زوجة ) 1948عاماً(، و  29-25زوجة ) 3079عاماً(، و  24-19زوجة ) 3982عاماً(، و  15-18)

ً  54-50) 185عاماً(، و  49-45) 452عاماً(، و  44-40) 908عاماً(، و  39-35) 1259و   59-55) 81(، و عاما

 عاماً(. 65)فوق  10عاماً(، وأخيراً  64-60) 19عاماً(، و 

% من مجموع عقود 15.6زوجة ويشكلن ما نسبته  12657وبشكل عام فإن عدد المتزوجات من المطلقات بلغ 

 عقد زواج. 81373والبالغة  2015الزواج المسجلة خالل عام 

ً ثالث من كل خمس قضايا إفتداء أمام المحاكم   الشرعية أسقطتها النساء وعلى األغلب صلحا

والصادر عن دائرة قاضي القضاة في األردن الى أن إجمالي قضايا  2015أكد التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

قضية  3787( بلغت 2015-2011اإلفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية بمحافظات المملكة خالل األعوام )

% فيما بلغ 60.2قضية وبنسبة  1577%، وأسقط منها 39.7قضية وبنسبة  1042مدورة وجديدة، فصل منها 

 قضية. 1168عدد القضايا المدورة 

 589قضية إفتداء مدورة و  76شهد  2015وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن عام 
% من 51.2وبنسبة وصلت الى قضية أخرى  263قضية في حين تم إسقاط  250قضية جديدة، تم الفصل في 

 قضية أخرى. 152قضية، وتم تدوير  513مجمل القضايا البالغة 

 سنوات كانت بسبب النزاع والشقاق 5% من قضايا التفريق بين الزوجين والمفصولة خالل 87

يا والصادر عن دائرة قاضي القضاة في األردن الى أن إجمالي قضا 2015أكد التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

( بلغت 2015-2011التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خالل األعوام )

% من مجموع قضايا التفريق، و 87.4قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة  11989قضايا، منها  13704

 بسبب السجن. 76بسبب الهجر و  207بسبب الغيبة والضرر، و  1279

قضية تفريق تم الفصل فيها  3453شهد  2015معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن عام  وتشير جمعية

 26قضية بسبب الهجر، و  32قضية بسبب الغيبة والضرر، و  295قضية بسبب النزاع والشقاق، و  3069منها 

قضايا بسبب  3و قضايا بسبب الجنون، 9قضية بسبب السجن، و  15قضية بسبب اإلعسار عن دفع النفقة، و 

 اإلعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضيتان بسبب العنة ومثلهما بسبب األمراض المنفرة.

   2015أردنية تزوجن من أجانب خالل عام  412أردنية تزوجن من عرب و  3647



13 
 

في  عيةالشر المحاكم لدى والمسجلة 2015 عام عقود زواج األردنيات من الجنسيات العربية خالل إجمالي بلغ

عقدا ،  3530عقدا ، فيما بلغ إجمالي عقود زواج األردنيين من الجنسيات العربية  3647المملكة  محافظات مختلف

 األردن في القضاة قاضي دائرة عن والصادر 2015 لعام السنوي اإلحصائي وفقا  للتقرير

زواج األردنيات من الجنسيات األجنبية إجمالي عقود  أن الى "تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير

وفي الوقت الذي نجد فيه تقاربا  الى  .عقدا   495عقدا  وإجمالي عقود زواج األردنيين من الجنسيات األجنبية  412

حد ما في عدد العقود بين األردنيين واألردنيات المتزوجين من عرب وأجانب، إال أننا نجد أن هنالك إختالفات في 

 يات العربية واألجنبية األكثر تكرارا  فيما بينهم.أعداد الجنس

 طفالً وطفلة خالل خمس سنوات في األردن  17052حكماً للرؤية واإلستزارة لـ  8635

إن إجمالي عدد أحكام الرؤية واإلستزارة والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة لعام 

والتي وصل فيها عدد األحكام الى  2014% مقارنة مع عام 14.1ته حكما ، بإنخفاض نسب 1814بلغ  2015

 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في األردن. 2015حكما، وفقا  للتقرير اإلحصائي السنوي لعام  2071

شهد إرتفاعا  كبيرا  في عدد األطفال ذكورا   2015وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أن عام 

ناثا  والذين شملتهم أحكام الرؤية واإلستزارة بالرغم من إنخفاض عدد األحكام، حيث وصل عدد األطفال الى وإ

حيث  2014% مقارنة مع عام 28.8من اإلناث، وبزيادة مقدارها  2092من الذكور و  3256طفال  منهم  5348

 من اإلناث. 2271من الذكور و  1880طفال  منهم  4151كان عدد األطفال 

حكما  للرؤية واإلستزاره، وبلغ عدد  8635( فقد صدر عن المحاكم الشرعية 2015-2011وخالل خمس سنوات )

 من اإلناث. 8099من الذكور و  8953طفال  منهم  17052األطفال المشمولين في هذه األحكام 

 2015ديناراً خالل عام  53ديناراً ونفقة اآلباء واألمهات  67ديناراً ونفقة األوالد  80متوسط نفقة الزوجة 

والصادر عن دائرة قاضي القضاة في األردن الى أن إجمالي دعاوى  2015أكد التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

% من إجمالي دعاوى 11.3وبإنخفاض مقداره  2015دعاوى خالل عام  10610النفقة الخاصة بالزوجة بلغت 

 دعوى. 11815والبالغة  2014النفقة لعام 

معية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى اإلنخفاض أيضا  في عدد دعاوى النفقة الخاصة باألوالد وتشير ج

 2014% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 25.6وبإنخفاض مقداره  2015دعوى عام  7037حيث وصلت الى 

دعوى عام  577لت الى دعوى. كما وإنخفضت دعاوى النفقة الخاصة باآلباء واألمهات حيث وص 8841والبالغة 

 دعوى. 747والبالغة  2014% من إجمالي دعاوى النفقة لعام 29.4وبإنخفاض مقداره  2015

 إتفاقية 162لتصل الى  2015% خالل عام 100ارتفاع إجمالي إتفاقيات اإلصالح األسري بنسبة 

سري عملها في حل الخالفات اال والتوفيق االصالح ومن خالل مديرية 2014منذ عام  القضاة قاضي باشرت دائرة

والنزاعات األسرية، وبدأت في إستقبال الحاالت من خالل مكاتبها المنتشرة في مناطق مختلفة من المملكة ومن بينها 

عمان والزرقاء والسلط وجرش والطفيلة والمفرق وإربد ومعان واألزرق وسحاب ومخيمي الزعتري واألزرق. 

 وال يترتب على مراجيعها لغايات اإلرشاد واإلستشارات وجلسات اإلصالح أية علما  بأن عمل هذه المكاتب مجانيا  

 رسوم. 
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الى أن إجمالي إتفاقيات اإلصالح األسري التي تمت من خالل  "تضامن" األردني النساء تضامن معهد جمعية وتشير

 36إتفاقية وزعت على المكتب المركزي ) 162بلغت  2015مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري خالل عام 

إتفاقيات(. هذا وقد إرتفع عدد  8إتفاقية( ومكتب السلط ) 70إتفاقية( ومكتب الزرقاء ) 48إتفاقية( ومكتب عمان )

إتفاقية في عمان والزرقاء، وفقا  للتقرير اإلحصائي  79% حيث وقعت 100بحدود  2014يات مقارنة بعام اإلتفاق

 والصادر عن دائرة قاضي القضاة. 2015السنوي لعام 

 عمالة األطفال

 طفلة 2393% من الطفالت العامالت في األردن يعملن في أعمال خطرة وعددهن 27

والصادر عن مركز الدراسات اإلستراتيجية في الجامعة  2016في األردن أشار المسح الوطني لعمل األطفال 
األردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل األردنية ودائرة اإلحصاءات العامة الى أن عدد األطفال 

 44917خطرة بلغ  عاما  والذين يعملون في أعمال 17-5في األردن ذكورا  وإناثا  الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 % من مجموع عمالة األطفال.59.1طفال  وطفلة وهو ما يشكل 

 8868وتشير جمعية معهد تضامن النساء األردني "تضامن" الى أنه ووفقا  للمسح فإن عدد الطفالت العامالت بلغ 
 %.26.9طفلة يعملن في أعمال خطرة وبنسبة  2393طفلة منهن 

 من اجانب جنسية أبناء األردنيات المتزوجات

 إصرار مجلس األعيان على عدم منح إذن اإلقامة ألبناء األردنيات يطيح بإمكانية تطبيق أغلب اإلمتيازات

أعاد مجلس األعيان للمرة الثانية مشروع القانون المعدل لقانون اإلقامة وشؤون األجانب مع إصراره على شطب 
وبموجبها يمنح أوالد األردنيات المتزوجات من أجانب إذن والتي أضافها مجلس النواب  26الفقرة )ز( من المادة 

 إقامة في المملكة.

وتؤكد "تضامن" على أن قرار مجلس األعيان من الناحية الفعلية يجعل التطبيق العملي لإلمتيازات التي قررتها 
م والصحة والعمل الحكومة ألبناء األردنيات المتزوجات من أجانب ضرب من المحال، خاصة ما تعلق منها بالتعلي

 والتملك، ألن التمتع بهذه الحقوق يستوجب اإلقامة.

تم منح أبناء األردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية بإستثناء الحقوق السياسية ولم يتم 
 المتزوجات األردنيات ألبناء األردنية الجنسية لمنح الواسعة المطالبة الى" تضامن" منحهم الجنسية األردنية. وتشير

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

إن حرمان أبناء األردنيات من اإلمتيازات التي تم إقرارها لهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تمثل إنتهاكا  لحقوق 
التي تشكل ضمانة لألردنيات حفاظا   الطفل ومخالفة صريحة لتوجهات الدولة األردنية في تبني قرار منح اإلمتيازات
 على لم شمل أسرهن وتمتعهن بالطمأنينة وتكافؤ الفرص طبقا  ألحكام الدستور.

 كبيرات السن

 ألف عدد كبيرات السن األردنيات... يحتجن مزيداً من الحماية والرعاية 135
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كبيرات السن األردنيات في المملكة في األردن فإن عدد  2015بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 

ً نصفهن أرامل ) 135عاماً( بلغ حوالي  65)+ % من الذكور الذين تزيد 7.5%( بينما 48.8ألف إمرأة وتقريبا

 عاماً هم أرامل. 65أعمارهم عن 

 النساء األرامل

 2030تنمية المستدامة النساء األرامل أكثر الفئات إستبعاداً وتهميشاً ونبذاً...يأملن بأن ال تغفلهن خطة ال

ألف أرملة من مجموع السكان البالغ  252.511وجود نحو  2015بينت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 
% من اإلناث، وفي مقابل ذلك فقد بلغ عدد األرامل من الذكور حوالي 5.63نسمة، وبنسبة بلغت  9.531.712

 % من الذكور.0.55أرمل وبنسبة  27756

 

 


